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EDITORIAL

É com satisfação que a Revista Alumni anuncia seu mais novo número, referente ao
primeiro semestre de 2016, seu quarto ano de existência. Desde seu surgimento, a
revista vem se constituindo como um espaço aberto para a divulgação de pesquisas de alunxs de graduação e pós-graduação, da UNIABEU Centro Universitário e de
outras instituições, com o objetivo central de contribuir para o desenvolvimento de
jovens pesquisadorxs do país. Tendo em vista o cenário que se anuncia a partir da
atual conjuntura política nacional, devemos grifar a importância de espaços como
este. Por um lado, porque louvando e prestigiando pesquisadorxs em formação –
que, contrariando o “espírito da época”, guiam seus esforços para a prática de pesquisa –, afirma-se a vocação social da Universidade para o bem comum e o interesse
coletivo, uma vez que tornar-se público seja a finalidade de todo saber elaborado no
âmbito acadêmico. Por outro, pois solidificando um espaço democrático e plural de
divulgação acadêmica, que não faz restrições de titulação a colaboradorxs e define-se de natureza multidisciplinar, investe no diverso, no múltiplo e na necessidade de
uma formação que transcenda as paredes das salas de aula e supere a reprodução
em direção à produção. Não obstante, sem liberdade de acesso ao conhecimento,
sem mecanismos de democratização do acesso à produção e à circulação de saberes, as liberdades de expressão e de pensamento perigam se esvaziar no círculo
vicioso das “opiniões de mercado”, já tão incentivadas na sociedade espetacular. Daí
que a vocação da Universidade para o engendramento de espaços de publicação,
divulgação e debates, em que o diverso, o coletivo e o comum se sobreponham ao
mesmo, ao individual e ao particular, a põe em intimidade recíproca e indissociável
com a democracia. É, pois, na intenção de cada vez mais ampliar esse espaço de
publicação e incentivo à pesquisa que a Alumni deseja a todxs dias melhores e uma
ótima leitura. Sapere aude!
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