APRESENTAÇÃO
O volume 18, da Revista Rios Eletrônica, que ora apresentamos à nossa leitora e ao nosso leitor,
não diferente dos anteriores, surge a partir de um conjunto de ideias fundamentam a pesquisa e,
ao tempo em que fortalecem os processos educativos, também têm neles seu nascedouro.
Enfatizamos mais uma vez a importância da integração e transformação recíprocas entre as
diferentes áreas do saber e o evidente efeito que a compreensão crítica traz para a superação do
conhecimento fragmentado e estruturado separadamente. Nesse contexto, fortalecemos o nosso
‘pacto’ com a interdisciplinaridade e apresentamos os artigos desse número, começando com o
texto de Vinícius Tavano, Formação em serviço na perspectiva dos docentes, apresenta a visão
dos educadores sobre a Rede Pública da cidade de São Paulo, a partir da análise e do acompanhamento dos momentos formativos em uma unidade de Ensino Fundamental, localizada
na zona periférica daquela cidade durante o ano de 201, apontando para a necessidade de um
projeto de formação contínua como um dos pilares na busca de uma educação de qualidade.
Descobertas de novos caminhos do ensino médio na escola do campo, de Francisco Carvalho
de Melo Neto, é resultado de pesquisa que descreve um projeto de aprendizagem social no ensino médio e o subsequente desenvolvimento educacional em uma comunidade no campo. A
pesquisa faz parte de um estudo de caso da EEPAMT, aborda demanda e necessidades dos alunos na comunidade no povoado Quandu, na cidade de Poço das Trincheiras, Alagoas - Brasil.
Em Prática da educação feminina no município de Paulo Afonso-Bahia, as autoras Ada Mônica
Santos Brito e de Jamile Silva Silveira analisam como se deu a prática educativa feminina no
município de Paulo Afonso - Bahia, no período de 1957-1997, compreendendo como a prática
educativa contribuiu para a ascensão social e profissional das mulheres entrevistadas.
O artigo Literatura indígena professor?, de Francisco Bezerra dos Santos e de Gleidys Meyre
da Silva Maia apresenta os resultados de uma oficina realizada em uma escola pública com
textos literários indígenas, ressaltando que essa literatura precisa ser lida e discutida nas escolas
para que seja de conhecimento dos alunos a diversidade étnica do nosso país.
O lugar da cultura e da ecologia humana nos remanescentes quilombolas do Povoado Cruz,
de Daiany Macieira Varjão e de Sérgio Luiz Malta de Azevedo, como o título sugere, tem como
Revista Científica da FASETE 2018.1 |



tema o estudo da cultura e o meio ambiente no Povoado Cruz, localizado na cidade de Delmiro
Gouveia–BA, a fim de identificar e analisar a percepção e interpretação do seu lugar de vivência, como sujeitos ecológicos.
Em Ecologia humana das feiras livres: Uma abordagem sobre sociabilidades e socioambientalidades, Emille Mena Lima Menezes Rios e Adriana Maria Cunha da Silva discutem acerca
das feiras livres como espaço de sociabilidades e socioambientalidades e, portanto, de Ecologias Humanas. As feiras, dentro desse contexto, se conformam, segundo as autoras, como palco
de relações afetivas entre pessoas e delas com o meio ambiente, portanto, sendo espaços de
sociabilidades e de socioambientalidades.
Já em A teoria do conhecimento e seu impacto no desenvolvimento das políticas públicas de emprego, educação e tecnologias, de Jacques Fernandes Santos, de Andrea Karla Ferreira Nunes e
de Vinícius Silva Santos, encontramos uma reflexão sobre o papel das políticas públicas educacionais no processo de produção do conhecimento humano, tomando como referência a ideia de
desenvolvimento social, bem como a noção de regulação do Estado nos modelos educacionais
vigentes, de modo a problematizar o papel do conhecimento em detrimento ao ideário social.
O texto de Lucas Gabriel Bezerra Lima e de Jacques Fernandes Santos, intitulado Análise sobre
carreiras, oportunidades e desenvolvimento profissional do egresso de administração da Fasete,
apresenta a atual situação profissional dos egressos do curso de Administração da FASETE em
virtude da área de formação e das habilidades propostas pelo projeto pedagógico do curso.
