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EDITORIAL 

A Revista Intellectus, em mais um volume digno de encômios, mantém 

acesa a chama da ciência e da pesquisa de excelência. Encerra-se, assim, com 

chave de ouro, um dos anos mais desafiadores da espécie humana, com uma 

série de artigos valiosos e que, certamente, serão apreciados pelo exigente leitor 

deste periódico.  

De fato, a ciência continua viva e, apesar dos pesares, nunca esteve tão 

fortalecida. Este volume é, pois, uma das provas cabais da imprescindibilidade 

da pesquisa em tempos normais e extraordinários, como ferramenta de reflexão 

e ações concretas, guiadas pela ética. 

O volume 60 da Revista Intellectus é, em outras palavras, emblemático 

e representa um caloroso viva à ciência, além de um esforço hercúleo de 

propagação de conhecimentos num período dramático da história, assolado pela 

sindemia do novo coronavírus. 

Os eminentes colaboradores da última edição de 2020 são vitoriosos. 

Cada um deles merece, portanto, os aplausos e a reverência do Conselho 

Editorial, sobretudo porque venceram todos os obstáculos erigidos pelo SARS-

CoV-2, incluindo-se, apenas para exemplificar, o isolamento e o distanciamento 

sociais que, a despeito dos efeitos potencialmente deletérios ao ímpeto 

intelectual e da limitação, em boa medida, de acesso a fontes bibliográficas 

importantes, não constrangeram o espírito incansável destes pesquisadores.  

Com efeito, o ato de escrever, diante de tantas adversidades, deve, à 

evidência, ser enaltecido. Já a publicação de cada um dos artigos integrantes 

deste volume representa algo ainda mais sublime: um verdadeiro gesto de amor. 

Decerto, o amor ao próximo e o amor pela ciência inspiraram, dias após dia, 

estes generosos pesquisadores. 

A Revista Intellectus tem, assim, a honra de tê-los como parte de sua 

“trajetória que expressa dedicação, competência e responsabilidade”, segundo 

a sua Editora Chefe, Profª. Drª. Ana Maria Girotti Sperandio.  

Um caloroso viva à ciência! Uma salva de palmas aos autores do 

sexagésimo volume desta Revista, confessadamente devotada à 

multidisciplinaridade e ao progresso científico. 

A partir deste objetivo principal – o de possibilitar discussões interativas 

sobre conhecimentos oriundos de diferentes áreas em plena sintonia com os 
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avanços, cada vez mais expeditos, do século XXI – é que, mais adiante, o leitor 

será brindado com múltiplos temas e perspectivas, com notórios impactos 

práticos. 

Portanto, mãos à obra! É chegada a hora de apreciar as linhas e 

entrelinhas destes debates atuais e candentes.  

Aproveite a leitura! 

Prof. Me. José Jorge Tannus Neto 

 

 


