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EDITORIAL 
 
A partir do ano de 2020, a revista PRACS passou a ser uma revista de periodicidade trimes-

tral. A edição que ora apresentamos é a 4º edição deste ano. Nesta edição trazemos 32 textos 
divididos nas seções tradicionais da revista: Estudos Amazônicos, Pesquisa Teórica em 
Ciências Humanas, Ensino de Ciências, Artigos Livres, Entrevistas, Resenhas e En-
saios.    

Nesta edição, apresentamos uma seção temática especial na seção de Ensino de Ciências, 
cujo tema é Ensino de Ciências Jurídicas: transversalidades epistêmicas e convergên-
cias contextuais, organizada pela professora Córa Hisae Monteiro da Silva Hagino 
(PPGSD/UFF) e pelos professores Bruno de Oliveira Rodrigues (UEAP), Rodolfo Libe-
rato de Noronha (UNIRIO) e Tiago de García Nunes (UCPel). A proposta desta seção 
temática especial e seus artigos componentes são descritos em detalhes pela organizadora e 
organizadores no texto de Apresentação à seção.   

A seção de Estudos Amazônicos inicia-se com o artigo A concentração socioeconô-
mica e os ciclos de exploração dos recursos naturais no estado do Amapá, de autoria de 
Alexandre Luiz Rauber e Manuel Eduardo Ferreira, em que os autores apontam a concentra-
ção econômica e populacional na região metropolitana de Macapá/Santana como caracterís-
tica mais marcante do processo de desenvolvimento do Amapá.  

O segundo artigo, intitulado A rua dos pretos: identidade, cultura e resistência da ju-
ventude negra em Belém do Pará, de Mailson Lima Nazaré, Raiane Pompeu Gomes e As-
sunção José Pureza Amaral, apresenta a comunidade moradora da Rua dos Pretos, identifi-
cando seus traços de quilombo urbano, com valorização de costumes locais, ações culturais e 
afirmações identitárias.  

O terceiro artigo, As condições da transnacionalidade na fronteira Amapá (Brasil) – 
Guiana Francesa (França), de autoria de Leone de Araújo Rocha e Marcus Cardoso, inter-
preta as relações fronteiriças entre os dois países, especialmente pela análise dos movimentos 
migratórios.  

O último texto desta seção, A fronteira franco-brasileira e suas implicações na imple-
mentação de políticas públicas em segurança, de autoria de Alex de Lima Santos e Alex 
Lorran Silva Santos, analisa a efetividade das políticas públicas de segurança e defesa social 
para fronteira entre Brasil e Guiana Francesa, concluindo que há ainda uma grande distância 
entre o cotidiano da fronteira e as políticas públicas. 

A seção Pesquisa Teórica em Ciências Humanas inicia-se com o texto de Cesar Leo-
nardo Van Kan Saad Ler/escrever Frantz Fanon: problematologias da situação colonial, 
em que o autor interroga as prerrogativas filosóficas e epistemológicas em torno do conceito 
de situação colonial em Fanon. 

O segundo texto desta seção é de autoria de Lorran Lima, intitulado Émile Durkheim e 
Marcel Mauss: (des)associações da teoria clássica com o campo afro-religioso, em que 
o autor discute as reflexões clássicas sobre religião e magia e as relaciona com o campo afro-
religioso contemporâneo. 

O terceiro texto, de autoria de Henrique Leão Coelho e Wesley Rodrigues Sousa, O con-
ceito “indivíduo” na acepção liberal: notas críticas a partir da abordagem marxista, 
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desenvolve-se em torno ao argumento de que a individuação não se realiza de modo autoge-
nético, elaborando uma teoria do sujeito construída no interior da sociabilidade humana e dos 
modos de produção.   

O texto seguinte intitula-se Entre o Kula e a Dádiva: confluências e de divergências 
entre duas categorias de pensamento, de Amaro Xavier Braga Jr, apresenta interpelações 
de base econômica entre as duas categorias, e as dinâmicas entre os valores de troca, o prestígio 
e as regras sociais que regulam as trocas. 

A seção de Artigos Livres inicia-se com o artigo O “nós propomos”: plataforma poten-
cial para a viabilização da agenda 2030 no Tocantins, Brasil, de autoria de Maria da Vi-
toria Costa e Silva, Tatiana de Oliveira Sousa e Sandra Franklin Rocha Viana, que faz o exame 
crítico do trabalho de extensão da Universidade Federal do Tocantins como estratégia para 
viabilização da Agenda 2030 no estado.  

