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EDITORIAL 

Com este número especial do volume 28, a revista Educação e 
Filosofia dá continuidade ao projeto de publicação de um número anual 
dedicado a dossiês. Os dossiês constituindo-se de um conjunto de textos 
sobre um determinado tema, já por sua reunião, são o testemunho de uma 
discussão viva e contemporânea que a revista procura documentar.

Nesse número apresentamos os dossiês sobre a filosofia de 
Giambattista Vico, pela área de Filosofia e sobre a educação pública como 
direito, pela área de Educação.

Os cinco artigos sobre a filosofia de Vico são parte de uma 
Convenção sobre o autor realizada em Moscou, em Maio de 2013. A coleta 
e organização dos textos deve-se ao trabalho dos pesquisadores Sertório 
Amorim Silva Neto e Fabrizio Lomônaco, viquianos interessados nas 
investigações e perspectivas para o pensamento deste autor do Setecento 
para este nosso século XXI, conforme eles dizem na apresentação do dossiê.

Já o dossiê sobre Educação Pública reúne sete artigos que debatem 
importantes aspectos da discussão sobre a educação pública como direito e 
os desafios governamentais daí decorrentes. Conforme diz Maria Vieira na 
apresentação, “esse dossiê pretende contribuir com tal discussão mediante 
análises, dados, mapeamentos de políticas educacionais, documentos e 
dispositivos legais concernentes à temática em foco”. Trata-se, então, de 
textos que privilegiam distintas abordagens sobre o direito à educação na 
América Latina em perspectivas plurais e multifacetadas. 

Os textos reunidos nestes dossiês são contribuições de 
pesquisadores estrangeiros, mais especificamente da Itália e de países 
latino americanos como Argentina, Colômbia e Bolívia, bem como de 
pesquisadores brasileiros com quem estes cooperam em suas pesquisas; 
assim, estes artigos são também testemunha da crescente importância da 
cooperação internacional que tem ocorrido com mais frequência em nosso 
trabalho acadêmico.

Esperamos que, acima de tudo, tais reflexões sejam informativas e 
estimulantes e que nossa revista tenha assim contribuído para um debate 
em alto nível nas duas áreas que contemplamos, a Educação e a Filosofia!
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