
APRESENTAÇÃO 

 

Há 10 anos, o Instituto de Educação Superior Raimundo Sá reúne 

pesquisadores de diversas áreas, docentes e discentes vinculados a 

Instituições de Ensino Superior do Brasil, em busca de disseminar as 

atividades de pesquisa realizadas nos cursos de Graduação e Pós-Graduação. 

O esforço é para estimular o desenvolvimento do pensamento científico, da 

criticidade e da criatividade de correntes, das condições criadas pelo confronto 

direto com os problemas de pesquisa, contraindo para a integração ensino-

pesquisa de forma multidisciplinar. 

 Mais que isso, almejamos contribuir, não apenas para o processo de 

formação profissional, mas, principalmente, para a construção do 

conhecimento e o favorecimento de uma visão crítico-reflexiva como 

ferramenta para a constituição da cidadania. A intenção de ampliar os estudos 

de pesquisa e o diálogo interdisciplinar, envolvendo a comunidade acadêmica e 

a sociedade em geral, veio com o desafio de valorizar a região em que 

estamos situados – o Semiárido piauiense – com a disseminação de pesquisas 

que partem desse círculo. 

 Assim é que nasceu a Semana de Iniciação Científica da Faculdade 

R.Sá. O evento, realizado anualmente desde a fundação dessa instituição, foi 

pensado como uma oportunidade de promover e, ao mesmo tempo, estreitar as 

relações entre as disciplinas, os cursos, os ramos do conhecimento, a partir de 

arrolamentos, aproximações e conversações. Esse espaço demonstra que os 

campos do conhecimento não podem se isolar sob o risco de alienarem-se tão 

somente à sua área e desqualificarem a complexidade das dinâmicas sociais 

polissêmicas.  

 Em 2016, ampliamos o desafio do nosso evento. Além de promover 

discussões enriquecedoras e provocar inquietações que resultem em 

processos investigativos no âmbito acadêmico e proporcionem contribuições 

para a sociedade, propomos expandir tais provocações, fazendo com que elas 

cheguem a um número maior de pessoas, por meio da propagação de 

conteúdo com o uso da internet. É assim que nasce essa publicação.  

 As contribuições dos anais da X Semana de Iniciação Científica da 

Faculdade R.Sá comungam para um esforço conjunto por parte de vários 



autores, entre discentes, docentes e profissionais, de refletir sobre os campos, 

utilizando ferramentas em busca de resultados diferentes. Assim, o leitor tem a 

oportunidade de fazer uma leitura crítica sobre o que foi trabalhado, com a 

possibilidade de conduzir as discussões a novas avaliações e reflexões. 

 Sob o tema Ética, Política e Desenvolvimento Socioeconômico, os 

trabalhos se concentram nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais, 

Ciências Exatas e Ciências da Saúde, organizados por blocos temáticos. Cada 

um engloba estudos que se relacionam, de forma direta ou indireta, com 

Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito, 

Fisioterapia, Jornalismo e Serviço Social, sem, no entanto, a perspectiva de 

limitar-se ou, de alguma forma, conduzir a impressões reducionistas e 

centralizadas, mas com a proposta de oferecer subsídios para partilhas 

maiores. 

 Dessa maneira, idealizamos que esta experiência de investigações 

compartilhadas seja mais que uma troca produtiva de conhecimento resultado 

de um esforço conjunto concretizado em cada um dos trabalhos. Aspiramos 

que inquietações ainda maiores sejam despertadas, capazes de desatar 

processos de aprendizagem inestimáveis. Boa leitura! 
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