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É com grande satisfação que submetemos à apreciação da comunidade filosófica o segundo número do décimo terceiro volume da Intuitio,
revista eletrônica discente do Programa de Pós-Graduação em Filosofia
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).
O presente volume, que se dedica ao tema Ética e Filosofia Política, é
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integrado por dez artigos. Especificamente, seis artigos enquadram-se
na seção “Temática”; três, na seção “Varia”; e finalmente, a seção “Resenha”, conta um artigo.
O primeiro artigo, “A crítica ao utilitarismo em O Liberalismo Político
(1993) de John Rawls”, de Eloi Fabian, pretende explicitar a teoria da justiça
Rawlsiana como uma alternativa bem fundamentada ao Utilitarismo. O
segundo artigo, “A sociedade aberta e sua proveniência grega, segundo a
perspectiva de Popper”, de Daniel Mota Vieira, aborda tópicos da história
da Grécia antiga – como a interpretação da política ateniense por Tucídides
– e vale-se da obra de Rémi Brague para discorrer sobre questões morais.
Na sequência, o terceiro artigo, “Da razão Cósmica à razão de Estado:
Foucault e a Ciência do Poder”, de Elvis de Oliveira Mendes, a partir de análise
das aulas ministradas por Foucault no curso “Sécurité, territoire, population”,
pretende apresentar a compreensão foucaultiana da transição do modo
de governo baseado no modelo da pastoral das almas para o modelo de
“governamentalidade” dos homens baseado no discurso científico (biopoder).
O quarto artigo, “Entre Foucault e Agamben: notas sobre semelhanças e descontinuidades”, de Karoline Coelho de Andrade e Souza, traça
diferenças entre os autores mencionados no título, primeiramente em
plano geral e, posteriormente, a partir de dois pontos-chave: o conceito
de biopolítica e a ideia de resistência em articulação com a criação da
subjetividade para Foucault e a ideia deforma-de-vida em Agamben.
Depois, o quinto artigo, “De que e de quem exatamente nós falamos
quando falamos dos animais?”, de Thiago Vinicius Rodrigues de Vasconcelos, analisa a abordagem de Hans Jonas acerca da questão do
estatuto ontológico do animal.
Na seção “Varia”, o artigo “Letramento crítico e ética: diálogos possí-
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veis entre conceitos teóricos em Mikahil Bakhtin e Emmanuel Lévinas”,
de Ana Carla Barros Sobreira, visando buscar tecer contribuições para
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os estudos do Letramento Crítico e tendo como
objeto de análise o papel do pesquisador em Linguística Aplicada, evidencia relações de sentido
entre os conceitos teóricos da ética em Mikahil
Bakhtin e Emmanuel Lévinas.
Ainda em “Varia”, em “Alteridade e estranheza:
considerações sobre o reconhecimento do outro em Ser e Tempo”, Júlia Garcia Tronco analisa
a possibilidade de reconhecimento em Ser e
Tempo. Em “Moral e alienação: uma aproximação
entre o jovem Hegel e Nietzsche”, Felipe Biavati
Zandoná põe em diálogo Hegel e Nietzsche, a
partir dos conceitos de alienação e moral na obra
de tais autores.
Por fim, na seção “Resenha”, Vinicius Carvalho
disserta sobre a obra RealismandAntirealism in
Kant’s Moral Philosophy, em discussão profícua
e profunda com a literatura kantiana contemporânea em ética normativa e metaética.
Agradecemos aos autores pelas contribuições
inéditas, bem como ao empenho e dedicação de
nossos editores, membros do conselho editorial
e avaliadores, sem os quais a presente edição
não se realizaria mantendo o mais elevado nível
acadêmico. Aos leitores, bom proveito.
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