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O presente número da KRITÉRION é de algum modo resultado do traba-
lho individual e coletivo de membros do Núcleo de Estudos Antigos e Medi-
evais (NEAM), que reúne professores e alunos da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) e outros estudiosos da área não pertencentes a esta
instituição. Este número tem, portanto, um caráter interdisciplinar, na medi-
da em que, como o NEAM, agrupa pesquisadores da Antiguidade provenien-
tes tanto dos estudos filosóficos quanto dos estudos literários. Entre os auto-
res deste número contam-se, aliás, não apenas membros efetivos do NEAM,
mas também pesquisadores, brasileiros e estrangeiros, que mantêm relações
de colaboração com membros do NEAM.

O primeiro texto, aqui proposto na versão original francesa, constitui a
primeira parte do Prefácio que Jacques Brunschwig escreveu para a seleção
de artigos seus traduzidos em português, Estudos e Exercícios de Filosofia
Grega. Nesse texto, lançando um olhar retrospectivo sobre a própria carreira
de pesquisador, Brunschwig tenta traçar o esboço de um “método em ato”, o
que nos parece de grande interesse para todo historiador da filosofia, inclusi-
ve porque sua reflexão parte de leituras cartesianas.

Os artigos que compõem o dossiê «Filosofia, Mito e Poesia no Pensa-
mento Grego», núcleo central do presente número, foram, quase todos, inici-
almente concebidos para o segundo número da revista SCRIPTA CLASSICA,
dedicado ao tema do mito — o que explica o fato de as contribuições estran-
geiras terem sido traduzidas. A exceção é o trabalho de Maria da Penha Vil-
lela-Petit, cuja origem é uma conferência ministrada na UFMG em 2002.
Não obstante, a indiscutível afinidade temática deste texto com os demais
justifica plenamente sua inclusão no dossiê. Também relacionada com o tema
do dossiê é a tradução do tratado Acerca da Beleza Inteligível de Plotino,
realizada por Luciana Gabriela E. C. Soares. Não diretamente ligada ao tema
do dossiê, mas sempre interna ao âmbito da Filosofia Antiga, é a resenha do
livro Os Sentidos do Tempo em Aristóteles de Fernando Rey Puente, profes-
sor da UFMG, bem como membro do NEAM.

Enfim, encerra o número uma homenagem ao colega José Henrique San-
tos, ao qual foi recentemente dedicado o volume Ética, Política e Cultura. O
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chefe do Departamento de Filosofia da UFMG, Leonardo Alves Vieira, res-
salta, em seu discurso, a contribuição de seu mestre em prol do próprio De-
partamento, da Universidade e da cultura filosófica brasileira. E, em sua res-
posta, o homenageado agradece o livro que celebra sua obra intelectual.

Cláudio William Veloso
Teodoro Rennó Assunção
Coordenadores do NEAM

e organizadores do número
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