Na área da Saúde, Silvia Ferreira Costa e Thiago Cavalcante Lima, em Uma atenção ao consumo em excesso de medicamentos na fase idosa e suas consequências, evidenciam o consumo
de diversos medicamentos, na fase idosa, como causa de diversos transtornos nesta fase, sejam
eles de forma mais simples, até os comprometimentos mais severos.
Morbidade hospitalar no SUS, por local de internação, relacionado a neoplasias malignas do
lábio, cavidade oral e faringe no estado de Pernambuco de janeiro de 2015 a maio de 2017,
de Felipe Rodrigues de Almeida, Ana Patrícia de Souza Amaral e de Aracely Andrade da Silva,
apresenta um estudo descritivo de dados secundários obtidos na base de dados pública DataSUS/MS a cerca da morbidade hospitalar referente a neoplasias malignas de lábio, cavidade
oral e faringe diagnosticadas em Pernambuco, de janeiro de 2015 a maio de 2017.
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Em Caso Hans: um marco na psicanálise com crianças, Jônata Alves da Silva e Gleci Mar
Machado de Lima fazem uma análise textual da obra “Análise de uma fobia em um menino
de cinco anos”, de Sigmund Freud. Seu objetivo consiste em investigar os pressupostos psicanalíticos que concernem à fobia da criança, por meio dos relatos de Freud. Para esse fim,
visamos apontar a concepção psicanalítica freudiana da prática analítica com crianças.
O texto Capitalismo, discurso direto voltado ao objeto, de Martha L. A. Pimenteira, apresenta
uma leitura crítica do capitalismo na atualidade pelo ponto de vista psicanalítico, tomando como
base a teoria dos discursos elaborada por Lacan, objetivando mostrar como pela subversão de
lugares no discurso o sujeito troca de lugar com o objeto.
No campo do Direito, Gustavo Brandão Koury Maues, Kaique Campos Duarte e Wladirson
Ronny da Silva Cardoso realizam uma breve análise sobre o Direito Digital, visando o aprofundamento do tema acerca dos crimes na internet, vez que houve mudanças paradigmáticas na sociedade contemporânea em virtude da globalização e dos avanços tecnológicos, principalmente
no mundo da comunicação que evoluiu assustadoramente com o surgimento da rede mundial
de computadores, em um texto intitulado Crimes virtuais: Uma análise sobre a adequação da
legislação penal brasileira.
Os autores Anilton da Silva Estevam, Wnilma Silva de Souza e Adailton Soares da Silva, em Breve
leitura sobre o sistema de defesa social brasileiro apresentam conceitos e discutem sobre o contexto
do Sistema de Defesa Social (SDS) brasileiro, tendo como foco a realidade do estado da Bahia.
Em Admissibilidade recursal e o valor da norma procedimental, José Roberto Bechir Maués
Filho, Kaique Campos Duarte e Arianne Brito Cal Athias realizam uma breve análise sobre a
criação de certos requisitos de admissibilidade recursal e os procedimentos adotados por cada
tribunal com o fim de restringir a interposição de certos tipos de recursos, tidos no jargão geral
como Especiais, junto aos Tribunais Superiores à que se destinam.
Já na área da Tecnologia da Informação e Comunicação, o texto Mapeamento Sistemático: Adoção
de Padrões de Interoperabilidade no Governo, de Thauane Moura Garcia, de Maicson Gabriel
Gomes da Silva e de Rogério Patrício Chagas do Nascimento, apresenta em quais países existem
iniciativas da adoção de padrões de interoperabilidade para o governo, destacando principalmente
um estudo de utilização dos possíveis padrões de interoperabilidade no governo.
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Em Metodologias de governança ágil em TIC: Uma Quasi-Revisão Sistemática, Denise Xavier
Fortes, Ricardo Azevedo Porto e Rogério Patrício Chagas do Nascimento, realizam uma quasirevisão sistemática, de forma estruturada, sobre as Metodologias/ Modelos que possuem foco
no Monitoramento das ações/atividades nas organizações com o intuito de identificar, avaliar e
resumir as principais evidências sobre a Governança Ágil em TIC.
É dentro deste contexto interdisciplinar, mais uma vez embasado por um leque de possibilidades no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, que entregamos ao nosso leitor mais esta
edição da nossa revista, ratificando nosso comprometimento com expansão do conhecimento e
desejando momentos prazerosos e proveitosos de leitura.
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