
EDITORIAL

Nestaedi~ao, uma aten~ao especial foi dada ao
"Ano Mundial da Fisica", em func;ao do
centenario de publicac;ao dos artigos de um

funcionario de patentes de Berna que revolucionaram 0 mundo. A
filosofia da ffsica moderna, seus fundamentos filosOficos, bem
como seus aspectos epistemo16gicos e ontol6gicos, sao
especialmente trabalhados nos artigos que diretamente se
relacionam com a profunda revolu~ao que traz a nome de Albert
Einstein. Desde entao, ja nao se pode mais passar indiferente aos
avanc;6s trazidos a Jume pOl' este homem que mudou 0

pensamento do homem. Essas tematicas sao trabalhadas pelos
professores e pesquisadores: Elias Silva Filho, Ramiro Delio
Borges de Meneses, Witold Skwara e Alexsandro Medeiros, 0
presente volume traz, portanto, a contribuic;ao de fil6sof0s, ffsicos
e pesquisadores, atraves de um esforc;o sempre presente no amago
da psyche humana, de pensar a realidade em sua expressao
contemporanea. Mas isso nao e tudo.

o texto Hegel e Heidegger: AproximQl;i5es sobre 0

Problema da Subjetividade busca, segundo Jesus Vazquez,
explorar "a diferen~a entre 0 modo de interrogar da
Fenomenologia e 0 de Sein und Zeit, embora se defrontem com a
mesmo problema". Ja no Decdlogo da Desconstru<;iio, Frederic
Vandenberghe se prop6e a "apresentar uma crftica modernista e
materialista da p6s-modernidade.,." A traduc;ao do original
franc~s e de Tiago M. Bezerra Maia. A problematizac;ao da
questao da "narrativa" e enfrentada pOl' Sergio Oliveira em 0
Trabalho de Contar 0 Passado: sobre 0 Valor da Memoria e do
Esquecimento em NI'etz' h B" N 'I' ,sc e e em enJanun. 0 u tlmo artlgo, 0
professor Adelso S. n antos trabalha uma proposta para
descaractenzarao s' t't' A' , '

y 111 a lCo-semantlca atraves do Emgma de
Goodman.
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A partir do proximo numero, por proposta dos
Professores Washington Martins e Andre Leclerc, com a
delibera<;:ao dos colegiados das pos-gradua~6es em Filosofia da
UFPE e UFPB, assumem a responsabilidade editorial da revista 0

Prof. Luiz Vicente Vieira da UFPE, juntamente com 0 Prof.
Giovanni da Silva Queiroz da UFPB, os quais parabenizam os
atuais editores pela dedica<;:ao e esfor<;:o de tornar essa revista
numericamente atualizada.
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