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editorial
Caro leitor (a) do Areópago, Paz!
Temos a alegria de partilhar o início de nossas
atividades acadêmicas, neste novo ano escolar. Nossa
Faculdade inicia o ano de 2020 com grandes objetivos que valorizam sua rica história, mas que quer
trilhar horizontes novos.
O nome de nossa instituição passará a ser:
FACULDADE CATÓLICA DA AMAZÔNIA. Trata-se
de alargar sua
missão e desenvolver uma visão
capaz de nos inserir no contexto da
uma formação que
integre desenvolvimento intelectual e
responsabilidade
socioambiental.
Este
iníco
de ano é marcado
pelo tempo litúrgico
da Quaresma, que
nos oferece duas
dimensões para orientar nossa ação no mundo: A fé
como resposta à ação de Deus em favor da felicidade do ser humano; e o exercício do bem, livremente
escolhido, como oposição ao mal.
A fé como resposta a ação transcendente de
Deus em favor da felicidade do ser humano.
A fé cristã tem uma visão grandiosa do ser humano.
O salmista pergunta maravilhado, “que é o homem
mortal para que te lembres dele? E o filho do homem,
para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que
os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com
que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos;
tudo puseste debaixo de seus pés” (Sl 8, 4-6).
A grandeza do ser humano consiste em que,

sendo uma criatura entre as demais, ele é marcado
por um chamado ao infinito, ao universal: A comunhão com Deus!
Toda pessoa humana sente pulsar em si um
desejo de ser feliz, que não é somente fruto de sua
vontade. Tal desejo não esgota na posse de coisas,
do que é imanente.
É nesta condição que se cruzam a vocação
humana, a felicidade e a revelação de Deus: “Eu sou
o caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém chega ao
Pai e não ser por mim” (Jo 14, 6).
O exercício do bem, livremente escolhido,
como oposição ao mal.
A experiência
universal e permanente na historia dos
homens revela esse
“combate” que se
trava no interior humano, no “coração”
de cada pessoa: escolhe o bem e rejeita o mal.
No sermão da
Montanha (Mt 5-7)
é apresentada uma
inédita e surpreendente tábua de valores, alicerçada na pratica do
bem e na finalidade transcendente da existência humana, como resposta de fé ao mal.
A Quaresma é um convite à conversão, à
oração e à penitência, para “desbloquear” os obstáculos que impedem os seres humanos de experimentar uma bondade que procede de Deus e foi
depositada no coração humano.
Partilhando estas reflexões, desejamos a todos/as boa leitura e manifestamos nosso contentamento em tê-lo como amigo de nossa Faculdade.
*Padre Manoel Costa
Vice-Diretor
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Fadisi gradua três novos filósofos para a
sociedade
No dia 10 de fevereiro foi celebrada a abertura do ano letivo da FADISI com uma missa. Na mesma
celebração teve lugar a colação de grau de três estudantes do curso de Filosofia: Matheus, Uenderson e Roberta. A cerimônia foi simples, mas contou com a presença dos estudantes do curso e também da Teologia, de
funcionários, docentes e coordenadores de áreas da Faculdade.
Seguiu-se a liturgia do dia, que contou com a participação dos formandos para a leitura e salmo. A
animação foi conduzida pelos seminaristas. No momento da homilia, o vice-diretor, Pe. Manoel Monte de Jesus,
destacou a importância de acreditar em algo novo, projetar para o futuro. Um incentivo para iniciar o ano
letivo com empenho e desejo de aprender sempre mais.
Ao final da celebração procedeu-se com a cerimônia da colação de grau. O formando Matheus fez
o juramento e, em seguida o vice-diretor Pe. Manoel conferiu o grau de Bacharel em Filosofia a cada um dos
formandos. Após a bênção passou-se à assinatura da Ata para fins de documentação.
Encerrou-se com a apresentação dos estudantes dos dois cursos e encaminhamento para as salas, onde
prosseguiriam em aulas normais conforme o calendário.
*Por Ir Célia Carvalho
Coordenadora do Curso de Filosofia
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O ressignificar a vida e viver novos desafios

