EDITORIAL

Prezado(a) leitor(a),
Nesta edição nº 161, a Revista de Educação da ANEC traz o Dossiê:
Educação, Educação Católica, Economia de Francisco e Ecologia Integral. O
objetivo do tema, além de trazer uma reflexão necessária para os tempos atuais,
visa também divulgar e ampliar o conhecimento sobre propostas urgentes colocadas pelo Papa Francisco. As reflexões propõem ações para toda a sociedade,
considerando novos caminhos, nova economia a serviço do ser humano, para
que seja justa e viável, ambientalmente sustentável e eticamente responsável. O
convite do Papa é por um pacto que inclua um novo protagonismo de quem
hoje é excluído e de cuidado do planeta como a casa comum de todos, na perspectiva da Ecologia Integral. A Educação como um todo e a Educação Católica
em particular assumem esse desafio como missão, com o propósito de formar
para a solidariedade, para o trabalho colaborativo, com práticas ambientais e
comunitárias que sejam assumidas por todos os líderes, gestores, docentes, pais
e filhos. O convite é que todos os atores assumam seus papéis e cada um faça a
sua parte, além de inspirar as próximas gerações a fazer o mesmo.
Na Seção Dossiê, o primeiro artigo Economia de Francisco e Economia Ecológica: caminhos confluentes na construção de novos paradigmas, apresenta um contexto
histórico acerca das ações e dos documentos da Igreja que colaboraram para a
elaboração de propostas, tais como: a Economia de Francisco, a Economia Ecológica e as pautas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Além
de explorar e fomentar que políticas públicas, ações sociais e comunitárias sejam
formuladas e implementadas, também favorece mudanças paradigmáticas para
um novo conceito de sociedade.
O segundo artigo, A economia de Francisco e Clara para “realmar” a humanidade,
traz como tema fundamental o convite de conhecer profundamente a Economia
de Francisco e Clara, sugerida pelo Papa, como reflexão em vista de novos de
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rumos para “realmar” a economia mundial. Os autores destacam o encontro que
EDITORIAL
ocorrerá
em Assis com o Papa Francisco e os jovens do mundo inteiro, assim
como discussões em torno do desenvolvimento econômico, do capitalismo e do
extrativismo, que são abordados na Encíclica Laudato Si’.
O terceiro artigo, Educação Ambiental à luz da Ecologia Integral: convergências
conceituais e possibilidades pedagógicas, convida o leitor a se inteirar de uma discussão
leve e bastante consistente. Partindo do conceito de Ecologia Integral, o texto
afirma que a Encíclica Laudato Si’ oferece uma perspectiva da questão ambiental alicerçada na relação indissociável entre as dimensões natural e humana. A
narrativa traz elementos para a educação ambiental que visam proporcionar
aos estudantes possibilidades de uma reflexão integradora quanto à questão
socioambiental.
O quarto e último texto da seção Dossiê, Aproximações à agroecologia escolar:
princípios e práticas, traz uma pesquisa que contextualiza o tema da agroecologia
escolar, destacando seus princípios e práticas com crianças e adolescentes. Vale
ressaltar que a pesquisa se fundamenta, principalmente, em autores como Mamani, Leff, Luzuriaga, Martinez-Madrid e Eugenio. O estudo aponta que os valores
constitutivos das práticas agroecológicas estão alinhados à concepção de Ecologia Integral e que a sua incorporação nos itinerários pedagógicas beneficiam o
desenvolvimento da consciência ecológica das crianças e dos adolescentes.
Na Seção de Artigos de Demanda Contínua, o primeiro texto, Entre narcisismos e personalismos: a defesa do humanismo solidário na contemporaneidade, é um convite a todos para refletir acerca de suas atitudes, a partir de discussões em torno
das patologias sociais no âmbito da contemporaneidade, que se revelam como
distintos narcisismos. O autor utiliza a metodologia da pesquisa qualitativa de
cunho bibliográfico, com bases epistemológicas da teoria crítica, do personalismo, da sociologia contemporânea, como Jürgen Habermas, Axel Honneth,
