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Resumo: Por ocasião da celebração do 25º. aniversário (em 2022) e do No. 300 das revistas universitárias
do Cemoroc, Centro de Estudos Medievais Oriente e Ocidente (Edf-Feusp), alojadas em
www.hottopos.com, a Editora pediu a seus editores, um artigo de retrospectiva de publicações
importantes de sua história. Neste artigo recordamos as inúmeras contribuições do filósofo espanhol
Alfonso López Quintás – e as de seus colaboradores e discípulos – para as revistas de nosso Centro.
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Abstract: To celebrate this 25th anniversary of Cemoroc’s journals (in 2022), the publisher has asked
editors to write an article summarizing some of our most important publications. In this article, we
present the links to some articles (interviews and lectures) by the Spanish philosopher Alfonso López
Quintás and by some of his collaborators.
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Introdução
É uma grande honra elencar aqui as matérias que figuram, em nosso Cemoroc,
de e sobre o notável filósofo espanhol Alfonso López Quintás (abreviarei por ALQ),
um amigo da primeira hora de nosso Centro.
Como recordo em outro artigo neste volume, ALQ participou de nosso I
Seminário Internacional (2001) e colaborou nos primeiros números de nossas
principais revistas e mesmo no No. 1 de International Studies on Law and Education
(1999) e de Convenit Internacional (2000).
Conheci a D. Alfonso em maio de 1989, em sua casa em Madri, apresentandome como professor da Universidade de São Paulo, que ia orientar um par de
doutorados sobre sua obra. ALQ recebeu-me com grande simpatia e generosidade:
além de conceder-me uma entrevista que logo publicaríamos, ele ofertou-me – não
aceitando mais do que um pagamento simbólico – uma coleção de sua extensa obra
completa (incluindo dezenas de fitas de vídeo e de áudio e dezenas de livros, alguns
antigos e raros). E desde então começou a enviar diversos originais seus – com
exclusividade para nossa editora –, que temos publicado, despertando muito interesse
por parte do público leitor.
No final daquele ano, Don Alfonso veio a São Paulo e aceitou o convite para
dar uma aula na Feusp, para meus alunos do 2º. ano da disciplina Filosofia da
Educação II: “A formação adequada à configuração de um novo humanismo”, cujo
texto viria a ter enorme repercussão internacional.
Fundador e presidente do Cemoroc – Centro de Estudos Medievais Oriente e Ocidente do Dep. de
Filosofia e Ciências da Educação da Feusp e editor de suas revistas. Professor Titular Sênior da Faculdade
de Educação da USP. Professor Colaborador do Colégio Luterano São Paulo. jeanlaua@usp.br
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JL e ALQ em sua casa em Madri. (02-01-2004)

De fato, meu orientando Gabriel Perissé defendeu o doutorado na Feusp em
2003: “Filosofia, Ética e Literatura: a Proposta Pedagógica de Alfonso López
Quintás”, mas já desde antes (ambos participaram juntos em 2001 no I Seminário
Internacional Cemoroc) tem mantido estreito e contínuo contato com ALQ e é seu
principal tradutor e editor no Brasil.

Perissé em palestra de lançamento da “Coleção López Quintás”
https://www.youtube.com/watch?v=IugyiHbz8wA

ALQ no I Seminário Internacional Cemoroc – Perissé é o último à dir.

Os artigos de Gabriel Perissé em nossas revistas constituem uma ampla e
variada “quintasiana”, referência obrigatória para todo pesquisador da obra de ALQ.
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ALQ também nos apresentou uma de suas principais colaboradoras, María
Ángeles Almacellas, que já desde o No. 3 de Convenit Internacional muito tem
colaborado com as revistas do Cemoroc.

Profa. Dra. María Ángeles Almacellas
Completam as indicações deste artigo, as contribuições de Cecília Canalle e de
Sílvia Regina Brandão. E esta defendeu o doutorado na Feusp sob minha orientação
em 2005: “O método formativo de Alfonso López-Quintás: fundamentos filosóficos e
experiência educativa”.

