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Eduardo Alves abre a seção Artigo do presente número, dedicada ao
tema Metafísica e Epistemologia, com o artigo “Restaurando a explicação
do anulabilismo falibilista sobre o conhecimento a partir de crença falsa”.
Nele, o autor responde a duas objeções levantadas contra a explicação
do anulabilismo falibilista, de Claudio Almeida, a respeito da possibilidade
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de conhecimento com base em crença falsa. Em “Justificadores fora da
cabeça: internismo epistêmico e a tese da mente estendida”, Gustavo
Oliva de Oliveira discute a relação entre a tese da mente estendida e
o internismo sobre justificação epistêmica; argumenta que, apesar das
impressões iniciais, tais posições mencionadas são compatíveis.
Em “Nietzsche como parte da história da metafísica”, Barbara Smolniakof pretende explicitar de que modo, segundo Heidegger, Nietzsche
é parte da história da metafísica.“Linguagem, convenção e conhecimento
no Crátilo de Platão”, de Cássio Mercier Ramos, discute tópicos de linguagem e de conhecimento no diálogo platônico Crátilo; contrapõe-se
a uma interpretação da posição de Sócrates no diálogo. Na sequência,
Jeferson Scaccheti Prado investiga questões teóricas relativas ao julgamento de Galileu sob a perspectiva de Feyeranbend, em seu artigo de
título “A Igreja tinha razão? A irracionalidade de Galileu na visão de Paul
Feyerabend”. Águeda Vieira Martinelli encerra a seção com seu artigo
“A interioridade no Livro X das Confissões”.
Na seção Varia, em “A intriga da carne desde Michel Henry e Merleau-Ponty”, Paulo Henrique Carboni apresenta divergências filosóficas entre
dois autores da tradição fenomenológica, Merleau-Ponty e Michel Henry.
No segundo artigo da seção, “O diagnóstico da Filosofia nos prefácios de
Hegel: considerações sobre a metafísica e a lógica na Wissenschaft der
Logik”, João Jung, explora a abordagem de Hegel à metafísica e à lógica.
Aos leitores, nossos votos de boa leitura.
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