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Este quarto volume da Revista Científica da FacMais é composto por 

artigos de professores da Faculdade de Inhumas (FacMais) e de outras 

instituições de ensino superior, além de profissionais atuantes das áreas de: 

Direito, Enfermagem, Administração e Ciências Contábeis. 

Com o intuito de articular pesquisa, extensão e ensino, este periódico 

vem, desde 2012, publicando trabalhos de docentes e discentes, abrangendo 

produção de iniciação científica. Nesta edição são apresentados sete artigos que 

versam temáticas diversificadas.  

O artigo “Construção histórico-social da pobreza: Desnaturalização da 

percepção das desigualdades sociais” de Vinicius Oliveira Seabra Guimarães 

evidencia que a figura do pobre sempre existiu nas sociedades, porém em cada 

momento histórico a pobreza agregou perspectivas distintas no quesito 

representação social. O artigo “Assistência de Enfermagem ao paciente com dor 

oncológico” de Daniela Alves Borges e Seni Alves de Oliveira, destaca que a dor 

é uma experiência sensorial e emocional desagradável. O artigo visa identificar 

a produção do conhecimento sobre a enfermagem e a dor do paciente com 

câncer.  

O artigo “Responsabilidade Civil do Estado”, de Tatiane Marques da Silva 

Carvalhaes, analisa a responsabilidade civil do Estado, com foco nas teorias 

adotadas pela Constituição Federal. Já o artigo “Princípio da dignidade da 

pessoa humana e seus reflexos no direito brasileiro”, de Paulo Sergio 

Carvalhaes, mostra que este princípio ganhou força, principalmente, após a 

Segunda Guerra Mundial com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas (ONU) de 1948, e que no Brasil foi ganhando 

cada vez mais espaço na jurisprudência dos Tribunais pátrios. 

O artigo “Inclusão da história e da cultura afro-brasileira e indígena nos 

currículos da educação básica e superior: momento histórico ímpar” de Elisabeth 

Maria de Fátima Borges, mostra que essa inclusão, através da promulgação das 

Leis 10.639, de 2003 e 11.645 de 2008, é um momento histórico ímpar, de crucial 

importância para o ensino da diversidade cultural no Brasil, uma vez que amplia 

o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e 



econômica brasileira. Já o artigo “Cidadania e democracia no Brasil - um olhar 

atento na construção histórica”, de Maria Marciária Martins Bezerra, mostra que 

no quesito cidadania e a democracia a representação popular é imprescindível 

ao funcionamento das democracias modernas. 

Finalmente o artigo “Cultura, trabalho e educação”, de Patrícia Miranda 

Ribeiro, versa sobre o intercâmbio entre cultura, trabalho e educação. Nele a 

autora busca analisar a juventude, o trabalho e escola, observando o sujeito na 

educação bem como a organização dos processos pedagógicos e a relação 

entre cultura, trabalho e educação. 

O Núcleo de Extensão e Iniciação Científica da FacMais (NEIC) é o 

órgão acadêmico institucional que coordena as atividades de iniciação científica 

e extensão. A Revista Científica FacMais e o NEIC trabalham de forma integrada, 

interligados às coordenações de cursos, e à Direção Acadêmica e visa incentivar 

e promover o estudo e a investigação acadêmica, tendo em vista o avanço da 

ciência. 

Agradecemos a todos os colaboradores e convidamos o(a) leitor(a) a se 

deleitar com a leitura de artigos que versam sobre temáticas tão relevantes ao 

mundo hodierno. 

A Editora 


