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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. Neste volume, apresentamos os
trabalhos a) “A nova Gazeta Renana: as revoluções de 1848 e a perda das ilusões
políticas”, de Henrique Coelho (UFMG), que discute a tese da ontonegatividade
política presente na obra de Karl Marx; b) “A política internacional entendida como
a política do poder: princípios teóricos do realismo político”, de Luiz Sperancete
(UNESP), que faz uma revisão dos argumentos dos principais autores do realismo
político moderno; c) “Geopolítica crítica. A organização de cooperação de Xangai
e os acordos hídricos sino-cazaques: cooperação e estagnação”, de Lucas Gualberto
do Nascimento (UNESP), que faz um balanço da influência chinesa sob a chave da
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cooperação internacional; d) “Dados, vigilância e o setor privado no desenvolvimento
de ferramentas de rastreamento de contatos durante a pandemia da covid-19”, de
Murilo Motta (San Tiago Dantas), que discute o uso de ferramentas de vigilância e
rastreamento e sua operacionalização durante a pandemia; e e) “Da revolta da vacina ao
povo sem vacina contra a covid-19: reflexões sobre a pandemia, raça e exclusão social”,
de Alexandre Braga (UFMG) e Vitória Izaú (UEMG), que apresentam uma reflexão
sobre os impactos da pandemia nos estratos mais excluídos de nossa sociedade.
Por fim, temos a resenha de José Paniago (UNESP), com uma análise sobre o
livro de Gabriel Feltran, “Irmãos: Uma história do PCC”. São Paulo: Companhia das
Letras, 2018.
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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