A vida é feita de mudanças e somos impelidos
a esse estado desde o nosso nascimento enquanto bebes ao concluir essa jornada terrena. Somos chamados e exigidos a todo o instante não por obrigação,
mas se faz necessário para o nosso crescimento e
amadurecimento físico, psíquico e humano. Ou seja, o
fazer cultura é lhe dar a oportunidades de conhecer
outras realidades e experimentar novos desafios que
a vida nos propõe, ainda mais quando se está na vida
religiosa. Pois, a proposta formativa da Ordem dos
Servos de Maria (OSM) Prov. S. Peregrino do Brasil aos seus formandos é de um fator preponderante
e fundamental para ganharmos base e aspirar novos ideais de vida quando se propõe aos formandos
morar em outras casas formativas.
Portanto, o crescimento que se dar não é
só inerente a formação religiosa, mas sim exerce a
função autárquica e fundamental para um excelente
crescimento na fé, na caridade, na ética e no conviver fraterno. Imagine, você sendo do “Acre” e ouve a
notícia que irá morar no Sul do país (Curitiba) onde
possui uma atmosfera fria, não somente por características da região, mas sim cultural por parte dos
habitantes que aqui vivem: por serem introspectivas

e antipáticas, de certa forma leva refletir. E está em
uma comunidade formativa (Santa Maria dos Servos)
com formandos de vários lugares do país com culturas
diferentes, dialetos diferentes é de certa forma impactante, porém maravilhoso enriquece-nos e aflora
o desejo de construir e lutar por um mundo melhor.
Existe uma pluralidade e simultaneamente
uma singular riqueza de cada pessoa por região do
“Norte, Sul e Nordeste”. Mediante a todos esses fatores podemos observar quão rico é o nosso Brasil,
em cultura, crenças, políticas e educação. Em um pequeno espaço territorial há uma gama de variações
linguísticas, educacional, econômicas e culturais. Em
que cada formando com as suas particularidades e
simultaneamente com suas semelhanças, se doam a
missão salvífica do reino de Deus. Está é a missão dos
“Servitas” está nas infinitas cruzes da humanidade.
Assim, como estar em nossa legenda: “Somos Servos
da Serva do Senhor.”
*Por: Marcelo Barreto Firmino: Pré-Noviço.
Foi aluno de Filosofia da FADISI.
Atualmente está no 3° perídio na Faculdade São
Basílio Mágno (FASBAM).
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Quando a diferença transforma-se
numa ponte
O artigos 37 e 38 da Exortação Apostólica
Pós-Sinodal ‘Querida Amazônia’ assinada pelo Papa
Francisco apresenta um debate oportuno e necessário
na Amazônia caracterizada pela diversidade cultural.
Na primeira parte do artigo 37, o Papa Francisco afirma que “é a partir das nossas raízes que nos
sentamos à mesa comum, lugar de diálogo e de esperanças compartilhadas. Deste modo a diferença, que
pode ser uma bandeira ou uma fronteira, transforma-se numa ponte. A identidade e o diálogo não são
inimigos. A própria identidade cultural aprofunda-se
e enriquece-se no diálogo com os que são diferentes,
e o modo autêntico de a conservar não é um isolamento que empobrece”.
Compreender a diferença como uma ponte é
uma atitude que rompe com toda e qualquer forma
de colonialismo. Num contexto amazônica marcado
pelas migrações internas e internacionais, essa ponte
se torna cada vez mais urgente e necessária.
Quando a diferença “transforma-se numa
ponte” abrem-se novos canais de entendimento e de
enriquecimento mútuo. Nunca foi fácil lidar com as
diferenças. Entretanto, no atual sistema capitalista,
há uma forte tendência à homogeneização das diferenças. Com isso, perde-se a oportunidade de conhecer e ampliar os horizontes.
Para manter a diferença é preciso reconhecer
o valor de cada cultura, de cada grupo humano. “É a
partir das nossas raízes que nos sentamos à mesa comum, lugar de diálogo e de esperanças compartilhadas”, afirma o Papa Francisco. No encontro com o diferente, as identidades se fortalecem e se enriquecem,
não para a competição, mas, para a integração das
diferenças.
No artigo 38 da ‘Querida Amazônia’, o Papa
Francisco afirma que “na Amazónia, mesmo entre os
distintos povos nativos, é possível desenvolver relações
interculturais onde a diversidade não significa
ameaça, não justifica hierarquias de um poder sobre
os outros, mas sim diálogo a partir de visões culturais
diferentes, de celebração, de inter-relacionamento e
de reavivamento da esperança.
Nesta perspectiva, para além dos diversos
grupos culturais que vivem na Amazônia, a circulação

