Nota Editorial
Este segundo volume de 2021 da Revista CSOnline é composto pelo
dossiê Os Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia e a esfera
pública contemporânea, organizado por Bruno Lucas Saliba de
Paula e Carolina Faraoni Bertanha. O dossiê conta com cinco
artigos: Gênero e TI: Qual o lugar das mulheres na área de
tecnologia?, de autoria de Íngrid Visentini, Alexia Donida e Laura
Senna; O Estado controla a internet? Um panorama do debate
sobre a regulação da liberdade de expressão online, de Tatiane
Guimarães; Dando o sangue: ciência em tempos de Zika, de Soraya
Fleischer; Redes de comunicação pública, múltiplas ontologias e

participação política das mulheres a partir da ONG Themis –
Gênero, Justiça e Direitos Humanos, de Taíse Barfknecht; e A ontopolítica do cuidado multiespécies: a proteção da vida silvestre na
Costa Rica durante a pandemia da Covid-19, de Luis M. BarbozaArias.

Na seção artigos de fluxo contínuo, contamos com cinco trabalhos,
que são: A heterossexualidade compulsória e a estilização do corpo
à luz do pensamento de Judith Butler, de Thiago Carvalho e David
Araújo; Comportamento sexual de mulheres obesas: um estudo
sobre os estigmas da sexualidade na era digital, de Lillian Salatini; O

ritual do batismo e as possibilidades da construção de identidade
religiosa, de Edivaldo Menezes; As “famílias que escolhemos” pelo
facebook: notas sobre inseminação caseira, tentantes e doadores,
de Lucas Woltmann Figueiró; e As cotas no curso de Medicina da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro de Tarcília Nascimento e
Luiz Antonio Belletti.

Nesta edição contamos com resenhas de duas obras: Batalhas

morais: política identitária na esfera pública técnico-midiatizada
(Richard Miskolci) por Carolina Vila Ramos Santos e Economias
políticas da doença e da saúde: uma etnografia da
experimentação farmacêutica (Rosana Castro) de María Florencia
Chapini.

Ao longo deste último ano estive como editora-chefe da Revista
CSOnline e durante este período de ajustes e de organização da
equipe editorial, pude contar com o apoio dos colegas para a
realização desta tarefa. Agradeço a todos pelo empenho e
carinho, principalmente aos colegas que colaboraram ativamente
nesta edição de número 34, e que não poderia deixar de nomear:
a colega Laura Mostaro Pimentel, que também se despede da

Nota Editorial

editoria executiva, Mariane Rodrigues Silva, Denise Cristina de
Moura, Eric Barbosa Fraga e Carlos Eleonay Meirelles Garcia.
Neste mês de maio de 2022, me despeço dessa editoria com a
sensação de dever cumprido, desejando sorte aos colegas que
passarão a desempenhar esta atividade tão importante a partir
deste ano.
Boa leitura,
Luiza Cotta Pimenta
Editora executiva da Revista CSOnline.
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