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Celebrando o ano XXV e 300 volumes publicados das Revistas 

do Cemoroc (1997-2022) – nota editorial II 
 
 
 

 

 

 
Esta edição de Convenit Internacional No. 38 também está inteiramente 

dedicada a celebrar os 25 anos das revistas do Cemoroc e seus 300 volumes 

publicados. Dada a quantidade de autores que, com seus artigos, se dispuseram a 

partilhar este importante momento, tivemos que estender a celebração para este 

número, além do volume duplo anterior: http://www.hottopos.com/convenit36/.  

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 jovens 

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

300 volumes publicados representam milhares de artigos, centenas de autores, 

áreas de conhecimento e 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 orientar o leitor em diferentes 

posibilidades de trânsito no riquíssimo acervo. Daí também, o fato de que – 

excepcionalmente nestas edições – tenhamos diversos artigos assinados pelos mesmos 

autores... 

 

Os dois primeiros artigos são memórias de dois de nossos principais 

autores/editores/conferencistas internacionais, da primeira hora do Centro, repassando, 

cada um, suas experiências de vinte anos de fecunda contribuição para o Cemoroc: 

Paulo Ferreira da Cunha e Enric Mallorquí-Ruscalleda.   

A seguir um artigo no qual Silvia M. Gasparian Colello, Chie Hirose e o 

mesmo Ferreira da Cunha homenageiam Jean Lauand, fundador do Cemoroc. Mais do 

que marcar esse feito, o texto foi motivado pelo interesse em registrar o papel desse 

grande mestre – professor e orientador, pensador e pesquisador –, que, de fato, prestou 

significativa contribuição para os campos da Filosofia, História, Linguagem e 

Educação. 

As professoras Chie Hirose, Simone Hartleben Starosky e Simone Marquart 

Terranova revisitam ordenadamente as 45 entrevistas que o Cemoroc publicou em 

suas revistas nesses 25 anos.  

Alexandre Medeiros revisita os livros publicados pelo Centro e Vítor Chaves 

de Souza os primorosos vídeos de nossa coleção “O Eclipse de Deus”.  

O artigo de Aida Hanania contempla “Dois colaboradores na fundação do 

Cemoroc: María de la Concepción Piñero Valverde e Pedro Garcez Ghirardi”.  
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O conhecido filósofo alemão Berthold Wald nos brinda com seu estudo “Zur 

Metaphysik der Person”. 

Sérgio Oliveira dos Santos, editor ad hoc de diversos números sobre 

motricidade em nossas revistas, revisita os artigos nesse campo que temos publicado.  

Rafael Henrique Santin e Terezinha Oliveira apresentam seu valioso trabalho 

como editors de nossa revista Notandum.  

Dois outros balanços críticos por temas publicados em nossas revistas: o de 

Rui Josgrilberg e Vitor Chaves de Souza em “Fenomenologia e hermenêutica nas 

revistas do Cemoroc” e o de Silvia M. Gasparian Colello em “Estudos sobre o ensino 

e a aprendizagem da língua escrita”. 

O número se fecha com as reflexões e memórias de outra muito importante 

autora/editora/diretora e conferencista do Cemoroc, também da primeira hora, Roseli 

Fischmann: “Humanismo como vocação e ação como destino: o caso das publicações 

do Cemoroc”. 

 

Cientes da dificuldade de, em apenas três volumes, fazer justiça ao mérito de 

tantos trabalhos produzidos, tantas pesquisas divulgadas e tantos temas abordados, 

deixamos nesse exemplar apenas um marco simbólico de comemoração e a certeza de 

que nossas iniciativas editoriais possam se constituir como um convite a muitas outras 

publicações. 

 

Cemoroc 

São Paulo, 18 de agosto de 2021 


