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ADHEMAR DE BARROS
Práticas e tensões políticas no poder

Ari Marcelo Macedo Couto

Resultado de um grande esforço de pesquisa, o livro Adhemar de Barros: práticas e tensões 
políticas no poder traz ao leitor a oportunidade de conhecer o funcionamento da política brasileira, 
mais especificamente do estado de São Paulo. A trajetória política de Adhemar de Barros é um 
exemplo da dinâmica política que abarca o período de incorporação das massas ao processo 
político e a formação do populismo no Brasil. Ao relatar as práticas e tensões políticas que 
vivenciou Adhemar de Barros, Ari Marcelo Macedo Couto revela-nos as teias do poder paulista, 
destacando dois períodos: os governos adhemaristas de 1947 e 1962. Esses dois momentos 
são importantes para compreender a atuação do líder político estudado, pois apresentam as 
articulações, alianças, artimanhas, conchavos e outras práticas políticas adotadas pelo político.

EDUC
ISBN 978-85-283-0403-9 • 2009 • 168 p. • 17x24 cm

AFRO-DESCENDENTE 
Identidade em construção

Ricardo Franklin Ferreira 

O autor sugere uma dinâmica processual própria na construção da identidade pessoal do 
negro, marcada por quatro estados: submissão, impacto, militância, articulação. A ficção 
de democracia racial, reforçada pela escola, pode instaurar no negro uma autoimagem 
negativa, cuja revisão virá na militância e articulação com movimentos sociais.

EDUC-Pallas-Fapesp
ISBN 85-283-0192-3 • 2004 • 186 p. • 16x23 cm

ALÉM DOS MUROS E DAS GRADES
(discursos prisionais)

Heleusa Figueira Câmara

A leitura e a escrita criativa, desenvolvidas por detentos em sessões de orientação 
redacional como estratégias para abrir novos caminhos de reconstrução de vida. 
Inspirada nas ideias de Foucault, a autora realizou entrevistas com internos, durante 
três anos, sobre temas da vida cotidiana e programas de rádio e televisão.

EDUC-Fapesp 
ISBN 85-283-0219-9 • 2001 • 278 p. • 16x23 cm
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ANTROPOLOGIA INDÍGENA
Uma (nova) introdução

Carmen Junqueira

Escrito de uma forma fluente pela antropóloga Carmen Junqueira, esse texto apresenta 
um panorama da história dos povos indígenas no Brasil. Ela nos mostra a riqueza 
cultural das sociedades indígenas, com suas diferenças e semelhanças, seus graus 
de parentesco, a tradição oral e a perspectiva dos índios nos dias de hoje.

EDUC
ISBN 978-85-283-0375-9 • 2008 (2ª ed.) • 106 p. • 11x18 cm

ARQUITETOS DA POLÍTICA EXTERNA NORTE-AMERICANA, OS

Reginaldo Mattar Nasser

O século XX foi considerado por muitos como “o século da América”, no sentido de que foi durante o 
seu transcorrer que os EUA se tornaram, indiscutivelmente, a maior potência econômica, política, militar, 
cultural e tecnológica do planeta. O século XXI começou sob o impacto dos atentados terroristas de 
11 de setembro de 2001, cujos desdobramentos colocaram em xeque a primazia absoluta dos EUA 
em vigor desde o fim da Guerra Fria, e prossegue, em especial após a crise financeira global de 2008, 
com sucessivos e graves questionamentos sobre a capacidade americana de ainda exercer hegemonia 
mundial e sua possível substituição como principal ator geopolítico do mundo. Por isso, um trabalho 
como este é tão oportuno e relevante. Ao focar sua análise no período que marcou o início da ascensão 
dos EUA como país de grande influência internacional (da guerra com a Espanha em 1898 ao final da 
Primeira Guerra Mundial), Reginaldo Mattar Nasser ilumina a compreensão de como se forjaram os 
interesses materiais que motivaram as ações dos EUA além de suas fronteiras, bem como as ideias que 
as justificariam. Ancorado em pressupostos de Max Weber para explicar a ação do homem na política 
internacional como algo intimamente ligado às suas percepções, o autor oferece notável contribuição 
para que o público seja capaz de dimensionar bem os problemas que os EUA em crise enfrentam e 
as perspectivas para o futuro imediato, quando a nação se manterá como fundamental para todas as 
demais e, a médio e longo prazo, quando essa situação poderá começar a mudar significativamente.

EDUC
ISBN 978-85-283-0413-8 • 2010 • 194 p. • 11x18 cm

ARTE DE VIVER, A
Riqueza e pobreza no médio Jequitinhonha – Minas Gerais – de 1970 a 1990 

Dalva Maria de Oliveira Silva 

O estudo da história do pobre é fundamental. A subsequente identidade cultural é a riqueza dos 
pobres, que serve de ponto de referência para quem deseja pensar a partir do povo. A autora, neste 
livro, resolveu escrever a história do médio Jequitinhonha a partir dos fatos e dos depoimentos 
populares. Para ela, o Vale é o povo do Vale. Consciente de que a verdade é algo que se busca, 
Dalva resolve pensar com base na realidade concreta. Não adianta aprender teorias e doutrinas 
e, sem mais nem menos, insistir que a realidade encontrada deve encaixar-se lá dentro.

EDUC
ISBN 978-85-283-0364-3 • 2007 • 264 p. • 14x21 cm
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CAMINHO QUE O DEKASSEGUI SONHOU, O
Cultura e subjetividade no movimento dekassegui

Percy Galimbertti 

Este livro reconstrói as trajetórias de vários dekasseguis, japoneses e seus descendentes radicados no 
Brasil que viajam ao Japão para trabalhar por um período de tempo. O autor vai em busca das raízes 
culturais do “sonho dekassegui”, desvendando, numa abordagem interdisciplinar, alguns aspectos centrais 
da cultura japonesa tradicional.

EDUC-Ed. da UEL-Fapesp
ISBN 85-283-0260-1 • 2002 • 234 p. • 14x21 cm

CIDADE DE SÃO PAULO, A
Relações internacionais e gestão pública

Luiz Eduardo Wanderley e Raquel Raichelis (orgs.)

Os textos aqui apresentados são resultantes da realização de um projeto temático cujo foco foi 
a “Gestão pública e as relações internacionais das cidades”. Pretendem analisar os impactos 
crescentes das novas relações internacionais, com ênfase nos processos de globalização, sobre 
a dinâmica das cidades. Por um lado, impactos de ordem institucional sobre as noções de 
Estado, de sociedade civil, de gestão, de planejamento, de governabilidade e governança.
Por outro lado, impactos de ordem econômica, política e social nas sociedades citadinas, cujas 
tendências estão mudando valores, atitudes, comportamentos, ações individuais e coletivas.

