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EDITORIAL
A Revista O Público e o Privado, Nº 40, em sua última edição de 2021,
nos brinda com o Número Temático intitulado “Do racismo estrutural às
lutas antirracistas: resistências negras no Brasil” e, mais uma vez, nos apresenta um discussão pertinente e atual nas ciências humanas e sociais e para
gestão das políticas públicas na sociedade democrática acerca das estruturas
históricas que tecem a vida brasileira ao destacar que é urgente que o País
examine seu passado recente para compreender as entranhas racistas que permeiam suas práticas sociais. O referido NT foi organizado pelas professoras
Renata Gonçalves da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e Zelma
Maria Araújo Madeira da Universidade Estadual do Ceará(UECE), enfatizando
que o lugar de fala dessas duas mulheres negras tem como chão suas vidas,
a militância no movimento negro e a docência na Universidade. A apresentação realizada pelas organizadoras, dos seis artigos que compõem o NT, nos
transporta para num universo amostral de temas de pesquisas acadêmicas
e empíricas que nos possibilitam deslindar tramas de vidas e cotidianos de
sujeitos que tecem suas vivencias nas lutas e resistências negras de um país
chamado Brasil. E, sobretudo, denuncia que o racismo é um dispositivo que
continua presente nas estruturas de poder da sociedade brasileira e que age por
meio de práticas visíveis e invisíveis como num jogo de lusco-fusco. E nesse
contexto o que fazer? Decifrar o jogo como fazem aqui os autores e autoras
em seus artigos!
A Revista, ainda, apresenta 4 artigos do seu fluxo contínuo, um artigo
na sua seção de tema livre e uma resenha. Primeiro artigo do fluxo contínuo,
“Explorando las salidas alternativas a la prisión en clave feminista: algunas
contribuciones al debate jurídico feminista” da autora Nadia Andrea Volodar,
objetiva analisar a complexidade da situação das mulheres e dissidentes sexuais
quando são denunciantes de violência de gênero em processos penais, no
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contexto do atual crescimento das investigações desses casos na Argentina e
em toda a região da América Latina. O segundo, “Gênero e vida doméstica
de mulheres em relacionamento estável na pandemia covid-19”, escrito pelas
autoras Paula Fabricia Brandão Aguiar Mesquita e Maria do Socorro Ferreira
Osterne, visa compreender os papéis femininos e a vida doméstica de mulheres em tempos de pandemia, ocasionada pela Covid-19. Terceiro, “Identidades
Profissionais e Práticas Policiais” de autoria de Maria Stela Grossi Porto, tem
como prioridade refletir sobre as relações entre identidade profissional e práticas policiais visando à compreensão das relações do policial com a sociedade,
em sua condição de agente do Estado responsável pela garantia de lei e ordem.
E o quarto artigo, “Modos de segurança: punitivismo e drogas no Brasil” da
autora Liciane Barbosa e do autor José Vicente Tavares dos Santos, busca discutir o modo de segurança no Brasil atual, avaliando como são construídas as
narrativas nos discursos jurídicos e do Ministério Público relacionados à Lei
de Drogas, nos casos de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes
para posse.
O tema livre nos apresenta o artigo “Entre a divisão sexual e a divisão racial do trabalho: a precarização das relações de trabalho das mulheres
negras” das autoras Tamires Guimarães do Nascimento e Renata Gonçalves.
O artigo tem proximidade teórica com os artigos do NT e procura examinar
a precarização das relações de trabalho das mulheres negras, tomando como
fundamentação duas divisões sociais do trabalho: a sexual e a racial.
Por fim, a Resenha do livro “Por um feminismo afro-latino-americano”.
Organizado por Flávia Rios e Márcia Lima. Rio de Janeiro: Zahar Editores,
2020. 376 p. As autoras são Nilma Alves Adriano e Ana Paula Pires Lourenço.
Desejamos aos leitores boa leitura!
Glaucíria Mota Brasil
& Geovani Jacó de Freitas
Editores
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