APRESENTAÇÃO
É com imensa satisfação que disponibilizamos aos acadêmicos e ao público em geral o décimo
terceiro número da Rios Eletrônica, Revista da Faculdade Sete de Setembro - FASETE. Acreditamos, mais uma vez que, com a publicação desta Revista, incentivamos o desenvolvimento
científico e a divulgação dos trabalhos de acadêmicos e de profissionais desta e de outras Instituições de Ensino Superior, de maneira mais rápida e inclusiva.
Os textos reunidos aqui fortalecem a nossa proposta interdisciplinar, pois se inclinam para os
campos de conhecimento da área de Letras, com estudos literários e Linguísticos; Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem, Psicologia e Tecnologias de Informação. Diante
disso, apresentamos uma síntese do que sugere a leitura dos quatorze artigos que fazem este
volume da Revista Rios Eletrônica.
Em Gênero na Educação Infantil: o que pensam as professoras e professores sobre o tratamento de meninos e de meninas na escola?, os autores Morgana Larissa Maciel Henrique, Vinícius
Silva Santos e Jacques Fernandes Santos discutem, conforme o título promove, como as professoras e professores da educação infantil veem a formação de meninos e meninas no contexto escolar, de modo a identificar se existe algum tipo de tratamento diferenciado às individualidades
de meninos e meninas no contexto da escola pesquisada, analisando como a mesma se organiza
para acolher, conviver e educar as crianças na educação infantil.
O texto A relação de poder do coronel dominador e suas criadas dominadas: uma análise do
romance Calunga, de Daniel Silva do Nascimento e Nathália Pereira Silva, apresentaas caracterizações da relação entre coronel e serva numa análise de um romance regionalista escrita por
Jorge de Lima, em 1935, observando as grandes manipulações políticas no Brasil da época.
Os autores Vanessa Viana Lima e Wellington Neves Vieira tratam dos processos de variação
linguística sobre a perspectiva da identidade linguístico cultural nordestina na poesia do poeta
paraibano Grande Jessier Quirino, investigando as formas variantes do léxico nos poemas “O
Nó da Sabedoria” e “Uma Paixão Pra Santinha”, no texto intitulado Variação Linguística: a
caracterização da identidade linguística cultural nordestina nos poemas ‘O nó da sabedoria’ e
‘Uma paixão pra Santinha’, de Jessier Quirino.
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Já em A escatologia nos contos ‘Copromancia’ e ‘Mecanismo de defesa’ de Secreções, excreções e desatinos, de Rubem Fonseca vemos a discussão sobre o conceito do termo escatologia
e como isso é representado nos contos referidos, em uma análise realizada por Maiara Paula
Ferreira e Wellington Neves Vieira.
Os autores Cristiana Soares de Oliveira, Luana Rafaela dos Santos de Souza e Ismar Inácio
dos Santos Filho, em Imagens do sertão em construções enunciativo-discursivas, discutem
sobre como a imagem do Sertão é construída em diferentes enunciações, compreendo, ao final
do estudo, conceitos de territorialidade e vendo como os sujeitos que vivem nessa região são
construtos que se dão pela linguagem.
Em Significados do trabalho para os catadores do lixão de Afogados da Ingazeira/PE, Tainara Alves da Silva, Epitacio Nunes de Souza Neto e Normando José Queiroz Vianaavaliam
o significado atribuído ao trabalho por parte dos catadores de materiais recicláveis que atuam
no “lixão” de Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú, em Pernambuco. Os dados revelam
que o trabalho dos catadores parece desvalorizado, fato que tem impactado diretamente suas
autoestimas dos envolvidos.
O artigo de Filipe Augusto Gondim Vianna Arnaldo e Jadson Correia de Oliveira, Venda combinada nas agências bancárias, discute sobre a prática da venda combinada nas agências bancárias,
evidenciando a diferença entre a venda casada e a venda combinada praticada pelas mesmas, destacando sobre os riscos de crédito, taxas de juros e abordando sobre o seguro prestamista.