EDUC-Capes-Neplam
ISBN 978-85-283-0400-8 • 2009 • 296 p. • 16x23 cm

CIÊNCIAS SOCIAIS NA ATUALIDADE 
Temáticas contemporâneas

Eliane Hojaij Gouveia, Ronaldo Baltar e Teresinha Bernardo (orgs.)

O livro Ciências Sociais na atualidade: temáticas contemporâneas mostra o fortalecimento de uma 
proposta de estudos que procura articular uma revisão conceitual às questões concretas atuais que 
instigam os estudos em ciências sociais. Diferentes visões, diferentes grupos de pesquisa, em duas 
instituições – PUC-SP e UEL –, compuseram, por meio da colaboração institucional, um conjunto 
de reflexões que se articulam, dialogam sobre direitos, desigualdade, crise, desemprego, cidades, 
tecnologia, corpo, identidades, gênero, religiosidade e raça. O objetivo alcançado, que se apresenta 
neste livro, foi procurar contribuir para inovar e aprofundar o debate sobre aqueles temas que se 
mostram relevantes para o entendimento de questões que desafiam as ciências sociais no presente.

EDUC-Capes
ISBN 978-85-283-0428-2 • 2011 • 352 p. • 16x23 cm
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CULTURAS JUVENIS NO SÉCULO XXI

Silvia H. S. Borelli e João Freire Filho (orgs.)

Nesta coletânea de ensaios, pesquisadores dos campos da Comunicação e Ciências Sociais 
analisam diferentes facetas que compõem o complexo e multiforme universo das culturas juvenis 
contemporâneas, mantendo-se equidistantes tanto da retórica da decadência quanto do deslumbramento 
pelo novo, predominantes em muitos discursos acadêmicos e midiáticos. Além de integrantes do 
corpo docente e discente dos programas de pós-graduação em Comunicação e Cultura da UFRJ e 
em Ciências Sociais da PUC-SP, a coletânea conta com a presença de pesquisadores de distintas 
regiões do país, que participam do GT Comunicação e Sociabilidade da Compós (Associação 
Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação), coordenado por João Freire Filho, 
em 2007 e 2008, e do NP Comunicação e Culturas Urbanas da Intercom (Sociedade Brasileira de 
Estudos Interdisciplinares da Comunicação), coordenado por Silvia H. S. Borelli, entre 2005 e 2008. 

EDUC-Capes-PPGCOM/UFRJ
ISBN 978-85-283-0387-2 • 2008 • 331 p. • 16x23 cm

DA IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA URBANA À REGULARIZAÇÃO
Análise comparativa Portugal–Brasil

Lucia Bógus, Isabel Raposo e Suzana Pasternak (orgs.)

Os textos reunidos nesta coletânea foram elaborados a partir do Seminário Internacional “Reconversão 
e Regularização de Loteamentos de Gênese Ilegal: Análise comparativa Brasil–Portugal”, realizado 
na PUC-SP, em 2008. A relevância dos trabalhos aqui publicados se expressa na atualidade das 
questões tratadas e na importância das análises apresentadas, no que diz respeito às possibilidades 
de compreensão e ao alcance das políticas públicas referentes à regularização do solo urbano, 
tanto em Portugal como no Brasil. Considera-se que sua principal contribuição seja chamar a 
atenção para a atualidade de um tema que foi pouco trabalhado na universidade ao longo dos 
anos 1990, quer em Portugal, em face da expectativa de uma reconversão rápida na sequência 
da publicação de uma Lei excepcional (91/95) que remeteu aos proprietários a responsabilidade 
primeira da reconversão, quer no Brasil, pela crença no avanço das políticas urbanas e nas 
conquistas da legislação urbanística, sobretudo a partir da Constituição Brasileira de 1988. 

EDUC
Com o apoio de: Observatório das Metrópoles
e Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa
ISBN 978-85-283-0088-8 • 2010 • 456 p. • 16x23 cm

DESIGUALDADE E A QUESTÃO SOCIAL

Robert Castel, Luiz Eduardo W. Wanderley, Serge Paugam e Mariangela Belfiore-Wanderley
Lucia Bógus, Maria Carmelita Yazbek e Mariangela Belfiore-Wanderley (orgs.)

A questão social, hoje, coloca-se basicamente a partir da produção e distribuição de riquezas. 
Traduz-se pela erosão dos sistemas de proteção social, pela vulnerabilidade das relações 
sociais e pelo questionamento da intervenção estatal. Nesse cenário, a controvertida noção 
de exclusão social protagoniza debates, e seu enfrentamento constitui tema prioritário nas 
agendas internacionais. Entretanto, os países do bloco não desenvolvido enfrentam um desafio 
adicional: devem promover as mudanças e administrar os impactos da mundialização, com 
ética e responsabilidade. De outra forma não haverá como se inserir no processo de modo 
satisfatório. Nesses países, uma das grandes dificuldades para tal inserção é dada pela exclusão 
de grandes setores da população de maneira estrutural e como um componente histórico. 

EDUC
ISBN 978-85-283-0378-0 • 2013 (4ª ed. rev. e ampl.) • 322 p. • 13x18 cm
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DEMOCRACIA CORINTHIANA, A
Práticas de liberdade no futebol brasileiro 

José Paulo Florenzano 

A divisa do futebol-força pode ser identificada na crítica de Ferruccio Valcarregio, então 
treinador da Fiorentina, às atuações de Sócrates no campeonato italiano: “Precisamos de um 
jogador que corra e não que pense”. Ao contrário, porém, dessa concepção que pretende 
desvincular o ato de jogar do ato de pensar e reduzir o trabalhador da bola à condição de mero 
comandado dos especialistas que o cercam e dirigem, o projeto da Democracia Corinthiana 
empreende a luta para reconciliar corpo e alma, religar o atleta ao cidadão, reunir a dimensão 
estética do futebol-arte à dimensão ética do futebol como prática de liberdade.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0393-3 • 2009 • 509 p. • 16x23 cm

DESQUALIFICAÇÃO SOCIAL, A
Ensaio sobre a nova pobreza

Serge Paugam
Camila Giorgetti e Tereza Maria Lourenço Pereira (trads.)

Fruto de exaustivo trabalho de pesquisa, este livro enfrenta o tema, tão debatido nos dias 
de hoje, do processo multidimensional que caracteriza a “nova pobreza”: a degradação 
do mercado de trabalho, o desemprego prolongado e a fragilização dos laços sociais, 
incluindo as rupturas familiares e das solidariedades socioespaciais e de classe.

