Editorial
Saudamos os leitores e leitoras da revista Vértices!
O ano de 2020 foi muito difícil em meio a pandemia causada pelo Covid-19, trazendo à tona as
enormes desigualdades estruturais do Brasil. Assim, mais do que nunca, precisamos refletir e discutir sobre
as diferentes questões que nos desafiam em busca de novos e melhores arranjos sociais. Nesse sentido, o
dossiê temático Violência de Estado e política social: entre o aparato assistencial e a criminalização da questão
social no Brasil, selecionado pelo edital 29, de 14 de fevereiro de 2020, organizado pelas professoras Ana
Paula Ornellas Mauriel, Fernanda Kilduff e Mossicleia Mendes da Silva e pelo professor Fabio do
Nascimento Simas, vem nos brindar com dezessete trabalhos de alta qualidade de pesquisadores das áreas
de Serviço Social, Sociologia, Antropologia, Economia, dentre outras, nos quais aprofundam e debatem
a crise estrutural do capital e suas particularidades em nosso país, problematizando as principais respostas
do Estado frente à radicalização da questão social.
A importância do tema suscitou a premência da publicação ainda neste ano de 2020, levando a
equipe a um intenso trabalho em parceria com os organizadores de modo a disponibilizar para os leitores
e leitoras esses artigos que visam “fazer um diálogo sobre diferentes dimensões do Estado capitalista no
trato e enfrentamento à questão social, demarcando o avanço da dimensão violenta, punitivista e
coercitiva em vários âmbitos da ação estatal que são acentuados no contexto de aprofundamento da crise
estrutural do capital”.
Os organizadores fizeram um primoroso trabalho com artigos de pesquisadores renomados, mas
não deixaram de inovar, já que apresentaram trabalhos de pesquisadores mais jovens e altamente
qualificados, enunciados no editorial do dossiê temático que sucede este nosso texto. Lançamos assim,
com júbilo, este número especial do volume 22, agradecendo às organizadoras, ao organizador, às
avaliadoras e aos avaliadores convidados(as), às autoras e aos autores pela tarefa desempenhada com tanta
qualidade e pela confiança em nossa publicação, bem como aos revisores e revisoras de idiomas (português,
inglês e espanhol) que contribuíram para possibilitar a divulgação de artigos inéditos tão importantes para
as pesquisas sobre violência de Estado e política social.
Sigamos!!! Uma ótima leitura!!
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