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 foi criada em 2007 e seu lançamento se realizou com a publicação
do primeiro número referente ao segundo semestre do referido ano. Seu Conselho Editorial é
composto por pesquisadores vinculados institucionalmente a Programas de Pós-Graduação
reconhecidos pela CAPES, tanto de universidades públicas, quanto privadas, essas que, por
fim, abrangem diversos estados do Brasil e também de outros países.
A Revista tem como principal objetivo ser um instrumento estimulador do diálogo, de
debates e discussões das mais diversas áreas das Ciências Humanas, bem como contribuir
para a disseminação do conhecimento a partir de e através de um conjunto de artigos
científicos, 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 Pósgraduação 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 traz a temática
Migração, Gênero e Memória e estrutura-se a partir dos seguintes trabalhos: a) A presença
dos imigrantes no processo de consolidação da política cultural entre Brasil e Espanha, de
autoria de Júlia Ermínia Riscado, doutoranda em Ciência Política pela Universidade Federal
Fluminense (UFF); b) Entre sons e ruídos: considerações sobre gênero nas tradições rurais e
na música caipira, de Lays Matias Mazoti Corrêa, doutoranda em Ciências Sociais na
UNESP-Marília; c) ‘Agir como o esperado, para chegar onde não se é esperada’: trabalho
doméstico em campo na cidade de Marília (SP), de Willians Alexandre Buesso da Silva,
mestrando em Ciências Sociais na UNESP-Marília; d) Raimunda e sua família de mulheres
em "Volver" de Pedro Almodóvar, de Rafael Pereira Simonetti, mestrando em Ciências
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Sociais na UNESP-Marília; e) O passado como recurso: sociabilidade, autoridade e memória
no centro-oeste paulista, de Carlos Eduardo Machado, mestrando em Ciências Sociais na
UNESP-Marília.
Na Seção Miscelânea, os artigos publicados contemplam variados temas e reflexões
de diversos fenômenos sociais das Ciências Humanas e estrutura-se a partir dos seguintes
trabalhos: a) A redistribuição universal versus o reconhecimento da diferença: os desafios do
estado na implantação de políticas públicas; de autoria de Carmen Sílvia Righetti Nóbile,
doutoranda em Serviço Social pela UNESP-Franca e Neide Aparecida de Souza Lehfeld,
docente do Programa de Pós-graduação em Serviço Social da UNESP-Franca; b) Do
neorealismo ao cinema autoral: a trajetória de Federico Fellini na primeira década como
diretor (1951 - 1960), de Rafaela Fernandes Narciso, docente colaboradora do Departamento
de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina (UEL); c) A transformação urbana
por meio de megaeventos e da cultura: quem ganha?, de Valéria Pilão, doutoranda do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UNESP-Marília; d) As contribuições de
Oliveira Vianna para a análise da formação dos partidos políticos no Brasil, de Felipe
Fontana e Carla Cristina Wrbieta Ferezin, doutorandxs em Ciência Política da Universidade
Federal de São Carlos (PPG-Pol/UFSCar).
Agradecemos a gentil colaboração de todas/os as/os proponentes que submeteram seus
trabalhos e tornaram possível a apresentação deste novo número. Por fim, estendemos desde
já o convite a todas/os para o envio de novos trabalhos que compreenderão as nossas
próximas edições que serão lançadas no primeiro e segundo semestre de 2017.

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