EDUC-Cortez 
ISBN 85-283-0278-4 • 2003 • 325 p. • 16x23 cm

DIÁSPORAS, REDES E GUETOS
Conceitos e configurações no contexto transnacional

Teresinha Bernardo e Claudelir Corrêa Clemente (orgs.)

Este livro é constituído por um conjunto de artigos produzidos pelos participantes nacionais e 
internacionais do Seminário “Diásporas redes e guetos: conceitos e configurações no contexto 
transnacional”, realizado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo sob a coordenação 
do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais em setembro de 2006.
Todos os textos, de alguma forma, tratam do “outro”. É claro que, como cientistas sociais que somos, não 
celebramos o mesmo, a mesma idade, pois a própria antropologia insiste na diversidade das culturas, na 
pluralidade de visões de mundo, completamente diferente do que era pensado como unitário e universal.
No entanto, os textos aqui apresentados, na sua grande maioria, não tratam do “outro” como 
diferente, mas como desigual. Em outras palavras, “o outro” é transformado em inferior. São 
esses os conteúdos que convidamos o leitor a analisar. Além disso, encontra-se neste livro o 
“texto inacabado” de Marcia Regina da Costa, que deixou, com certeza, um vazio muito grande 
na antropologia urbana brasileira e, especialmente, entre seus alunos e colegas do Departamento 
de Antropologia e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais.

EDUC-Capes
ISBN 978-85-283-0389-6 • 2008 • 214 p. • 16x23 cm
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DIMENSÃO SUBNACIONAL E AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, A

Luiz Eduardo W. Wanderley e Tullo Vigevani (orgs.)

Este livro contém artigos de autores de importância nacional e internacional, com contribuições 
relevantes ao tema de relação entre a dimensão subnacional e local e a integração regional e 
as relações internacionais. Os artigos mostram como os governos locais estão aumentando seu 
papel protagônico no mundo, colocando problemas novos e as diferentes tentativas de adaptação 
à essa situação. Discutem também a participação de cidades e estados na União Europeia; os 
diferentes governos subnacionais na região Ásia-Pacífico e a questão específica do Mercosul.

EDUC-Editora da Unesp-Edusc-Fapesp
ISBN 85-283-0297-0 • 2004 • 462 p. • 16x23 cm

DISCURSOS GEOPOLÍTICOS DA MÍDIA
Jornalismo e imaginário internacional na América Latina 

Margarethe Born Steinberger

É estratégico o papel das mídias jornalísticas na formação de um imaginário social-popular capaz 
de reconhecer qual é o lugar da América Latina hoje no espaço internacional. Em pleno século XXI, 
nosso subcontinente ainda constrói práticas socioinformativas a partir de um imaginário colonialista. 
Este livro trata dessa relação, entre mídia e geopolítica, aceitando o desafio de refletir sobre como os 
discursos jornalísticos interferem na produção social dos imaginários geopolíticos na América Latina.

EDUC-Fapesp-Cortez
ISBN 85-283-0319-5 • 2005 • 310 p. • 16x23 cm

DIVERCIDADE
Territórios estrangeiros como topografia da alteridade em São Paulo 

Maura Pardini Bicudo Véras

Em DiverCidade, a autora mapeia e descreve as “tribos” estrangeiras em São Paulo. Seu intuito mais 
amplo é “abordar a alteridade da cidade” sob diferentes ângulos, de modo a resgatar as trajetórias 
e redes de sociabilidade que caracterizam nossa pauliceia no contexto da globalização.

EDUC
ISBN 85-283-0323-3 • 2004 • 305 p. • 16x23 cm
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ENTRE O MAR E A MATA: A MEMÓRIA AFRO-BRASILEIRA 
São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba 

Márcia Merlo

Este livro trata da contribuição afro-brasileira ao universo caiçara de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba, 
sendo produto da tese de doutorado da autora. É um trabalho inédito, pois o caiçara foi pensado na 
maioria das vezes como uma categoria que foi influenciada somente pelas populações indígenas 
e se reconhece como descendentes de europeus. A autora saiu à procura dos afrodescendentes 
em Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. Mais do que encontrar o lado negro do caiçara, encontrou 
remanescentes de comunidades de quilombos: Caçandoca e Camburi. No momento em que 
as terras desses afrodescendentes estão colocadas em jogo, inclusive com a necessidade da 
presença do Estado para a manutenção da terra dessa gente, esta obra deverá ser lida por todos 
que se interessam pelas questões referentes às populações afrodescendentes; pela especulação 
imobiliária pela posse da terra; pela relação complicada entre a política ambientalista, a indústria 
do turismo, a pesca como uma atividade de subsistência e a pesca industrial-predatória.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0355-1 • 2005 • 304 p. • 16x23 cm

ESTUDOS DO SERVIÇO SOCIAL BRASIL E PORTUGAL

Ursula Karsch, Maria Carmelita Yazbek, Aldaíza Sposati e Maria Lúcia Martinelli (orgs.)

Esta publicação expressa um dos primeiros resultados do intercâmbio entre o Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Serviço Social da PUC-SP e o Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa.

EDUC
ISBN 85-283-0240-7 • 2001 • 164 p. • 14x21 cm

ESTUDOS DO SERVIÇO SOCIAL BRASIL E PORTUGAL II

Ursula Margarida Karsch (org.)

O segundo volume de Estudos do Serviço Social Brasil e Portugal, feito a partir de uma cooperação 
do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da PUC-SP e do Instituto Superior 
de Serviço Social de Lisboa, estuda a realidade política, social e econômica de ambos os 
países. Esta coletânea traz textos que dialogam com a produção portuguesa, além de textos 
que retomam os principais aspectos das teses de doutorado de cinco autores. É dada ênfase 
no processo de trabalho do serviço social no contexto das relações entre Estado, sociedade e 
mercado na contemporaneidade, traçando um paralelo entre as realidades dos dois países.

EDUC
ISBN 85-283-0305-5 • 2005 • 302 p. • 14x21 cm
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EXPRESSÕES DA IDENTIDADE BRASILEIRA 

Fábio Lucas 

O Brasil desde a colonização até o neoliberalismo: nossa trajetória de dependência cultural analisada sob 
o ponto de vista dos efeitos sobre a formação da nacionalidade. As expressões de identidade cultural 
autônoma diante do autoritarismo, no contexto interno, e do imperialismo no espaço internacional.

EDUC
ISBN 85-283-0216-4 • 2002 • 216 p. • 13x18 cm

FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA EM DEBATE, A

Maria do Carmo Brant de Carvalho (org.)

Este livro reúne a contribuição de diversos especialistas que abordam a temática da família, destacando-a 
como eixo prioritário da política social brasileira a partir de diferentes análises teórico-metodológicas.

