
Errata

Tendo o professor Michel Paty viajado para Paris logo depois de
entregar o seu trabalho " Endo-referência de uma ciência formalizada
da natureza", publicado no número 14 de Estudos Avançados, não lhe
foi possível o acesso à versão do mesmo em português. Tratando-se de
tema de cunho científico-filosófico alguns termos em nossa língua,
infelizmente, não tiveram a acepção desejado pelo autor. Assim, descul-
pando-nos pelas falhas, ele sugeriu as seguintes correções:

Correções ao artigo " A endo-referência de uma ciência formalizada da
natureza, por Michel Paty
Estudos Avançados, 6, nº 14, janeiro-abril 1992,
107-141

— Substituir assunto por sujeito: p.113, 1.12,30; p.115, 1.30, p.118,
1.13,18; p.129,1.22,23.

— Outras correções, ler:

p. 108, 1.10: a ligação do a priori e do sintético,
p.lll, 1.7: na escura

1.19: é colocado
1.21: ca uma prática

p.112, 1.1: objeto posto
1.23-29 ' Se uma relação ...consideramos esta como estru-

tura, ... objeto-alvo cujo traço é perceptível... de
uma determinação

p.115, 1.12: essa teoria é, enquanto não haja mudança, para
esse campo, ...

1.27: em todo o processo ...
p.116, 1. 4: obriga a ultrapassarem ...

1.15: fazendo desempenhar um papel ao real e ao conven-
cional ...

1.40: da oposição do formal...
p.117, 1.16-17 ...humanas o demonstrará melhor porque, nestas

ciências, o objeto está associado ...
p. 120, 1. 1-2: encontrar um substituto epistemológico da reivin-

dicação ...
p. 122, 1. 1: individuais; de onde se concluía à interpre-

tação...



1.20: o que fez Born ...
p. 123, 1.15-16: sob as espécies de seu formalismo.

1.34: verdade, com exceção de certas ...
p. 127, 1.37: Foi afirmado que esse ...
p.128,1.40: soprado na estrutura formal...
p. 129, 1.23: pos método
p.130, 1.27: proposições, que exige ultrapassar ambos o sinté-

tico a priori...
1.38: junção limitada a esse campo, e não o é conside-

rando seu modo ...
p.135,1.2-4: postar, na outra extremidade, no sujeito que dela

coloca a exigência ... achar-se no plano de fundo
do projeto ...

No artigo "Condições culturais da educação", de Eduardo Portela,
publicado no número 16 de Estudos Avançados (p.65-72), corrigir os
seguintes erros:

onde se lê "advinhas", p. 65, terceiro parágrafo, oitava linha, leia-se
"advindas". No mesmo parágrafo, 11ª linha, onde se lê "efemeri-
dades ", leia-se " efemérides ".

Na p. 68, penúltimo parágrafo, nona linha, onde se lê " algumas vezes
mal-entendimento", leia-se "algumas vezes mal-entendido".




