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Mais uma edição da Revista on line De Magistro de Filosofia é disponibilizada
para os visitantes de nosso site.
Este número traz artigos não só da área de Filosofia mas, devido aos outros
cursos de graduação que a Católica de Anápolis oferece apresenta, também, assuntos de
outras áreas do saber.
Os artigos publicados neste número são de professores da Faculdade Católica de
Anápolis, ex-alunos e também de profissionais convidados, o que contribui para o
engrandecimento de nossos trabalhos.
Neste número da De Magistro estão os seguintes artigos:
1. A indisciplina, um desafio para a equipe gestora de uma escola, escrito em
conjunto pela Especialista Djeane Karla da Silva e pela Mestre Maria Inácia Lopes, e
faz uma abordagem sobre a influência que as mudanças da sociedade provocam na
relação ensino –aprendizagem.
2. As interfaces mecanicistas da idade clássica e da obra de Taylor, Fayol e
Weber no âmbito da Administração Escolar do Brasil, artigo escrito pelas doutorandas
Edna Aparecida de Oliveira e Elaine Abrahão Amaral, que descrevem as similaridades
presentes no mecanicismo da idade clássica e na organização racional do trabalho de
Taylor pretendendo contribuir para a compreensão dos efeitos desse fenômeno no
processo de sistematização da administração escolar no Brasil.
3. Conversão e drama: alguns aspectos da Teologia da Conversão de Jean Daniélou,
de autoria do Doutorando Padre Françoá Costa, mostra que a conversão se apresenta
como ação de Deus, drama humano, encontro com a realidade, aperfeiçoamento de tudo
o que é humano e, enfim, como o melhor que pode se dar na vida de uma pessoa
enquanto caminha nesse mundo.
4. Desenvolvimento de competências essenciais: um olhar filosófico, escrito pelo Dr.
Ricardo Luiz Machado e pela Mestranda Marisa Roveda, aborda uma reflexão que
valoriza o ser humano e discute o papel das corporações no desenvolvimento das
habilidades e criatividade de seus colaboradores, os valores morais discutidos na
formulação de estratégia para obter a excelência das corporações e dos indivíduos que
nelas atuam.
5. Educação superior: profissionalização docente, artigo de autoria da Mestre Adriana
Rocha Vilela Arantes, focaliza a reforma da formação inicial de professores da
educação básica, em implementação pelo Estado brasileiro desde os anos de 1930.

6. O papel do educador na concepção de Hannah Arendt, escrito pelo licenciado em
filosofia pela Faculdade Católica de Anápolis, Pedro Paulo Pereira da Costa, mostra o
papel do educador na concepção de Hannah Arendt a partir de sua obra “Entre o
Passado e o Futuro”.
7. O problema do relativismo moral, também escrito por outro licenciado em Filosofia
por nossa Faculdade,
Rafael Bueno da Silva, mostra quão fortemente a filosofia
relativista tem adentrado no seio da sociedade contemporânea e de modo particular
trazido conseqüências desastrosas no campo moral.
8. Saneamento básico no Brasil, de autoria do Mestrando Eduardo Venâncio Rocha,
trata da rede legal e todo o arcabouço jurídico que regulamenta o saneamento básico no
Brasil e a legislação sobre o assunto.
9. Veritatis Splendor, trabalho do Doutor João Roberto dos Santos Costa e Silva,
apresenta um tema relevante para superar a crise moral do mundo moderno e examina
um dos grandes legados do Venerável Papa João Paulo II que inserem a doutrina do
Concílio Ecumênico Vaticano II nos debates sobre a vida, a sociedade e a cultura.
Nosso desejo é que esses artigos contribuam para o crescimento intelectual e
cultural de nossos leitores.
Profa. Ms. Maria Inácia Lopes
Vice-Diretora Acadêmica da Faculdade Católica de Anápolis e
membro do Conselho Editorial da Revista De Magistro de Filosofia
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Artigos:
1. A ressignificação da interdisciplinaridade no contexto pedagógico reflexivo e
interativo no ensino fundamental – Prof. Dr. Frei Flávio Pereira Noleto
2. O fracasso humano: subjetividade do fenômeno da aparência à essência – Prof.
Acleylton Costa do Carmo
3. Religião e cidade: histórico da Igreja Católica em Anápolis – Prof. Ms. Tiziano
Mamede Chiarotti
4. A visão tecnológica e a questão educacional – Esp. Elizabeth Ferreira e Profa.
Ms. Maria Inácia Lopes
5. Religiosidade popular – Pe. José Francisco Rodrigues do Rego e Profa. Ms.
Maria Inácia Lopes
6. Reflexão ética sobre a problemática ambiental – Profa. Esp. Marisa Roveda
7. Políticas educacionais no Brasil: visão geral da educação superior – Profa. Ms.
Adriana Rocha Vilela Arantes
8. Im
mpactos ambientais no setor de transporte - Adairlei Aparecida da Silva
Borges, Eduardo Venâncio Rocha, Marcus Vinicios Benachio e William
Rodrigues Ferreira

