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Editorial

O número 24 da Revista Argumentos embora não seja um dossiê especial, lembra, 
mesmo assim, 20 anos de institucionalização da Filosofia como curso na Universidade Federal 
do Ceará. Alguns dos textos aqui publicados são frutos de apresentações no 4º SEMINÁRIO DO 
PPG FILOSOFIA-UFC, transcorrido no período de 05-07/11/2019. O Seminário foi um sucesso, 
pois com quase 200 apresentações de comunicações e conferências, revelou a pujança da Pós-
graduação em Filosofia, recentemente fortalecida com a área de Ensino da Filosofia, através da 
criação e sustentação do Profi-Filosofia.

É nesse contexto de amadurecimento e individualização das pesquisas e dos pesquisa-
dores em Filosofia da UFC que se insere a experiência editorial da Argumentos. Tendo iniciado 
como revista discente, transformou-se aos poucos numa revista capaz de acolher e publicar 
autores seniores na área.  Após a aprovação do doutorado em 2013, todas os componentes do 
curso (docentes, áreas, pesquisas) foram repensadas, inclusive nossa revista. Essas mudanças 
estão relacionadas à expansão da Filosofia no Brasil e à demanda qualificada por publicação 
nos diversos setores da Filosofia. 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 experiência qualificada e originalidade nos artigos. A revista, como regra, publica 
artigos apenas de pesquisadores doutores, reservando, porém, aos pesquisadores iniciantes a 
possibilidade de publicar traduções e resenhas. 

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

É com muita satisfação que trazemos ao público o número 24, evidenciando, assim, a exis-
tência de um percurso realizado na publicação de pesquisas filosóficas 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 exterior, do nor-
deste e do sul-sudeste do Brasil. O excelente nível dos artigos, a pontualidade na publicação, 
juntamente com as exigências para publicação estão sendo corroboradas pelo nível interna-
cional das instituições indexadoras da Argumentos. Isso é um elemento motivador para os au-
tores, mas, também, para todos que trabalham no dia a dia da revista. Grandes e novos são os 
desafios, esperamos continuar renovando e respondendo com qualidades às novas exigências. 
            Boa leitura a todos! 

     Os editores


