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Editorial  

O ano de 2015 foi de organizar a casa e pensar novos caminhos para a Revista 

Pensata. Visando um aprimoramento no processo editorial, revisamos nossa política 

editorial, incluímos a participação de novos membros, organizamos nosso arquivo, 

procuramos aumentar a divulgação de nossas edições, entre outras atividades. Os 

desafios para 2016 continuam e é com grande satisfação que apresentamos aos leitores 

a oitava edição da Pensata – Revista de Alunos do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais da UNIFESP. Mais que um veículo de divulgação de pesquisas 

científicas, compreendemos a revista como um espaço de construção e reflexão sobre as 

formas de produção e publicação acadêmica. 

 Desse modo, em nossas reuniões de trabalho, cada vez mais, procuramos discutir 

sobre o aprimoramento da própria maneira de conduzir os processos editoriais de uma 

revista acadêmica e o caráter pedagógico formativo de um periódico científico. 

Consideramos essa contínua reflexão fundamental para a projeção e êxito da Pensata. 

Os desafios que enfrentamos, sobretudo por sermos uma revista de alunos, vêm sendo 

superados ao passo que temos recebido bons trabalhos, concomitante, a conseguir 

prezar pela liberdade de reflexão, inovação e ousadia no pensar as publicações dentro da 

vida acadêmica.  

Entendemos que o processo de submissão, avaliação e publicação de um artigo 

científico é fundamental na formação acadêmica. Desta maneira, esperamos 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 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.  

Para essa edição trazemos um dossiê temático elaborado em parceria com a 

comissão de organização da VIII Semana de Ciências Sociais da UNIFESP (VIII SECS), 

com os trabalhos que tiveram seus resumos apresentados durante essa semana e foram 

pré-selecionados pela comissão de organização. Cabe salientar que após essa pré-

seleção, todos os trabalhos que compõem esse Dossiê passaram pelo processo de 

avaliação peer blind view. O dossiê que carrega o mesmo nome da VIII SECS: “Brasil 
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Pátria Educadora? Diálogos entre as ciências sociais, educação e o combate às 

opressões”, apresenta sete artigos que dialogam com as temáticas da educação, 

antropologia e filosofia por meio de uma leitura sobre o panorama atual da sociedade. 

Essa parceria inédita evidencia nossos esforços em prezar pelo caráter pedagógico de 

nossa revista.  

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

Raquel Brum e Marco Antonio Teixeira discutem sobre a participação social em dois 

complexos de favelas cariocas, a partir de suas experiências como gestores do Programa 

Territórios da Paz. No artigo seguinte, Herbert Rodrigues realiza uma análise comparada 

e relacional dos autores Pierre Bourdieu e Erving Goffman, apresentando como pensam 

a relação dos sujeitos na estrutura social durante a tensa manutenção das diferenças 

entre os sexos. No terceiro artigo, Gustavo Silva de Matos apresenta a noção de 

“acontecimento” de modo a embasar suas análises sobre os eventos que se sucederam 

nas jornadas de junho de 2013, e o impacto desses na esfera pública a partir da 

multivocalização dos fatos pela mídia. No artigo posterior, o autor Karim Helayel, à luz dos 

estudos de relação de poder de Roberto Schwarz, analisa obras do próprio autor, de Maria 

Isaura Pereira de Queiroz e Maria Sylvia de Carvalho Franco, afim de situá-los a partir 

das reflexões interpretações que formulam sobre a temática. O quinto artigo, escrito por 

Débora Lessa traz contribuições a respeito da precarização das relações de trabalho dos 

docentes das Instituições Privadas de Ensino Superior (IPES) enfatizando como essas 

relações não são desconexas das transformações ocorridas no mundo do capital-

trabalho, em especial do neoliberalismo. 

Na seção de Resenhas, Daniela Feriane embarca nos delírios do livro “I swear I 

saw this: drawings in fieldwork notebooks, namely may own”, de Michael Taussig, 

percorrendo as análises do autor sobre os devaneios e imagens que envolvem o processo 

de escrita e a textualização no caderno de campo. 

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

estudos existentes na área das Ciências Sociais da EFLCH/UNIFESP (Escola de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas/Universidade Federal de São Paulo): o GPCT - 

Grupo de Pesquisas Classes Sociais e Trabalho, o REJUSTO  - Grupo de Estudos sobre 

Tolerância, Justiça Distributiva e Reconhecimento e o CIG - Centro Interdisciplinar de 

Gênero. 
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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!  

 

 

Comissão Editorial – Pensata 2016. 
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