EDUC-Cortez
ISBN 85-283-0073-0 • 2003 (5ª ed.) • 122 p. • 14x21 cm

FOTOGRAFIA E ANTROPOLOGIA
Olhares fora-dentro 

Rosane de Andrade 

Fazendo uso de sua vivência como fotógrafa e antropóloga, a autora concentra-se no embate sociocultural 
em que se vê o fotógrafo/pesquisador, como agente e paciente, na criação do documento fotográfico 
como fonte primária para a antropologia – aludindo especialmente ao trabalho de Pierre Verger.

EDUC-Estação Liberdade-Fapesp
ISBN 85-283-0290-3 • 2002 • 132 p. • 16x23 cm
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GOVERNOS SUBNACIONAIS E SOCIEDADE CIVIL
Integração regional e Mercosul

Luiz Eduardo W. Wanderley e Tullo Vigevani (orgs.)

Neste livro, são discutidas as dimensões teórico-analíticas exploradas pelas reflexões dos autores, 
contemplando o processo histórico de constituição de propostas para a integração regional latino-
-americana, a conceituação de governo subnacional, os dilemas do federalismo, o significado 
da gestão pública democrática e a amplitude delimitadora de sociedade civil. São trazidos à luz 
certos passos concretos perseguidos por atores importantes, como uma escolha que recaiu em 
segmentos do empresariado e dos trabalhadores. Busca-se, assim, compreender as motivações 
para a integração regional, particularmente no Mercosul e para a ação internacional. Os capítulos 
interpretam histórica, política, teórica, econômica e sociologicamente esses processos.

EDUC-Editora da Unesp-Fapesp
ISBN 85-283-0320-9 • 2005 • 331 p. • 16x23 cm

GUERRA E POLÍTICA NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Thiago Rodrigues

O livro Guerra e política nas relações internacionais apresenta uma corajosa abordagem libertária das 
relações internacionais, escancarando o risco das batalhas e apresentando-se destemido, como um 
parresiasta, diante das institucionalidades e normativas, para reavivar as invenções na democracia que 
ultrapassam a moderada condição estipulada pelos procedimentos. Trata-se de um livro precioso aos 
tempos atuais, não só pelo que provoca no establishment das Relações Internacionais, mas pela instigante 
capacidade intelectual de afirmar um outro modo de se analisar o planeta no universo em expansão.
Thiago Rodrigues acompanha Foucault sem ser discípulo, problematiza verdades sem pretender ser 
um dirigente intelectual, aparta-se do consenso de maioria como uma minoria potente. Escreve um livro 
com o frescor dos jovens iracundos, com rigor e erudição, simples e direto como também é a vida.

EDUC
ISBN 978-85-283-0412-1 • 2010 • 476 p. • 14x21 cm

HEXAPOLIS
Desigualdades e rupturas sociais em metrópoles contemporâneas: 
São Paulo, Paris, Nova Iorque, Varsóvia, Abidjan, Antananarivo

Maura Pardini Bicudo Véras (ed. e org.)

O livro é fruto da exposição de pesquisadores brasileiros e estrangeiros feita durante o Colóquio 
Internacional Hexapolis II. O evento, organizado por Maura Pardini Bicudo Véras em 2001, apresentou 
as pesquisas efetuadas nos últimos anos em cada país sobre a pobreza, exclusão social, redes 
sociais e familiares, saúde, alteridade em suas metrópoles. A cooperação internacional, feita através 
do Acordo Capes-Cofecub, possibilitou o debate comparativo dos pesquisadores sobre as seis 
metrópoles. Dessa forma, os textos reproduzem essa discussão em torno das desigualdades e rupturas 
sociais nos seis países – Brasil, França, Estados Unidos, Polônia, Costa do Marfim e Madagascar.

EDUC
ISBN 85-283-0327-6 • 2005 • 258 p. • 16x23 cm
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HISTÓRIA E MEMÓRIAS DAS TRÊS FRONTEIRAS
Brasil, Peru e Bolívia

Grupo Fronteira

O que tem a ver um produto nativo já utilizado pelos povos americanos, antes de Colombo, com 
o capitalismo industrial? Qual a relação dos povos e das etnias amazônicos com a formação 
dos Estados-nação modernos e como suas identidades coletivas passam a ser conformadas 
por essa dinâmica histórica e, ao mesmo tempo, como instrumentalizam as identidades 
legitimadas nesse contexto? Como se processa esse cambiante jogo de identidades no 
contexto atual da construção de uma estrada a partir de Rio Branco, no Acre, atravessando as 
fronteiras do Brasil e da Bolívia e estendendo-se por todo o Peru até alcançar o Pacífico?
Essas e outras questões são tratadas neste livro, produto de quase três anos de pesquisa nas regiões 
fronteiriças formadas pelos municípios de Assis Brasil, no Acre, de San Pedro de Bolpebra, na Bolívia e de 
Iñapari, no Peru, enfocando as dinâmicas socioculturais e históricas que conformaram as fronteiras desses 
três países. A pesquisa reuniu investigadores de quatro universidades brasileiras (Ufac, PUC-SP, USP, UFC), 
uma universidade peruana (Usaac) e uma universidade espanhola (UPO), sendo financiada pela Aecid – 
Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento.

EDUC
ISBN 978-85-283-0399-5 • 2009 • 278 p. • 17x24 cm

IDEOLOGIA NACIONAL E NACIONALISMO

Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida

Rigorosa pesquisa teórica e histórica sobre o nacionalismo e a ideologia nacional –  quando a hegemonia 
neoliberal forçava uma espécie de cegueira sobre o tema – faz de Ideologia nacional e nacionalismo 
uma referência para todos aqueles que queiram estudar e se aprofundar nessa problemática que 
se reatualiza e volta a despertar polêmicas apaixonadas no campo das Ciências Sociais.   

EDUC
ISBN 978-85-283-0470-1 • 2014 (2ª ed.) • 268 p. • 16x23 cm

INTERNACIONALIZANDO A UNIVERSIDADE

Renée Zicman (org.)

Os artigos reunidos nesta coletânea atestam a grande riqueza e a variedade das experiências 
internacionais desenvolvidas pelas unidades acadêmicas da PUC-SP, por meio de relatos de 
professores, pesquisadores e estudantes da PUC-SP e de instituições estrangeiras.

EDUC
ISBN 85-283-0311-X • 2007 • 115 p. • 12x22 cm
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INTERVENÇÕES URBANAS EM CENTROS HISTÓRICOS
Brasil e Itália em discussão 

Dulce Maria Tourinho Baptista e Clarissa M. R. Gagliardi (orgs.)

