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Editorial

A ARGUMENTOS é um projeto 
que visa ampliar o espaço de visibilidade 
dos trabalhos dos pesquisadores em Filoso-
fia e ser um ambiente propício à afinação 
da capacidade de expressão dos filósofos. 
Como meio de expressão, enseja divulgar 
o julgamento reflexivo da comunidade filo-
sófica. ARGUMENTOS é espaço de debate, 
aberto e plural, capaz de acolher os mais 
diferentes interesses filosóficos. O critério 
norteador da revista é a qualidade argu-
mentativa, a boa escrita e o bom domínio do 
discurso filosófico. Escrita no plural, a Re-
vista acolhe os vários tipos de argumentos 
(demonstrativo, verossímil, metafórico, dia-
lético, político etc).  O intuito é apresentar, 
integrar, expandir e participar da qualifica-
ção da produção dos autores em Filosofia. 
Para isso, contamos com pareceristas e con-
selheiros qualificados nas diversas áreas da 
Filosofia e pertencentes a reconhecidas ins-
tituições de ensino e pesquisa do Brasil. A 
edição, na forma impressa e eletrônica, visa 
facilitar o acesso e a difusão do material da 
revista. Além de artigos, aceita-se, também, 
traduções, resenhas e entrevistas. 

A partir de 2011, a ARGUMENTOS 
entrou num novo ciclo. Como uma contri-
buição do Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia da Universidade Federal do Ceará, 
oferecido à comunidade filosófica, publica-
rá artigos relacionados às suas linhas de 
pesquisa: Ética e Filosofia Política e Filoso-
fia da linguagem e do conhecimento. Para 
tanto, terá uma editoria para cada uma des-
sas linhas. Essa mudança está relacionada 
à expansão da filosofia no Brasil e à deman-
da qualificada por publicação nos setores 
de estudos acima mencionados. O cresci-
mento da pesquisa no Brasil e as exigências 
inerentes a esse processo redirecionaram 
o nosso projeto inicial como revista de for-
mação, direcionada a estudantes. Por essa 
razão, passou-se a exigir dos autores mais 
experiência e originalidade nos artigos. A 
revista, como regra, publicará artigos ape-
nas de doutores, reservando, porém, como 
exceção, a possibilidade de publicar artigos 
de qualidade de doutorandos, apenas da 
área de filosofia. De outras áreas, será exi-
gido, no mínimo, o título de doutor.

   O editor
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