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Apresentação

Desde 1998, com periodicidade anual e de forma ininterrupta, o Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM – RS)
organiza os Colóquios Conesul de Filosofia das Ciências Formais, reunindo pesquisadores do Brasil, da Argentina e do Uruguai interessados em discutir os
temas vinculados à Filosofia da Lógica e à Filosofia da Matemática.
No transcorrer dos anos foi se formando uma grande afinidade temática
entre a maioria dos integrantes destes Colóquios, o que resultou na execução,
durante o período de 2002 a 2005, do projeto de pesquisa Verdade e Demonstração, integrado à primeira edição do Programa de Cooperação Acadêmica
(PROCAD) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES). Nesse projeto se estabeleceu uma parceria entre membros da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - RIO) e da UFSM – RS.
O volume 17 de O que nos faz pensar, intitulado Filosofia da Lógica, reuniu 8
artigos na temática deste projeto.
Em 2006 iniciamos a execução do projeto de pesquisa Aspectos LógicoFilosóficos da Negação, integrado à segunda edição do PROCAD da CAPES,
desta vez agregando uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal
do Ceará (UFC) às equipes da PUC – RIO e da UFSM. O projeto Aspectos
Lógico-Filosóficos da Negação tem como objetivo teórico principal e mais geral examinar de forma sistemática e unificada aspectos lógico-filosóficos do
conceito de negação e noções afins, como as noções de falsidade, diferença,
predicação, exclusão e exaustividade. Neste sentido, as pesquisas referentes
ao tema geral do projeto – a negação – estão organizadas em dois subtemas:
Negação e Representação, e Negação e Pluralismo Lógico. O subtema Negação e
Representação está, por sua vez, subdividido em Negação e Análise da LinguaO que nos faz pensar nº23, junho de 2008
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gem, Negação Predicativa e Negação Proposicional e Negação e Diferença. O subtema Negação e Pluralismo Lógico está, por sua vez, subdividido em Negações
Não-Clássicas e Teoria da Prova da Negação.
Em novembro de 2007 o tema da 11a edição do Colóquio Conesul de Filosofia das Ciências Formais foi a Negação. Neste evento foram apresentadas
versões preliminares de diversos artigos aqui publicados. Em julho de 2007
e em março de 2008 foram realizadas, em Fortaleza, reuniões preparatórias
para a publicação deste volume. A presente coletânea de artigos constitui a
primeira publicação conjunta de resultados deste projeto. Os subtemas e todas as suas subdivisões acima aludidas (Negação e Análise da Linguagem, etc.)
são discutidos em pelo menos um artigo desta coletânea.

