EDITORIAL • NÚMERO 47
Achegas.net – Revista de Ciência Política foi a primeira revista da área a ser
publicada na internet, em formato eletrônico, no Brasil. Desde o mês de julho do
ano de 2002 nos caracterizamos por publicar trabalhos plurais – advindos dos mais
variados cantos do Brasil e do mundo − e que tenham o fenômeno político como
reflexão. Uma de nossas motivações principais foi suprir uma demanda por mais
espaços de divulgação de trabalhos acadêmicos. Tal objetivo foi cumprido e
continuamos a ser uma das revistas acadêmicas com mais conteúdo político
publicado e disponível gratuitamente na internet. Além de também ser uma das
mais consultadas por quem se interessa por Ciência Política e áreas afins.
No próximo mês, julho de 2015, comemoraremos 13 anos de existência.
Durante esse longo caminho, passamos por diversas fases. Do ano de 2010 a 2013
publicamos um número por ano e em 2014 não publicamos nenhum número.
Todavia, ACHEGAS VOLTOU! Iremos nos esforçar para garantir duas edições por
ano.
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O número 47 de nossa revista traz artigos selecionados e que, certamente,
despertarão

interesse

em

nossos leitores.

Sempre

apresentada

em

ordem

alfabética, a edição está composta com os seguintes artigos:
 Liberdade, necessidade e o papel da consciência em Nietzsche
ALICE DIAS
Alice Dias é professora da Universidade Federal do Oeste do Pará e discute
nesse trabalho os sentidos dados por Nietzsche aos conceitos de liberdade e
necessidade e da relação desses conceitos com o papel da consciência enquanto
causa de nossas ações.
 O nascimento do Estado e sua relação com o território
ANYA CABRAL
O presente artigo analisa a relação do nascimento do Estado com o território a
partir de uma revisão dos conceitos de Estado, apresentando a origem do Estado e
suas controvérsias. A autora é mestranda no Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.


Subsídios para o estudo da questão da democracia em Oliveira Vianna e
Gilberto Freyre
GEORGE FREITAS R. DE ARAUJO
O estudo analisa criticamente as propostas de democracia em Oliveira
Vianna (1883-1951) e Gilberto Freyre (1900-1987), considerados dois dos
principais expoentes do Pensamento Social Brasileiro, no período histórico em que
foram coetâneos. George é doutorando no Programa de Pós-Graduação em Ciência
Política da Universidade Federal Fluminense (PPGCP-UFF).


A democratização do ensino como possível impacto nas políticas de avaliação
no currículo escolar

MARCO AURÉLIO DA SILVA, ARISTÉIA MARIANE KAYSER e DEJALMA CREMONESE
Este artigo reflete sobre o processo avaliativo no âmbito escolar como
método de avaliação do ensino e aprendizagem oferecidos no âmbito do sistema de
ensino brasileiro.


Em busca de uma esquerda esquecida: o nacionalismo trabalhista de Sérgio
Magalhães

ROBERTO BITENCOURT DA SILVA
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O artigo de Roberto Bittencourt da Silva, doutor em História pela
Universidade Federal Fluminense, tem como objetivo destacar determinadas
especificidades do antigo trabalhismo e do Partido Trabalhista Brasileiro: projetos e
ideias para o país e controvérsias com os opositores e críticos. De maneira
delimitada, toma como objeto de estudo a trajetória e as ideias políticas e
econômicas do ex-deputado federal carioca Sérgio Magalhães (PTB).
Críticas, sugestões e colaborações, serão sempre bem-vindas.
Aluizio Alves Filho e Leonardo Petronilha.
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