Entre semelhanças e diferenças, os centros históricos congregam uma diversidade de atividades 
econômicas, sociais, políticas e culturais, abrigando, muitos deles, um expressivo contingente 
populacional que habita seus espaços. São locais onde trabalham, estudam e circulam diariamente 
milhares de pessoas, entre as quais aquelas que vivem e sobrevivem em suas ruas, além de todos 
os que buscam suas praças e equipamentos culturais como formas de lazer. Os centros históricos 
possuem uma identidade própria, e é nessa direção que deve ser conduzida a sua requalificação, 
visto que as cidades se preservam pela memória, expondo aos seus moradores e visitantes os 
símbolos e locais que representam sua formação e a dinâmica de sua história. Diante desse contexto, 
com visões reflexivas e propositivas sobre intervenções urbanas em centros históricos do Brasil e da 
Itália, os artigos apresentados neste livro trazem uma abordagem ampla e diversificada de questões 
que envolvem políticas e ações de âmbito público e privado, assim como da sociedade civil. 

EDUC-CNPq
ISBN 978-85-283-0440-4 • 2012 • 448 p. • 16x23 cm

INÚTEIS E PERIGOSOS NO DIÁRIO DA NOITE
São Paulo, 1950-1960 

Mariza Romero

Interessada em mapear a relação entre o jornal Diário da Noite e as camadas populares às quais ele se 
dirigia, Mariza Romero debruçou-se sobre centenas de edições do jornal na década que antecedeu o golpe 
militar de 1964. Na análise de manchetes, conteúdos e fotos, a autora mostra que por trás do simples 
sensacionalismo que vendia jornal se articulava de forma eficiente e exitosa um discurso sobre as camadas 
populares que visava normatizá-las, enquadrá-las socialmente de forma marginal e mantê-las sob controle. 

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0439-8 • 2011 • 326 p. • 16x23 cm

INVENÇÃO DO SER NEGRO, A
Um percurso das idéias que naturalizaram a inferioridade dos negros

Gislene Aparecida dos Santos 

O racismo brasileiro desmascarado através da leitura de obras fundamentais do 
pensamento social e científico brasileiro dos últimos 150 anos. Concepções universalistas 
que legitimaram uma imagem do negro fora da condição humana e projetos 
nacionais brasileiros que fizeram do negro um sujeito político subalterno.

EDUC-Pallas-Fapesp
ISBN 85-283-0239-3 • 2002 • 176 p. • 16x23 cm
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LAVRADORES DE SONHOS
Saberes e (des)caminhos de trabalhadores volantes 1980-2000

Maria Andréa Angelotti Carmo

A exemplo do que ocorre em várias outras regiões brasileiras, os camponeses pobres, ao migrarem para 
a cidade de Araguari, desnudam uma perversa racionalidade ditada pelas regras do mercado capitalista, 
que subverte desses trabalhadores a opção e a condição de trabalhar e morar no campo. Inseridos 
no espaço rural e urbano, esses trabalhadores, em suas lutas diárias, evidenciam uma forma singular 
de condução de suas vidas, no modo como lidam com demandas do urbano e com possibilidades 
de sustento; apresentam valores, saberes, perdas e conquistas, num constante elaborar/reelaborar de 
suas formas de atuação, negociação, de pensar o presente e o futuro e de (re)interpretar o passado.

EDUC
ISBN 85-283-0346-2 • 2006 • 236 p. • 14x21 cm

LÉVI-STRAUSS, ANTROPOLOGIA E ARTE
minúsculo – incomensurável 

Dorothea Voegeli Passetti 

A arte, os artistas, suas culturas e seus objetos situam-se no domínio de interesse principal deste 
livro através das originais formulações que se distribuem pela obra de Claude Lévi-Strauss.
Os objetos relatam mais do que a materialidade passada ou presente das culturas; são 
mais propriamente formas de pensar o mundo que, embelezando ou dissimulando, 
incorporam em sua concretude a sociedade, a natureza, o sobrenatural. Conectam 
e atravessam culturas, expõem a natureza como parte intrínseca da vida ou como 
designação criada para dignificar superioridades culturais muitas vezes traumáticas.

EDUC-Edusp
ISBN 978-85-283-0370-4 • 2008 • 488 p. • 17x24 cm

MEMÓRIA DAS LUTAS, A
As artes marciais orientais e a sua presença na cultura corporal de São Paulo

Felipe Eduardo Ferreira Marta

O que é encantador no livro A memória das lutas: as artes marciais orientais e a sua presença na 
cultura corporal de São Paulo é o fato de encontramos nele nuances, ambivalências, influências 
mútuas das práticas corporais orientais e daquilo que elas ainda guardavam da tradição quando 
de sua introdução no Brasil. Narrar esse universo de saberes e práticas com base nos testemunhos 
que Felipe Eduardo Ferreira Marta escolheu é uma tarefa que escapa a incursões fáceis, a 
datações correntes, à suposta “pureza” e unicidade dessas culturas que aqui chegaram. Ler 
este livro é ler um belo trecho da história de São Paulo, uma história marcada pela diversidade 
de povos que a construíram e que a fazem tão singular e, ao mesmo tempo, tão universal.

EDUC
ISBN 978-85-283-0395-7 • 2010 • 254 p. • 14x21 cm



Ciências Sociais

40 anos – 1974-2014
37

MEMÓRIA EM BRANCO E NEGRO
Olhares sobre São Paulo

Teresinha Bernardo 

Memórias de velhos de origem italiana e afrodescendentes, que resgatam não somente fatos, mas maneiras 
de ser e de pensar que documentam a dinâmica de processos socioeconômicos e culturais na cidade 
de São Paulo. Através desses depoimentos, o leitor vai além das individualidades e surpreende cenários 
de conflito, discriminações, jogos de poder entre grupos sociais, identidades sociais em construção.

EDUC-Editora da Unesp-Fapesp 
ISBN 85-283-0136-2 • 2007 • 207 p. • 16x23 cm 

MEMÓRIAS ANCORADAS EM CORPOS NEGROS

Maria Antonieta Antonacci 

A natureza da preservação de africanismos na memória coletiva dos descendentes de 
heranças africanas tem desafiado os estudiosos brasileiros nas várias disciplinas humanas. 
Das perspectivas históricas e sociológicas às manifestações culturais e religiosas, enquanto 
tentam interpretar o impacto de africanismos retidos em várias práticas culturais. 
Memórias ancoradas em corpos negros é uma coleção de estudos independentes, planejados 
para apreender evidências afrodiaspóricas, na originalidade de suas abordagens. 
É importante, para melhor entendimento e interpretação do tecido cultural brasileiro, não só da perspectiva 
da preservação de elementos culturais africanos no Brasil, mas também do reconhecimento de seus 
significados em várias manifestações culturais, desde o contar histórias a designs iconográficos.

