I CONACSO
I Congresso Nacional de Ciências Sociais: desafios da inserção em contextos contemporâneos
23 a 25 de setembro de 2015, UFES, Vitória-ES

APRESENTAÇÃO

Estamos lançando os Anais do I Congresso Nacional de Ciências Sociais, intitulado
Desafios da Inserção em Contextos Contemporâneos e realizado na Universidade Federal do
Espírito Santo (Ufes) entre os dias 23 e 25 de setembro.
Curioso: foram apenas 3 (três) dias que o evento nos ocupou. No entanto, entre a
primeira ideia do Congresso e a publicização da extensa e profícua produção intelectual aqui
visibilizada, foi uma longa estrada que percorremos por quase dois anos – importante
registrar isso. É fundamental que se saiba o quanto se trabalha na universidade pública no
Brasil. Apesar das dificuldades, que não são poucas, trabalhamos! Contando com o fomento
à ciência em nosso país, o I Conacso teve o apoio do CNPq, da Capes e da Fapes.
Do projeto à prestação pública das contas, da organização das mesas-redondas e dos
grupos de trabalho à impressão do material publicitário, da construção do site à entrega dos
certificados, do convite a nossos conferencistas, da inscrição dos participantes, da gestão do
espaço físico no campus, do traslado dos convidados, da recepção, das atividades artísticas –
que não somente embelezam um evento científico, mas lhe emprestam sentido e tornam, aos
sentidos, a memória mais viva –, também dos registros fotográficos e fílmicos, do cuidado
com as necessidades de cada um dos presentes no evento – a envolver desde a alimentação à
limpeza dos ambientes –, do recebimento das comunicações completas das pesquisas, por
escrito, sua revisão, confecção de abstracts, compilação, diagramação até a divulgação no site,
tivemos, em torno do I Conacso, tantos envolvidos quanto a vontade de nossa Universidade
de se mostrar corajosa ao dizer à comunidade das ciências sociais no Brasil que nossa
graduação e nossa pós-graduação não recuam mas se afirmam, ainda que nas intempéries.
O Congresso, gestado a partir do Departamento de Ciências Sociais da Ufes, foi abraçado
por professores, alunos – da graduação e da pós-graduação –, servidores técnicos, funcionários
e terceirizados. As instâncias diretivas da Ufes também atenderam, em seu máximo, as
demandas surgidas. Havia greve, contrariedades, atrasos e, ainda assim, realizamos um feito que
marca a história das ciências sociais na Ufes: um congresso nacional a atrair para Vitória (ES),
além de para nosso campus em Goiabeiras, cerca de 700 (setecentas) inscritos.
Em nossa lembrança, ficou a imagem de uma comunidade disposta à comunicação,
inteligente e amável. Voltem sempre... para ver o Mestre Álvaro!
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Entre o evento e os Anais, no entanto, o tempo se alargou. Havia uma intenção:
queríamos que os Anais também fossem uma prática pedagógica. Insistimos, o quanto
pudemos, para que o maior número de participantes com trabalho nos enviasse sua
contribuição. Havia, entretanto, as normas científicas a serem obedecidas. Descobrimos que
uma boa parcela dos estudantes tinha, ainda, pouca familiaridade com elas e, por isso, nossa
necessária rigidez seria responsável por excluir não poucos de nossa publicação final. Não
aceitamos isso. A ciência é prática. A ciência se ensina. A ciência se aprende. Formamos,
assim, um time de 20 revisores e revisoras de padrões de trabalho acadêmico e de língua
portuguesa. Também constituímos considerável time de 17 revisores de abstracts; redatores
que, voluntariamente, e no tempo em que lhes era viável, puderam aprimorar os trabalhos
recebidos. Também contamos com revisores de espanhol. Não sei se fui enfática o suficiente:
contamos com 40 voluntários(as), estudantes e docentes de dentro e fora da Ufes. Algumas
idas e vindas entre autores e nós, além de, noutras vezes, a aceitação do olhar do professororientador, que (quase) nos lançou na perseguição de uma melhor qualidade textual. Não se
buscou a perfeição. Não tínhamos braços para isso, mas esperamos que, eventualmente, os
autores vejam nosso modesto esforço de valorização da mensagem que se desejava transmitir.
A caminhada acadêmica é lenta, porém não subimos os degraus sozinhos.
Com isso, temos 201 papers aqui publicados, de 14 (catorze) GTs. Vocês verão os
trabalhos reunidos por grupo de trabalho, em ordem alfabética de acordo com o primeiro
nome do primeiro autor. Cabe lembrar que os coordenadores dos GTs – professores e
professores doutores – foram especialmente responsáveis pelo sucesso do Congresso.
Alguns GTs tiveram a oportunidade de somar aos coordenadores os debatedores, que
emprestaram mais acuidade à análise das exposições orais.
O Congresso ganhou fôlego, também, com a realização do workshop Participação,
Movimentos Sociais e Políticas Públicas: inovação na análise da institucionalização, sob a
coordenação dos colegas, professores doutores, Euzeneia Carlos (Ufes), Adrian Gurza
Lavalle (USP) e Drª Monika Dowbor (UNISINOS).
Queremos recordar a agradecer nosso conferencista inaugural, Dr. Marcos Costa
Lima (UFPE). Nossos palestrantes das mesas-redondas: Dr. Breno Bringel (IESP-UERJ) e
Dr. Remo Mutzenberg (UFPE); Drª. Luciana Ballestrin (UFPel) e Dr. Luiz Fernandes
Oliveira (UFRRJ); Dr. Osvaldo Luiz Ribeiro (Faculdade Unida), Dr. Kenner Roger Cazotto
Terra (Faculdade Unida) e Frei Franciscus Henricus van der Poel (Instituto C. G. Jung e
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Instituto Santo Tomás de Aquino). Os debatedores da Casa e os alunos, mediadores. Lembrar
com afeto, igualmente, a presença de Dra. Sandra Maria da Mata Azeredo
(UFMG/FIOCRUZ) e dos estudantes Edmar Machado (UFRJ) e Leonel Salgueiro (UFRJ),
que ministraram os minicursos. Agradecer Dr. Guilherme da Silva e Sá (UnB) pela roda de
conversa e tantos outros que trouxeram suas sensíveis produções para a mostra fotográfica
e audiovisual. Antes que seja tarde, não menos às oleiras do Jequitinhonha, que conosco
estiveram naqueles três dias expondo sua arte.
Com os Anais, com a busca do ISSN, o I Conacso se encerra. Em verdade, não se
encerra. Antes, quer continuar. Que venham os futuros Conacso(s).

Vitória (ES), 31 de outubro de 2016.

Adelia Miglievich-Ribeiro
Coordenadora-Geral do I Conacso
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