Presentation
We are pleased to present to the Brazilian and international philosophical community the
first number of the twentieth volume (2019 - January-April) of Unisinos Journal of Philosophy,
which consists of six articles and one Dossier that has five articles, besides a review that deals with
the phenomenology of illness. We are very grateful to all the authors who entrusted their research
to our evaluation and dissemination. Also, we would like to thank the anonymous referees who
dedicated a significant portion of their time to the qualification of the Brazilian philosophical
production. Without this partnership, our work would be unfeasible.
The quality articles published in this number deal with a variety of topics such as personal
identity, limits of tolerance, critiques of solipsism, the role of mathematics in natural philosophy,
logical normativity, and the nature of reduction and emergence. It also has an important Dossier
on Metaethics, an area of research that is not very common in our country. Our goal is to publish
more and more Dossiers in order to stimulate the debate in our philosophical community, as well
to serve as a resource for further investigations. In this regard, we communicate that we will publish a Dossier on Nietzsche’s Genealogy of Morals in the second number of the twentieth volume,
still in 2019, and a Dossier on Philosophy of Technology in the first number of the twenty-first
volume in the year 2020.
We want to thank once again for the financial support given by CNPq/CAPES to the Unisinos Journal of Philosophy for the year 2019 and to point out that this support is essential in the
process of qualification of national publications, aiming at excellence.
Denis Coitinho
Editor
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Apresentação
Temos a satisfação de apresentar à comunidade filosófica brasileira e internacional o primeiro número do volume vinte (2019 – janeiro-abril) da Revista Filosofia Unisinos – Unisinos
Journal of Philosophy, que é formado por seis artigos e um Dossiê que conta com mais cinco artigos,
além de uma resenha que trata da fenomenologia da enfermidade. Agradecemos vivamente a
todos os autores que confiaram suas pesquisas à nossa avaliação e divulgação. Também queremos
agradecer de forma especial aos pareceristas anônimos que dedicaram parte importante de seu
tempo para a qualificação da produção filosófica brasileira. Sem essa parceria, nosso trabalho
seria inviável.
Os qualificados artigos publicados nesse número tratam de temas variados, tais como identidade pessoal, limites da tolerância, críticas ao solipsismo, o papel da matemática na filosofia
natural, normatividade lógica e a natureza da redução e a emergência. Conta, também, com um
importante Dossiê sobre Metaética, área de investigação que não é muito habitual em nosso meio.
Nosso objetivo é publicar cada vez mais Dossiês que possam estimular o debate em nossa comunidade filosófica, bem como servir de subsídio para posteriores investigações. A esse respeito,
comunicamos que publicaremos um Dossiê sobre a Genealogia da Moral de Nietzsche no segundo
número do volume vinte, ainda em 2019, e um Dossiê sobre a Filosofia da Tecnologia no primeiro
número do volume vinte e um, no ano de 2020.
Queremos agradecer mais uma vez o apoio financeiro do CNPq/CAPES dado à Revista
Filosofia Unisinos para o ano de 2019 e destacar que esse auxílio é imprescindível no processo de
qualificação das publicações nacionais, na busca pela excelência.
Denis Coitinho
Editor
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