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Apresentação

O presente volume reúne os textos, reelaborados ou em sua forma original, das
conferências apresentadas no I Colóquio Luso-Brasileiro Leibniz: Linguagem e Metafísica. Realizado entre os dias 21 e 23 de novembro de 2007 na PUC-Rio, o evento
foi organizado pelos professores Déborah Danowski (PUC-Rio), Edgar Marques
(UERJ) e Olga Maria Pombo (Universidade de Lisboa), e promovido pelo Programa
de Pós-Graduação em Filosofia da PUC-Rio, o Programa de Pós-Graduação em
Filosofia da UERJ e o Centro de Filosofia da Ciência da Universidade de Lisboa.
O objetivo do colóquio foi reunir, pela primeira vez, alguns dos mais importantes pesquisadores brasileiros e portugueses da filosofia de Leibniz, para
apresentação e discussão dos resultados obtidos por eles em suas mais recentes
pesquisas em torno de questões metafísicas, epistêmicas, lógicas ou linguísticas
presentes no pensamento desse filósofo, abrindo dessa maneira um importante
canal para um trabalho mais integrado entre os estudiosos brasileiros e portugueses da filosofia de Leibniz e, através destes, esperamos, da filosofia luso-brasileira
de modo mais geral.
Esta coletânea pode ser vista, portanto, como um registro (embora parcial,
como todo registro) do quadro atual da pesquisa acadêmica lusófona sobre a
filosofia de Leibniz.
Ao editar este volume, procuramos, em direção um tanto contrária à tendência de uniformização da língua portuguesa que vem se fortalecendo nos últimos
anos, manter as diferenças ortográficas e estilísticas entre o português do Brasil
e de Portugal, o que nos pareceu uma solução bem mais interessante e, por que
não dizê-lo, leibniziana.
Finalmente, gostaríamos de agradecer pelo apoio financeiro dado ao evento
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e
pela Coordenação Central de Pós-Graduação (CCPG) e Vice-Reitoria Acadêmica
(VRAc) da PUC-Rio.
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