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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 damos sequência aos nossos trabalhos e apresentamos
ao leitor mais uma publicação da Revista Aurora. A Seção Dossiê deste número
apresenta a instigante temática “As perspectivas para o Internacional após 30 anos do
fim da ordem bipolar”, que se estrutura a partir dos seguintes trabalhos: a) “Tempo e
Capital: uma breve ontologia da moderna dominação social”, de Cíntia Medina (USP)
e Adriano Parra (UFABC); b) “O Consenso de Washington no Brasil – Estabilização
Conservadora e Estagnação”, de Vinícius Rezende Vaz (USP) e Edgard Monforte
Merlo (USP); e c) “De Bretton Woods ao Regime de Bandas Cambiais: Análise da
taxa de Câmbio no Brasil de 2009 a 2019”, de Emerson Braz (PUC-SP). Os três textos
discutem, a partir de diferentes perspectivas, as mudanças e impactos políticos, sociais e
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econômicos que o mundo experienciou nos últimos 30 anos, findada a “ordem bipolar”
e consolidado o capitalismo em seu estágio atual.
Já na Seção Miscelânea, os artigos publicados contemplam variados temas e
reflexões de diversos fenômenos sociais das Ciências Humanas, contento as seguintes
contribuições: a) “Nos passos do Bom-odori: representações sócio-históricas japonesas,
cultura nikkey e sociedade nipo-brasileira”, de Vitor Arraes (UNESP); e b) “Sobre uma
reivindicação de direitos: a busca de garantias frente ao dano althusseriano”, de Felipe
Leite (UFF).
Por fim, temos a Resenha de Marília Gabriella Machado (UNESP), coma
análise sobre o livro de Marcos Del Roio: “Gramsci e a Emancipação do Subalterno”.
São Paulo: Editora UNESP, 2018, 258p.
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
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