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EDITORIAL 

 

Mais um número da Revista on line De Magistro de Filosofia está no ar. Isto é 

para nós, equipe da Faculdade Católica de Anápolis, motivo de orgulho e satisfação pois 

reconhecemos que os artigos aqui publicados são resultado do trabalho e dedicação dos 

nossos professores que se esforçam para que, embora sejamos uma Instituição de Ensino 

Superior Isolada, busquemos através da pesquisa científica alargar nossos conhecimentos e 

dos nossos alunos. 

Nesse número,  além de artigos científicos produzidos por nossos professores, 

alunos e ex-alunos, temos um trabalho  em outro  idioma, Italiano, escrito também por um ex-

aluno e membro do nosso quadro de professores. 

 Este é o décimo primeiro ano de circulação da Revista on line De Magistro de 

Filosofia e muito nos gratifica a constatação  de que os professores têm utilizado seu conteúdo 

como material de apoio para suas aulas e atividades dos alunos. 

 Nessa edição estão os seguintes artigos:  

1. Filosofia e educação: importância da filosofia no ensino superior, escrito por  

Eres Guilherme Soares Pires com o objetivo de compreender a importância da Filosofia nos 

cursos de nível superior, considerando a finalidade intrínseca da educação; 

2. Populorum Progressio- La Dottrina Sociale Della Chiesa, trabalho elaborado pelo  

Mestre em Teologia, Pe. Anevair  José da Silva, que faz uma análise aprofundada da 

Encíclica contextualizando-a de forma bem didática; 
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3. O tabu da sexualidade na infância e adolescência no âmbito escolar  foi a pesquisa 

realizada  por Adjenane Cantuaria do Amaral Dias e Cristiane Moura Rodrigues, sob a 

orientação do Professor Doutorando Renato Antônio Ribeiro, com o objetivo de compreender 

as dificuldades enfrentadas pelos educadores diante das expressões da sexualidade de alunos 

do 4º e 5º anos do ensino fundamental; 

4. Aspectos Teológico-Litúrgicos da Celebração Eucarística é o título do artigo escrito 

pelo Professor Especialista Pe. Fábio Carlos de Araújo cuja intenção é, com base no Concílio 

Vaticano II, nos documentos do Magistério da Igreja e em autores consagrados da Liturgia  aprofundar 

o sentido das celebrações eucarísticas com a finalidade de proporcionar uma melhor participação dos 

fiéis; 

5.       O Estágio Supervisionado como Ferramenta de Conhecimento na Formação Docente 

foi o trabalho desenvolvido por Ana Flávia Martins Souza e Suzane Martins Borges Silva 

que, sob a orientação do Prof. Mestre Renato Antônio Ribeiro, demonstrou que é necessário 

repensar o modelo de estágio supervisionado conduzido nos cursos de licenciatura, pois o 

tempo de estágio muitas vezes é apontado como insuficiente para o conhecimento da 

realidade educacional, além da necessidade de conscientização dos acadêmicos quanto à 

importância e responsabilidade nesta fase da formação profissional; 

6.      Metodologias de Ensino que auxiliam a aprendizagem na Educação Superior, trabalho 

de pesquisa realizado por Isabella Galvão Cardoso e Karollyne Santos Gontijo, sob a 

orientação do Professor Mestre Willian Cândido Correia  e Co-orientado pelo Professor Ms. 

Wilton Ferreira Jr,  mostra que as metodologias que concedem ao aluno uma maior autonomia 

em sala de aula, como a metodologia ativa, são  consideradas a metodologia de ensino com 

maior eficiência quando se fala de aprendizagem no ensino superior;  

7.     Crátilo e a ideologia de gênero hoje: uma manipulação da linguagem  é o título da 

pesquisa realizada por Marcus Vinícius Loures Rangel e Aracelly Rodrigues Loures Rangel 

cujo objetivo foi expor a obra de Platão “O Crátilo” e suas doutrinas acerca da linguagem 

culminando na demonstração de como um meio de manipulação da linguagem disseminando 

uma ideologia sem fundamento científico manipula  um determinado grupo; 

8.      Os valores da andragogia no processo ensino-aprendizagem do discente em saúde, 

pesquisa  realizada por  Letícia Tavares Viana e  Marisa Roveda que procuraram analisar o 

processo  de aplicação dos princípios da teoria andragógica  no contexto ensino-aprendizagem 

na área da Saúde; 

9.      Aspectos metodológicos, pedagógicos e culturais eficientes da escola na Angola: dois 
relatos de casos foi o trabalho que, sob a orientação da  Professora Cinara Itagiba Leite, Thaís 
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Castro, Valéria de Fátima Nascimento e Ana Karoline Dias Sales desenvolveram com o 
objetivo de discutir sobre a educação na Angola. 

Nosso objetivo ao divulgar esses trabalhos de pesquisa é disseminar o 

conhecimento científico produzido em nossa Instituição de Ensino, contribuir com a formação 

de nossos alunos e oferecer aos que têm acessado nosso site e utilizado nossos artigos em seus 

trabalhos de pesquisa condições para crescerem no campo do conhecimento. 

Enfatizamos que as idéias divulgadas nos artigos aqui publicados são de inteira 

responsabilidade de seus autores.  

 
 

Anápolis - GO, segundo  semestre de 2018  
Profa. Ms. Maria Inácia Lopes  

Presidente do Conselho Editorial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


