Apresentação

A Revista Aurora (ISSN 1982-8004) é o periódico eletrônico de publicação
semestral do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia
e Ciências da UNESP, campus de Marília. O periódico é coordenado, gerido e editado
pelo corpo discente do próprio Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a
partir do seu Conselho Executivo e Editor, e presidido pelo Coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Ciências Sociais.
A Revista tem como principal objetivo ser um instrumento fomentador de
diálogos, debates e discussões das mais diversas áreas das Ciências Humanas, bem como
contribuir para a disseminação do conhecimento científico através de publicações de
um conjunto de artigos, resenhas e entrevistas de autores de diversas universidades
do Brasil, buscando, assim, manter-se como espaço plural e democrático. De caráter
interdisciplinar, compreende o esforço em se estabelecer a unidade entre as quatro linhas
de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais: Pensamento Social
e Políticas Públicas; Cultura, Identidade e Memória; Determinações do Mundo do
Trabalho: Sociabilidade, Política e Cultura; Relações Internacionais e Desenvolvimento.
Conta em sua estrutura interna com três seções: Dossiê, Miscelânea e Seção Especial,
por intermédio das quais se busca criar e articular espaços de discussão tanto dos temas
clássicos quanto contemporâneos.
É com imenso prazer que apresentamos ao leitor um volume especial, resultado
do Seminário Discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UNESP/
Marília: “Os desafios e limites das ciências sociais na atual conjuntura”, que ocorreu no
ano de 2018. Na oportunidade, vários estudantes e pesquisadores, especialmente alunos
de programas de pós-graduação, puderam apresentar seus trabalhos e contribuíram
para fomentar as discussões acerca do papel das ciências sociais na atual conjuntura.
Com a curadoria da equipe e do conselho editoria da Revista Aurora,
selecionamos alguns textos que expressam a diversidade temática e metodológica que
foram a tônica do evento sediado na UNESP/FFC – Marília. Houveram discussões
acerca da sociologia da cultura, educação, teoria política e movimentos sociais. Destaque
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para os textos de Vinicius Tadeu Milani (UFPR) acerca do pensamento de Raymond
Willians; para o artigo de Letícia Lima de Souza (UNESP), que discute o ensino
de sociologia no ensino médio; o texto de Vitor Luiz Carvalho da Silva (UNESP),
que discute os impactos das políticas neoliberais nos programas de habitação; e o de
Friedrich Maier, que faz uma análise acerca dos movimentos sociais no ciberespaço a
partir de uma perspectiva gramisciana.
Agradecemos a gentil colaboração de todas/os as/os proponentes que
submeteram seus trabalhos e participaram do evento, tornando possível a apresentação
deste novo número especial. Por fim, estendemos desde já o convite a todas/os para o
envio de novos trabalhos que compreenderão as nossas próximas edições planejadas
para o ano de 2020.

Desejamos a você uma boa leitura!
Conselho Executivo e Editor da Revista Aurora

8

Aurora, Marília, v.12, p. 7-8, 2019. Edição Especial

