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Prezados leitores,
Com grande satisfação submetemos à apreciação de vocês o primeiro
número do décimo terceiro volume da Intuitio (n. 1, v. 13, 2020), revista
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eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).
O presente número é dedicado à temática Metafísica e Epistemologia,
integrando 10 artigos, dos quais seis constituem a seção temática, dois
a seção Varia, além de uma tradução e uma resenha de livro.
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O artigo que abre a temática escolhida para o presente número, de Darlan
Paulo Lorenzetti, trata de analisar elementos metafísicos e epistemológicos
acerca da possibilidade de conhecimento racional sobre a imortalidade da
alma. Tal estudo centra-se na filosofia de Duns Scotus, sobretudo na obra
chamada de Ordinatio. O segundo artigo, de José Carlos Camillo Castro
Neto, resgata um tema da metafísica medieval, a questão da existência
dos universais, trazendo-a para o debate contemporâneo, principalmente
com Strawson e Quine, e centra-se no tratamento dado por John Searle.
O terceiro artigo, de Alessandra Cavalcante Scherma Schurig, trata do
tema metafísico da verdade, porém analisa a ideia de pós-modernidade
focando-se em dois problemas específicos da era digital, a pós-verdade
e a propagação de fake news. Apoia-se na teoria deflacionista de
Richard Rorty para alcançar suas conclusões. Nosso quarto artigo, de
Camila Palhares Barbosa, apresenta uma perspectiva feminista sobre
a epistemologia social, apontando que essa perspectiva tem uma
importância capital para a epistemologia social. Para isso, a autora apoiase nas filósofas Donna Haraway e Sandra Harding.
O quinto artigo, de Marcus Mattos, visa mostrar a atualidade da crítica
de Jean Paul Sartre ao materialismo dogmático, bem como a necessidade
de partir do homem concreto e da materialidade, aqui e agora, para
compreender, criticar e agir sobre a realidade histórica que nos circunda. Por
fim, ainda nessa seção temática, o sexto artigo, de Pedro Antônio Gregório de
Araújo, investiga um tema tradicional na metafísica – o que é o ser humano
–, porém faz isso por meio da discussão com um filósofo pouco estudado
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ainda no Brasil: o filósofo Georges Bataille. Araújo realiza sua investigação
discutindo a concepção e a relação entre erotismo e morte em Bataille.
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Na seção Varia, temos o artigo de Felipe
Rodrigues Simões, que realiza um trabalho de
fôlego ao apontar a problemática da antropologia e
sua relação com a filosofia prática no pensamento
de Immanuel Kant. Também contamos o artigo
do prof. Rafael Pereira de Menezes, em estilo de
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ensaio, que trata do senso de realidade e de
possibilidade, inspirado em Deleuze, como chave
de interpretação de duas obras artísticas, a saber, o
filme A vida secreta de Walter Mitty, de Ben Stiller, e
o livro O Homem Sem Qualidades, de Robert Musil.
A presente edição conta também com uma
resenha, de Bruna Natália Richter, sobre o livro Mental
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Time Travel: episodic memory and our knowledge of
the personal past, do filósofo Kourken Michaelian,
ainda não traduzido para o português no Brasil. Por
fim, contamos com a tradução feita por Alysson
Augusto dos Santos Souza, do artigo Manifesto for
Public Philosophy, do filósofo C. Thi Nguyen. Todos
os textos são provenientes da produção acadêmica
de mestrandos, mestres e doutorandos de diversos
programas de pós-graduação em Filosofia.
Gostaríamos de agradecer aos nossos editores,
membros do conselho editorial e avaliadores, pela
dedicação em prol da publicação do trabalho
acadêmico. Agradecemos gentilmente aos
autores pelas contribuições submetidas à revista,
assim como aos leitores da Intuitio, por terem um
envolvimento na produção e na divulgação da
pesquisa em Filosofia
Trabalharam ativamente na construção dessa
edição: Fabio Caprio Leite de Castro, professor,
PUCRS, Brasil (Editor-chefe); Eduardo Luft,
professor, PUCRS, Brasil (Comitê Editorial); Cristian
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