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Editorial

Argumentos é uma Revista de Filosofia do Programa de Pós-Graduação 
em Filosofia da Universidade Federal do Ceará. Visa divulgar e intercambiar, prio-
ritariamente, trabalhos inéditos de pesquisadores em Filosofia do Brasil e do ex-
terior nas seguintes linhas de pesquisa: Ética e Filosofia Política e Filosofia do 
Conhecimento e da Linguagem, linhas compatíveis com a política de pesquisa do 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFC. A edição, na forma impressa e 
eletrônica, visa facilitar o acesso e a difusão do material da revista. Além de ar-
tigos, publica-se, também, traduções, resenhas e entrevistas. 

A partir de 2011, a revista Argumentos entrou num novo ciclo. Como uma 
contribuição do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal 
do Ceará, oferecido à comunidade filosófica, publica artigos relacionados às suas 
linhas de pesquisa: Ética e Filosofia Política e Filosofia da linguagem e do conhe-
cimento. Para tanto, foi instituído uma editoria para cada uma dessas linhas. Essa 
mudança está relacionada à expansão da Filosofia no Brasil e à demanda qualifi-
cada por publicação nos setores de estudos acima mencionados. O crescimento 
da pesquisa no Brasil e as exigências inerentes a esse processo redirecionaram o 
nosso projeto inicial. Por essa razão, passou-se a exigir dos autores mais experi-
ência e originalidade nos artigos. A revista, como regra, publica artigos apenas de 
pesquisadores experientes, reservando, porém, como exceção, a possibilidade de 
publicar artigos de qualidade de pesquisadores iniciantes. Aos discentes a revista 
incentiva, de modo especial, a submissão de traduções e resenhas. 

É com muita satisfação que trazemos ao público o número 20, evidenciando, 
assim, a existência de um percurso realizado na publicação de pesquisas filosó-
ficas levado à frente pelos professores de Filosofia da Universidade Federal do 
Ceará. O atual número publica artigos de importantes pesquisadores pertencentes 
às instituições de ensino superior do nordeste ao sul do Brasil e, também, do exte-
rior. O excelente nível dos artigos, a pontualidade na publicação, juntamente com 
as exigências para publicação estão sendo corroboradas pelo nível internacional 
das instituições indexadoras da Argumentos. Isso é um elemento motivador para 
os autores, mas, também, para todos que trabalham no dia a dia da revista. 

Nesse clima de alegria e realização, desejamos boa leitura a todos! 

                                                                                      Os editores


