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Livros da editora profedições - Novidades de Agosto 

A Dimensão Pedagógica e Cultural de Agostinho da Silv a 

Amélia Claudina dos Santos Lopes 
Profedições 
ISBN: 972-8562-26-8 
pp. 143 
Preço: 12 euros 

Neste livro, e neste ano em que se comemora o centenário de Agostinho da Silva, a autora apresenta-nos este 
pedagogo e cidadão do mundo face à Educação e à Cultura, sublinhando bem que não é seu propósito realizar uma 
análise exaustiva da obra agostiniana. Trata, todavia, duas vertentes fulcrais na obra de Agostinho, a educação e a 
cultura. Agostinho foi, na verdade, educador e teorizou sobre a educação, produziu cultura e teorizou sobre a 
cultura, especialmente a cultura portuguesa e brasileira. 
Amélia Claudina Lopes deixa-nos neste livro uma reflexão em torno da perspectiva pedagógica e cultural de 
Agostinho, do seu contributo teórico e pratico para a educação e coloca em relevo a actualidade e o interesse para 
a teoria e a prática dos actuais educadores e professores do pensamento e da acção agostiniana. 

Professores, para quê? 
Mudanças e Desafios na Profissão Docente  

António Teodoro  
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Na origem deste livro está um texto escrito, no essencial, entre 2000 e 2001 (e nunca publicado no seu conjunto por 
falta de tempo e disponibilidade), em resultado de um convite dirigido ao autor para participar num estudo sobre a 
«A profissão docente na Europa: perfil, tendências e desafios», conduzido pela Rede Eurydice. A sucessão de 
acontecimentos tendo os professores como centro, verificados no final do ano lectivo de 2005-2006, levaram o autor 
a tirar o original da gaveta (agora, em pastas no computador) e a torná-lo público, com o modesto propósito de 
contribuir para o debate sobre os desafios que estão colocados à profissão de professor, neste tempo em que a 
revisão do Estatuto de Carreira Docente marca a agenda de professores, sindicalistas e decisores políticos. 


