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Com grande alegria apresentamos ao público o primeiro volume da Revista Ratio 

Integralis, veículo de divulgação, promoção e incentivo à pesquisa acadêmica organizado 

pelo Instituto Filosófico São José, entidade vinculada ao Seminário Diocesano Nossa Senhora 

das Dores, Diocese da Campanha-MG. Este é um trabalho conjunto que envolve toda uma 

equipe de docentes, discentes e reitoria do referido Instituto e também de colaboradores de 

diversas outras instituições, que se dispuseram a nos apoiar, orientar e somar forças no 

processo avaliativo dos textos que aqui serão apresentados.  

A razão é uma fundamental faculdade humana e, como tal, se soma a outras 

capacidades de nossa integralidade existencial, possibilitando-nos altos voos na habilidade de 

leitura do mundo e do próprio ser humano, o grande protagonista do/no desenrolar da 

historicidade e da complexidade da vida social. É indispensável, portanto, um olhar integral 

diante de uma realidade tão complexa. E, nesse percurso, nossa capacidade intelectiva não é a 

única autorizada a interpretar, pois, uma vez inserida no integral complexo humano, também 

ela é chamada a ser uma ratio integralis.  

A Filosofia, segundo Aristóteles, surge do “maravilhamento”, isto é, ela nasce quando 

a realidade passa a ser vista fora daqueles paradigmas já definidos, o que permite ao sujeito 

racional a contemplação da novidade sempre dinâmica que, por excelência, constitui a vida 

neste planeta. O papel do filósofo, então, é sair desse lugar comum, onde as ideias 

permanecem sempre as mesmas, imutáveis, dogmáticas, e caminhar na direção do 

desconhecido, justamente com o intuito de fazer brotar, no terreno fértil da razão humana, 

uma pastagem verdejante que, ao mesmo tempo, ofereça descanso e conforto, mas também 

subsidie os recursos necessários para que a jornada em busca do conhecimento não se detenha 

a meio caminho.  

Os textos que a leitora e o leitor agora têm em mãos são marcados por um 

compromissado esforço de compreender com profundidade determinados aspectos da 
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realidade humana, cientes da interconexão que há entre eles. Os autores que contribuíram com 

esse primeiro volume da Revista Ratio Integralis são docentes e discentes – alguns já egressos 

– do curso de Filosofia do Instituto Filosófico São José e fazem, desse modo, uma leitura 

marcadamente filosófica dos objetos que se dispuseram a investigar. Contudo, o diálogo com 

outras disciplinas da grande área das Ciências Humanas é frequente, especialmente com a 

História e a com a Teologia. 

No presente volume contamos com onze trabalhos na Seção Artigos e um trabalho na 

Seção Projetos de Pesquisa. 

A Revista Ratio Integralis se inicia, na Seção Artigos, com o texto A ESTRUTURA 

FUNDAMENTAL DO HOMEM: uma resposta ao problema antropológico na obra vaziana, 

no qual Rafael Rodrigues Barbosa discute a Categoria de Estrutura, apresentada pelo filósofo 

jesuíta Henrique Cláudio de Lima Vaz na sua Antropologia Filosófica I, que compreende a 

pessoa humana como um todo metafísico composto, estruturalmente, por uma dimensão trial, 

a saber: corpo, psiquismo e espírito.  

Na sequência, os autores Guilherme Augusto Portugal e Elvis Rezende Messias 

refletem sobre o espinhoso tema da morte no artigo intitulado MICHEL DE MONTAIGNE E 

A MEDITATIO MORTIS, sublinhando como o filósofo francês do século XVI propõe 

caminhos para uma relação mais saudável entre o ser humano e a morte, realidade que deve 

ser “desmascarada”, desmitificada e vista mais tranquilamente como parte integrante da 

existência humana, de modo que “aprender a morrer” signifique, em última instância, “saber 

bem viver”. 

No terceiro artigo, A ÉTICA DE LIMA VAZ E A SUA RELAÇÃO FILOSÓFICA COM 

O DIREITO DIANTE DAS PRINCIPAIS APORIAS SURGIDAS NA MODERNIDADE, o autor 

Leonardo da Silva Rodrigues faz uma importante apresentação da ética filosófica vaziana, 

destacando especialmente o método da fenomenologia do ethos, o problema aporético do 

rompimento do pensamento moderno com a tradição filosófica e alguns acenos sobre a 

relação entre Ética e Direito à luz do filósofo jesuíta, que culminam na proposição do 

pensamento vaziano como uma possibilidade contemporânea de solução daquelas aporias.  

