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Editorial 

 

É com enorme satisfação que apresentamos aos leitores a sétima 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 das formas de produção e publicação acadêmica. 

Dessa forma, durante nossas reuniões de trabalho temos, cada vez mais, procurado discutir 

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

científica. Essa contínua reflexão é fundamental para o sucesso da Pensata. Os desafios 

que enfrentamos, como revista de alunos, são superados com a satisfação de recebermos 

bons trabalhos e 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 da vida acadêmica, publiquem 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. 

 Trazemos na seção Debates, desta edição, cinco artigos de professores e 

pesquisadores  sobre publicações na área de Ciências Sociais e sistemas de avaliação e 

classificação de periódicos, com o intuito de discutirmos pontos de vistas diversos sobre o 

tema.  

Em seguida, apresentamos os artigos de demanda espontânea. O primeiro artigo, de 

Natália Araújo de Oliveira, discute sobre a produção simbólica da Festa do Pioneiro e 

sustenta a ideia de que a criação deste evento e de uma associação possibilita a 

perpetuação da memória cultural deste grupo migrante. No artigo seguinte, Thais 

Cavalcante Martins e Priscilla Leine Cassotta realizam uma revisão das correntes que 

trataram da relação entre o Executivo e o Legislativo após o período de redemocratização. 

No terceiro artigo, Clayton Guerreiro faz uma análise sobre a atuação dos atores ligados à 

Missão Evangélica Portas Abertas, tomando Luc Boltanski e sua noção de sofrimento à 

distância como principal referencial teórico. O autor considera que a Missão atua como 

propagadora do sofrimento de cristãos, em países com restrições à liberdade religiosa, com 

o intuito de mobilizar pessoas para que ajam em favor dos que sofrem. No artigo posterior, a 

partir da análise da atuação do movimento social Madres de Plaza de Mayo e sua relação 
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com o primeiro governo civil após o fim da ditadura na Argentina, Marina Figueiredo 

defende, ao contrário da tese de que naquele país teria existido uma justiça de transição 

exemplar, que esta relação teria sido marcada por conflitos e barganhas. O quinto artigo, 

escrito por Ítalo Vinícius Gonçalves, parte do tema da noção pessoa e problematiza a 

configuração da pessoa-ursina. Considerando as possibilidades metodológicas envolvidas 

em etnografias, o trabalho de Gonçalves vai ao encontro de trabalhos que procuram definir o 

que seria um urso e destaca a heterogeneidade do discurso da comunidade bear. O sexto 

artigo, escrito por Dejesus Silva e Ludmila Ribeiro, traz um estudo sobre a polícia 

comunitária em Belo Horizonte e nas escolhas das áreas da cidade que receberão esse 

policiamento, sob uma análise do discurso dos comandantes de batalhões que diferenciam 

os perfis dos cidadãos entre os estabelecidos e outsiders. 

Inaugurando a seção Ensaio Fotográfico apresentamos o ensaio de Paola Correira 

Mallmann de Oliveira. Nele, a autora conduz uma narrativa visual sob o universo indígena 

que, de certa maneira, se aproxima de algumas interrogações caras à Antropologia – 

sobretudo aquelas que discutem a influência da linguagem fotográfica no trabalho 

etnográfico.  

Posteriormente, na resenha escrita por Ramon Brandão, trazemos ao leitor o olhar 

crítico de Zigmund Bauman acerca de alguns temas do mundo contemporâneo – questões 

voltadas à crise financeira de 2009, cartões de crédito, educação, cultura como vitrine de 

mercadorias, etc.   

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

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

Letras e Ciências Humanas/Universidade Federal de São Paulo), sendo estes: VISURB - 

Grupo de Pesquisas Visuais e Urbanas, GEPECSO - Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Educação, Conflitos e Classes Sociais e GEMA - Grupo de Estudos sobre Mediação e 

Alteridade. 

Nossa expectativa é de que as propostas contribuam para o aprimoramento da 

pesquisa acadêmica e para o surgimento de novos debates sociais e novas reflexões 

críticas. 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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