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Com este número, estreamos o ano XXI de nossa revista Notandum, desde sua 

fundação voltada para a interdisciplinaridade que caracteriza suas casas editoriais: o 

Centro de Estudos Medievais Oriente e Ocidente da Feusp e o Instituto Jurídico 

Interdisciplinar da Universidade do Porto.  

São já 46 edições (cerca de 500 artigos!) e, também neste número, o eixo 

temático da revista é a Educação, sempre em diálogo com outras áreas: a Literatura, as 

Ciências da Religião, a Psicologia, os Orientes etc.  

O professor Stefan DuBois nos apresenta o delicioso estudo, pesquisa 

conduzida em universidade da Califórnia, “Identification and Stereotypes of Foreign-

accented English”, sobre os estereótipos americanos a respeito das características 

culturais atribuídas ao sotaque de franceses, mexicanos etc.  

Alexandre Medeiros analisa o tema filosófico-teológico da felicidade em 

Guimarães Rosa (Augusto Matraga), a partir de Pieper, Schleirmacher e R. Otto. 

Ainda na interface da Literatura, Ivone Oliveira Tavernard e Luzia Batista de Oliveira 

Silva discutem “Sensibilidades e imaginário na obra de Saint-Exupéry”. O tema da 

felicidade comparece novamente, desta vez no horizonte dos jovens brasileiros, no 

artigo de Valéria Amorim Arantes, Cristina Satiê de Oliveira Pátaro, Viviane Potenza 

Guimarães Pinheiro & Mariana Francio Gonçalo.  

O especialista, Prof. Altierez dos Santos, nos conduz às ressignificações 

propiciadas pela comunidade místico-milenarista do Vale do Amanhecer.  

Juliana Franzi e Ulisses Ferreira Araújo retomam o tema da juventude, desta 

vez refletindo sobre as relações afetivas, amorosas e sexuais entre os jovens. 

Sérgio Oliveira dos Santos aprofunda em suas reflexões sobre o “ser 

motrício”, incluindo em seu artigo as ferramentas conceituais do educador espanhol 

Alfonso López Quintás. 

Jonathas Ramos de Castro, a partir do fato da generalização da internet como 

meio de comunicação nos últimos anos, discute as novas bases para a soberania e as 

relações de poder.  

Em seu artigo, Vicente de Paulo Morais Junior faz a ponte entre os sentidos e 

sabores do mundo (David Le Breton), o cotidiano e a cultura escolar.  
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Michel Nahas Filho, propõe um novo paradigma para as Ciências das 

Religiões: a reação das religiões ao sexo e ao prazer sexual. 

Este número se fecha com o relato e a discussão de um memorável evento, 

conduzido pela Dra. Chie Hirose: a cerimônia do Chá em contexto pedagógico.  

Trata-se de um número que busca articular diversas dimensões da educação e 

do homem, com o sabor de vivências importantes: uma boa maneira de comemorar 

nosso 21o. aniversário.  

 