Cecília Canalle com a Dra. Ángeles Almacellas (Madrid 02-04-2003)
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Artigos, conferências e entrevistas de ALQ

https://es.catholic.net/op/articulos/73115/una-antropologia-dialogica.html#modal

Entrevista (a Jean Lauand): a filosofia da educação e a reforma curricular.
http://www.hottopos.com/harvard1/quintas.htm
Entrevista a Alfonso López Quintás (a Cecília Canalle).
http://www.hottopos.com/videtur20/quintas.htm
A Experiência Estética, Fonte Inesgotável de Formação Humana.
http://www.hottopos.com/videtur19/quintassilvia.htm
Como obter uma formação integral.
http://www.hottopos.com/seminario/sem2/quintaspt.htm
A Manipulação do Homem através da Linguagem.
http://www.hottopos.com/mp2/alfonso.htm (trad. ao chinês da Dra. Ho Yeh Chia:
http://www.hottopos.com/mp2/alfonchingraf.htm)
A formação adequada à configuração de um novo humanismo –Parte I.
http://www.hottopos.com/isle31_32/183-188Quintas.pdf (trad. ao chinês da Dra. Ho
Yeh Chia: http://www.hottopos.com/convenit/chin.htm)
A formação adequada à configuração de um novo humanismo –Parte II.
http://www.hottopos.com/isle33/61-74Quintas2.pdf
La Manipulación del Hombre a Través del Lenguaje.
http://www.hottopos.com/harvard3/alfonso.htm
La Vida Ética y el Desarrollo de la Persona según Romano Guardini.
http://www.hottopos.com/harvard4/quintas.htm
La Experiencia Estética, Fuente Inagotable de Formación Humana.
http://www.hottopos.com/convenit6/quintasarte.htm
La Tolerancia y la búsqueda en común de la verdad.
http://www.hottopos.com/mirand11/quintas.htm
Cómo Lograr una Formación Integral.
http://www.hottopos.com/harvard1/como_lograr_una_formacion_integr.htm
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El Análisis Literario y su Papel Formativo.
http://www.hottopos.com/convenit/lq1.htm
La nueva imagen de Romano Guardini, y su fecundidad para el momento actual.
http://www.hottopos.com/convenit/lq2.htm

Artigos de María Ángeles Almacellas
Entrevista: María Ángeles Almacellas Bernadó Entrevista (a Cecília Canalle).
http://www.hottopos.com/videtur22/angeles.htm
Elogio de la Palabra de Joan Maragall - a la luz de la Estética de la Creatividad de
Alfonso López Quintás.
http://www.hottopos.com/harvard3/angeles.htm
Educar la Inteligencia.
http://www.hottopos.com/spcol/autores/almacellas.htm
La formación ética de niños y jóvenes a través de la literatura y el cine.
http://www.hottopos.com/convenit3/angels.htm
Formación para la Paz, la Justicia y la Solidaridad.
http://www.hottopos.com/videtur20/angeles1.htm
Inmigrantes en la Escuela Católica: Incomodidad, Compromiso y Oportunidad.
http://www.hottopos.com/vdletras7/angeles.htm
Los Cuentos de Charles Perrault y su Carácter Formativo.
http://www.hottopos.com/videtur26/angeles.htm
Medios Audiovisuales en la Escuela y Formación de Espectadores Críticos.
http://www.hottopos.com/videtur20/angeles2.htm

Artigos de Gabriel Perissé

Traducir a Alfonso López Quintás.
http://www.hottopos.com/rih46/187-194Perisse.pdf
Pressupostos filosóficos da “cultura do encontro” no pensamento pastoral do papa
Francisco.
http://www.hottopos.com/isle27/29-36Gabriel.pdf
Traduzir Alfonso López Quintás.
http://www.hottopos.com/isle23/61-68Perisse.pdf
Encontro e literatura em Alfonso López Quintás.
http://www.hottopos.com/rih37/83-90Gabriel.pdf
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A pedagogia do encontro e o professor que contava mil histórias.
http://www.hottopos.com/isle21/71-78Perisse.pdf
Pensar com criatividade: a proposta filosófica e pedagógica de Alfonso López Quintás.
http://www.hottopos.com/isle13/77-84Gbrl.pdf
Alfonso López Quintás: uma reaproximação crítica.
http://www.hottopos.com/isle12/77-84gabriel.pdf
O objeto e o âmbito no pensamento de López Quintás - análise do poema-música de
Sérgio Bittencourt.
http://www.hottopos.com/convenit/lq3.htm
As experiências reversíveis segundo López Quintás - análise de um poema de
Cassiano Ricardo.
http://www.hottopos.com/convenit4/perisse.htm

Outroa artigos sobre Alfonso López Quintás
Sérgio Oliveira dos Santos “Ser-motrício e as realidades ambitais”.
http://www.hottopos.com/notand46/7sergiof.pdf
Sílvia Regina Brandão “Alceu e Quintás; a verdade emana do real”.
http://www.hottopos.com/vdletras6/silvia.htm
Jean Lauand “Alfonso López Quintás – un Pensador para Brasil”.
http://www.hottopos.com/rih7/jean.htm
Ho Yeh Chia “López Quintás e o humanismo em clave chinesa”.
http://www.hottopos.com/convenit/lq4.htm
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