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EDITORIAL

A Revista PerCursos do Centro de Ciências Humanas e da Educação - FAED, da
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, tem como proposta estimular a produção
acadêmica de caráter multidisciplinar objetivando a divulgação e a reflexão sobre variados
temas na área das Ciências Humanas. Nesta edição publica o Dossiê "Gestão, Organização e
Serviços em Unidades de Informação”, organizado por Delsi Fries Davok, Fernanda de Sales
e Ursula Blattmann, com o intuito de contribuir no fortalecimento da formação de
profissionais desta área, bem como na ampliação do debate envolvendo outras áreas do
conhecimento.
Além do Dossiê, a presente edição da revista contém quatro artigos de demanda
contínua e uma resenha. Iandra Pavanati, Kariston Pereira e Richard Perassi Luiz de Sousa,
no instigante artigo “O Ensino de História e as Tecnologias de Comunicação Digital”,
analisam a influência das Tecnologias de Comunicação Digital – TCD no cotidiano dos
estudantes nascidos a partir da década de 1990 - os chamados nascidos digitais - considerando
as diferentes perspectivas envolvidas na relação entre educação e cibercultura. O artigo de
Osvaldo Silva Felix Junior, intitulado “Aspectos da Segurança Pública na Província da Bahia
durante a Guerra do Paraguai”, tem como propósito refletir sobre a evolução da Segurança
Pública durante a participação da Bahia na chamada Guerra do Paraguai, destacando as
condições precárias das tropas para o cumprimento das missões de policiamento, cujas
consequências foram nefastas para a população baiana. No artigo “Do Porto ao Turismo: a
transformação da (o) capital e a revalorização do mar na Ilha de Santa Catarina”, Adilson de
Souza Moreira evidencia, com grande pertinência, o processo de declínio da atividade
marítima portuária e a ascensão do turismo na Ilha de Santa Catarina, ressaltando que as
intervenções urbanas do final do século 19 e início do século 20 removeram as populações
pobres das áreas centrais, alterando a trajetória histórica e construindo uma nova cidade. Em
“Receitas da Culinária Ucraniana: entre o cozer e o aprender sobre um passado”, Paulo
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Augusto Tamanini revela, com muita originalidade, como as receitas da culinária ucraniana,
rememoradas nas visitas aos finais de semana entre membros de uma comunidade em
Papanduva/SC, além de transmitir os “segredos” da cozinha, apontam traços de um dos
últimos refúgios da cultura. Finalmente, Jéferson Dantas, na resenha intitulada “A Educação
Brasileira nas Mensagens Presidenciais de Vargas e JK” apresenta a mais recente obra do
historiador Carlos Eduardo dos Reis (1960-), cuja abordagem está ancorada nas mensagens
proferidas por Getúlio Dornelles Vargas (1883-1954) e Juscelino Kubitschek (1902-1976)
entre os anos de 1951 e 1960, no que se refere ao projeto de nação ali estabelecido e o papel
da educação.
A Comissão Editorial agradece aos/às autores/as que colaboraram com seus artigos na
edição deste número da Revista PerCursos, em especial, às organizadoras do dossiê ““
Gestão, Organização e Serviços em Unidades de Informação”, pelo empenho e dedicação para
que resultasse na qualidade do trabalho ora apresentado. A Revista PerCursos convida a
todos/as para que enviem seus originais na forma de pesquisas concluídas e em andamento,
resenhas, ensaios e relatos de pesquisa e de experiências.
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