Apresentação

É com grande satisfação que submetemos à apreciação de nossos leitores
o primeiro número do nono volume da revista intuitio, revista eletrônica do
Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (PUCRS).
No presente volume de nossa revista o autor convidado, professor
Eduardo Vicentini de Medeiros (PNPD/CAPES/UNISINOS), analisa o uso
predominante da primeira pessoa do singular e o que ele chama de retórica do
exagero nas obras de Thomas Carlyle e Henry David Thoureau. Tal análise,
mostra Vicentini, conduz a uma compreensão importante da concepção moral
de Thoureau, explicitamente defendida em Walden: o elogio do homem simples.
Neste número privilegiamos artigos das áreas de Epistemologia e
Metafísica. Encontram-se publicados sete artigos e uma tradução diretamente
relacionados ao tópico. Os primeiros artigos investigam problemas relacionados
a tópicos de lógica formal e ciências formais. O artigo de Fábio de Carvalho
(UNB), “Bases para uma teoria geral das construções formais”, discute a noção
de formalização a fim de fornecer princípios para qualquer filosofia que se
pretenda formal. O próximo artigo, também relacionado a discussões formais,
“Operational variables and meta-theorems”, de Guilherme Kubiszeski (UNB),
busca dar uma clareza a noção de variáveis operacionais, particularmente na
lógica clássica.
O artigo de Yuri Madalosso (UEL), “Evidência e significação nas
Investigações Lógicas” analisa as Investigações Lógicas de Husserl e, apoiandose em comentadores, busca esclarecer a noção de evidência no sistema do
filósofo. O artigo de Michele Heldt (UNISINOS), “Coerência: de Leibniz a
Hegel”, aponta para um ponto de convergência entre os sistemas dos dois
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autores: a noção de coerência. Para então, traçar características de como ambos
autores trabalham a mesma noção. No artigo “Boécio e a consolação da
filosofia” Marlo do Nascimento (UNISINOS) argumenta como o filósofo
identifica a virtude como o uso da razão humana. Litiara Dors, em seu
“Fenomenologia e Psicologia da criança”, discute questões da epistemologia da
psicologia nos autores Merleau-Ponty e Donald Winnicott, aproximando os
autores no que tange o tema do desenvolvimento da intersubjetividade da
criança. Finalizando a nossa seção temática, Gregory Gaboardi (PUCRS)
publica a tradução do importante artigo de Duncan Pritchard, “Epistemologia da
Virtude Anti-Sorte” em que o autor apresenta uma inovadora proposta de
definição do conhecimento, resolvendo assim problemas centrais da
epistemologia analítica contemporânea.
Também estão disponíveis no mesmo volume três artigos na temática
livre e os resumos das teses e dissertações defendidas no PPG em Filosofia da
PUCRS no período de editoração desta revista.
Gostaríamos de agradecer aos nossos editores, membros do conselho
editorial e avaliadores, pela dedicação em prol da publicação do trabalho
acadêmico. Somos gratos principalmente aos autores e leitores da intuitio, por
terem um envolvimento na produção e na divulgação da pesquisa em Filosofia.
Por fim, desejamos a todos uma ótima leitura!
José Leonardo Ruivo
Editor-Gerente

intuitio

ISSN
1983-4012

Porto Alegre

Vol.9 – Nº. 1

Julho
2016

p.01-02

