Editorial
É com grande prazer que a comissão editorial da Áskesis – Revista dos Discentes do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar – apresenta sua terceira edição (volume 3,
número 1, janeiro-junho de 2014). Trazemos a partir deste número uma novidade no formato
da revista, que passa a ser organizada com uma sessão de Dossiê.
O dossiê dessa edição, apresentado por Felipe Melo, intitulado, “De vãos a vitrines: olhares sobre as cidades”, versa sobre problemas da sociologia urbana, administração de conflito e marginalidades, com artigos de pesquisadores de diferentes instituições do país e da
América Latina. Também nesse número, os leitores e leitoras, encontrarão uma coletânea de
artigos e ensaios, um relato de pesquisa e uma entrevista.
Os artigos privilegiam enfoques teórico-conceituais variados, que vão da sociologia militar à epistemologia feminista e aos estudos pós-coloniais, passando pelas teorias sociológicas das migrações internacionais e por uma discussão acerca do conceito de hibridação.
Vale destacar nessa sessão o artigo de Gabriela Bard Wigdor, da Universidade Nacional de
Córdoba da Argentina, uma vez que o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar
é a instituição promotora de um acordo de cooperação institucional com a referida universidade. A presença desse artigo é importante para reforçar os laços, a troca de experiências e
de saberes entre as duas instituições.
Chegando a sessão de ensaios, o leitor e a leitora, irá encontrar a proposta dos autores
de dialogar com teóricos como Foucault, Butler, Elias, Bourdieu de uma forma mais livre e
criativa. Seguindo essa esteia, essa sessão é encerada com uma proposta ousada, de um
grupo de pesquisadores, que buscam fazer o questionamento “de Pareto a Borges” sobre a
construção do conhecimento da sociologia.
No relato de campo, o foco recai sobre a etnografia de uma torcida organizada paulista e
o processo do “fazer” a pesquisa etnográfica “deixando o campo te levar”. Por fim, a entrevista, encerra esse número fazendo a retomada da proposta do dossiê, ao trazer a perspectiva
de quatro pesquisadores brasileiros sobre dependência química dentro das cidades.
O resultado dessa edição nos permite afirmar que a revista Áskesis mantém a proposta
etimológica da palavra que dá nome à revista e o compromisso intelectual de ser um espaço de
exercício: exercício de vincular ideias plurais e pesquisas sofisticadas que articulam diferentes
correntes teórico-metodológicas, vindas de diversas regiões do Brasil e da América Latina.
Dito isso, cabe pontuar que a Áskesis é um projeto conduzido exclusivamente pelo corpo
discente do PPGS-UFSCar, desde o desenho de suas linhas editoriais até à dimensão mais
prática do trabalho que envolve produzir uma revista. Julgamos que esse é um espaço singular para os alunos e as alunas, pois permite o aprimoramento do processo de formação
através de experiências que extrapolam as atividades de ensino e de pesquisa.
Nesse sentido, é fundamental assinalar a confiança e a colaboração, sempre atenta, do
corpo docente e técnico-administrativo do Programa, que nos garante o apoio necessário
para o exercício autônomo de conduzir a revista. Também é importante agradecer os recursos
financeiros viabilizados pelo PPGS, sem os quais a realização desse trabalho seria impossível.
Aproveitamos, assim, para convidar a todas e a todos para que enviem seus trabalhos
para a revista, que os recebe em fluxo continuo e em chamadas periódicas. A chamada para
o próximo número, julho-dezembro de 2014, encontra-se aberta e a seção temática do dossiê
será: “Ruralidades e Questões Ambientais na Contemporaneidade”.
Boa leitura!
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