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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 “Teoria e pensamento sociológico: embates e discussões” que se
estrutura a partir dos seguintes trabalhos: a) “A etiologia da materialidade na teoria
discursiva de Michel Foucault”, de Estêvão Freixo (UERJ); b) “Marx e a tripla crítica
ontológica”, de Henrique Leão Coelho (UFMG) e Wesley Sousa (UFSJ); e c) “Sobre
momentos críticos, problemas públicos e arena pública: contribuições do pragmatismo
francês”, de Henrique Antunes (USP). Os três textos discutem, a partir de diferentes
perspectivas, importantes discussões e elementos da Teoria Social hoje, debatendo
importantes autores para as Ciências Sociais.
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Já na Seção Miscelânea, os artigos publicados contemplam variados temas e
reflexões de diversos fenômenos sociais das Ciências Humanas, contento as seguintes
contribuições: a) “Uma crítica ao caráter ideológico emancipatório da política de
economia solidária implementada pelo governo brasileiro (2002-2013)”, de Douglas
Santos (UNESP) e Ivan Campos (UEL); e b) “Notas sobre Humor e Froneiras”, de
Lucas Woltmann Figueiró (UFRGS).
Por fim, temos a Resenha de Emilayne Souto (UFPB), com uma análise sobre
o livro de Thiago Aparecido Trindade:” Protesto e Democracia: Ocupações Urbanas e
Luta pelo Direito à Cidade”. 1.ed. Jundiaí, São Paulo: Paco, 2017. 300 p. ISBN: 97885-462-0840-1.
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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