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Editorial 

2016 será um ano que despertará intensos debates ao longo dos próximos tempos. O 

Brasil vivenciou (e vivencia) nesta temporada diversos acontecimentos que impulsionarão 

diversas reflexões: crises políticas, ambientais, educacionais e esportivas tomam conta do 

pensar do brasileiro. Golpe jurídico-midiático ou impeachment legítimo de uma presidenta? 

Pátria educadora ou ponte para o futuro? Ocupações contra medidas de restrição de gastos 

públicos (ou seriam investimentos?) em áreas como saúde e educação ou ‘vem pra rua’ 

para não ‘pagar o pato’? Crime ou tragédia ambiental? E qual seria o “legado olímpico”: 

obras superfaturadas, desocupações a toque de caixa e vaias a Michel Temer durante a 

abertura ou a concretização da “mais extraordinária Olimpíada que este país e que este 

mundo já viu”, como dissera Luis Inácio Lula da Silva, em 2009, após confirmação da 

‘Cidade Maravilhosa’ para sediar os Jogos Olímpicos no ano de 2016? 

Diante dos acontecimentos em nosso país e a nível global, a Pensata não poderia ficar 

alheia. Para dar conta desse desafio, recebemos novos membros em nosso comitê editorial 

e trabalhamos bastante para que incentivar a produção científica em nosso meio, tão 

importante nesse momento.  

Assim, é com grande alegria que apresentamos aos leitores a nona edição da Pensata 

– Revista de Alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UNIFESP. 

Além de um meio de comunicação de divulgação de papéis acadêmicos, muitos deles 

inéditos, acreditamos nesta revista como uma experiência pedagógica de construção de 

saberes na área das ciências humanas e sociais com o compartilhamento junto à 

comunidade de pesquisas científicas. 

Portanto, durante nossas reuniões priorizamos a discussão acerca das alternativas 

para a condução dos encargos editoriais deste caderno a fim de condicionar não somente 

um espaço onde textos são aprovados a partir de rigoroso processo de triagem, como 

também na formação pedagógica de cada um dos membros envolvidos neste projeto. Com 

esta filosofia, a Revista Pensata, uma iniciativa dos alunos, se engrandece a cada nova 

edição lançada ao publicar trabalhos de estudantes, pesquisadores e professores que 

estimam pela grande qualidade de seus respectivos trabalhos. 

Atentos ao fato de que o processo de submissão, avaliação e publicação de um artigo 

científico é fundamental na formação acadêmica, ensejamos contribuir para que esta revista 

seja pensada como um espaço privilegiado de discussões sobre a produção acadêmica, 

possibilitando que além de professores e pesquisadores, alunos, de todos os níveis 
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universitários, sintam-se estimulados a publicarem seus trabalhos. Esperamos, dessa forma, 

contribuir e incentivar a produção e divulgação de pesquisas nas Ciências Sociais ou em 

diálogo com nossa área de atuação.  

Nesta nova edição apresentamos um Dossiê Temático nomeado “Crise política e 

corrupção”, contendo ensaios – a maioria deles inéditos – de professores e pesquisadores 

especializados neste assunto que discutem em um panorama nacional e latino-americano a 

problemática dos esquemas de corrupção nas democracias representativas. 

Um dos setores mais característicos da Revista Pensata, a nossa Seção Debates 

desta edição apresenta aos leitores uma novidade: um eixo transversal multitemático 

intitulado “Crises no Brasil ou o Brasil em Crise?”. Composto por cinco subtópicos – 

Crise na educação: Ocupe sua escola; Crise política: da corrupção ao impeachment; 

Crise na política: representações e instituições; O legado dos megaeventos 

esportivos: Olimpíadas; A crise ambiental e o caso de Mariana, pesquisadores de 

diversas instituições brasileiras apresentam em ensaios as suas alternativas, discussões e 

perspectivas referentes a temas que compõem o cotidiano brasileiro. 

Em seguida, apresentamos os Artigos de demanda espontânea. No primeiro artigo, 

Bruno Pereira de Araújo apresenta uma abordagem etnográfica acerca das práticas de 

saberes e intervenções das profissionais da saúde nas fichas de Atenção Primária à Saúde 

das pacientes de uma Unidade de Saúde da Família no município de Guarulhos, no estado 

de São Paulo. Em seguida, Carlos Eduardo Tauil revela uma perspectiva do período 

desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek a partir da leitura de um autor pouco 

considerado por este arcabouço econômico e pelos seus representantes (dentre eles, Celso 

Furtado): o marxista Caio Prado Jr. O terceiro texto deste segmento é de autoria de Aline 

Tusset de Rocco, que traz a discussão referente à identidade estética da população negra 

enquanto uma estética desviante, concentrando-se principalmente na discussão acerca da 

corporalidade negra e os cabelos crespos. Por fim, Thiago Pereira da Silva Mazucato realiza 

uma abordagem da concepção ontológica do social de Karl Manheim apresentada no livro 

Ideologia e Utopia (1929) onde conceitos de ideologia e utopia são amplamente discutidos 

como categorias de pensamento. 

Na seção de Resenhas, apresentamos a resenha de Alexsânder Nakaóka Elias, que 

analisa o livro “Africanizing Anthropology: Fieldwork, Networks, and the Making of Cultural 

Knowledge in Central Africa” de autoria de Lyn Schumaker (2001). Para Alexsânder, a obra 

representa uma importante contribuição para a Antropologia da Política, uma vez que 
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apreende o Estado a partir das experiências concretas dos indivíduos, possibilitando novas 

possibilidades analíticas.  

Finalmente, trazemos ao leitor a seção Informes que apresenta grupos de estudos 

existentes na área das Ciências Sociais da EFLCH/UNIFESP (Escola de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas/Universidade Federal de São Paulo), como o GEFE – Grupo de Estudos 

sobre Futebol dos Estudantes da UNIFESP.  

A expectativa desta edição é de que as propostas de trabalhos e os artigos aqui 

dispostos contribuam para o surgimento de novos debates sociais, novas reflexões críticas e 

para o aprimoramento das pesquisas acadêmicas que estão sendo realizadas. Finalmente, 

agradecemos aos que enviaram trabalhos – publicados ou não -, aos professores que 

emitiram pareceres e a todos os que contribuíram de diversas maneiras para a publicação 

desta nova edição da Pensata. Desejamos uma boa leitura a todos!  
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