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Apresentação
Esta coletânea sobre a filosofia de Strawson é composta de dezessete
textos, dentre os quais nove são inéditos. Inclui também a tradução de
dois importantes ensaios de autoria do próprio Strawson - "Liberdade e
ressentimento" e "Moralidade social e ideal individual" - duas de suas principais
contribuições para a filosofia moral. A presente coletânea nasce do desejo de
tornar disponível em língua portuguesa uma obra sobre o pensamento do
autor. Embora o estudioso da filosofia de Strawson já encontre algumas de suas
obras traduzidas para o português. bem como algumas dissertações e teses, ou
ainda artigos publicados em revistas especializadas, este volume constitui um
empreendimento inédito no Brasil, uma vez que reúne, na forma de livro, uma
série de ensaios que comentam e discutem a filosofia de Strawson.
Como organizadores deste livro, gostaríamos de agradecer a todos os
autores que redigiram os seus ensaios especialmente para este volume, mas
também àqueles que aceitaram republicar os seus textos nesta coletânea.
Agradecemos de modo especial aos professores estrangeiros: Amán Rosales
Rodríguez, Carlos Caorsi, Robert Calabria, Roberta Corvi, Susana Badiola e
Wenceslao González, que gentilmente nos atenderam e confiaram em nosso
trabalho e em nossas traduções. Um agradecimento especial também a Galen
Strawson por autorizar a publicação da tradução em português dos ensaios
"Freedom and Resentment" e "Social Morality and Individual Ideal':
Por fim, esperamos que esta obra contribua para a reflexão filosófica e
sirva também como um estímulo para estudantes, professores e pesquisadores
discutirem questões e problemas de metafísica, lógica, ontologia, epistemologia,
filosofia da linguagem e filosofia moral a partir de um aporte strawsoniano.

faimir Conte
Itamar Luís Gelain

