Bakthin e o espelho: Um esboço sobre a alteridade pelo viés da autocontemplação

Editorial
O presente número é composto de nove Artigos Originais e um Artigo de
Revisão em um conjunto de textos que abordam temas importantes. Agradecemos aos
autores, avaliadores e equipe editorial a confiança e o esforço que viabilizaram a
publicação dentro dos prazos, cumprindo, assim, a periodicidade e pontualidade
propostas pela revista.
Neste volume 13, número 1, temos a colaboração de autores de importantes
instituições de ensino e pesquisa brasileiras, com trabalhos que versam sobre temas
variados como Filosofia com o artigo de Igor José Siquieri Savenhago sobre Bakthin e o
espelho: um esboço sobre a alteridade pelo viés da autocomtemplação. Os artigos com
contribuições na área de Educação e Ensino são de Antonia de Abreu Souza, Tássia
Pinheiro de Sousa, Mayra Pontes de Queiroz e Érika Sales Lôbo da Silva com o
título Evasão escolar no ensino médio: velhos ou novos dilemas?; Marconi Freitas-daCosta,
Sara Oliveira e Silva e Thatiana Gomes Menezes da Costa com Competências de
marketing exigidas para os gestores de Instituições de Ensino Superior (IES) e, Aline Maria
Dias Peixoto e Edilane Cruz com O desafio do trabalho com gráficos no processo ensinoaprendizagem de geografia. Na literatura temos Ingrid Ribeiro da Gama Rangel com o
artigo Jeca Tatu: retrato de um país desigual e Matheus Knispel da Costa com
Visões ou alucinações? O Brasil na poesia romântica. Os autores Larissa Rodrigues
Barcellos Martins, Lucas de Sant”Anna Pereira, Luana Maravilha de Almeida,
Henrique Rego Monteiro da Hora e Helder Gomes Costa escreveram sobre
Estudo sobre escala mais adequada em questionários: um experimento com o modelo de Kano e
Rodrigo Gomes de Almeida com o tema A ergonomia sob a ótica anglo-saxônica e a ótica
francesa. Anna Christina Sanazário Oliveira, Raquel Fialho Rubim, Pedro
Gonçalves Fernandes, Willy Pedro Vasconcellos Prellwitz e Pedro Henrique
Dutra de Abreu Mancini Azevedo contribuíram com o artigo Avaliação econômica de
canade-açúcar em sistema de plantio direto em comparação ao convencional em Campos dos
Goytacazes-RJ. e, fechando o número, temos o Artigo de Revisão de Eduardo Barros
Fagundes Netto e Ilana Rosenthal Zalmon sobre Recifes artificiais: “Atração versus
Produção”.
Os resumos apresentados são de duas dissertações de alunos da Universidade
de Pernambuco e da Universidade Federal Fluminense.
Certamente, aos nossos leitores, deixamos aqui algumas horas de leitura, que
esperamos sejam agradáveis e proveitosas.
Inez Barcellos de Andrade
Editora-chefe
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