EDUC
ISBN 978-85-283-0476-3 • 2014 (2ª ed.) • 382 p. • 16x23 cm

MERCOSUL A UNASUL
Avanços do processo de integração

Regina Maria A. F. Gadelha (org.)

Há futuro para o pequeno bloco do Mercosul? Resistirá ao projeto mais amplo da Unasul, que 
corresponde a interesses de distintas ambições dos países que compõem o grande e diverso 
continente americano? Sobreviverá às investidas dos países centrais e em que medida esse futuro 
corresponde aos anseios das populações envolvidas? Bilíngue, este livro reúne contribuições 
interdisciplinares nas áreas das ciências sociais e humanas, distribuídas em 28 capítulos. Seus 
autores não apresentam respostas, mas problematizam as dimensões geopolíticas, econômicas, 
sociológicas e institucionais da integração, buscando contribuir ao debate de instigantes dimensões 
acerca das possibilidades de uma que amplie o diálogo entre países e povos da América Latina.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0459-6 • 2013 • 768 p. • 16x23 cm 
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MODERNIDADE SOBRE RODAS, A 
Tecnologia automotiva, cultura e sociedade

Marco Antônio Cornacioni Sávio

Considerando a história dos artefatos como parte fundamental no processo de modernização 
brasileiro – e, no entanto, pouco presente na nossa historiografia –, o autor analisa 
o importante papel que o automóvel ocupou, desde a sua chegada em São Paulo, 
em 1900, até nossos dias, dando ao artefato não apenas a condição de objeto 
da história, mas também de agente de um processo de transformação.

EDUC
ISBN 85-283-0283-0 • 2003 • 201 páginas • 16x23 cm

MORADORES DE RUA
Uma questão social?

Camila Giorgetti

Este livro pretende apreender, comparar e analisar as representações sociais que fundamentam os 
preconceitos positivos e negativos em torno do morador de rua, sustentando-se sobre dois pilares 
fundamentais: as representações da sociedade acerca do problema dos moradores de rua e o tratamento 
institucional e individual que lhes é concedido, tendo a hipótese diretriz de que, quanto maior o preconceito 
negativo em relação ao morador de rua, menor seria a possibilidade de ele ter reconhecida sua cidadania.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0340-3 • 2010 • 288 p. • 14x21 cm

NATAL
Uma metrópole em formação

Maria do Livramento M. Clementino e Zoraide Souza Pessoa (orgs.)

O leitor desta obra terá oportunidade de conhecer melhor a atualidade dos problemas sociourbanos 
de Natal e de sua Região Metropolitana e, ao mesmo tempo, vislumbrar que há tempo e perspectivas 
de equacionamento e de solução para os problemas urbanos de uma metrópole em formação.

EDUC
ISBN 978-85-283-0396-4 • 2009 • 342 p. • 16x23 cm
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NEGRAS, MULHERES E MÃES
Lembranças de Olga de Alaketu 

Teresinha Bernardo 

Uma antropologia das relações raciais no Brasil, orientada segundo dois eixos: gênero e 
religiosidade. Com base em farta documentação, situa a mulher na sociedade brasileira para 
mostrar as condições de inferioridade a que é submetida – condições que se tornam ainda mais 
adversas quando se trata da mulher negra – e sua capacidade de superar dificuldades.

EDUC-Pallas
ISBN 85-283-0279-2 • 2003 • 194 p. • 16x23 cm

NOS RASTROS DOS RESTOS
As trajetórias do lixo na cidade de São Paulo

Rosana Miziara

Buscando a compreensão histórica de um objeto que toca tanto em receios humanos 
seculares e inconfessáveis quanto em interesses políticos e econômicos imediatos e 
centrais para a administração da vida urbana, este livro apresenta uma análise original 
e ricamente documentada sobre as trajetórias do lixo na cidade de São Paulo.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0207-5 • 2001 • 235 p. • 16x23 cm

NOVA GAZETA RENANA

Karl Marx 
(apresentação de Lívia Cotrim)

Este livro nos apresenta o momento da obra marxiana em que o autor participa diretamente da ação 
política revolucionária e reflete sobre ela. As páginas da Nova Gazeta Renana apresentam o desenrolar 
da revolução e da contrarrevolução de 1848-1849. As particularidades da Alemanha e da França, as 
relações entre luta política e luta social, revolução burguesa e revolução proletária são temas que ligam a 
atividade do jornalista com a do historiador. A importância desses textos, realçada pelo trabalho pioneiro 
de Fernando Claudin, reaparece agora, para o público brasileiro, graças ao trabalho meticuloso de Lívia 
Cotrim, que, além da tradução, escreveu uma primorosa apresentação. Obra de referência destinada a 
ter boa acolhida entre os historiadores e o público interessado em conhecer o pensamento de Marx.

EDUC
ISBN 978-85-283-0409-1 • 2010 • 612 p. • 16x23 cm
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OZUALDO CANDEIAS NA BOCA DO LIXO
A estética da precariedade no cinema paulista

Angela Aparecida Teles

Ozualdo Candeias problematizou temas cruciais para o país de forma inovadora, criando efeitos 
estéticos que desconstruíam as linguagens cinematográficas com as quais o espectador brasileiro 
estava habituado, provocando sua reflexão. Neste livro, ao considerar o fazer cinematográfico como 
“construção de novas sensibilidades e gostos por meio da produção e circulação de imagens”, 
Angela Teles enfrenta o desafio de propor novas perguntas à obra de Candeias, produzida na Boca 
do Lixo, relacionando-a ao crescimento da metrópole e seus processos sociais e políticos, tendo 
o cuidado de as articular a outras abordagens estéticas ali realizadas. Ao cunhar a expressão 
“estética da precariedade”, condensa aspectos primordiais do processo criativo de Candeias que 
lhe conferem singularidade. Precariedade entendida como tema e como escassez de recursos 
financeiros, como dificuldade de produção, distribuição e exibição, nunca como incompletude. 

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0448-0 • 2012 • 264 p. • 16x23 cm

PAPEL DA LIDERANÇA RELIGIOSA FEMININA NA CONSTRUÇÃO 
DA IDENTIDADE NEGRA, O

Maria Salete Joaquim 

Depoimentos de mães-de-santo do candomblé denotando o valor da liderança sociocultural 
e religiosa no cotidiano para a construção da identidade negra no Brasil. O candomblé, 
como campo de resistência cultural dos povos negros, e o papel das mães-de-santo 
na preservação das tradições e na reestruturação de suas comunidades.