A AUTENTICIDADE NO PENSAMENTO DE JEAN-PAUL SARTRE: um 

existencialismo de esperança para os tempos atuais é o título do quarto artigo, no qual Igor 

Sudério Abreu propõe a reflexão existencialista em Sartre como um contundente chamado de 

esperança do homem ao próprio homem, reconhecendo a autenticidade como aspecto 

marcadamente positivo do indivíduo, que deve assumir-se e fazer-se em cada ato  numa 
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(re)descoberta do valor intrínseco da existência humana, que denota, necessariamente, o 

reconhecimento da liberdade não como um fado angustiante, mas como uma possibilidade de 

gozo face ao prazer da escolha acertada. 

No quinto artigo, Gabriel Henrique da Silva nos oferece o texto A LEI NATURAL E A 

FUNDAMENTAÇÃO METAFÍSICA DOS DIREITOS HUMANOS: uma abordagem a partir 

da filosofia de Jacques Maritain. Nele, o autor procura demonstrar a viabilidade de ainda hoje 

se poder falar em “lei natural”, especialmente como fonte indispensável de legitimação da 

dignidade do ser humano, sendo distinguida, à luz de Maritain, em uma dimensão ontológica 

e outra gnosiológica. Por essa via reflexiva, poderão os direitos humanos ser reconhecidos por 

todas as pessoas? O autor do artigo e seu filósofo apostam e argumentam que sim. 

O sexto artigo é intitulado DO SENSÍVEL AO INTELIGÍVEL: o caminho do 

conhecimento segundo Aristóteles, e, nele, Miguel Soares dos Reis procura explicar o 

caminho aristotélico de construção do conhecimento, uma vez compreendido como dado 

exclusivamente antropológico, especialmente no que tange à capacidade humana de conhecer 

o inteligível através do sensível. Os desdobramentos da teoria do conhecimento aristotélica 

são múltiplos. 

Francislei Lima da Silva assina o texto OLHARES ICÔNICOS: o ensino de História 

da Arte para seminaristas, em que apresenta uma rica reflexão sobre o poder exercido pelas 

imagens sobre os seres humanos. É o sétimo artigo de Ratio Integralis, um convite à 

(re)descoberta da importância da disciplina história da arte no desafio constante de 

(re)significação do olhar. O trabalho é, ao mesmo tempo, uma significativa aula 

interdisciplinar de história e de filosofia da arte, um testemunho de vivências em aula com 

seminaristas da etapa do Propedêutico da Diocese da Campanha e uma provocação a novas 

visões. 

A SOBERANIA HOBBESIANA: constituição do Estado forte é o oitavo artigo do 

presente volume da Revista, e, nele, Hernane Júnior Silva Lopes discute a soberania na 

filosofia política de Thomas Hobbes, situando bem o leitor no contexto em que o filósofo 

inglês desenvolveu seu pensamento, bem como acerca de uma certa antropologia pessimista 

sustentada por Hobbes. O texto oferece importantes contribuições para a leitora e o leitor que 

pretendem dar um passo para além das interpretações comuns – e não raramente superficiais, 

segundo o autor – que se multiplicam sobre a filosofia hobbesiana. 

Na sequência, Wendel de Oliveira Rezende assina o nono artigo, intitulado VERDADE 

E RELATIVISMO MORAL NA CARTA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI. Analisando os dois 
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conceitos que dão nome ao texto, especialmente tal como eles são dispostos na encíclica do 

Papa Francisco, o autor apresenta um importante contributo sobre a convergência entre a 

reflexão filosófica e a reflexão teológica para o debate social e antropológico contemporâneo, 

e propõe uma aproximação dessas duas categorias conceituais com a ideia de “ética de 

valores” proposta por Dietrich von Hildebrand. 

O décimo artigo, por sua vez, é assinado por Caio Vinicius Fernandes. OS ACHADOS 

FENOMENOLÓGICOS DA TEORIA DO CONHECIMENTO: os cinco problemas 

fundamentais da Gnosiologia resgata a reflexão sistemática do filósofo alemão Johannes 

Hessen sobre o conhecimento humano, especialmente no que tange à sua possibilidade, 

origem, essência e tipos, bem como sobre os problemas do critério da verdade. O artigo é uma 

generosa apresentação da Teoria do Conhecimento e expressam a riqueza e a inesgotabilidade 

do tema. 

