EDITORIAL

Lucia Santaella1
Este número (13) e o número anterior (12) da Revista Teccogs foram dedicados
a tópicos correlatos ao emergente movimento filosófico que, sob o nome de Realismo
Especulativo, tem abrigado, sob esse mesmo guarda-chuva, pensadores de
procedências diversas por estarem todos, de uma maneira ou de outra, com suas
preocupações voltadas para um retorno aos objetos. Vem daí o outro nome que esse
mesmo movimento vem recebendo, a saber, Ontologia Orientada ao Objeto (OOO).
O número 12 voltou-se prioritariamente para ensaios teóricos, conceituais,
preocupados com a discussão dos fundamentos abstratos do realismo na perspectiva
de autores específicos. Sem abandonar as bases reconhecíveis do movimento
especulativo, o presente número 13 está dedicado a temas específicos em que os
conceitos são postos na prática do pensamento concreto.
Ambos os números resultam de atividades desenvolvidas no âmbito do grupo
de pesquisa TransObjetO que, há mais de dois anos, vem estudando não apenas
autores e temas do realismo especulativo, mas também vem discutindo as obras de
filósofos consagrados que foram eleitos à posição de paternidade desse movimento,
como é o caso de Badiou, Whitehead, Latour, Deleuze, DeLanda, etc. Nessa medida,
esses dois números da Teccogs encontram uma coerente complementação nos posts
que são publicados no blog desse grupo de pesquisa. Com isso, pode-se dizer que, por
meio desses registros da pesquisa tanto no blog quanto neste periódico acadêmico
científico, estamos construindo um acervo que deverá funcionar daqui para o futuro
como um referencial relevante dos estudos sobre realismo especulativo no Brasil.
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