de migrantes nacionais e internacionais neste imenso
território também representa oportunidade de encontros interculturais. Os migrantes fazem circular conhecimentos, saberes ancestrais, ciência, técnicas e tecnologias. Circulam trocas interculturais, culinárias regionais,
sementes, plantas e flores. Os migrantes tornam “possível desenvolver relações interculturais onde a diversidade não significa ameaça”, mas, oportunidades. A
sociedade perde quando interpreta a migração como
um problema e não como uma oportunidade.
Nos anos de 2010 e 2011, durante a realização de um mestrado no Programa de Pós-Gradu-

ação em Gênero, Identidade e Cidadania, da Universidade de Huelva, na Espanha, tive a oportunidade
de participar, na condição de estágio docente, do
Consórcio de Entidades para a Ação Integral com Migrantes – CEPAIM.
Os estudos acadêmicos me fizeram participar de um programa específico desenvolvido pelo
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CEPAIM, no Departamento de Interculturalidade e
Desenvolvimento Comunitário. Neste departamento
havia um programa voltado para a Educação Intercultural. Acompanhei este programa durante meu estágio docente na cidade de Cartaya, fronteira com
Portugal.
Apesar de ser um município com economia
voltada para o turismo por conta das praias nos seus
arredores, Cartaya é um município cuja economia
central é o agronegócio que atrai significativa mão
de obra migrante. A grande maioria dos migrantes é
atraída pelo ‘contrato de origem’ que é uma modalidade de contratação temporária de trabalhadores
nos países de origem.
Este tipo de contrato temporário representa
grandes lucros para os empregadores. Aliás, exploração da mão de obra dos migrantes é um grande
lucro no sistema capitalista. Diversas nacionalidades
de migrantes são deslocadas para Cartaya para o

trabalho temporário.
Muitos jovens e as crianças migrantes são
acompanhados pelo Departamento de Interculturalidade e Desenvolvimento Comunitário do CEPAIM. Este
departamento desenvolve atividades pontuais como
as feiras de trocas interculturais nas quais circulam
culinárias, artesanatos, músicas, danças das diversas
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nacionalidades e grupos culturais. Outras atividades
são permanentes como o programa de Educação Intercultural, do qual participei.
O Programa de Educação Intercultural desenvolve atividades nas diversas escolas que acolhem os
jovens e as crianças migrantes. Aos poucos, as escolas
do município foram se identificando com a proposta
intercultural e passaram a adotar a Interculturalidade
em seu planejamento político pedagógico. Viram nas
migrações uma oportunidade de adequação do currículo quando perceberam que a grande maioria dos
alunos era constituída de migrantes que falavam outras línguas e portavam outras culturas.
As escolas, tanto de ensino fundamental quanto do Ensino Médio, passaram a funcionar de acordo
com as demandas migratórias, e os alunos locais tiveram muitos ganhos a partir das trocas culturais. Naquelas escolas, se aprendia e se ensinava em pelo menos
cinco idiomas distintos.
Essa experiência ora compartilhada comprova
que a interculturalidade representa ganhos em diversos sentidos. Ganha quem chega trazendo esperança
de dias melhores. Ganha quem recebe e compartilha
a cultura local e se enriquece com as demais numa
“grande mesa comum, lugar de diálogo e de esperanças compartilhadas”. Interligando esta experiência de Cartaya com o contexto amazônico, conclui-se
que as migrações e a diversidade cultural da PanAmazônia representam uma grande riqueza cultural
mostrada ao mundo através da ‘Querida Amazônia’
que nos desafia a acolher e integrar as diversas culturas na nossa grande “casa comum”.

