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Apresentação
Intuitio 10 anos

É com orgulho que disponibilizamos para apreciação pública o segundo número do
décimo primeiro volume da Revista Intuitio, revista discente do Programa de Pós-Graduação em
Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em sua edição
especial de 10 anos.
Essa uma década de vida só foi possível graças ao apoio do PPG em Filosofia PUCRS,
sob a coordenação do Prof. Dr. Roberto Hofmeister Pich, e do empenho de todo grupo discente
que iniciou essa jornada em 2008, os então doutorandos e doutorandas Gelson Luiz Daldegan de
Pádua, Luciana Rohden da Silva, Thiago Soares Leite, Tiegüe Vieira Rodrigues e Walter
Valdevino Oliveira Silva.
Nesses dez anos, muitos nomes circularam na equipe editorial da Revista Intuitio
oferecendo um trabalho primoroso cheio de contribuições muito valiosas para a Filosofia
Brasileira. Por isso, nosso sincero agradecimento a todos e todas discentes que fizeram parte da
equipe editorial da Intuitio, sendo estes os responsáveis pela consolidação desse periódico dentro
do cenário da pesquisa em Filosofia discente.
Agradecemos ao atual coordenador PPG em Filosofia PUCRS, Agemir Bavaresco, a todo
corpo docente dessa instituição e a funcionária da secretaria, Andrea Simioni, por todo apoio
prestado ao longo desses anos. Bem como agradecemos à própria Universidade por sempre ter
disponibilizado os melhores recursos e profissionais para a execução dessa tarefa.
Gostaríamos de deixar registrada a nossa gratidão a todos autores e todas autoras que
confiaram seus trabalhos à nossa Revista ao longo de todas essas edições, e à edição atual,
especialmente. Assim como queremos também dizer o quanto somos gratos a todos avaliadores e
todas avaliadoras que garantiram e garantem a qualidade das nossas publicações. Vocês são
essenciais para que tudo isso seja possível.
Também gostaríamos de deixar registrado aqui o nosso agradecimento a todos e todas que
por ventura possam não ter sido mencionados aqui, mas que de alguma forma contribuíram para
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o sucesso da Revista Intuitio. Sabemos que muito do que é publicado acontece graças ao apoio de
quem muitas vezes não aparece na linha de frente, contudo, em algum momento torna-se uma
figura fundamental para o bom andamento da obra.
E por fim, mas não menos importante, gostaríamos de agradecer nominalmente a todos e
todas que compõe a equipe editorial atual e que tornaram possível a publicação dessa edição
especial de 10 anos: Prof. Editor Fabio Caprio Leite de Castro, Editores-gerentes Fábio Caires
Correia e Renata Floriano Sousa, Editores-Adjuntos André Luiz de A. L. Neiva, Olga Nancy
Peña Cortés e Claiton Silva da Costa, Editora de Texto Tatiane Marks, o Comitê Científico
Eduardo Luft e os membros do Conselho Editorial Camila Barbosa, Eduardo Garcia Lara e Bruna
de Oliveira Bortolini.
Após expressar toda nossa gratidão pela oportunidade da celebração desses dez anos da
Revista Intuitio, queremos deixar aqui um pedido e um convite. O pedido é que possamos contar
com a colaboração e a confiança de todos e todas que mencionamos a fim de manter a qualidade
desse periódico discente nos próximos 10 anos que se iniciam. O convite é para que nossos
leitores e nossas leitoras confiram nas próximas páginas a nossa seleção de trabalhos dessa edição
especial, na qual contamos com a colaboração especial do texto do autor convidado o Prof. Dr,
Oneide Perius com o artigo Por uma teoria crítica do Direito: um estudo a partir de Walter
Benjamin.

Desejamos a todos e todas uma boa leitura.
Editores-Gerentes
Renata Floriano
Fábio Caires
Porto Alegre, Dezembro de 2018.
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