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Esta edição de Convenit Internacional está inteiramente dedicada a celebrar os 

25 anos das revistas do Cemoroc e seus 300 volumes publicados. Dada a quantidade 

de autores que, com artigos, se dispuseram a partilhar este importante momento, 

tivemos que estender a celebração para além deste número duplo (Nos. 36 e 37), 

avançando também para o No. 38.  

Nos artigos destas edições de comemoração de data e realizações tão 

importantes, ao mesmo tempo em que revisitamos os principais marcos da história de 

nossas revistas, queremos também informar o leitor de outras atividades do Cemoroc: 

seu empenho em realizar atividades em favor da escola pública e da formação de seus 

professores; nossos Seminários Internacionais; a iniciativa de promoção de novos 

autores, com as revistas Coepta; os livros e vídeos que publicamos; etc. 

300 volumes publicados representam milhares de artigos, centenas de autores 

e dezenas de temáticas contempladas. Assim, pedimos a nossos editores que, em seus 

artigos, revisitassem e procurassem organizar (dentro do possível e dos limites destas 

edições) todo esse material, para destacar os pontos mais importantes e facilitar 

minimamente ao leitor a orientação para percorrer o riquíssimo acervo. Daí também, o 

inevitável fato de que – excepcionalmente nestas edições – tenhamos vários artigos 

assinados pelos mesmos autores... 

 

No artigo de abertura, “Revistas do Cemoroc: Ano XXV e 300 volumes 

publicados – fundadores, colaboradores e trajetórias”, Jean Lauand recorda, com 

imensa gratidão, os fundadores de nossas publicações e, por meio deles, um pouco da 

própria história das revistas e do Centro.  

Um privilégio incomparável de nossas revistas é que três desses “fundadores”, 

muito presentes desde seu surgimento, são os importantes filósofos Josef Pieper, 

Julián Marías e Alfonso López Quintás, que confiaram a nossa Editora preciosos 

artigos e conferências. Seus trabalhos em nosso Centro são apresentados por: 

 

Roberto C. G. Castro “Filosofia, educação, justiça e direitos humanos: Josef 

Pieper nas revistas do Cemoroc (2017-2021)”. O autor – especialista no filósofo de 

Münster – comenta os estudos de e sobre Pieper nas recentes revistas do Cemoroc. 
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Jean Lauand: “Os inéditos que Julián Marías confiou ao Cemoroc” e 

“Alfonso López Quintás nas revistas do Cemoroc”. 

 

Em seguida, Chie Hirose e João Sérgio Lauand, nossos diretores de Relações 

com a Escola Pública, apresentam, em dois artigos, o profundo trabalho que o Centro 

tem realizado nesse, para nós, tão importante campo: “Memória: Cemoroc e a escola 

pública – Formação de professores e outras atividades” (partes I e II).  

 

E Chie Hirose, em “Artigos de professores de Ensino Básico nas revistas do 

Cemoroc”, revisita seu pioneiro trabalho de editor, publicando em nossas revistas, 

mais de trinta artigos de professores de escola pública, dando voz diretamente aos 

protagonistas da docência no Ensino Fundamental.  

 

Aida Hanania e Jean Lauand no artigo “Em memória de Helmi Nasr, em seu 

centenário” recordam o saudoso mestre, tão importante para a fundação de nossas 

publicações.  

 

Na sequência, Sylvio Horta, nosso editor e webmaster, mapeia em dois artigos 

(um para os séculos IV a IX; outro para os séculos X a XV) as 60 traduções de autores 

medievais em nossas revistas. 

 

Aida Hanania em “Estudos árabes nas revistas e atividades do Cemoroc: 

1997-2022” oferece um guia de nossos estudos para o Oriente Próximo e Sylvio 

Horta, o faz para o Extremo Oriente: “Estudos chineses nas revistas do Cemoroc”. 

 

Alexandre Medeiros em “Estudos keirseyianos nas revistas do Cemoroc: 

2017-2021” apresenta os artigos sobre um dos temas constantes nestes últimos anos 

em nossas publicações: a teoria do psicólogo americano David Keirsey.  

 

Nossos Seminários Internacionais, sempre em interação com nossas revistas, 

são contemplados no artigo de Jean Lauand  “22 Seminários Internacionais Cemoroc - 

Filosofia & Educação” e no de Enio Starosky “Os Seminários do Cemoroc e o Colégio 

Luterano São Paulo”.  

 

Este número se fecha com “Produzir conhecimentos na escola: significados e 

sentidos do Projeto Coepta”, no qual nossa editor Silvia G. Colello discute uma das 

mais importantes criações do Cemoroc: a série Coepta, publicada em algumas de 

nossas revistas acolhem também artigos de jovens pesquisadores do Ensino Médio. 

 

Em nosso próximo número, Convenit 38, complementamos esta edição 

comemorativa, trazendo mais artigos de nossos editors sobre grandes temáticas destes 

25 anos de nossas revistas. 

 

São Paulo, 25 de fevereiro de 2021 


