Apresentacao

E

ncerrando esta edicao, ainda na qualidade de editor, despeco-me
e agradeco a todos que, nos ultimos cinco anos, contribuiram para
tomar a RCH urn periodico conhecido e aceito por grande parte de leitores e instituicoes nac ionais.
A revista, nesse periodo, seguiu rigorosamente os principios alinhados a etica, 0 respeito a palavra e as decisoes dos pareceristas. E possivel que essa forma de trabalho tenha se tornado mais agradavel, porem,
nao menos exposto a critica,
Esta edicao, a de mimero 38, mantem a principal caracteristica dos
numeros anteriores - a pluralidade. Garanti-la e as mesmas condicoes
de publicacao a todos, sem prejuizos a qualidade da revista, foi 0 maior
desafio. A ilustracao das capas foi outro aspecto significativo ao homenagear pintores brasileiros. Nessa edicao e possivel apreciar a obra do
pintor pemambucano, Cicero Dias, cujo acervo pertence ao museu Oscar Niemayer, de Curitiba.
A revista vem com sete artigos que os organizo a partir de tres
blocos: 0 da Politica, 0 do Historico/Filosofico e 0 da Arte.

Na esfera do politico os artigos: As dificuldades de efetivaciio da
democracia: os desafios da resistencia a mudanca politica no Brasil na
obra de Celso Furtado, El desencanto argentino e Jovens universitdrios e 0 trabalho precario criam, para 0 leitor, urn fio condutor entre as
historias da democracia no Brasil e na Argentina. No Brasil, parte da
historia politica vern contada por meio do pensamento politico e economico de Celso Furtado para quem, ocorreram mudancas significativas
no pensamento brasileiro e, particularmente, na area de ciencias sociais
responsavel pel a reflexao dos processos coletivos de transformacao a
partir da decada de 50, quando 0 processo de urbanizacao e industrializacao da sociedade brasileira se intensifica. Na Argentina, a crise politica, econornica e social influenciou a construcao social das identidades
que se colocaram em oposicao ao projeto politico do Estado neoliberal
por meio de urn movirnento que mudou 0 cotidiano argentino - 0 panelayo. Mas e possivel inferir que diante das dificuldades do Estado em gerenciar 0 bern estar de sua populacao, sao os jovens os que mais sentiram a falta de politicas de emprego e de mudancas nas relacoes de
trabalho, cujo assunto e abordado no ultimo artigo deste bloco.
o segundo bloco, 0 do historico/filosofico traz os artigos A organizacdo e a representacdo do conhecimento no tempo; A filosofia do
direito de Hegel: 0 agir etico conforme a Moralitiit e a Sittilicheit e
Psicologia: uma concepciio historico-filosofica. 0 primeiro trabalha, recupera informacoes historicas acerca do processo de organizacao
do conhecimento. Conhecimento, tambem, e a preocupacao do segundo
artigo que coloca como proposta investigativa 0 problema do formalismo
em Hegel. No ultimo artigo deste bloco, a autora trabalha na perspectiva arqueologica, mostrando os tipos de discursos que ajudaram a fundar
as ciencias humanas, em particular, a psicologia .
Por fim, no terceiro bloco, 0 artigo Pintura, memoria e historia: a
pintura e a construcdo de uma memoria nacional chama atencao
para a perspectiva de ler a historia do Brasil atraves da pintura de Manuel de Araujo Porto-Alegre, Pedro Americo, Victor Meireles, entre outros
artistas que souberam com talento unir a arte a hist6ria.
A todos, uma agradavel e proveitosa leitura.
Jose Goncalves Medeiros
Editor

