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Editorial 

 

2017 foi um ano de mudanças para a Pensata. Um ano de mudança de equipe, de 

reformulações, de incorporação de novas ideias e, sobretudo, foi um ano da escolha do 

compromisso em dar continuidade ao legado e esforço dos alunos do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais da UNIFESP que fundaram a Pensata. A eles, nosso 

sincero agradecimento e desejamos êxito no prosseguimento em suas respectivas carreiras 

fora da UNIFESP. 

Assim, entre desafios e êxitos, é com alegria que apresentamos a 10ª edição da 

Revista Pensata. Nela, publicamos um Dossiê comemorativo dos 10 anos do Visurb - Grupo 

de Pesquisas Virtuais e Urbanas da UNIFESP. Trazemos também na seção Debates a 

interlocução de três artigos de professoras-pesquisadores do Pensamento Social Brasileiro. 

Em seguida, apresentamos a seção de Artigos de demanda espontânea com 4 artigos que 

recebemos em fluxo contínuo entre 2016 e 2017.  

O Dossiê apresentado nesta edição é uma realização do Visurb – Grupo de 

Pesquisas Virtuais e Urbanas da UNIFESP, que esta completando seu 10º ano de atividade. 

Para celebrar a trajetória do grupo e seus integrantes, foram organizadas mesas de 

discussão temáticas que ocorreram entre os meses de agosto a dezembro a partir das 

pesquisas conduzidas em torno de temas como: Imagem e Memória, Imagem e Espaço, 

Sociabilidades Urbanas, e Imagens e as Práticas Culturais. Neste ensejo, a Revista Pensata 

tem a satisfação de trazer para esta edição o Dossiê comemorativo do Visurb com a 

apresentação da docente Andrea Barbosa intitulada Prática etnográfica, experimentação e 

pensar coletivo, na qual ela destaca os percursos teórico-metodológicos, as reflexões e as 

experiências e práticas etnográficas que constituem a trajetória do grupo. Ressalta-se o 

caráter coletivo da produção do Dossiê e da relação quase simbiótica entre as várias 

temáticas abordadas pelas pesquisadoras e pesquisadores, dos quais, publicam nesta 

edição: Janaína Sant’ana De Andrade, Rodrigo Baroni, Dayane Fernandes, Felipe 

Figueiredo, Fernanda Matos, Fernando Monteiro Camargo, Felipe de Souza Pinto e Ana 

Lídia Aguiar. 

Nesta edição também publicamos Artigos de demanda espontânea. Temos a 

contribuição de Alex Moreira que discute a questão do encarceramento em massa a partir 

da observação dos resultados das políticas públicas na área de segurança adotadas no 

Brasil. Moreira pretende argumentar a relação de influência entre o encarceramento em 

massa e o surgimento do crime organizado no Brasil. No artigo seguinte, Flávia Torul 
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Cesarino apresenta o ritual do batismo como um importante componente para a construção 

da identidade no protestantismo e suas ramificações e neopentecostais no Brasil, a partir de 

reflexões extraídas das teorias antropológicas sobre identidade. Márcio Rodrigues Barboza 

propõe uma análise de alguns aspectos da teoria política de John Locke e suas possíveis 

contribuições para defesa de uma concepção de pluralismo e aponta indícios a respeito de 

pouca atenção dada ao tema na literatura das ciências políticas no Brasil nos anos recentes. 

Por fim, Rita de Cássia Gonçalo traz uma instigante investigação sobre os modos de vestir 

femininos no meio evangélico na região metropolitana do Rio de Janeiro. Sua investigação e 

articulação da categoria modéstia no interior do ethos evangélico apontam para 

performances estéticas e retóricas que exprimem concepções morais e éticas 

característicos. 

A seção Debates dessa edição traz distintas abordagens no âmbito do Pensamento 

Social Brasileiro. O objetivo da seção Debates é incentivar a leitura e reflexão em torno de 

temáticas, por meio de ensaios de especialistas na área que discutem distintas perspectivas 

referentes ao tema. Nesta edição temos a contribuição de Alessandra El Far com o ensaio 

Moda e sociedade no século XIX: a análise percursora de Gilda de Mello e Souza; Mariana 

Miggiolaro Chaguri publica Algumas histórias, vários impasses: a terra no pensamento 

brasileiro; e Ana Lúcia Teixeira, A pena conservadora de Fernando Pessoa: breve incursão 

nos caminhos autoritários que levam Portugal ao seu Destino.  

Trazemos na seção Informes algumas informações relevantes para aqueles 

interessados em publicar na Revista Pensata. Assim como o endereço para maiores 

informações sobre a Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp – 

EFLCH/UNIFESP). 

Agradecemos aos professores e pesquisadores que colaboraram com a Revista 

enviando pareceres que incentivaram o aprimoramento dos trabalhos aqui publicados. 

Agradecemos também a todos aqueles que submeteram seus artigos para esta edição – 

publicados ou não – agradecemos à sua dedicação e esforço. E por fim, agradecemos à 

comissão editorial e todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para a publicação 

desta nova edição.  

 

Uma boa leitura a todos! 
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