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Editorial  

Caro leitor, pensar que a ideia de razão, de ordem, de sistematização seja necessária, 

que só assim alcança-se o Ser – ou a coisa em si como diz Kant – é um juízo de razão, dito 

de outra forma é um preconceito levado à cabo pela ideia de racionalidade historicamente 

construída. O mundo é outra coisa além disso que criamos com as faculdades racionais, o 

mundo é caos (caótico), desordem, desalento, colapso. Colocá-lo em ordem é negá-lo, é criar 

uma verdade apenas como valor cultural e ainda elevar esse valor como digno, quão 

intensamente valorizado que outros. De maneira tal que, para este pequeno projeto que vós 

apresentastes, a começar por esta primeira edição, damos vazão ao vir-a-ser, ao movimento 

constante (Devir), a liberdade de fazeres como bem queres. Regras são apenas parâmetros.  

Com este primeiro número (Interpretações - Revista de Crítica Livre), inauguramos, 

por assim dizer, um novo canal de comunicações no que se refere à divulgação das culturas, 

do conhecimento produzido e à liberdade de expressão. Contudo, mencionemos 

simplesmente para que se conste: consideramos que por meio desse periódico não estaremos 

criando um movimento vanguardista – Interpretacionismo. Mas possibilitando diálogos 

múltiplos, outras formas de conhecer, outros valores, valorizar outras faculdades que outrora 

foram desvalorizados.  

A revista "Interpretações - Revista de Crítica Livre" publicará textos científicos, bem 

como aqueles não científicos. Por vezes, abrangendo um amplo espectro de temas 

relacionados às ciências humanas. Contudo, Interpretações é um espaço, podemos assim 

denominá-lo, desterritorializado, portanto, livre, aberto. De modo que, a partir de então o 

que se propõe é questionar criticamente a unilateralidade, as verticalidades, as continuidades 

despóticas que formam as instituições, sejam elas as da cultura, dos espaços de 

conhecimento, dos saberes formais, das publicações, entre outras. O que se deseja é criar 

diálogos de desconstrução e, ou de construção. Possibilitando vias rizomáticas, criando 

pontes culturais, sem, todavia, criar muros.  

A imaginação e a criação científica e literária nos conduzirão para o caminho do 

triunfo. Respeitar a diversidade cultural é fundamental para alcançarmos o proposto.  

Autores e leitores vocês são os protagonistas dos resultados aqui obtidos.  
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