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EDITORIAL 
 

Esta edição da revista PRACS traz o dossiê sobre Ecologia Política na Amazônia e inaugura 
duas novas seções na estrutura do periódico: a seção de Pesquisa em Teoria das Ciências Hu-
manas e a seção de Ensino de Ciências. 

O dossiê Pan-Amazônia entre Neodesenvolvimentismos e Neoliberalismos: Ecolo-
gia Política como Alternativa, organizado pelo professor da Universidade Federal do 
Amapá David Junior de Souza Silva e pelo professor da Universidade de Cuenca, José Efrain 
Astudillo Banegas, visa divulgar o debate sobre Ecologia Política na Amazônia e reunir pes-
quisas que têm sido realizadas sobre este tema ou em diálogo com ele na região. 

O campo disciplinar da Ecologia Política tem atuado como catalisador e ponto de conver-
gência e diálogo para pesquisas sobre comunidades tradicionais, políticas públicas, movimen-
tos sociais, epistemologias, desenvolvimento e território na Amazônia. Este dossiê procurou 
reunir pesquisas nestas diferentes temáticas em sua relação com a Ecologia Política.  

A apresentação do dossiê bem como dos artigos que o compõem poderá ser encontrada 
pelo leitor na seção “Apresentação do Dossiê”, o primeiro texto subsequente a este Editorial. 

Nesta edição também inauguramos duas novas seções na revista PRACS: a seção de Pes-
quisa em Teoria das Ciências Humanas e a seção de Ensino de Ciências. 

A seção de Pesquisa em Teoria das Ciências Humanas abriga textos oriundos de pes-
quisa e reflexões nos mais diversos âmbitos das Teorias das Ciências Humanas. Esta seção 
visa reunir pesquisas, ensaios teóricos e revisões bibliográficas sobre vertentes epistemológi-
cas, tradições teóricas, abordagens teórico-metodológicas e conceitos das Ciências Humanas.  

Contempla-se reflexões sobre a gênese e trajetória de conceitos e abordagens teóricas; com-
parações e contrastes entre distintos conceitos e distintos paradigmas; e reflexões sobre a apli-
cação de conceitos ou teorias a determinados campos temáticos ou empíricos.  

A seção de Ensino de Ciências visa a institucionalizar uma já consolidada vocação que a 
revista PRACS assumiu que é a de ser referência para pesquisadores e estudiosos na área do 
Ensino de Ciências. A PRACS espontaneamente se tornou referência nesta área, e agora nesta 
seção institucionalizamos essa vocação com a seção de Ensino de Ciências. 

Abrimos esta seção para receber artigos de pesquisa e reflexões teóricas nas diversas áreas 
das pesquisas em Ensino: como em ensino de Sociologia, ensino de História, ensino de Geo-
grafia. Mas não somente no ensino de Ciências Humanas, esta seção também está aberta para 
Ensino de Ciências Exatas e Naturais, como Ensino de Biologia, Ensino de Matemática, En-
sino de Física etc.  

A recepção e o convite para pesquisadores da área de Ensino de diversas ciências, aproxi-
mando Ciências Naturais, Exatas e Humanas, também consolida outra vocação histórica da 
revista PRACS: a interdisciplinaridade.  

A seção Pesquisa Teórica em Ciências Humanas é inaugurada pelo artigo Conteúdo e 
forma de Georg Simmel: recursos de cinema para compreender o clássico, de autoria 
de Larissa Aryane Lima Araujo, Ana Luísa Pereira Marques e Jesus Marmanillo Pereira. Este 
artigo debate, a partir da uma interessante abordagem cinematográfica, os conceitos de forma, 
como construção de representações e práticas portadores de significado, e conteúdo, como a 
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multiplicidade das realidades históricas pelas quais os sujeitos engendram, mediatizam e rece-
bem efeitos sociais uns sobre os outros. 

O segundo texto desta seção intitula-se Disciplina e controle: liames, distanciamentos, 
questões, de autoria de Felipe Sampaio de Freitas e Flávia Cristina Silveira Lemos. Neste 
artigo os autores realizam uma investigação comparada dos conceitos de poder disciplinar, 
poder soberano e sociedade de controle, tais como elaborados na obra de Michel Foucault e 
Gilles Deleuze. 

A seção Ensino de Ciências é inaugurada pelo artigo de José Edimar de Souza e Valesca 
Brasil Costa, intitulado Escolarização em Sapiranga/RS nas primeiras décadas do sé-
culo XX: a presença dos grupos escolares, artigo que discute, no quadro da História da 
Educação, a institucionalização de grupos escolares e as práticas de escolarização no Rio 
Grande do Sul. O uso de fotografias como fonte de análise e a extensa pesquisa documental 
fazem deste artigo um modelo de metodologia de pesquisa histórica. 

O segundo artigo desta seção, de autoria de Ocimara Fernandes Negreiro Oliveira, Paulo 
Augusto Tamanini e Francisco da Vieira da Silva, intitulado Fractais do Ensino de História: 
um panorama da produção acadêmica sobre a história local (2009-2019), com o objetivo 
de fomentar a pesquisa sobre a relação entre Ensino de História e História Local, apresenta 
um extenso mapeamento sobre a produção em História Local no Brasil, com destaque para 
abordagens, métodos de ensino e de pesquisa.  

Na seção de entrevistas temos a entrevista intitulada Diálogos con sabios sobre la cultura 
shuar en la amazonia ecuatoriana, realizada pelo professor José Efraín Astudillo Banegas. 

Por fim, esta edição apresenta a seção de resenhas, iniciando com a contribuição da profes-
sora Debora Aymoré, intitulada O ambiente natural de nossas sociedades, sobre a obra 
As três ecologias de Félix Guattarri. Em sua resenha, Professora Aymoré toma como premissa a 
diferenciação conceituada por Guatarri entre biosfera/ecoesfera, mecanosfera e ecosofia, para 
enfatizar que a solução para a crise ambiental não passa apenas pela conservação da natureza, 
mas pela criação de uma práxis condizente com a proteção desta natureza e com uma reela-
boração do imaginário.  

A segunda resenha é a intitulada O Esgotamento na Contemporaneidade, de autoria de 
Bruno Cesar Mira, sobre o ensaio Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. Conforme Mira, 
esta obra explora nuances da condição do homem moderno, definida por Han como uma 
sociedade em que a idolatria sem limites do alto desempenho é feita tendo como custo o 
infarto da alma. 

Encerrando esta seção e esta edição, a resenha de Pedro Henryque Paes Loureiro de Bra-
gança, intitulada Decolonialidade & Sociologia na América Latina, resenha da obra Deco-
lonialidade e Sociologia na América Latina, organizada por Edna Castro e Renan Freitas Pinto, obra 
de referência no pensamento decolonial amazônico e latino-americano. A pluralidade de temas 
abordados na obra converge para a definição do trabalho da Sociologia latino-americana, con-
forme Loureiro, como desconstrução das matrizes teóricas eurocêntricas.  

Encerramos este editorial desejando aos leitores uma criativa leitura cheia de descobertas e 
inspirações. 

 
David Junior de Souza Silva 

Editor-Gerente da revista PRACS 
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