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Editorial 

Clayton Guerreiro, Fernando Camargo, Luciana Pereira, Marcela Vasco 

 

É com muita satisfação que apresentamos aos leitores a sexta edição da Pensata – 

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

Temos trabalhado muito para aprimorar o processo de avaliação dos manuscritos 

submetidos e com isso melhorar a qualidade de nossas publicações. A revista tem como 

política editorial trazer textos que busquem contribuir para a reflexão acerca de fatos atuais 

vinculados a tradição das ciências sociais. Neste número, apresentamos o Dossiê 

“Sexualidades Possíveis”, além de três artigos de demanda espontânea e uma resenha. 

O Dossiê, organizado por Bruno Puccinelli, Milton Ribeiro da Silva Filho, Ramon 

Pereira dos Rei e Thiago Barcelos Soliva, traz uma seleção de cinco artigos que abordam o 

tema de gênero e sexualidades no Brasil. Segundo os organizadores, o Dossiê é uma 

produção do que eles denominam de quinta geração em estudos de gênero e sexualidade. 

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

Rafael Marchesan Tauil faz uma análise de parte da corrente de pensamento político-social 

brasileiro através da trajetória de pesquisa de Otávio Ianni e das contribuições deste autor 

para os estudos sobre a questão racial no Brasil no período entre 1957 e 1961. O trabalho 

reúne uma reconstrução histórico-sociológica na intenção de entender as diferentes 

perspectivas metodológicas utilizadas por Ianni em sua dissertação de mestrado e tese de 

doutorado. 

Andressa Nunes Solio escreve sobre sua pesquisa com camelôs de Porto Alegre, 

analisando a política de Estado e a organização dos trabalhadores autônomos em um 

espaço próprio. A autora faz uma reflexão, a partir de Bruno Latour, Mary Douglas & Baron 

Isherwood e Henri Lefebvre, sobre a questão da identificação desses trabalhadores com o 

novo espaço e com as mercadorias, mostrando como essa relação pode configurar novas 

identidades. 

O último artigo apresentado nesta edição, de autoria de Fernando Filho, analisa o 

filme etnográfico Transficção (2007), de Johannes Sjöberg, que é protagonizado por um 

grupo de travestis e transexuais residentes em São Paulo. Produzido como parte da tese de 

doutorado de Sjöberg, o filme explora o modelo de produção cunhado por Jean Rouch 

dando ênfase no uso de improvisações projetivas, que são imaginadas, propostas e 

encenadas pelas próprias interlocutoras, borrando as fronteiras entre realidade e ficção. 

Dessa forma, Sjöberg, ao se utilizar da etnoficção, consegue explorar não só a identidade, a 
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performance e a discriminação sofrida por esse grupo, mas também, e principalmente, 

alcança e nos mostra na tela parte de seu imaginário, construído através do ato de “fabular” 

o próprio cotidiano. 

A Pensata publica ainda nesta edição uma resenha do livro “O Corpo Utópico, as 

Heterotopias”, de Michel Foucault, escrita por Ramon Brandão. O livro reúne duas 

conferências radiofônicas proferidas por Foucault em 1966 e um posfácio assinado por 

Daniel Defert. 

Esperamos que as reflexões aqui publicadas possam colaborar para a pesquisa 

acadêmica e para o debate social, como também para que possamos fomentar novas 

iniciativas e ideias. 

Agradecemos a todos os autores, avaliadores e colaboradores que trabalharam 

para esta publicação e desejamos a todos uma boa leitura! 
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