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. E . d . i . t . o . r . i . a . l . 







  
       É com prazer que colocamos no ar o número 36 da Barbarói, que corresponde ao 

período de janeiro a julho de 2012. Esta revista vem permeada por temáticas atuais 

e acreditamos que poderá contribuir com as discussões nas áreas das Ciências 

Humanas e da Psicologia. O primeiro bloco da revista traz uma série de artigos que 

envolvem a temática dos estudos culturais. O primeiro é o relato de uma pesquisa e 

intitula-se “Amizades Internacionais: Panorama da literatura empírica e um estudo 

descritivo”, realizada por pesquisadores da UFMG. Versa sobre os 

relacionamentos interpessoais na percepção de estudantes brasileiros. A seguir, 

temos o artigo “A organização midiática de um ethos de periferia a partir de 

narrativas televisivas”, realizado por pesquisadores da PUCRS, tratando de uma 

questão extremamente atual que é a construção do discurso midiático, analisando 

as narrativas sobre a periferia do Programa “Central da Periferia” da Rede Globo 

de Comunicações. Seguindo nesta mesma linha de investigação, o terceiro texto 

“Insensatos afetos: Homossexualidade e homofobia na telenovela brasileira”  

discute como a temática homossexual vem sendo retratada na telenovela brasileira, 

especificamente tomando como base a novela Insensato Coração, veiculada em 

2011. Esse trabalho foi realizado pelos Professores Fábio Scorsolini-Comin da 

UFTM e Manoel Antônio dos Santos da USP.  O quarto texto apresenta um artigo 

sobre a Câmara de Deputados do Brasil, tendo o autor Riberti Almeida Felisbino, 

da UEPA, analisado o período de 1995 até 2002, através do método biográfico.  

Finalizando esse bloco, temos um estudo etnográfico intitulado “Atividade 

comunitária e conscientização: uma investigação a partir da participação social” 

realizado por Emanuel Meirelles Vieira da UFPA e Verônica Moraes Ximenes da 
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UFCE, dentro de uma perspectiva histórico-cultural. A segunda parte da revista 

constitui-se de artigos teóricos, sendo o primeiro “Micropolítica da atividade”, 

assinado pelos Professores Jésio Zamboni e Maria Elisabeth Barros de Barros da 

UFES. Neste os autores discutem o problema da atividade como uma função no 

campo científico e como um conceito no campo filosófico. No segundo texto 

“História do espaço e governamentalidade em Michel Foucault”, Flávia Lemos da 

UFPA, analisa como Foucault utilizava documentos históricos a respeito da 

geografia política. O terceiro artigo “Sobre a concepção do sujeito em Freud e 

Lacan” busca sustentar a hipótese de que a noção de sujeito na Psicanálise remonta 

à teoria Freudiana, na concepção da Professora Adriane de Freitas Barroso da 

PUCMG. Finalizando esse bloco, Roberto Roque Lauxen, da UNISINOS, nos traz 

uma reflexão sobre a filosofia sistemática de Hegel, no artigo que se intitula “O 

ensino de filosofia na perspectiva Hegeliana: A negatividade da prática pedagógica 

como matriz hermenêutica”. O terceiro bloco da revista vem composto de artigos 

na área da saúde. O primeiro é um estudo cartográfico realizado a UCDB 

“Potências no campo da saúde: O cuidado como experiência ética, política e 

estética”. Neste, a Professora Anita Guazelli Bernardes analisa o cuidado como 

forma de trabalho na área da saúde e apoia-se nas concepções de Foucault. Na 

sequência, temos uma pesquisa realizada por Pesquisadores da UNISC nos 

municípios de abrangência da 13° Coordenadoria Regional de Saúde do Rio 

Grande do Sul, que busca identificar os Indicadores de Saúde utilizados nas 

estratégias de saúde da família, através do artigo “Indicadores de Saúde na visão 

dos gestores dos municípios no âmbito da 13º Coordenadoria Regional – RS”. 

Desejamos a todos uma boa leitura e que estes artigos contribuam para o 

desenvolvimento de nossas discussões e pesquisas na produção de conhecimento. 

Esperamos continuar contando com a colaboração de todos, como leitores ou como 

consultores ad hoc,  submetendo manuscritos para publicação.  

 

As editoras. 

 

Santa Cruz do Sul, agosto de 2012. 
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Prof. Silvia Virginia Coutinho Areosa - Editora do Departamento de Psicologia da 

UNISC 

Prof. Rosana Jardim Candeloro – Editora do Departamento de Ciências Humanas da 

UNISC  

 