Ainda na área do Direito, Pedro Henrique da Silva Fonsêca e Cristhovão Fonseca Gonçalves
tratam daquilo que entendem como um problema estrutural do direito penal brasileiro, discutindo a aplicabilidade das teorias da pena em um Estado ineficiente na tutela dos direitos humanos e sociais dos presos, partindo da recente acolhida pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
do denominado estado de coisas inconstitucional, examinando o julgamento da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 347). Essas reflexões estão dispostas em O
poder de punir frente a um estado de coisas.
Em Da recorribilidade da decisão que nega a existência da repercussão geral no recurso extraordinário, Jadson Correia de Oliveira e Carlos Henrique Limeira Alves abordam sobre a recorribilidade da decisão que nega a existência da repercussão geral no Recurso Extraordinário,
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analisando o conceito dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário, as hipóteses de
cabimento e a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes.
No texto O componente curricular Educação Física e sua inclusão no Exame Nacional do
Ensino Médio: um estudo descritivo nas escolas da cidade de Lagarto-SE, Lorrany da Rosa
Santos, Thiago de Carvalho Menezes e Luiz Anselmo Menezes Santos fazem um estudo sobre
como os indivíduos que compõem o contexto do Ensino Médio (professores, coordenadores e
alunos) de escolas na cidade de Lagarto – SE, posicionaram-se acerca da inclusão da Educação
Física no ENEM, constatando que para os participantes a presença da EF no ENEM, não é uma
preocupação a qual eles possam pautar sua ação pedagógica.
No campo da Saúde, as autoras Dayze Carvalho Santiago, Wanessa Kerlly Silva Souza e Renata
Fernandes do Nascimento discutem, em Violência Obstétrica: uma análise das consequências,
sobre as consequências da violência obstétrica ocasionadas nas mulheres como resultado de um
conjunto de fatores que envolvem ações desrespeitosas que ferem a dignidade feminina, notando,
por fim, a importância de uma reavaliação da eficácia e da necessidade da realização de intervenções obstétricas, no intuito de permitir que o parto normal aconteça sempre que possível.
Em A importância do brincar para crianças hospitalizadas e a brinquedoteca como espaço de
humanização, Marília Silva faz uma revisão bibliográfica para refletir sobre como a internação
Hospitalar é vivida pela criança como uma experiência desagradável, vendo, em contrapartida,
a brincadeira como a forma mais autêntica em que a criança expressa suas vivências. A partir
disso, a autora discute como a brinquedoteca pode ser um recurso para o enfrentamento das
condições hospitalares.
As autoras Elisângela Lima Araújo e Tícia Cassiany Ferro Cavalcante também fazem uma
revisão bibliográfica a partir das bases de dados Scielo e Portal Capes em A maternidade na
adolescência: como este fenômeno é compreendido pela Psicologia? para, assim, abordar o
Fenômeno da Maternidade na Adolescência, chegando à conclusão que os textos selecionados
abordam o tema da Maternidade na Adolescência sem atribuir valoração, um artigo crítica o
modelo reducionista e todos abordam teorias com visões socioculturais.
Por fim, na área da Tecnologia da Informação, Aricio Medeiros da Silva, Igor Galindo Paiva e
Denise Xavier Fortes discutem em Desenvolvimento de Aplicativo para Android com uso do MIT
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APP Inventor sobre como o desenvolvimento de aplicativos móveis tem sido o avanço dos últimos anos nessa área, oferecendo eficácia, eficiência e efetividade, além de portabilidade e flexibilidade. Desse modo, o trabalho objetiva apresentar o desenvolvimento do aplicativo TECVALE
para automatizar o gerenciamento de informações e pontuações das provas da olimpíada de informática do Encontro Tecnológico do Vale do São Francisco da Faculdade Sete de Setembro.
É, portanto, neste contexto interdisciplinar, essencialmente fundamentado pelas possibilidades
no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, que entregamos ao nosso público leitor mais
esta edição da nossa revista, legitimando, mais uma vez, nosso comprometimento com expansão do conhecimento e desejando proveitosas leituras.
Prof. Msc. Jacson Gomes de Oliveira
Diretor Acadêmico da FACULDADE SETE DE SETEMBRO
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