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Dossiê: Papel formativo da Filosofia 

Eccos – Revista Científica é a publicação oficial de difusão acadêmica do 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE, da Universidade Nove 

de Julho – Uninove. A revista é publicada, quadrimestralmente, desde 

2001, difundindo manuscritos que tenham sua fundamentação na área 

educacional e no campo das Humanidades. 

Eccos – Revista Científica pública artigos resultantes de pesquisas 

originais, reflexões, ensaios, resenhas críticas e aportes teóricos e 

metodológicos na área educacional. O seu objetivo maior é contribuir na 

difusão de trabalhos e pesquisas acadêmicas que se inscrevam no campo 

da ciência da educação, oferecendo acesso livre e imediato de todo o seu 

conteúdo através do portal www.uninove.br/revistaeccos e inspirada no 

princípio da ampla e irrestrita difusão do conhecimento. 

Eccos – Revista Científica tem assumido a responsabilidade de contribuir 

com o processo de aglutinação dos autores em torno de dossiês 

temáticos e efetivar a ampla, irrestrita e gratuita divulgação dos seus 

estudos e pesquisas na área da educação.  

Nesse aspecto, convidamos todos os interessados em colaborar conosco 

na organização do dossiê temático versando sobre o Papel formativo da 

Filosofia nos enviando artigos, ensaios, resenhas para apreciação e 

possível publicação em nossos próximos números. Os manuscritos 

http://www4.uninove.br/ojs/index.php/eccos/manager/setup/www.uninove.br/revistaeccos�


devem se adequar às DIRETRIZES PARA AUTORES e serão apreciados por 

avaliadores Ad hoc, e ser encaminhados on-line, pelo sistema no portal 

da revista. 

A proposta de organização desse dossiê temático preocupado em 

discutir o Papel formativo da Filosofia está associada à constatação de 

que, ao mesmo tempo em que, no atual contexto nacional e 

internacional, propostas educativas tendem a privilegiar um modelo 

formação escolar de caráter mais técnico e pragmático, voltado para o 

mercado de trabalho, a preocupação com uma formação mais geral, 

particularmente das novas gerações, tem reavivado a discussão sobre a 

importância e a necessidade de subsídios filosóficos nos currículos dos 

diversos níveis e modalidades dos cursos do ensino escolar. A proposta 

do presente dossiê visa então abrir espaço para que se possa debater a 

problemática da contribuição que a filosofia pode dar para o 

equacionamento da mesma, desde o ensino fundamental até a pós-

graduação. Coloca-se então em pauta o sentido da formação humana, no 

conturbado cenário cultural contemporâneo. 

O prazo para recepção das propostas de artigos será até o dia 15 de 

setembro de 2015. 

Aguardamos sua colaboração, 

Antônio Joaquim Severino 
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