Nota da Editora

Caras leitoras e caros leitores,
É com afeto que compartilho com vocês a 11ª edição da Alabastro - revista eletrônica dos
discentes da Escola de Sociologia e Política da FESPSP, que está com um conteúdo todo especial.
Ela foi pensada e planejada com o nosso corpo editorial ao longo deste ano, e estamos felizes em
poder dividir com vocês o resultado deste trabalho.
Abrimos esta edição com uma entrevista concedida por Milton Hatoum à nossa equipe em
abril de 2018. Seu livro “A noite da Espera” foi aqui um interessante pretexto de aproximação da
literatura com a política; ficção e vida real aliadas numa breve reflexão sobre o passado, o presente
e o futuro, com olhar especial para a juventude brasileira.
A seção destinada aos Artigos apresenta quatro trabalhos. A Sociedade de Consumo é matéria
que coincide em duas reflexões diferentes: “O lixo nas sociedades contemporâneas: reflexões a
partir das Ciências Sociais” e “Capitalismo e diversidade sexual na Sociedade de Consumo”. Em
seguida, o artigo “Altas habilidades/superdotação na Educação Básica: apontamentos a partir
da perspectiva de gênero” problematiza essa questão pouco abordada nas ciências sociais. São
trabalhos que buscam olhar para hábitos, tradições e naturalizações que são, de diversas maneira,
nocivos em nossa sociedade.
Fechando os artigos temos “Diagnóstico Sócio-econômico-espacial das denominações
religiosas e denominações evangélicas no Espírito Santo em 2000 e 2010” que explora diferenças
entre a população capixaba de acordo com suas preferências religiosas.
Na sequência, “Os despossuídos” apresenta um breve ensaio sobre este texto do jovem Karl
Marx, clássico que temos sempre carinho em publicar.
Por fim, duas resenhas especiais. Convidamos duas pesquisadoras, negras e fespianas, para
compartilhar conosco suas críticas e impressões sobre textos que têm sido imprescindíveis: “O que
é lugar de fala?” e “O que é empoderamento?”, lançados em 2017 e 2018, respectivamente, pelo
Grupo Editorial Letramento para compor a coleção Feminismos Plurais.

Essa é nossa contribuição.
Desejamos uma boa leitura.

A editora

