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EDITORIAL 

 

Andrea Marques Vanderlei Fregadolli1 

 

A Revista Dimensão conta com artigos originais e de revisão da área da educação, saúde 

e ciências agrárias, desenvolvidos em mestrados e doutorados acadêmicos e profissionais de 

instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. 

No âmbito da educação, houve discussão sobre as formas do provimento do cargo de 

gestor e sua influência no modelo de gestão das escolas públicas, por meio da indicação política 

e a eleição direta, com participação da comunidade escolar; reflexão e desenvolvimento de 

práticas educativas histórico-críticas, criativas e inovadoras, levando em consideração a 

diversidade de situações, condições e necessidades educativas no espaço escolar; 

esclarecimento sobre as diversas dificuldades, durante a alfabetização, que as crianças 

encontram na linguagem escrita, de modo a indicar as implicações que acontecem nesse 

processo.  

Para Tabile e Jacometo (2017) os professores tendem a caracterizar a responsabilidade da 

dificuldade de aprendizagem na família e a própria criança, e não só acreditam na influência 

positiva das dinâmicas para motivação e aprendizagem do aluno como também consideram a 

lição de casa como excelente estímulo para aprendizagem. 

O fator qualidade de vida no trabalho foi explorado, nesta edição da Revista Dimensão, 

o qual deve estar presente em todas as organizações (públicas e privadas), visto que, reflete nos 

aspectos comportamentais, ambientais e organizacionais. Entendeu-se que a competitividade e 

a qualidade das atividades desenvolvidas eram significativas para a produtividade individual e 

coletiva. A investigação científica também teve seus holofotes voltados para o processo ao qual 

um indivíduo com dislexia sofre na aprendizagem. É sabido que maior parte das dificuldades 

com as quais as crianças disléxicas se deparam ocorre no âmbito da palavra individual, sendo 

necessário entender a divisão do que é ser “normal” do patológico. 
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Segundo Sampaio, Paixao e Perottino (2019) a impetração da escrita é um dos efeitos da 

compreensão da linguagem, a qual determina a noção de distúrbio, dislexia ou disgrafia. A 

ilegibilidade da escrita de AC, criança diagnosticada como disléxica, é um indício de submissão 

do sujeito ao jogo de significantes, especialmente no valor icônico (imagem) das letras, já que 

posto em relação com os desenhos, mas com poucas possibilidades de 

reformulação/escuta/leitura do que AC produz.  

Na saúde, houve esclarecimentos sobre a importância do processo de humanização na 

rede SUS hospitalar, frente ao processo de trabalho. Nesta rede, o atendimento deve ser 

acolhedor, humanizado, alinhado com os gestores, para uma prática efetiva direcionada pela 

tríade profissional/gestor/paciente.  

Souza e Mauricio (2018) esclarecem que, a depender das bases da desumanização, seu 

enfrentamento deve ir além da esfera subjetiva-relacional, a fim de atingir a dimensão coletiva 

da luta de classes, contra o capital. Para eles, deve-se articular a luta particular contra os efeitos 

desumanizadores do capital na saúde com a luta mais geral, contra o capital nas suas linhas 

mais fundamentais. 

No contexto das ciências agrárias, a discussão foi pautada na viabilidade e potencial de 

utilização de resíduos e coprodutos como alimentos para aves, sendo necessário estudos sobre 

a caracterização, aplicação de métodos de tratamento, determinação de seu valor nutritivo, 

avaliação do desempenho produtivo e econômico dos animais, bem como sistemas de 

conservação, armazenagem e comercialização. 

No cenário atual, há um destaque cada vez mais na busca de alternativas viáveis para a 

diversificação da produção de ração animal, baseada no aproveitamento de resíduos como 

complemento ou base dos suplementos minerais para bovinos, visto que promove o 

desenvolvimento regional, incentivando a produção sustentável e a viabilidade econômica de 

novas formas de reaproveitamento de resíduos para a cadeia produtiva de ração animal 

(BARBOSA et al., 2013). 
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