O segundo texto intitula-se Sempre em cima dos fatos: a produção de agenciamentos 
e experiências mediadas por dispositivos móveis, de autoria de Ana Graciela da Fonseca 
Voltolini, Cláudia Maria Arantes de Assis Saar e Roberta Scheibe, investiga a relação dos jo-
vens com o smartphone, a partir de práticas narrativas dos alunos de uma escola pública de 
Macapá, capital do estado do Amapá.  

O texto seguinte, Reformas liberais e a dinâmica recente do mercado de trabalho no 
Brasil, de autoria de Mariane Freiesleben, Alex Pizzio e Waldecy Rodrigues, identifica o im-
pacto da Lei nº13.874, chamada da lei da liberdade econômica, como parte das reformas tra-
balhistas no Brasil e o novo sentido assumido pelo trabalho informal no país com as transfor-
mações realizadas a partir esta lei. 

O artigo Crime organizado e violência: os desafios políticos do controle de práticas 
ilícitas na América Latina, de Daniel Chaves de Brito, apresenta um quadro da violência 
nos países latino-americanos, resultante das atividades das organizações criminosas e expõe os 
desafios e contradições da política de repressão, sobretudo a chamada política de guerra às 
drogas. 

O artigo Responsividade da mídia regional durante a elaboração do plano estadual 
de resíduos sólidos do Tocantins, na sequência, de Lucas Braga da Silva, objetiva verificar 
em que medida os veículos da mídia regional destacaram os processos de participação social 
instituídos para a elaboração deste plano.  

Em seguida, o artigo de Juvani dos Santos Dorea e Alexandre António Timbane, intitulado 
A valorização de conhecimentos do idoso na família e na sociedade brasileira: tradição 
e cultura em debate, investiga a relação entre os saberes culturais e a transmissão por meio 
da oralidade, mediada pela compreensão do lugar do idoso nas famílias, seus direitos e legisla-
ção protetiva.  

O artigo “Igreja e Germanidade estão ligados na vida e na morte” a articulação do 
pastor luterano alemão Wilhelm Rotermund no fomento da etnicidade teuto-brasileira, 
de Fernando Diehl, investiga a produção da fronteira de diferenciação da etnicidade teuto-
brasileira, examinando como uma de suas influências a atuação dos pregadores alemães em 
prol da manutenção da identidade étnica.  

Concluindo esta seção, o artigo Sonhos de prosperidade e esperança: vidas em Sinto-
nia nos universos das culturas periféricas de São Paulo, de autoria de Marco Aurélio da 
Conceição Correa e Elaine Sotero, apresenta reflexões, com base na narrativa dramática da 
série de streaming, sobre a vida periférica, especialmente em torno aos elementos do funk, do 
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tráfico e da fé.  
Nesta edição estreia a seção Fórum: Debates e Ensaios, com o ensaio Ascensão da ex-

trema-direita e reconstrução do campo progressista no Brasil, de Mauricio Mogilka, em 
que o autor discute a fragmentação atual do campo político progressista no Brasil, apontando 
suas raízes, e propondo uma saída para esta fragilidade na reestruturação das relações entre 
campo progressista e população e na superação da desunião das organizações progressistas 
entre si. 

Esta edição traz duas importantes entrevistas. A primeira, com o professor Paulo Cam-
braia, da Universidade Federal do Amapá, sobre o apagão energético no estado do Amapá 
em novembro de 2020, na qual professor Paulo discorre criticamente sobre as causas do apa-
gão, a postura do Estado, a política de privatizações, e destaca as inúmeras e poderosas ações 
de solidariedade entre diversos coletivos, associações e movimentos sociais no Amapá e na 
Amazônia para tentar mitigar os efeitos do apagão sobre as famílias socialmente mais vulne-
ráveis.  

A segunda entrevista é com a professora Marivânia Furtado, da Universidade Estadual 
do Maranhão, sobre a especificidade da atuação do cientista social na Amazônia. Nesta entre-
vista, professora Marivânia discute histórica e sociologicamente o compromisso ético e polí-
tico do cientista social, sua atuação em relação à formulação de políticas públicas, e indica 
possibilidades concretas de sua atuação juntos aos povos amazônidas, em pontos sensíveis 
para o fortalecimento de sua autonomia territorial.  

Na seção de Resenhas, trazemos resenha das obras Amazônia: encruzilhada civilizató-
ria - tensões territoriais em curso de Carlos Walter Porto-Gonçalves realizada por William 
Lima Duarte Oliveira e David Junior de Souza Silva, e da obra No enxame: perspectivas do 
digital de Byung-Chul Han realizada por Bruno Mira.  

Agradecemos a todas as autoras e autores participantes desta edição, e desejamos a tod@s 
uma boa leitura. 

 

David Junior de Souza Silva 
Editor Chefe da revista PRACS 
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