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PERSEVERANÇA!

Anelize dos Santos Ribeiro1
Bruno dos Santos Azevedo2

A Revista Discente Planície Científica comunica, com imensa alegria, o lançamento de
sua 5° edição, que, como as edições anteriores, constitui um projeto de resistência científica e
acadêmica das Ciências Sociais e da produção científica do Norte-fluminense.
Este trabalho foi construído diante de um período enlutado, em que perdemos
familiares, amigos, professores, perdemos milhares de pessoas para a COVID-19 e para os
vírus que se instalaram no campo político e insistem em nos tirar o direito à vida e os demais
direitos sociais básicos.
Nessa conjuntura, de tempos neoliberais, de ataques contínuos aos direitos humanos, à
Educação, às Universidades e ao fazer científico, podemos não somente semear no campo da
produção intelectual e científica, mas permanecer, como um ato político, em luta pela Ciência
e pelas Ciências Humanas e Sociais.
Agradecemos a toda equipe editorial pelo empenho em juntar forças e fazer essa
edição acontecer, aos Pareceristas e a todes que, com dedicação, contribuíram para mais uma
etapa da Revista.
Esta edição, terceira lançada durante a pandemia de COVID-19, está mais enxuta e é
produto de muita perseverança num momento ainda tão delicado. Com homenagens a colegas
que tão cedo partiram e com grandes textos especiais debatendo a mídia, esse número torna-se
diferenciado.
Logo de início, nosso artigo especial é escrito por Esther Alferino, nossa colega
egressa das Ciências Sociais da UFF Campos, que também é mestre em Sociologia Política
pela UENF. Nesse texto, a autora debate o episódio “Engenharia Reversa” (Men Against Fire)
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da aclamada série britânica “Black Mirror” e como podemos observar nele as questões de
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Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, de Zygmunt Bauman sobre as consequências da
modernidade e também as reflexões de Anthony Giddens. Um texto imperdível!
Seguindo em alto nível, nossa Editora Executiva Anelize Ribeiro e nosso querido
Victor Rufino entrevistam o Prof. Dr. Flávio Lins Rodrigues, professor e diretor do Fórum de
Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora, que faz uma interessantíssima explanação
sobre Mídia e Sociedade no contexto atual. Flávio é graduado em direito e jornalismo, além
de pós graduado em Globalização, Mídia e Cidadania e mestre em Comunicação e
Identidades pela UFJF. Membro do Comitê Científico da nossa RDPC3, também é doutor em
Comunicação Social pela UERJ e pela italiana Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
Dentre os artigos, é imprescindível citar aqui a republicação in memorian do artigo “A
Pesca Artesanal Na Lagoa Feia Do Itabapoana (RJ): Percepções Sobre Impactos Ambientais
Em Uma Atividade Extrativista Tradicional” de autoria de nossa colega Poliana Macedo
Lima, que partiu precocemente e tem a publicação de seu artigo como uma singela
homenagem desta Revista a toda sua trajetória na nossa universidade e na construção do
pensamento científico, tão necessário em tempos obscuros como os atuais.
Os textos “O Símbolo De Marighella: A Constituição De Communitas No Cineclube
Marighella.” de Gabriel Bon Rabello, nosso também colega egresso das Ciências Sociais;
“Contexto Brasileiro: Avanços E Retrocessos Nas Discussões De Gênero, Sexualidades E
Direitos Humanos”, de André Luiz Vicente (UFRRJ); “Preso é Igual a uma Panela de
Pressão Velha” de Jaider dos Santos Costa (UFF) e “Uma Análise dos Discursos Circulantes
sobre a ‘Bicha Afeminada’ no Grindr” do nosso colega egresso e mais novo editor Lucas
Teixeira Tavares, fecham essa seção.
Nos ensaios, nosso colega e ex-editor da Planície, Rafael Saraiva, apresenta “Rap
Decolonial: Minas E Monas Na Cena Do Hip-hop Brasileiro”. Bruno Henrique de Oliveira,
também egresso da casa, escreve sobre “O Que É Ser Homem No Brasil?” e Lucas de Sousa
(ESDHC), fechando a seção, apresenta “Biossegurança: Estratégia De Enfrentamento Aos
Dilemas Éticos Da Biotecnologia”.
As Resenhas são representadas pelo trabalho de Kelvin Oliveira do Prado, diretamente
da UESB, sobre a importante obra do israelense Yuval Harari: “Homo Deus: uma breve
com “Novo Constitucionalismo E Povos Indígenas: Paradigmas Decoloniais Desde Bolívia e
Equador”, um importante trabalho para debater o contexto político-institucional latino3 Revista Discente Planície Científica
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história do amanhã”. O Resumo de Monografia fica por conta de Wellen Augusto da UFFS,
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americano. Nossos Relatos de Pesquisa são escritos pela colega e nova editora da PC, Isabela
Moraes, com “A Experiência do Estágio da Licenciatura Durante o Ensino Remoto em 2020”
e pelo colega e ex-editor da PC4 Lailson Cassiano, com o texto “‘Objetividade’ nas Ciências
Sociais: um Relato sobre Identidade e Subjetividade na Pesquisa Sociológica em Tempos de
Pandemia”.
Finalmente, como é tradicional, temos a seção dos textos ficcionais, representados
nessa edição por Vinícius da Silva (UFRJ) e Denise Almeida (UERJ), com as obras “Um
esquecimento em 4 atos” e “Soneto do tombo”.
Mais uma vez, a Planície Científica se mantém firme em tempos difíceis e entrega
mais uma ótima edição, fruto do trabalho árduo de todas e todos que constroem esse projeto
tão bonito e importante para a ciência brasileira. Pedindo licença às e aos colegas, eu, Bruno
Azevedo, participando da minha 5ª edição como membro da Revista, me despeço,
agradecendo toda parceria e desejando todo sucesso a essa grande equipe! Muito obrigado
pelo companheirismo e dedicação ao longo desses tempos de alegrias e dificuldades e muito
sucesso para a nova equipe que se forma e renova o trabalho da PC!
Não poderíamos encerrar esta carta sem dedicar esta nova edição à Roberta Pessanha,
nossa colega e ao professor Sérgio Salomé Silva, que nos deixaram neste ano. Que venham
tempos mais alegres e que a ciência resista aos desmontes que a ameaçam em nosso país. Em
memória de todas e todos que partiram em decorrência da Covid-19, apresentamos esse
primeiro número do terceiro volume da RDPC. Desejamos uma boa leitura e perseverança às
e aos colegas cientistas nesses tempos sombrios.
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VIDA LONGA À PLANÍCIE CIENTÍFICA!
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