O décimo primeiro e último artigo, de Iuri de Carvalho Santos, é intitulado O 

CUIDADO DE SI PARA A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO NO PENSAMENTO DE MICHEL 

FOUCAULT E SUAS IMPLICAÇÕES ÉTICAS. Nele o autor oferece uma rica apresentação 

do complexo pensamento foucaultiano, enfatizando o momento de surgimento e de 

desenvolvimento do preceito grego do cuidado de si e seus desdobramentos práticos. A 

relação ética consigo mesmo e, inevitavelmente, com o(s) outro(s) é um desafio constante na 

história da filosofia e, na obra de Foucault, a ética do cuidado de si propõe um caminho de 

libertação estética e moral do sujeito que culminará no reconhecimento da vida humana como 

lugar prodigioso de manifestação do belo existencial. 

A Seção de Projetos de Pesquisa conta a apresentação do projeto de Adielson Martins, 

intitulado O HUMOR COMO VIVACIDADE EM HENRI BERGSON: suas implicações de 

responsabilidade em relação à pessoa do outro e suas contribuições para a sociedade 

hodierna. O autor tem se interessado já há alguns anos pela temática do humor a partir da 

perspectiva filosófica, procurando compreendê-la como algo para além do meramente 

corriqueiro e/ou distrativo, e, nesse momento, tem se debruçado em pesquisa mais intensa 

sobre isso, tendo em vista a conclusão do curso de Filosofia. O projeto visa, em geral, refletir 

sobre a vivacidade do humor a partir da obra O Riso de Henri Bergson, apresentando sua 

responsabilidade em relação à pessoa do outro e suas contribuições para a sociedade 

contemporânea. Vale a pena conhecê-lo. 

Nossa Revista segue recebendo trabalhos em fluxo contínuo. Encorajamos você que 

nos lê para conhecer nossas diretrizes e submeter o seu trabalho. Cada pesquisa será bem-
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vinda. Fazemos um convite especial às mulheres pesquisadoras, pois sentimos falta também 

de trabalhos escritos por mãos femininas, bem como sobre filósofas, que são tantas e que 

precisam tanto ser (re)descobertas.  

Deixamos registrada, por fim, especial gratidão ao Pe. Douglas Hilário Vieira, reitor 

do Seminário Diocesano Nossa Senhora das Dores, grande responsável pelos primeiros passos 

para que essa Revista deixasse de ser apenas um sonho e se tornasse hoje uma realidade, e a 

Dom Pedro Cunha Cruz, bispo diocesano da Campanha, pelo constante apoio à formação 

permanente e integral de todos os sujeitos envolvidos no trabalho intelectual desenvolvido no 

Instituto Filosófico São José. Gratidão a cada membro do corpo editorial, pelas incansáveis 

reuniões e construção coletiva compromissada de nossa Revista. A Ratio Integralis é o 

resultado de muitas mãos unidas, solidárias e fraternas: Daniel Bressani, Pe. Douglas Vieira, 

Elvis Messias, Henrique de Paula, Israel Silva, Miguel dos Reis e Rafael Barbosa. Nossos 

cordiais agradecimentos também ao Thiago Gonçalves, que esteve conosco no início dos 

trabalhos, e aos revisores que nos ajudaram na avaliação às cegas dos artigos e projetos que 

foram submetidos à Revista. Como é de praxe nos periódicos acadêmicos, ao final de cada 

ano será publicada uma lista com o nome desses que nos oferecem essa substanciosa 

colaboração, sem a qual o presente volume não poderia ser entregue ao público.  

Que as leitoras e os leitores da Revista Ratio Integralis possam encontrar aqui 

análises, reflexões, fundamentações e pesquisas que sejam verdadeiros estímulos para uma 

compreensão aprofundada da realidade, provocando em cada pessoa uma profunda 

consciência de sua dignidade integral e um vivo interesse pela pesquisa em Filosofia e em 

Ciências Humanas em geral. De antemão, pedimos perdão por algum deslize gráfico-editorial 

que possa existir nesse volume. Estamos ainda no início... E que os passos continuem! Boa 

leitura! 

 

Elvis Rezende Messias e 

Rafael Rodrigues Barbosa. 

Equipe Ratio Integralis. 