Zygmunt Bauman, Emmanuel Mounier e o Papa Francisco na sua renomada
Encíclica Laudato Si’, com o intuito de diagnosticar os principais sintomas da crise contemporânea. O texto propõe o personalismo como caminho fundamental
para a concretização do humanismo integral e solidário.
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O segundo texto, A produção de sentido em jovens secundaristas à luz da teoria
de Viktor Frank, apresenta o estudo acerca da produção de sentido na vida de
jovens secundaristas do Ensino Médio. Com a metodologia qualitativa, por meio
da aplicação de um questionário em escala Likert, de questões abertas, de diário
de campo e da revisão de literatura, principalmente em Viktor Frankl e seus
comentadores, fez-se a coleta de dados. Com isso, pôde-se alcançar o objetivo
de analisar fatores intervenientes nas escolhas pessoais e profissionais dos estudantes de uma escola estadual do Sul do Brasil. Os resultados concluíram que
os jovens buscam apoio em familiares para tomada de decisão pessoal e profissional; exercem o exercício de relativa autonomia e responsabilidade diante dos
desafios da vida profissional; têm capacidade de fazer escolhas, mesmo na adversidade; atribuem sentido no exercício da autonomia, da responsabilidade, da
dor e da alegria nas escolhas; sentem necessidade de formação continuada para
consolidar a produção de sentido para o que fazem. Vale frisar que o texto traz
diversos aspectos interessantes, em especial quanto à importância da educação
para a produção de sentido na vida.
No terceiro texto dessa seção, Educação Profissional e Tecnológica, uma janela de
oportunidades, os autores trazem uma análise do panorama da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) de nível médio no país e comentam sobre sua expansão
e potencialidade diante das alterações demográficas em curso e em termos de
aprendizagem significativa. Também elucidam os resultados das pesquisas produzidas no âmbito do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP) e
apresentam a educação profissional como “uma janela de oportunidades aberta”, a partir da reforma do Ensino Médio no Brasil.
Por fim, o quarto e último texto dessa seção, A gestão escolar e a gestão da sala
de aula: desafios e possibilidades a partir da BNCC, apresenta uma pesquisa bibliográfica
de caráter qualitativo, com um recorte dos últimos 5 anos de artigos e legislações
acerca da temática Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e suas inter-relações
com a gestão escolar e a gestão da sala de aula. A pesquisa promove a investigação
acerca dos desafios e das possibilidades que estão presentes na sala de aula e na
gestão da escola, a partir dos novos contextos apresentados pela BNCC. As refle-
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xões levantadas no texto contribuem para a implementação de ações pedagógicas
em consonância com a BNCC, a fim de assegurar a aprendizagem dos estudantes.
Por meio de chamada pública para a submissão de artigos, conforme divulgado no sítio da ANEC e nas redes sociais, a Revista recebeu 22 artigos. O processo de suas avaliações foi realizado com a participação de 33 avaliadores, oriundos
de diversas instituições de Ensino Superior, com expertise em ensino, pesquisa e
extensão na referida temática apresentada. Concluídos os processos de seleção e a
avaliação, 8 artigos integram o presente número, que compõem e complementam
o dossiê temático. Na capa e contracapa, figuram imagens de livros que representam a Educação Católica em seus diversos aspectos. Aos que contribuíram para a
realização deste número, autores e avaliadores ad hoc, um sincero e cordial agradecimento. Na oportunidade, o Comitê desta Revista manifesta seu reconhecimento
e estima aos membros do Conselho Superior e da Diretoria da ANEC pela confiança e pelo apoio na publicação desta Revista da Educação Católica do Brasil,
que dissemina ideias, reflexões e formação científica.
Boa leitura e bom proveito!

Ir. Adair Aparecida Sberga
Editora-Chefe

Editorial
Rev. Educ., Brasília, ano 43, n. 161, p. 8-11, jan./jun. 2020

11

