APRESENTAÇÃO
Os editores da Revista Augustus apresentam a Edição 55, que traz onze estudos de
pesquisadores e professores de diversas instituições de ensino e pesquisa do Brasil. O artigo que
abre este número, ABORDAGENS TEÓRICAS E CONCEITUAIS DO CURRÍCULO NO ENSINO EM
CIÊNCIAS, tem como objetivo apresentar algumas questões acerca do currículo em ciências por
meio da abordagem pós‐crítica onde essa perspectiva apresenta várias contraposições ao currículo
tradicional, que tem como base o pensamento moderno.
Já o segundo artigo intitulado, PRATICAS EDUCATIVA: OPINIÃO DE DISCENTES DE UMA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO FEDERAL, procura conhecer a opinião de discentes de uma Instituição
Federal de Ensino Superior acerca das práticas educativas que ancoram os processos de ensino e
avaliação em uma Universidade Federal do interior da Paraíba-PB-Brasil.
O terceiro artigo, GESTÃO DE MUDANÇAS E LIDERANÇA: ANÁLISE DE CASO ENVOLVENDO
UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA, tem como objetivo identificar como os gestores
(lideranças) atuaram na gestão de mudanças, decorrente de um alinhamento estratégico que
resultou na fusão de diversos setores de uma organização do poder público brasileiro.
Dando seguimento, no quarto artigo, O CONSUMO DE MEMES COMO FORMA DE
MINIMIZAÇÃO DA ANSIEDADE EM JOVEM E ADULTOS NO BRASIL, procura compreender como os
memes humorísticos da internet, compartilhados por jovens adultos (adultos emergentes) podem
contribuir para a amenização do sentimento ansioso vivenciado por esta população, especialmente
no momento pandêmico de Covid-19.
O quinto artigo, TERRITÓRIOS RELIGIOSOS E SUAS INTERFACES TEMÁTICAS, busca elaborar
uma síntese integrativa do estado de conhecimento sobre a referida temática, visibilizar e divulgar
a cientificidade, facilitando assim o acesso, a pesquisa e o aprofundamento desta área de
conhecimento, válida para todos os membros da comunidade acadêmica de diferentes áreas de
conhecimento, sejam eles alunos de graduação, pós-graduação e docentes pesquisadores e
orientadores.
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Dando continuidade, no sexto artigo, A DIMENSÃO HUMANA DO HERÓI NA GUERRA DO
PARAGUAI (1864-1870), procura analisar um novo conceito sobre o herói e o heroísmo, inserindoo na análise da Guerra do Paraguai (1864-1870), pontuando a dimensão humana da figura sobre a
qual se aplica esse conceito.
O sétimo artigo, O IMIGRANTE E O RESPEITO ÀS SUAS LIBERDADES INSTRUMENTAIS NO
BRASIL, teve como objetivo trazer a visão sobre as liberdades instrumentais do imigrante no Brasil
e especificamente conhecer a migração e a cidadania frente ao direito do desenvolvimento e o
respeito à sua liberdade instrumental.
Já o oitavo artigo, A MIGRAÇÃO CONTEMPORÂNEA EM MATO GROSSO DO SUL, traz
questões ligadas às várias reflexões produzidas sobre os problemas sociais contemporâneos. Com
relação aos estudos migratórios, nos últimos anos, é uma realidade que vêm inspirando muitos
pesquisadores ao aprofundamento dessa discussão.
No nono artigo, ESTUDOS DOS PADRÕES DE CONSUMO DE ÁLCOOL EM MULTITERRITÓRIOS POR ADOLESCENTES, a questão central é um estudo que tem como ponto de partida
a problemática sobre o consumo de álcool entre adolescentes.
POLÍTICAS PÚBLICAS (D)E SAÚDE EM CAMPO GRANDE-MS NO CONTEXTO DA PANDEMIA
DE COVID-19 é o penúltimo artigo que procura responder à problemática básica de “quais as
convergências e divergências entre as políticas públicas de saúde adotadas pelo Município de
Campo Grande – MS no contexto do combate a pandemia de COVID-19 e aquilo que a população
da cidade desejava/esperava.
Por fim, o décimo primeiro artigo ANÁLISE SOBRE AS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DAS JAZIDAS
DO PROJETO - EÓLICO DE CASA NOVA, projetou-se na geração comercial de energia eólica, a causa
dos impactos ao meio ambiente e à população residente nas proximidades dos parques eólicos. Tal
pesquisa ocorreu por meio de relatórios e entrevistas semiestruturadas.
Desejamos a todos uma boa leitura!
Os Editores
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