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Homenagem aos 20 anos de publicações do Cemoroc
Terezinha Oliveira1

É uma imensa felicidade poder participar desta edição comemorativa dos 20
anos de publicação dos periódicos editados pelo Centro de Estudos Medievais –
Oriente & Ocidente [CEMOrOc]. Na ocasião, menciono que não seria possível
comemorar estas duas décadas, que contam com mais 250 periódicos publicados, sem
homenagear o brilhante Mestre, mentor e coordenador deste arrojado projeto, o
professor Jean Lauand.
Desde 2004, por ocasião do meu estágio pós-doutoral junto à Faculdade de
Educação da USP – FEUSP, nas áreas de história e filosofia da educação sob a tutoria
do Mestre Jean Lauand, que participo das publicações por ele realizadas.
Em um primeiro momento, somente como autora, publiquei, em 2005, três
livros na coleção de Livros do CEMOrOc. O primeiro, intitulado A Escolástica como
Filosofia e Método de Ensino na Universidade Medieval: uma reflexão sobre o Mestre
Tomás de Aquino. O segundo, A Universidade na Idade Média e, o terceiro, intitulouse Escolástica. Estas ‘pequenas’ obras influenciaram, profundamente, minha trajetória
intelectual. A partir do estágio pós-doutoral, verticalizei meus estudos para as origens
da Universidade na Idade Média e a escolástica, com ênfase especial para o
pensamento de Tomás de Aquino com o intuito de compreender a relevância dos seus
escritos para o conhecimento no Ocidente desde o século XIII. A partir de então,
investigo e oriento pesquisas acerca da Universidade medieval e sobre escritos de
Tomás de Aquino, em nível de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado, junto ao
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá.
Além destes três livros, desde esta data, busco divulgar minhas pesquisas
junto às Revistas do CEMOrOc, seja como autora, seja como co-autora. Em 2009,
publiquei na Revista Internacional d’Humanitats, o artigo Um Olhar da História da
Educação no Educar Medievo: um Diálogo, um Manual e uma Imagem. Em 2011,
publicamos, em co-autoria com a professora Conceição Solange Bution Perin, na
Revista International Studies on Law and Education, nº. 9, o artigo intitulado
Franciscanismo, Boaventura e o debate sobre o intelecto no século XIII. Em 2013,
publiquei o artigo intitulado Relações entre um intelectual e um governante no século
XVI: o exemplo de cartas de Hieronymo Osório, no periódico International Studies
onLaw and Education, nº. 13/14. Ainda neste mesmo ano, publicamos, em co-autoria
com Mariana Vieira Sarache, o artigo Universidade de Portugal: constituição cultural
e política, no periódico Convenit Internacional, nº. 13, set.-dez., 2013. Em 2015, em
co-autoria com a professora Conceição Solange Bution Perin, da Universidade do
Paraná, publicamos o artigo Considerações de Boaventura de Bagnoregio sobre as
ciências, especialmente sobre a metafísica e o ensino da matemática, na Revista
International Studies on Law and Education, nº. 21.
1.

Professora Titular da Universidade Estadual de Maringá junto ao Departamento de Fundamentos da
Educação e ao Programa de Pós-Graduação em Educação.

143

Além de reconhecer a importância das Revistas do CEMOrOc, como veículos
fundamentais para a divulgação de minhas pesquisas, em 2008 iniciei minhas
atividades como editora ad hoc da Revista Notandum e, desde então, editoro um dos
três números anuais deste periódico. Mais uma vez, a generosidade do Professor Jean
Lauand me permitiu a inserção em um caminho que tenho percorrido nestes últimos
oito anos. Inseri-me na senda da editoração científica por meio do estimulo e
confiança do Editor Chefe das revistas do CEMOrOc. Entre os anos de 2009 a 2014,
editorei seis números da revista Notandum. Nestes números, divulgamos pesquisas de
intelectuais brasileiros que estudam temáticas concernentes à Antiguidade e à Idade
Média com viés voltado para os campos da História, da História da Educação,
Filosofia e Educação. Em 2015, motivada pela relevância de inserir temas
concernentes à realidade educacional brasileira, tive a satisfação de contar com a
parceria da professora Elaine Rodrigues, também da Universidade Estadual de
Maringá, como editora ad hoc da edição Ano XVIII, nº. 37, jan-abr. 2015.
Em virtude da exitosa experiência, em 2016, contei com a colaboração da
professora Ednéia Regina Rossi para a edição Ano XIX, nº. 42, set-dez. 2016. Por fim,
acabamos de editorar o primeiro número da Notandum de 2017 que é a edição do Ano
XX, nº 43, jan-abr. 2017. Nesta edição, contamos com a valorosa colaboração, como
editor ad hoc, do professor Cristiano de Jesus Ferronato, docente da Universidade
Tiradentes – Aracaju. Com este número, honrosamente, abrimos as comemorações dos
20 anos de edição da Revista Notandum
Após a narrativa de nossa estreita aproximação com as Revistas do
CEMOrOc, consideramos extremamente relevante salientar que este Centro de
Estudos, por meio de seus periódicos e pesquisadores, constitui um dos mais profícuos
espaços de produção e disseminação de ciência, cultura e civilidade. Sem dúvida, não
teria atingido este nível de excelência e importância para a pesquisa no Brasil se não
estivesse à sua frente o Mestre Jean Lauand. A credibilidade de seus periódicos deve
muito a este personagem que não se contentou em ser uma ‘autoridade’ na academia por seus estudos, aulas, orientações – mas se preocupou, também, com a veiculação da
produção científica e criou um conjunto de periódicos que, em 2017, completarão duas
décadas [20 anos] de publicações. Manifesto aqui minha profunda gratidão pela
oportunidade de fazer parte deste conjunto de autores e editores ad hoc que podem,
neste momento, comemorar a publicação de mais de 250 edições de revistas do
CEMOrOc.
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