*Marcia Oliveira é doutora em Sociedade e Cultura na
Amazônia (UFAM), com pós-doutorado em Sociedade
e Fronteiras (UFRR); mestre em Sociedade e Cultura na
Amazônia, mestre em Gênero, Identidade e Cidadania (Universidad de Huelva - Espanha); Cientista Social, Licenciada
em Sociologia (UFAM); pesquisadora do Grupo de Estudos
Migratórios da Amazônia (UFAM); Pesquisadora do Grupo
de Estudo Interdisciplinar sobre Fronteiras: Processos Sociais
e Simbólicos (UFRR); Professora da Universidade Federal
de Roraima (UFRR); pesquisadora do Observatório das
Migrações em Rondônia (OBMIRO/UNIR). Assessora da
Rede Eclesial Pan-Amazônica - REPAM/CNBB e da Cáritas
Brasileira.
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A importância da pesquisa, da biblioteca e
da leitura
Ao refletir sobre a importância da pesquisa,
da biblioteca e da leitura, podemos também dizer
que estamos tratando da busca pelo conhecimento,
acesso ao conhecimento e conquista do conhecimento.
O que faz pensar tais instrumentos como meios imprescindíveis para os estudantes, especialmente os que
cursam o Ensino Superior. Todavia, cabe a pergunta:
será que os estudantes brasileiros tem essa consciência?
Constantemente observamos, por meio de
veículos informativos, discussões que apontam a leitura, a pesquisa e a biblioteca como instrumentos
necessários para a qualidade da educação, e, por
conseguinte, desenvolvimento intelectual dos estudantes, instrumentos que, na prática, ainda são poucos valorizados, segundo estatísticas e documentos.
O Ministério da Educação informou, em agosto de 2019, que o Brasil alcançou um bom índice
no impacto da pesquisa científica, marca de 0,89,
classificado como o segundo melhor em 30 anos. Todavia, também salientou que a média mundial é de
1, e que, portanto, o país ainda está atrás, em termos
de pesquisas científicas. Em relação à biblioteca, um
Manifesto publicado pela Federação Brasileira de
Associações de Bibliotecários no ano de 2019 diz que
o Brasil não dispõe de bibliotecas que atendam à
demanda de informações da população, sendo essas
também pouco frequentadas. Já o Instituto Pró-livro,
que traz, a cada quatro anos, uma pesquisa acerca
dos “Retratos da Leitura no Brasil”, sendo a última
pesquisa realizada em 2016, informa que de 2011
a 2015 o percentual de brasileiros leitores subiu de
50% para 56%. Em termos quantitativos, 104,7 milhões de pessoas foram classificada como leitoras em
um país com mais de 2007 milhões de cidadãos, segundo dados do IBGE de 2017. Os dados do Instituto
Pró-livro também revelaram que o brasileiro lê em
média 2,43 livros por ano, o que o escritor Davi Lago,
mestre em filosofia do Direito, diz ser um índice baixo
em seu artigo intitulado Retratos da leitura no Brasil,
exposto no site do G1 em junho de 2019.
Os dados colocados em evidência podem ser
percebidos claramente em uma Faculdade ou Universidade. Há uma negligência por parte dos acadêmicos sobre a importância da pesquisa, da biblioteca
e da leitura para seu desenvolvimento intelectual.

É como acreditar que o objeto ou informação a ser
apreendida irá se manifestar sem a inclinação do sujeito do conhecimento, o que o filósofo Kant acreditou
ser inviável, pois por mais que a informação (objeto)
se manifeste, o sujeito precisa utilizar do entendimento
para conhecer. Em outras palavras, de uma atitude.
Em boa parte das Faculdades e Universidades,
os discentes alegam que não possuem a inclinação
para serem pesquisadores, frequentadores da biblioteca, e leitores. Constam que não tem a mesma
pré-disposição e inteligência que alguns de seus colegas para tais atividades, e que portanto, cabe-lhes
segurar as pontas e terminar o curso, pois o diploma
é o que interessa. Não conseguem refletir por um instante que tudo depende de uma postura científica. E
como nos possibilita refletir os autores Cervo, Bervian
e Silva (2007, p. 13), uma postura que não é inata,
que é construída ao longo da vida, podendo então
ser aprendida, bastando apenas uma mudança de
mentalidade que se direcione para uma consciência
crítica, objetiva e racional, já que meios para sustentabilidade dessa postura se é dado em sala de aula,
como as estratégias através da disciplina de metodologia científica que permitem ao estudante entender
e valorizar a pesquisa, a biblioteca e leitura.
Em suma, é necessário aos estudantes compreenderem que o conhecimento vale mais que um
diploma, já que este documento apenas atesta que
o indivíduo se faz conhecedor da área que estuda. E
por isso, necessita entender também que não se pode
abrir mão de aprender a utilizar da pesquisa, pois
em termos acadêmicos essa ferramenta permite buscar o conhecimento, assim como não se deve deixar
de utilizar a biblioteca, porque lá é um ambiente que
preserva o conhecimento, possibilitando o acesso à informação; da mesma forma que não se pode ignorar
o poder da leitura, devido ao fato desta contribuir
para conquista do conhecimento retirando o sujeito
conhecedor da ignorância.
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*Por: Isaías Lopes dos Santos - Bacharel em Filosofia;
Licenciado em Filosofia; Especializado em Filosofia e
Ensino de Filosofia; Graduado em Biblioteconomia; e
atualmente bibliotecário da Faculdade Diocesana São
José.
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