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Editorial

Fernanda F. Fingoli, Luciana Pereira e Rodrigo Domenech

A quinta edição da Pensata – Revista de Alunos do Programa de Pós-Graduação

em Ciências Sociais da UNIFESP – segue a política editorial de trazer textos e debates de

caráter interdisciplinar, vinculados a tradição das ciências sociais, e que buscam contribuir

para a reflexão acerca dos fatos atuais.  Desta forma, apresentamos o resultado de um

trabalho  direcionado,  sobretudo,  à  consolidação  de  um  espaço  de  publicação  para  a

produção crítica sobre a sociedade em que vivemos, concebido a partir de pesquisa na área

de Ciências Sociais e afins, disponibilizado em forma digital para consulta. 

Nesta edição, convidamos os professores Alexandre Barbosa Pereira e José Carlos

Gomes  da  Silva  -  em  escrita  conjunta  com  a  discente  Darlene  Froes  da  Silva  -,  que

gentilmente  contribuíram  com  artigos  para  a  sessão  "Debate"  sobre  os  "Rolezinhos".

Alexandre Barbosa Pereira é professor da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP,

Campus  Baixada  Santista),  atua  nas  áreas  de  Antropologia  Urbana,  Antropologia  da

Educação  e  Antropologia  da  Juventude,  trabalhando  com  os  temas: cidades,  jovens,

corporeidades,  periferias,  escolas  e  novas  tecnologias1.  Seu  texto  faz  uma  análise  do

discurso da mídia, que constrói determinado estigma em torno das personagens envolvidas

nos “Rolezinhos”. José Carlos Gomes da Silva é professor da Universidade Federal de São

Paulo  (UNIFESP,  Campus  Guarulhos),  atua  na  área  de  Antropologia,  com  ênfases  em

Antropologia Urbana e Antropologia da Música, atua nos temas de cultura afro-brasileira;

música popular; musicalidades afro-brasileiras, juventude, segregação urbana; educação e

relações etnicorraciais2. Seu texto faz referência aos jovens que organizaram e participaram

dos eventos,  analisando suas origens e  contextos  sociais  no intuito  de apresentar  uma

identidade do assim chamado rolezeiro, a partir da construção de uma narrativa etnográfica

baseada na imagem transmitida sobre os rolezinhos nas publicações do jornal A Folha de

São Paulo. 

A Pensata publica ainda nessa edição uma entrevista com Marcus Banks, professor

da Universidade de Oxford, sobre a relação entre recursos visuais e pesquisa antropológica.

E os artigos, "Quando a aldeia é aqui: ocupações, rituais e política interétnica Xavante", do

autor Estevão Fernandes, que fala sobre o fenômeno conhecido como “Xavantadas”, nome

pelo qual passou a ser conhecida, na etnologia brasileira, as ocupações e demonstrações

1 Texto baseado no currículo lates do professor
2 Texto baseado no currículo lattes do professor
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de força em prédios públicos por parte dos índios Xavante no Estado do Mato Grosso. O

segundo artigo,  "Valores  morais  e  monetários  em conflito:  uma etnografia  em Varas  de

Família",  da autora Tatiana Santos Perrone, analisa o espaço das audiências de pensão

alimentícia, por parte das mulheres, discutindo o conflito que perpassa a questão monetária,

e envolve uma multiplicidade de papéis sociais desempenhados por essas mulheres.  O

terceiro  artigo,  da  autora  Roberta  Rebeca  Campos  Ferreira,  "Identidade  étnica  como

bandeira de luta: uma reflexão sobre a etnicidade quilombola", faz uma reflexão sobre as

“etnicidades”,  a  partir  da  emergência  da  identidade  quilombola  no  contexto  do

reconhecimento  de  direitos  diferenciados  às  comunidades  de  quilombos,  no  âmbito  do

prescrito  pelo  Artigo  68  do  ADCT/CF-88.  O  artigo,  da  autora  Natália  Cerri  de  Jesus,

intitulado "Uma nova “cultura social”? uma análise do empreendedorismo na reconceituação

do trabalho informal",  analisa  o empreendedorismo enquanto instrumento capitalista para

dissimular  as  precárias condições de trabalho vivenciadas pelos trabalhadores,  sendo o

campo de análise voltado para as Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda no

Brasil, onde se concretiza a expansão dessa ideologia. Por fim, apresentamos a resenha do

livro Antropologia da Dor, de autoria de David Le Breton, realizada por Karine Assumpção. 

Os artigos e trabalhos enviados – publicados ou não -, os pareceres emitidos, e os

demais tipos de apoio à Pensata tornaram-na mais substantiva. Esperamos que as reflexões

aqui publicadas possam colaborar para a pesquisa acadêmica e para o debate social, como

também  possam  fomentar  novas  iniciativas  e  ideias.  Agradecemos  aos  professores,

pesquisadores e a todos que de alguma forma viabilizaram essa nova edição da Pensata.
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