Nota Editorial
Este primeiro volume de 2021 da Revista CSOnline é composto por
dois dossiês. O primeiro é intitulado Ciências Sociais e Saúde:
saberes, práticas e corporalidades e foi organizado por Julian
Simões e Jonatan Sacramento. O dossiê que se segue é intitulado

Uma Segunda Vida para as Cidades Musicais: um caleidoscópio de
significados e abordagens no século XXI, organizado por Paula

Guerra, Simone Luci Pereira, Ana Oliveira e Cíntia Sanmartin
Fernandes. Na seção artigos de fluxo contínuo, contamos com seis
trabalhos, que são: A midiatização do habitus e a dimensão da
diferença de Sérgio Rodrigo da Silva Pereira, A percepção do

impacto das eleições 2018 sobre a violência contra pessoas LGBT
nos estados da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro de Ana Carolina
dos Santos Costa e Victor Barbosa, Perfil das cotas nas universidades
brasileiras: o caso do curso de Medicina da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro de Tarcília Fernandes Nascimento e Luiz Antonio
Belletti Rodrigues, Violência de gênero telenovelas turcas de Pricyla
Weber Imaral, Feminismo latino-americano: o legado teóricoconceitual de Heleieth Saffioti de Maria Júlia Tavares Pereira e “Gay
de direita deveria nascer hétero”: essencialização identitária e
discursos entre LGBT+ no Facebook de Yuri Alexandre EstevãoRezende.

É importante destacar que este número marca um período de
transição da equipe editorial da Revista CSOnline, cabendo a mim
dar seguimento ao processo editorial em andamento na função de
editora chefe, ciente da imensa responsabilidade que é manter a
excelência e a qualidade do trabalho que vem sendo
desenvolvido ao longo de tantos anos.
O contexto atual impõe um enorme desafio à continuidade das
publicações científicas, principalmente aquelas conduzidas por
discentes dos programas de pós-graduação, dado o forte impacto
dos cortes de recursos nas universidades públicas, que ocasionaram
a extinção de bolsas de estudos e a paralisação de processos
editoriais em diversas revistas. Diante disso, cabe agradecer a
editora executiva Laura Mostaro Pimentel, pelo trabalho que vem
exercendo desde 2020, nas funções de avaliação, editoração e de
diagramação da revista.
A recente chamada para o corpo editorial, em 2021, permitiu que
a revista passasse a ter novos editores, que, na área de
comunicação e mídias conta com a colega Camila Miranda
Evangelista, também atuante na avaliação dos artigos, assim como
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os colegas Carlos Eleonay Meirelles Garcia, Daniela Alexandre
Ferreira, Denise Cristina de Moura e Mariane Rodrigues Silva que
auxiliam na análise dos trabalhos submetidos, e com Eric Barbosa
Fraga, adicionalmente nas funções de editoração e diagramação
deste número.
A todes, agradeço imensamente pela possibilidade de contar com
vocês em mais um número da CSOnline.
Boa leitura,

Luiza Cotta Pimenta
Editora executiva da Revista CSOnline.
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