EDUC-Pallas
ISBN 85-283-0202-4 • 2001 • 187 p. • 16x23 cm

PENSAMENTO E TEORIA NAS CIÊNCIAS SOCIAIS
Referências clássicas e contemporâneas

Lucia Bógus, Simone Wolff e Vera Chaia (orgs.)

No início dos anos 1990, o debate acerca da crise dos paradigmas nas ciências sociais é trazido de 
forma mais sistemática ao Brasil pelas mãos de Octavio Ianni, em notório artigo publicado na Revista 
Brasileira de Ciências Sociais. Embora a referida crise tenha sido aberta em face do contexto do 
pós-Segunda Guerra Mundial – que gerou uma cultura massificada e belicista, a qual se refletiu na 
imposição de uma ciência e tecnologia de hegemonia ocidental e colonizadora sobre outros tipos de 
conhecimento –, foi no bojo dos questionamentos da contracultura que as críticas paradigmáticas se 
tornaram mais contundentes no campo das ciências humanas. Vinte anos depois da abertura desse 
debate no Brasil, e com a “nova ordem” não só plenamente consolidada, mas já questionada em virtude 
de tantas outras crises (especialmente as econômicas), a leitura dos artigos deste livro proporciona 
um balanço atualizado das contribuições da produção intelectual gerada nesse quadro, para se 
empreender a miríade de teorias e possibilidades de análises acerca da sociedade contemporânea.

EDUC-Capes
ISBN 978-85-283-0352-0 • 2011 • 282 p. • 16x23 cm
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PODER E CONTRAPODER
Imprensa e morador de rua em São Paulo e Paris 

Camila Giorgetti

Este livro aborda com profundidade o morador de rua e a batalha por sua visibilidade na sociedade, no 
Estado, na academia e na mídia. O trabalho está dividido em duas partes. Na primeira, “O poder”, partindo 
da história do Estado do Bem-Estar Social, na Europa e no Brasil, e de sua crise, ao mesmo tempo que 
aponta aspectos pontuais desse processo, como os ideais igualitários em meio à racionalidade econômica 
e à instrumental. A autora segue em direção a uma análise diferencial de como os moradores de rua são 
objetos da estrutura legal nas duas cidades em que realizou sua pesquisa. Nesse movimento, analisa 
a relação entre o morador de rua e o poder constituído do Estado. A higiene social e a relatividade da 
cidadania são alguns dos modos como o poder prepara a cegueira social. Na segunda parte, 
“O contrapoder”, a autora passa a discutir os mecanismos possíveis de luta pela visibilidade que será 
essencial na transformação da cidadania inconsistente do morador de rua. Aqui, a academia e a mídia 
terão o papel fundamental, expondo a arquitetura da cegueira em curso: professores e jornalistas podem 
analisar e propor soluções contra a intolerância e o extermínio, modos dinâmicos da invisibilidade.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0363-6 • 2007 • 287 p. • 14x21 cm

POLÍTICA À MEIA LUZ, A
Ética, retórica e ação no pensamento de Maquiavel

Edison Nunes

Se, nos textos de Maquiavel, a política aparece à meia luz, é porque a fez descer à caverna, 
que, na conhecida imagem de Platão, representa o mundo, os claros e distintos conceitos que 
permaneceram até então impolutos por cuidadoso apartamento do território do demagogo e do sofista, 
justamente onde os homens vivem suas relações de poder. Platão e Aristóteles, Santo Agostinho 
e Santo Tomás compartilham o ânimo de proteger o pensamento político do “mundo da vida”. 
A originalidade de sua obra revela-se pela exigência de síntese sempre imperfeita. Com mais nitidez 
no Príncipe que nos Discursos, os livros de Maquiavel apresentam a notável singularidade de 
constituírem as únicas análises de situação concreta levadas à dignidade de tratados de filosofia 
política. Ao contrário dos pósteros, seus textos não buscam refundar o pensamento a partir de ideias 
claras e distintas e desdobradas pela dedução. Submete, antes de tudo, um conjunto de saberes 
que estatuem postulados universais ou mais frequentes, ou mais aceitos, simplesmente, aos juízos e 
ditames da razão prática, a saber, aqueles orientados pelo “bem comum” e para a ação política.

EDUC
ISBN 978-85-283-0382-7 • 2008 • 146 p. • 17x24 cm

POLÍTICA E DESUMANIZAÇÃO
Aproximações entre Agamben e a psicanálise

Marcus Cesar Ricci Teshainer

Política e desumanização... é um efeito pós Homo Sacer I, no Brasil, que despertou alguns 
pesquisadores e intelectuais brasileiros para a realização de estudos sobre a obra de Giorgio Agamben, 
a fim de debater com o pensador italiano a partir de seus pressupostos e suas proposições mais 
originais. Trabalho extenso e contínuo que a obra de um grande autor exige e que foi assumido 
por Marcus Teshainer como necessário. Os estudos de Teshainer no campo do direito e sobre a 
obra de Michel Foucault foram não só fundamentais em sua pesquisa e em suas reflexões, como 
lhe conferiram uma posição adiantada sobre determinados pressupostos inultrapassáveis da 
obra de Agamben, que um leitor competente não pode ignorar. Além disso, o autor convoca uma 
tradição de pensamento e práxis psicanalíticos, que restauram a posição do sujeito no campo do 
desejo – e não do direito, não como dever, não como injunção – e convoca a psicanálise como 
apoio no debate sobre o estatuto das representações em torno do sujeito (humano?) do desejo.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0456-5 • 2013 • 176 p. • 16x23 cm
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POLÍTICA E DROGAS NAS AMÉRICAS

Thiago Rodrigues

O autor realiza extensa pesquisa histórica e sociológica sobre o tema das drogas e do narcotráfico na 
sua constituição como fenômeno político e social contemporâneo. A análise histórica da constituição 
do proibicionismo em relação às drogas evidencia que tal proibição é o que cria o próprio tráfico.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0314-4 • 2004 • 334 p. • 16x23 cm

SAMPAULEIROS, OS
Cotidiano e representações

Ely Souza Estrela

Num estilo fluente e cativante, a autora estuda, com lucidez e sensibilidade, um dos fenômenos 
mais candentes da nossa história: a viagem real e simbólica do sertanejo baiano que, tangido 
pela seca e pela miséria, migra para São Paulo embalado pelo sonho de uma vida melhor.

