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APRESENTAÇÃO
Colocar no ar um número da Revista De Magistro de Filosofia é
o coroamento de um esforço semestral, uma vitória não só para o Conselho
Editorial mas, também, para os autores dos artigos publicados.
Essa Revista é parte do trabalho de pesquisa desenvolvido pela
Faculdade Católica de Anápolis na sua missão de formar profissionais
competentes na aplicação dos princípios da Filosofia Perene. A pesquisa é
a fonte para ampliar e atualizar conhecimentos que contribuirão para a ação
profissional que o mundo atual exige, o cidadão deseja e o bom cristão
deve colocar em prática. Em síntese, uma contribuição para formar o
profissional competente, o cidadão ético e o bom cristão.
Esse número se inicia com a homilia de Dom João Wilk,
Presidente da Fundação São Miguel Arcanjo, mantenedora da Faculdade
Católica de Anápolis e Bispo Diocesano de Anápolis, proferida por ocasião
da festa de Corpus Christi celebrada no dia 19 de junho de 2014.
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Continuando a Revista, temos nove artigos versando sobre temas
e áreas variadas do conhecimento.
O primeiro artigo intitulado “A fé e a razão nos discursos de
Bento XVI”, de autoria do Padre Gilberto Marques de Araújo Júnior, pretende
mostrar que a fé e a razão são indissociáveis na busca da verdade a respeito do mundo,
das coisas e, principalmente, do próprio homem.
O segundo, “Caracterização do sistema de tratamento de esgoto biológico
com o uso de membrana filtrante em uma empresa do setor automobilístico”, escrito por
Luciano Oliveira da Silva e a Professora Mestre Aquíria Alvarenga Pereira, trata do
tema da escassez da água e o alto preço desse bem ambiental chamando a atenção para
a grande quantidade de esgotos gerados pelas indústrias e mostrando a necessidade de
se desenvolver

novas tecnologias de tratamento para que os esgotos possam ser

lançados num corpo receptor ou ser destinados à reutilização.
“Conteúdos de ensino”, escrito pela Professora Mestre Maria Inácia Lopes,
faz uma reflexão sobre a necessidade de revisão dos aspectos essenciais da formação
de docentes tais como a definição e estruturação dos conteúdos para que respondam às
necessidades dos processos formativos que envolvem aprendizagem e desenvolvimento
das competências do professor.
Outro artigo, “Contribuições de Martin Buber para uma antropologia
autêntica e simples”, de autoria de Mário Correia da Silva, pretende apresentar a
contribuição desse teórico com o objetivo de mostrar suas preocupações e
contribuições quanto ao grande enigma que desafia a curiosidade questionadora do
homem no transcurso de sua história: a questão de sua própria existência, ou
precisamente, o desejo de conhecer a si mesmo e, consequentemente, realizar-se.
“Formação didática dos docentes do Curso de Administração”, escrito em
conjunto por Stephanie Silva Moreira, Silvânia Cláudia R. Silva e Kelly Sulâiny Alves
Constante, deixa claro que a excelência na docência é conquistada diante de muito
esforço envolvendo não só o domínio dos conteúdos da disciplina ministrada como,
também, conhecimento pedagógico e didático condizente a favorecer um aprendizado
mais eficaz e significativo.
“Gestão ambiental: educação ambiental sobre o descarte de embalagens de
medicamentos no município de Anápolis-Goiás”, artigo elaborado por Erick de Oliveira
DE MAGISTRO DE FILOSOFIA Ano VII – No. 14 – Anápolis – 2º. Semestre de 2014

3

Lemes e Joel Rocha da Silva, teve como objetivo identificar a forma como as
embalagens de medicamentos são descartadas no meio ambiente, demonstrar a
necessidade da implantação de coletores próprios na cidade de Anápolis e, também, a
realização de ações de conscientização para a promoção da educação ambiental entre a
população.
“Literatura infantil na formação docente no curso de Licenciatura Plena em
Letras - uma reflexão sobre o exercício profissional” , artigo escrito por

Wanessa

Cristina Rodrigues dos Santos Castro, tem como objetivo compreender o papel da
literatura infantil para a formação docente e, por conseguinte, para o seu exercício
profissional.
“Nos caminhos da cristologia primitiva”, trabalho elaborado pelo Professor
Doutor Padre Françoá Costa, mostra que no século XX a Teologia, de maneira geral,
teve um progresso considerável graças ao retorno às fontes bíblicas, patrísticas,
litúrgicas etc. colocando frente a frente um historiador, Harnack, e um teólogo da
história, Daniélou, para debaterem os caminhos do desenvolvimento do dogma
cristológico pretendendo, também, uma ajuda para a cristologia do século presente que
deseje continuar progredindo tendo como programa o retorno às fontes.
Encerramos este número com o artigo “O direito à vida e a ideologia do
utilitarismo: o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental N.
54”, também um trabalho em conjunto de Esthéfane Priscilla Oliveira Silva e Priscilla
Santana Silva,

artigo que almeja realizar uma breve reflexão da Arguição de

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) N. 54 julgada pela Corte Suprema
brasileira que decidiu pela constitucionalidade do aborto de fetos anencefálicos.
Temos, portanto, assuntos variados que esperamos contribuam para o
alargamento de conhecimentos de nossos leitores.

Enfatizamos que as idéias expressas nos artigos publicados pela
Revista De Magistro de Filosofia são de inteira responsabilidade de seus
autores.
Anápolis, outubro de 2014

Profa. Ms. Maria Inácia Lopes
Presidente do Conselho Editorial
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