
EDITORIAL

A Revista Eletrônica Thesis, da Faculdade Cantareira chega a sua 

sétima edição. Mais do que o número e a manutenção de sua freqüência, 

todo o conselho editorial e a comunidade acadêmica da Faculdade felicita-se 

pelo fato de que a cada nova edição consolida-se o objetivo de promover o 

encontro, o registro e a divulgação de trabalhos que apresentam a nossa 

produção de conhecimento.

Mesmo sabendo que, nos dias atuais, por mais que possamos nos 

empenhar  convive  em  nós  uma  percepção  de  que  ainda  estamos  muito 

aquém das necessidades que a realidade nos impõe,  continuar é a única 

alternativa  àqueles  que  têm  por  ofício  a  ciência,  o  conhecimento,  o 

desenvolvimento técnico, o estudo aprofundado e a socialização de saberes.

Contextualizamos  esta  preocupação,  chamando  a  atenção  para 

um aspecto de nossa revista e de seu conteúdo que neste número está mais 

evidenciado. Congregamos aqui artigos da área da Administração, do Direito, 

da Publicidade e da Agronomia. Quatro áreas que podem ser reconhecidas 

como particularmente importantes na atual conjuntura, a qual grita por uma 

exigência de repensarmos modelos de gestão,  referências que promovam 

uma evolução das relações sociais,  quer no que diz respeito às questões 

legais quer no que se refere à comunicação, e nas relações com a natureza 

como fonte de matéria prima para diversos aspectos da vida humana. Há na 

cultura,  cada  vez  mais,  um  reconhecimento  de  uma  crise  que  pode  ser 

identificada em lugares e situações particulares, mas que não consegue mais 
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fugir à percepção de que se trata de uma única crise que se manifesta em 

inúmeros contextos mais ou menos específicos.

A  começar  pelo  trabalho  Perspectivas  Críticas  da  Liderança 

Situacional de Nery, ex- aluna da faculdade, que nos apresenta um artigo 

produzido a partir  de sua monografia  e no qual  apresenta elementos que 

estão presentes nas concepções teóricas e na aplicabilidade do conceito de 

liderança situacional adotado por Hersey e Blanchard. Elementos estes que, 

analisados criticamente, denunciam a tensão existente na contradição entre 

as  exigências  feitas  aos  quadros  empresariais  de  promover  líderes  que 

conduzam eficazmente equipes de profissionais em quaisquer situações e a 

realidade  complexa  dos  chamados  liderados,  tendo  em  vista  a  também 

complexidade das relações de produção no momento atual.

Em  A  Literatura  na  Revista  da  Semana,  Silva  e  Nery  nos 

apresentam uma análise da presença da literatura na Revista da Semana, 

publicação  voltada  ao  público  feminino  durante  o  final  do  século  XIX  e 

meados  do  século  XX  voltando  à  análise  para  os  estilos  literários  e  as 

tendências  presentes  nesta  publicação.  Para  tanto,  debruçam-se  nas 

crônicas,  contos,  poesias e novelas sem deixar  de lado seus autores e a 

trajetória destes no cenário editorial.

Vieira  propõe-se  e  realiza  uma análise  eminentemente  técnico-

jurídica,  muito  pertinente,  em um tema com implicações  outras,  de  modo 

instigante. Em A Hierarquia e as Correlações dos Tratados Internacionais 

no  Ordenamento  Jurídico  Brasileiro,  seu  estudo  pretende  verificar  e 

compreender tal questão e abordar sua validade e eficácia no âmbito interno 

brasileiro.  Com  isso  quer  também  responder  uma  indagação,  sobre  os 
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motivos  que levam um país  a  ratificar  um tratado  internacional,  sabendo, 

desde  o  princípio  que  não  conseguirá  dar  eficácia  ao  mesmo  no  plano 

interno? Para tratar tecnicamente tal questão define claramente o que será 

analisado.  Suas  conclusões  a  levam,  juntamente  com  o  leitor,  a  novas 

interessantes indagações que merecem nossa atenção e reflexão.

Por fim, na área do Direito, temos o trabalho de Gomes e Luna 

que, tratando um tema de grande relevância e muito atual, nos traz em A Lei 

de Improbidade Administrativa e sua Aplicação aos Agentes Políticos 

na Atualidade, buscam promover uma reflexão acerca dos malefícios que a 

decisão de afastar os agentes políticos da aplicação da lei de Improbidade 

Administrativa pode ocasionar em relação a impunidade e a corrupção.

Investigando os efeitos da  Aplicação de Ácidos Orgânicos na 

Cultura da Alface, Contardi, Valente e Costa, verificam que a hortaliça em 

questão não apresentou sintoma evidente de deficiência de fósforo mesmo 

variando  a  dosagem  aplicada.  Utilizando  técnicas  específicas  para  a 

avaliação  dos  efeitos,  o  experimento  ocorreu  em  Mairiporã,  na  Fazenda 

Experimental da Faculdade Cantareira.

Enfim,  estão  aí  os  trabalhos  e  as  questões.  A  Thesis  segue 

cumprindo seu objetivo de tornar disponível a todos o acesso ao pensamento 

e à reflexão daqueles que se preocupam em aprofundar o conhecimento da 

realidade para tornar viável sua transformação. Cabe a cada um de nós, nos 

apropriarmos deste conhecimento e debatê-lo e discuti-lo e em nossa práxis 

nos tornarmos agentes da história, de nossa história. Boa leitura.
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