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Editorial: lançamento de “Convenit Internacional-coepta” 

O Cemoroc, Centro de Estudos Medievais Oriente & Ocidente (do 

Departamento de Filosofia e Ciências da Educação da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo) apresenta sua mais recente série, acoplada à tradicional 

revista Convenit Internacional: vem à luz a versão Convenit Internacional-coepta.  

Esta novidade atende a uma razão também nova: a crescente tendência, no 

Ensino Médio, de estimular os alunos à realização de trabalhos autorais, tão 

importantes para a abertura de horizontes intelectuais, guia para sua instalação no 

mundo atual e na formação da própria identidade. Para além dos modismos do novo 

rito de passagem, certamente há trabalhos notáveis produzidos nas “categorias de 

base”, orientados por professores comprometidos com a iniciação da formação de 

futuros pesquisadores.  

Já há tempos acalentando essa ideia de uma publicação coepta (palavra latina 

que indica não só início, mas um início de iniciativa, iniciação, empreendimento), o 

Cemoroc organizou em fevereiro, junho e outubro de 2018 (resp.) os V, VIII e XI 

“Encontro Cemoroc Educação”, tematicamente dedicados à fundação desta nova 

variante de Convenit, sempre com o apoio do Colégio Luterano São Paulo, 

cofundador desta série coepta. Convidamos, então, amplamente, escolas da rede 

pública e particular para participarem deste Projeto.  

Além dos editors fundadores internacionais, os renomados Dr. Paulo Ferreira 

da Cunha (Universidade do Porto) e Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda (Indiana 
University- Purdue University, Indianapolis), nossos editores são expoentes da 

pesquisa de Pós Graduação e, ao mesmo tempo, educadores em contato 

permanente com a Educação Básica, como professores e diretores. É o caso de 

Jean Lauand, professor Titular da Feusp e pesquisador de diversas prestigiosas 

universidades europeias e que voltou a atuar também no Ensino Médio; de Sílvia 

Gasparian Colello, Livre Docente da Feusp, que tem proferido inúmeras conferências 

em escolas de Educação Básica; de Chie Hirose, que conjuga seu segundo pós 

doutorado (Feusp) com o trabalho diário de alfabetização em escola da 

Prefeitura Municipal de São Paulo; de Enio Starosky e Alexandre Medeiros, 

concluindo brilhantemente seus doutorados e, ao mesmo tempo, diretores de escolas 

particulares com alto senso comunitário.  

Assim, dos Encontros Cemoroc Educação nasceu a convicção não só pela 

relevância de  incentivar a pesquisa entre os jovens, mas também pela necessidade de 

uma revista de alto nível acadêmico para acolher esses trabalhos feitos sob criteriosa 

orientação, por vezes em coautoria com os próprios orientadores. 

Junto com os trabalhos de iniciação, Convenit Internacional coepta trará 

também estudos de renomados pesquisadores nacionais e internacionais que, em seus 

artigos, buscam dialogar com a nova geração:  
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- Paulo Ferreira da Cunha, catedrático da Universidade do Porto (instituição

parceira internacional), escreveu para nossos jovens leitores um guia

acadêmico: “Expedição a Oz”;

- Jean Lauand, Titular da Faculdade de Educação da USP, dirige-se aos

alunos do Ensino Médio com “Escrever um artigo científico – ideias para

iniciantes (ou não)”;

- Chie Hirose, pós doutora Feusp, nos conduz a uma experiência com a

tradição japonesa da Cerimônia do Chá.

- Sylvio Horta, coordenador do curso de chinês na Faculdade de Filosofia

Letras e Ciências Humanas da USP, oferece ao leitor o melhor dos

provérbios da tradição chinesa.

- Alfonso López Quintás, catedrático da Universidade de Madri, propõe, em

memorável conferência na Feusp, as bases de um novo humanismo para o

nosso tempo.

- Pedro Garcez Ghirardi, Titular de Italiano da FFLCHUSP, nos brinda com

uma requintada análise do “Cântico das Criaturas” de São Francisco de

Assis.

- Berthold Wald, da Universidade Paderborn, discorre sobre o lazer, a skholé,

o ócio criativo.

Também autores consagrados, muito ligados ao Cemoroc, como Josef Pieper 

e Julián Marías, respectivamente os filósofos ainda hoje mais lidos pelo grande 

público na Alemanha e na Espanha, e que, em vida, deram à nossa Editora o privilégio 

de publicar seus textos.  

Por julgarmos ser de extremo interesse para nossos leitores, jovens ou 

maduros, publicamos também algumas traduções de clássicos textos medievais: 

- Uma coleção de piadas do século XII (Petrus Alfonsus).

- Os conselhos preconizados por Santo Tomás de Aquino (séc. XIII) para um

jovem estudante. 

Completam esta edição, estudos pedagógicos de Alexandre Medeiros e Ênio 

Starosky, respectivamente diretores do Centro de Estudos Júlio Verne e do Colégio 

Luterano São Paulo, e os trabalhos dos principais protagonistas de Convenit coepta: 

os jovens autores e autoras do Colégio Luterano São Paulo, Centro de Estudos Júlio 

Verne, Escola Bilíngue Pueri Domus e Colégio Ítaca. Esperamos que, nos próximos 

números, possamos contar também com trabalhos de alunos de escolas públicas.  

Assim, se o Cemoroc já tinha o pioneirismo de publicar, em suas revistas 

acadêmicas, dezenas de artigos de destacados professores da escola pública de 

Educação Básica, agora abre este fecundo espaço coepta. E com seus coeditores – da 

Universidade do Porto e o Colégio Luterano São Paulo – orgulha-se muito 

especialmente desta iniciativa, também ela contendo promissores coepta! 

Jean Lauand & Sílvia Gasparian Colello (p/ corpo de editors) 

novembro de 2018 


