Presentation
We are pleased to present to the Brazilian and international philosophical community the
second issue of the nineteenth volume of Filosofia Unisinos - Unisinos Journal of Philosophy, which
consists of seven articles and one translation. We are very grateful to all the authors who have
entrusted their research to our evaluation and diffusion, as well to the anonymous referees who
have dedicated an important part of their time to the qualification of Brazilian philosophical
production.
The excellent articles published in this issue deal with different topics such as intentionality,
truth and its relation to time and eternity, the nature of moral sentiments, duties and rights, the
role of negativity and perception. In addition, this issue includes a translation by Denise Bottmann of Thomas Hobbes’ introductory texts of his translation of the History of the Peloponnesian
War by Thucydides.
In order to make the journal more international and less endogenous, from this volume on
we renew the Editorial Board which shall be composed by Professor Dr. Lucas Angioni (Universidade Estadual de Campinas) and Professor Dr. Sofia Stein (Universidade do Vale do Rio dos
Sinos), as well with other members, such as Professor Dr. Barry Smith (University of London),
Professor Dr. David Copp (University of California, Davis), Professor Dr. Rodolfo Gaeta (Universidad de Buenos Aires) and Professor Dr. Susan Haack (University of Miami). This Committee has a two-year-mandate renewable for more two years, and it is committed continually
evaluate the progress of the journal and its editorial policies along with the Editor.
We want to highlight the financial support of CNPq to Filosofia Unisinos – Unisinos Journal of
Philosophy towards the increscent qualification of national publications.
Adriano Naves de Brito
Denis Coitinho
Editors
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Apresentação
Temos a satisfação de apresentar à comunidade filosófica brasileira e internacional o segundo número do volume dezenove da revista Filosofia Unisinos – Unisinos Journal of Philosophy, que é
formada por sete artigos e uma tradução. Agradecemos fortemente a todos os autores que confiaram suas pesquisas à nossa avaliação e divulgação, bem como aos pareceristas anônimos que
dedicaram parte importante de seu tempo para a qualificação da produção filosófica brasileira.
Os excelentes artigos publicados nesse número tratam de temas variados, tais como intencionalidade, verdade e sua relação com o tempo e a eternidade, natureza dos sentimentos morais,
deveres e direitos, o papel da negatividade e percepção. Também, conta com uma tradução de
Denise Bottmann do texto de Thomas Hobbes, os textos introdutórios da sua tradução da História do Peloponeso, de Tucídides.
Com o objetivo de tornar a revista mais internacional e menos endógena, a partir desse
volume renovamos a Comissão Editorial que passa a ser composta por Lucas Angioni (Universidade Estadual de Campinas) e Sofia Stein (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), além dos
demais membros, como Barry Smith (University of London), David Copp (University of California, Davis), Rodolfo Gaeta (Universidad de Buenos Aires) e Susan Haack (University of Miami).
Essa Comissão tem mandato de dois anos, renovável por mais dois, tendo a função de avaliação
da qualidade da revista e da política editorial em conjunto com o editor.
Queremos destacar o apoio financeiro do CNPq à revista Filosofia Unisinos – Unisinos Journal
of Philosophy, que auxilia no processo de qualificação das publicações nacionais.
Adriano Naves de Brito
Denis Coitinho
Editores
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