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EDITORIAL

É com grande satisfação que colocamos mais um número da Revista on line
De Magistro de Filosofia no ar. Nesse número, além de artigos científicos produzidos
por nossos professores, alunos e ex-alunos, temos trabalhos de convidados, artigos em
outros idiomas como o Francês, alemão e o Italiano e palestras proferidas no XXI
Congresso Teológico realizado em parceria pela Diocese de Anápolis, Instituto
Sapientiae e a Faculdade Católica de Anápolis.
Apesar de ser faculdade e não ter a obrigatoriedade da pesquisa, a Faculdade
Católica de Anápolis sempre buscou investir nessa área de busca do saber
oportunizando a seus professores e alunos a prática científica.
Este é o décimo ano de circulação da Revista on line De Magistro de
Filosofia e muito nos gratifica o fato de nossos professores usarem os artigos publicados
como uma forma de complementarem e ampliarem suas aulas, oferecendo a seus alunos
um contato direto com o saber produzido na sua instituição de ensino.
Compõem essa edição os seguintes artigos:
1.

A felicidade em Aristóteles no livro Ética a Nicômaco, escrito por Raimundo

Lázaro Da Silva Barros que tem como objetivo analisar a felicidade dentro da ética,
principalmente, aprofundando filosoficamente no sentido do bem, dos hábitos e das
virtudes humanas, tomando como referência a Obra de Aristóteles, Ética a Nicômaco;
2. A importância do psicólogo jurídico nas práticas de adoção, trabalho realizado
por Aline Magalhães Reis, Camila Maiara da Silva Leite e Élida Cristiny Cardoso
Mendanha que pretendem demonstrar a importância do psicólogo jurídico nos
casos de adoção;
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3. Judicialização do acesso a medicamentos e a leitos de uti: análise no Estado de
Goiás, artigo também em parceria escrito por Alessandro Gonçalves da Paixão,
Andressa Kimiê Moribayashi Batista e Werley Campos Gomes cujo objetivo é
ensinar que a judicialização também deve ser considerada como meio de se buscar
a saúde apenas após todos os pedidos anteriores de tratamento ou medicamento
serem negados;
4. Estresse no trabalho em colaboradores de shoppings no ramo alimentício é o

título da pesquisa desenvolvida por Anderson Dos Santos Rosa, Karollyne Santos
Gontijo, Lucas Henrique Dos Santos Vieira, Luiz Carlos Ramos Da Silva e Artur Vandré
Pitanga que pretenderam investigar o estresse ocupacional em trabalhadores do ramo
alimentício de shoppings;

5. Le christ, clef de l’interpretation de l’écriture: aspects de la typologie de Jean
Danielou foi o trabalho realizado por Françoá Costa baseado no teólogo Danielou
que trabalhou esse tema dando uma luz para a visão patrística e uma interpretação
dos diferentes textos bíblicos ;
6. Geschlechtsbestimmung

é o artigo escrito pelo Padre

Josef

Karl Martin

Kieninger (Pe. Titus) procurando mostrar que em todas as culturas conhecidas
desde os primeiros tempos, a diferença dos sexos masculino e feminino marcou a
vida dos homens e fez os pensadores procurarem a causa dessa diferença;
7. Giobbe, la sofferenza e il cammino della fede é a pesquisa em que Anevair José
da Silva estuda o livro de Jó e mostra que não é o homem que sofre, mas Deus que
colocou os méritos desse sofrimento no homem;
8. O estatuto da verdade em Santo Agostinho, trabalho de autoria de Fabiano Paz
que apresenta o conceito de verdade em Santo Agostinho e suas diversas matizes
discorrendo que existe uma verdade ontológica originária, ou seja, Deus, a qual dá
origem à verdade epistemológica;
9. Homem, que dizes de ti mesmo à igreja? Características do homem que desafia a
Igreja do Vaticano II foi a pesquisa realizada por Mário Correia da Silva cujo
objetivo é apresentar as características do homem atual que desafia a Igreja 50
anos depois do Vaticano II;
10. Desafios de uma gestão escolar democrática participativa é o título do artigo
produzido como resultado do trabalho realizado pelas concluintes do curso de
Pedagogia, Eloisa Fernandes da Silva e Graziela Machado de Souza sob a
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orientação do Professor Mestre Renato Antônio Ribeiro cujo objetivo é apresentar
reflexões sobre as contribuições e desafios de desenvolver a gestão democrática
participativa no âmbito escolar;
11.

Ética e corrupção: uma análise filosófica e sociológica sobre as raízes da
corrupção institucionalizada no Brasil , texto elaborado por Martinho Fazenda
Ducal, de origem africana e radicado no Brasil, que debate o caráter filosófico,
antropológico e sociológico da corrupção, tendo como objetivo averiguar de
forma acurada as raízes desse fenômeno na sociedade brasileira;1

12.

A formação do docente da educação de jovens e adultos como profissional
reflexivo foi a pesquisa realizada por Franciele Maria da Silva e Rita de Cássia da
Silva Santos, sob a orientação do Prof. Ms. Renato Antônio Ribeiro, tendo como
objetivo entender

melhor a importância de uma formação adequada para o

docente que atua na Educação de Jovens e Adultos bem como as metodologias e
recursos didáticos utilizados por eles.
Fechando essa edição estão umas palestras proferidas no

XXI Congresso

Teológico da Diocese de Anápolis, realizado em parceria com a Faculdade Católica de
Anápolis: A atualidade da mensagem de Lourdes e Fátima, proferida por Dom João
Wilk, Bispo Diocesano de Anápolis – GO, Aparições marianas: critérios de autenticidade,

apresentada pelo Pe. Dr. Françoá Costa e Maria, mãe dos sacerdotes, pelo Pe. Luiz
Henrique Brandão de Figueiredo.
Aos professores, alunos e convidados que nos enviaram seus trabalhos para
publicação, nossos agradecimentos pois através da divulgação de suas pesquisas
científicas estão também nos ajudando a ensinar.
Enfatizamos que as idéias divulgadas nos artigos aqui publicados são de
inteira responsabilidade de seus autores.

Anápolis - GO, segundo semestre de 2017
Profa. Ms. Maria Inácia Lopes
Presidente do Conselho Editorial
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