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Editorial 

 

Não é possível abrir este número da Revista Thesis sem mencionar a perda 

recente do professor Paulo Meinberg, diretor da Faculdade Cantareira. Incentivador das 

atividades de pesquisa, estava sempre atento às oportunidades de levar professores e 

alunos a fazer o melhor na construção de conhecimento e na produção do saber. Para a 

revista, continuar o trabalho é a maneira de honrar sua confiança e dedicação. 

Algumas novidades aparecem neste número. Em primeiro lugar, o Conselho 

Editorial cresceu, contanto agora com a participação de colegas de várias universidades 

estaduais, federais e particulares, não só de São Paulo mas também de outros estados, 

mostrando a consolidação de um trabalho na Revista que já acontece há seis anos. 

A marca da interdisciplinaridade, algo corrente na Thesis, se expande para o 

diálogo não apenas entre os ramos de um curso, mas para as áreas do saber. A 

diversidade de artigos desta edição indica essa pluralidade renovada. 

O texto de Osório Barbosa e Silvano Flumignan “O Ministério Público como 

função ‘essencial’ à função jurisdictional do Estado” busca uma definição da essência da 

instituição.  

Mudando de área, mas também preocupado com a questão da origem, em “A 

evolução do trombone”, Celso Mojola e Denis Porto pontuam aspectos da evolução do 

instrumento. Esse texto é o primeiro resultado do Programa de Iniciação Científica em 

Música. Outro fruto da Cantareira é o texto de Hamilton Dyonísio, do MBA em Gestão 

Ambiental da faculdade.  Em “Erosão hídrica: susceptibilidade do solo”, discute os 

principais problemas do desgaste e recuperação de áreas.  

O texto “Dona Paula”, de Renata Albuquerque, mestranda em literatura na USP, 

examina um dos aspectos do feminino na obra de Machado de Assis a partir dos 

principais referenciais da Teoria Literária.  

Aluna do Mestrado em Ciências Sociais da PUC-SP, Rita Barbosa examina em 

sua resenha o livro Confiança e medo na cidade, do pensador polonês naturalizado 

britânico Zygmund Bauman.  
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Carlos Fernando de Araujo Jr e Aderson Pererira, da Universidade Cruzeiro do 

Sul, fazem uma revisão bibliográfica a respeito das potencialidades do uso de 

computadores na educação para a prevenção de incêndios. 

Uma diversidade de temas e instituições que reflete um dos objetivos da revista – 

a preocupação com o diálogo a partir do qual se pode construir um saber. 

 

 

 


