APRESENTAÇÃO
A nona edição da Revista Rios é mais uma publicação científica da Faculdade Sete de Setembro
- FASETE. Este volume é composto por artigos de professores e de estudantes desta e de outras
Instituições de Ensino Superior, apresentando à comunidade acadêmica e pauloafonsina artigos
de temas distintos, mas inseridos no âmbito dos cursos oferecidos por esta IES, articulando
pesquisa, extensão e ensino.
Desse modo, a Revista pretende inovar e dar oportunidades no campo da produção de conhecimento teórico, bem como da prática, promovendo a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade, realizada pela compilação de trabalhos diversos e de importância
científica-social. Por isso, antes de tudo, agradecemos a todos os autores que confiaram nesta
Revista para compartilhamento de sua pesquisa, bem como, a toda equipe envolvida para a
realização deste feito – comissão editorial, revisores e diagramadores.
Convém chamar a atenção de nossos leitores para os textos que fazem parte desta edição, começando pelo artigo “A presença masculina e a sociedade lisboeta em Os maias, de Eça de
Queirós” que, como o próprio título sugere, a autora Maria do Socorro Pereira de Almeida
observa como se revela a sociedade lisboeta do século XIX e como as personagens masculinas
representam essa sociedade em Portugal, a partir da leitura crítica do conhecido romance de
Eça de Queirós.
Os autores João Gabriel Carvalho Macelino e Joranaide Alves Ramos analisam a relação da filosofia e do mito do caos com a cidade e a guerra na microssérie Hoje é dia de Maria – segunda
jornada, em um artigo intitulado “O caos e as simbologias em Hoje é dia de Maria – segunda
jornada, de Carlos Alberto Soffredini”. Já os autores Maria Auxiliadora Gomes da Silva e Sérgio Luiz Malta de Azevedo em “O espaço geográfico através da literatura: um estudo dos contos de Guimarães Rosa”, investigam alguns contos da obra Primeiras Estórias, de Guimarães
Rosa, sob o contexto interdisciplinar entre Geografia e Literatura, observando como o espaçoambiente é representado na perspectiva da relação homem-natureza.
Em “O livro didático de geografia no Ensino Médio: perspectivas institucionais e adoção nas
escolas públicas de Campina Grande – PB”, Tiago Marques Sampaio e Sérgio Luiz Malta de
Azevedo analisam as perspectivas institucionais na participação da produção, distribuição e
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adoção dos livros didáticos do ensino médio de Geografia, nas escolas públicas estaduais de
Campina Grande-PB. O artigo “A prática docente em escolas multisseriadas”, de Willian Lima
Santos, evidencia as consequências que o sistema de ensino multisseriado acarreta na vida acadêmica, levando em conta que esse sistema educacional é ofertado, no geral, para a sociedade
que habita no campo ou em outras regiões isoladas.
Ainda no contexto do ensino-aprendizagem, Fábio Henrique Gonçalves Conceição e Maria
Josefa de Menezes Almeida, apresentam as situações-problema como uma das perspectivas
metodológicas para a educação matemática na Educação de Jovens e Adultos (EJA) – ensino
fundamental, em “Situações-problema como ferramenta metodológica para o ensino de matemática na educação de jovens e adultos”. Já Willian Lima Santos e Mirianne Santos de Almeida, em “Perspectivas e desafios da prática de estágio supervisionado no curso de Pedagogia”,
mostram as perspectivas e desafios do estágio supervisionado para os acadêmicos do curso de
Pedagogia da Faculdade do Nordeste da Bahia – FANEB.
No artigo “O papel do pedagogo dentro do sistema penitenciário”, o autor Willian Lima Santos
apresenta as contribuições do pedagogo dentro do sistema penitenciário, avaliando o papel do
professor neste ambiente, além de verificar as dificuldades que o aluno/detento enfrenta na
construção do seu processo de aprendizagem. Em “O mapeamento da educação pública do ensino fundamental nos anos 2005 a 2010, no município de Vitória do Xingu”, Josivanda Campos
Alves, João Kléber Silva da Silva e Daniele Araújo Diniz verificam os índices de matrícula,
laboratórios docentes, rendimento escolar e os efeitos na educação do município campo da pesquisa, nos anos mencionados no título.
Os autores Géssica da Cruz dos Santos, Josefa Jussilene de Jesus, Tamires de Matos Santos e
Wesley Alves dos Santos, em “Da família à escola: Educação informal x formal da cidade de
Coronel João Sá – BA”, abordam sobre a relação família/escola no contexto formal e informal,
no município de Coronel João Sá- BA.