EDUC-Humanitas-Fapesp
ISBN 85-283-0252-0 • 2003 • 254 p. • 14x21 cm

SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA E A DIALÉTICA DA CORDIALIDADE 

Paulo Niccoli Ramirez

Munido de amplo referencial teórico-conceitual, o livro Sérgio Buarque de Holanda e a dialética 
da cordialidade passa pelo conjunto da obra do autor-foco buscando a dialogia vida e obra 
que marca a narrativa de qualquer pensador. Paulo Niccoli Ramirez, ao proceder assim, põe 
em cena dilemas, contradições, aspirações da sociedade brasileira, mesmo em sua fase atual, 
cercada de otimismos populistas centralizadores, sinalizados pela onipresença do Estado. 

EDUC
ISBN 978-85-283-0433-6 • 2011 • 192 p. • 16x23 cm
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SILÊNCIO DAS MISSÕES DE PAZ, O

Reginaldo Mattar Nasser (org.)

Resultado de uma série de seminários e workshops, realizados na Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo e na Universidade de Coimbra, em 2010, no âmbito de um projeto aprovado 
pelo CNPq (Cooperação Internacional – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), 
este livro tem o mérito de abordar os chamados novos temas da agenda internacional, no 
contexto das operações de paz, ressaltando-se as questões de gênero, direitos humanos 
(com destaque para a questão do trauma pós-conflito) e cultura da violência.

EDUC-CNPq
ISBN 978-85-283-0445-9 • 2012 • 330 p. • 16x23 cm

SOCIABILIDADE JUVENIL E CULTURA URBANA

Márcia Regina da Costa e Elizabeth Murilho da Silva (orgs.)

O livro Sociabilidade juvenil e cultura urbana reúne artigos, fruto de pesquisas sobre questões da 
juventude contemporânea, numa perspectiva em que o local e o global se articulam, recriando e 
produzindo novas formas de viver nas grandes cidades. Assim, Berlim e São Paulo aparecem como 
o cenário da pesquisa comparativa sobre feminismo e hip-hop; mais adiante, vemos os jovens de 
Lisboa através de trabalhos que discutem o corpo, a tatuagem e as bandas de rock. A formação 
da torcida do clube francês Paris-Saint-Germain e a atuação dos skinheads nas periferias francesas 
trazem o debate sobre violência, intolerância e identidade na França. Há também a transformação 
do status do adolescente na família observada na sociedade catalã. Juventude, globalização e 
modernidade, trabalho, lazer e violência são temas que focalizam aqui nesta obra a realidade juvenil 
tendo como paisagem a metrópole paulistana. O objetivo desta publicação é trazer a um público 
maior análises e debates sobre a juventude através dos trabalhos de pesquisadores de renome 
internacional como José Machado Pais (Universidade de Lisboa), Carles Feixa (Universidade de 
Barcelona), tendo aqui sua primeira publicação no Brasil, Patrick Mignon e Youra Petrova (INSEP – 
Institut Nationale du Sport et Éducation Physique de Paris), com a primeira publicação em português.

EDUC-Capes
ISBN 85-283-0348-9 • 2006 • 300 p. • 14x21 cm

SOCIEDADE, CULTURA E POLÍTICA
Ensaios críticos

Miguel Chaia e Ana Amélia da Silva (orgs.)

Reunindo um conjunto de textos marcados por abordagens interdisciplinares e enfoques distintos nas 
áreas de Sociologia, Antropologia, Política e Relações Internacionais, esta publicação aborda questões 
centrais para as ciências sociais, discutidas tanto do ponto de vista teórico-metodológico como a 
partir de estudos empíricos de notória relevância para a compreensão da realidade contemporânea.

EDUC
ISBN 85-283-0315-2 • 2004 • 626 p. • 16x23 cm
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TERRORISMOS

Edson Passetti e Salete Oliveira (orgs.)

Terrorismos é uma rara obra: problematiza e discute um acontecimento tão presente no 
mundo atual quanto é objeto de um estranho silêncio. Os intelectuais de diversas gerações, 
convidados para realizar este exercício de pensar o terrorismo, trazem contribuições tão 
relevantes para o enfrentamento dos fatos que fazem parte de nosso cotidiano...  

EDUC
ISBN 85-283-0343-8 • 2006 • 188 p. • 14x21 cm

TRABALHO EM NOTÍCIAS SOBRE O MERCOSUL, O
Heterogeneidade enunciativa e noção de objetividade

Vera Lucia de Albuquerque Sant’Anna

A autora aborda a participação dos estudos da linguagem na compreensão de fenômenos sociais 
contemporâneos. Analisa, com base nos jornais Folha de São Paulo e El Clarín, o papel discursivo da 
imprensa, com destaque para notícias sobre o mundo do trabalho, como agente da integração no Mercosul.

EDUC
ISBN 85-283-0270-9 • 2004 • 267 p. • 16x23 cm

UTOPIA URGENTE
Escritos em homenagem a Frei Carlos Josaphat nos seus 80 anos

Frei Betto, Adélia Bezerra de Meneses e Thomaz Jensen (orgs.)

Ensaios sobre temas que lhe são caros – como justiça social, mística e engajamento, 
comunicação social, ética social, política e econômica, teologia feminista, estudos bíblicos, 
direitos humanos –; sobre sua própria obra; além de uma entrevista com ele próprio 
compõem esta coletânea, publicada em homenagem a Frei Carlos Josaphat.

EDUC-Casa Amarela
ISBN 85-283-0259-8 • 2002 • 565 p. • 16x23 cm
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VIDAS ABANDONADAS
Crime, violência e prisão

Vania Conselheiro Sequeira

Nesta importante pesquisa, realizada em um presídio paulista durante dois anos e meio, 
“as histórias ouvidas tomaram a palavra”, e vamos acompanhando, através das entrevistas 
realizadas, algumas vidas consideradas infames: homens em sua grande maioria jovens, 
oriundos das periferias, negros, pobres, com baixa escolaridade e quase nenhuma qualificação 
profissional. Esse é o “perfil” encontrado majoritariamente nas prisões brasileiras. 
Esse é o “perfil” daqueles que estão sendo exterminados diariamente em nome da 
segurança social, com aplausos maciços de vastos segmentos de nossa população.
Entretanto, se o poder sobre a vida se exerce cada vez mais planetariamente, a potência da vida 
também se faz presente. Ao trilhar os horrores do cotidiano prisional, Vania Sequeira nos aponta 
também – além das violências de toda ordem, do abandono, das desqualificações – o poder da vida. 

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0432-9 • 2011 • 168 p. • 16x23 cm

XIRÊ!
O modo de crer e de viver no candomblé

Rita Amaral 

Este livro desvenda a importância das festas no candomblé, o contexto em 
que ocorrem e o seu valor, dentro e fora da comunidade religiosa, como fonte 
agregadora de valores à sociedade e preservadora da tradição religiosa. 

EDUC-Pallas
ISBN 85-283-0267-9 • 2002 • 119 p. • 16x23 cm


