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APRESENTAÇÃO
É com muita alegria que lançamos esse novo número da revista on line De
Magistro de Filosofia.
Todo esforço foi realizado para que, como sempre, ela continue fiel à sua
intenção inicial que é a de ser um veículo que atenda a professores, pesquisadores,
estudantes e profissionais voltados à reflexão filosófica e científica.
Constam desta edição artigos científicos nas áreas do conhecimento ligadas
aos cursos oferecidos pela Faculdade Católica de Anápolis.
A Revista

on line

De Magistro de Filosofia

tem sido publicada

semestralmente disponibilizando para os visitantes de nosso site temas variados, fruto
de pesquisas científicas realizadas pelos nossos professores e alunos.
Este número 11 da De Magistro de Filosofia é composto de sete artigos. O
primeiro, intitulado Água e desenvolvimento sustentável, de autoria dos professores
Mestres Wander Lúcio Braga e Sousa e Milton Neemias, tem como objetivo refletir
sobre o tão almejado desenvolvimento sustentável e da água doce no Planeta Terra. O
segundo artigo, denominado Contribuição da neurociência para a teoria do
conhecimento, escrito por Marcos Delson da Silveira, filósofo e pós-graduado em
Docência Universitária pela Faculdade Católica de Anápolis, pretende mostrar que o
conhecimento é uma necessidade dos seres vivos e que as faculdades cognitivas
sensoriais são observadas pelas novas tecnologias e relacionadas a partes específicas do
cérebro. O terceiro artigo, Informática nas escolas, escrito em parceria pela Bacharel
em Sistemas de Informação Ana Lívia de Almeida e a Professora Mestra Maria Inácia
Lopes, trata da informática como uma grande aliada do processo ensino-aprendizagem e
mostra, também, a reação de professores que resistem à modernização das escolas e ao
uso de recursos tecnológicos. O quarto artigo, Maria, modelo da acolhida da Palavra de
Deus, de autoria do Professor Doutor Padre Fidelis Stockl, ORC, mostra Maria como a

Bem-Aventurada porque Ela é a Mãe de Jesus segundo a carne mas é muito mais BemAventurada porque, desde o momento da Anunciação, acolheu a palavra de Deus e nela
acreditou e sempre foi obediente. A razão pela qual Maria é a Mãe de Deus, quinto
artigo dessa edição, escrito por Margarida Maria, Bacharel em Teologia e nossa exaluna, sob orientação do Professor Doutor Frei Flávio Pereira Nolêto- OFM, apresenta
com base em literatura religiosa, provas de que Maria é a Mãe de Cristo Homem e
Cristo Deus. Reconstruindo as origens do curso de Pedagogia, artigo escrito pela
Professora

Adriana Rocha Vilela Arantes,

trata das

políticas de

formação de

professores, precisamente no que se refere ao curso de Pedagogia cuja história tem sido
cheia de

ambigüidades, contradições e inovações, principalmente ao tratar de sua

finalidade, ou seja, de formar docentes ou especialistas. Fechando esse número, está o
artigo denominado Resiliência Humana, reflexões sobre a superação de adversidades,
escrito pelo Professor Mestre Artur Vandré Pitanga e o Doutor Luc Vandenberghe que
abordam o ser humano sob uma perspectiva otimista e apontam caminhos para o
desenvolvimento da resiliência pessoal, para o desenvolvimento da sociedade e da
educação.
Que esse número de nossa revista contribua com o crescimento intelectual e
cultural de nossos leitores incentivando-os à leitura e escrita, desenvolva o gosto pela
investigação contínua contribuindo com a formação de nossos alunos, uma vez que,
como Instituição Católica de Ensino, não nos preocupamos apenas com a transmissão
de conhecimentos, com a formação intelectual mas, também, com a formação de bons
cristãos, honestos cidadãos e profissionais competentes, princípios de nossa missão
institucional.
Boa leitura aos internautas que nos honram com sua visita ao nosso site.
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