Adentrando no campo do Direito, o artigo “Exercício da jurisdição constitucional no estado
democrático de direito”, de Jadson Correia de Oliveira e Danilma Melo da Silva, apresenta as
premissas fundantes da Democracia Deliberativa, como forma de concretizar os direitos fundamentais e, assim, implementar o Estado Democrático de Direito. Em “A construção do Estado
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ta profissional de futebol”, os autores Jadson Correia de Oliveira e Antônio Carlos de Sá Andrade analisam o surgimento e a evolução do Estado, o nascimento das Constituições e as feições
do Direito Contratual do atleta profissional de futebol no Estado Democrático de Direito.
Em “Para além do direito: A [re]construção da cidadania dos sofredores psíquicos”, Thalita
Kelle Pires Beserra, Eloy Lago Nascimento e José Rafael Evangelista de Santana avaliam a
construção da cidadania para os sofredores psíquicos ao longo da história, ao passo que analisam a legislação brasileira e sua aplicação em benefício das pessoas com transtornos mentais,
visando sua inserção em sociedade.
Na sequência, os autores André Almeida da Silva, Gilson Gomes Coelho e Ana Lúcia Rodrigues analisam o crescimento dos denominados Condomínios Horizontais Fechados, em “Apontamentos sobre a mercantilização da cidadania nos condomínios horizontais fechados em Maringá: o caso do Eco Garden”.
Na área da Saúde, Thiago Eduardo Limeira da Silva, Maria Gilvanira Gomes da Silva e Wilma
Cléa Ferreira Espíndola mostram, em “Os benefícios do Jiu-Jitsu para a saúde: um incentivo
para a prática esportiva”, os benefícios da prática do Jiu-Jitsu para a autoestima, para saúde de
quem o pratica. Já o artigo “Acompanhamento terapêutico: um quadro pintado a muitas mãos”,
de Ananda Kenney da Cunha Nascimento e Marcus Túlio Caldas descreve a atividade dos
acompanhantes terapêuticos como modalidade de ação clínica, problematizando as realidades
brasileira e argentina no que concerne à regulamentação desta prática.
Em seguida, no artigo “O sentido da morte inesperada de um (a) filho (a) na perspectiva fenomenológica existencial”, José Carlos Avelino de Andrade, Josina Maria da Silva Schmidtz e
Ananda Kenney da Cunha Nascimento apresentam o(s) sentido(s) da morte inesperada de um
filho(a), a partir da narrativa de casais parentais; assim como descrevem como a morte inesperada de um(a) filho(a) os afeta psicologicamente.
Os autores Francisco Santos Pereira Júnior, Mussa Abacar evidenciam a conveniência de minimizar a dicotomia qualitativa-quantitativa, para a concepção e realização de pesquisa psicológica
baseada em métodos mistos, a fim de possibilitar a remoção de alguns entraves que podem surgir
no momento da escolha do método mais apropriado por parte do pesquisador no texto “Uma possibilidade de superação da dicotomia quantitativo-qualitativo na pesquisa em Psicologia.
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Ainda no contexto da área de Saúde, o artigo intitulado “Assistência de enfermagem ao paciente com Alzheimer”, de Ana Lígia Batista de Aquino Rodrigues, Claudilene Patrícia Bezerra
Lima e Renata Fernandes do Nacimento, avalia os desafios enfrentados pelos profissionais de
enfermagem que cuidam de pacientes com Alzheimer.
Já em “Cuidados de Enfermagem: pacientes portadores de câncer de próstata”, Rafael Bruno
Maciel Benício e Renata Fernandes do Nacimento analisam os resultados obtidos com intervenções de enfermagem em pacientes oncológicos prostáticos, discutindo sobre a fisiopatologia,
investigando fatores condicionantes e agravantes desta patologia e citando implementações necessárias para traçar planos de cuidados em enfermagem. O artigo “Conselhos de enfermagem
– criação e atribuições do sistema Cofen/Coren, de Geuedney Alves de Melo, Anyara Santos
Natividade e Renata Fernandes do Nascimento, apresenta, como propõe o título, um breve histórico de como foi a criação do sistema Cofen/Coren e suas contribuições para a enfermagem.
Em outra conjuntura, o autor Roberto P. Nascimento em “Redes Verdes: uma reflexão sobre
eficiência energética nas estações bases”, pensando na importância de reduzir o consumo de
energia nas redes celulares, traz uma reflexão sobre a eficiência energética do atual modelo de
infraestrutura e dos dispositivos das redes de telecomunicações móveis, além de apresentar o
conceito de redes verdes e os seus diferentes pontos de vistas.
Diante do exposto, convidamos o público em geral para se deleitar sobre os textos oferecidos
por esta Edição ao passo que desejamos a todos uma leitura proveitosa.
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