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Nelson Werneck Sodré: 
entre o sabre e a pena
Paulo da Cunha e Fátima Cabral (orgs.)
Editora Unesp 
358 páginas, R$ 46,00

Um “militar marxista”,Nelson
Werneck Sodré desenvolveu uma
carreira de historiador em paralelo 
à vida militar,onde chegou à patente
de coronel.O livro traz textos de

historiadores,intelectuais e críticos de várias áreas sobre 
o pensamento desse entusiasta do movimento marxista,
a fim de resgatar e difundir sua visão crítica e apaixonada,
voltada para a transformação democrática do país.

Editora Unesp (11) 3242-7172
www.editoraunesp.com.br

Do corpo à alma:
missionários da Consolata 
e índios macuxi em Roraima
Melvina Araújo 
Associação Editorial Humanitas/FAPESP
248 páginas, R$ 25,00

A antropóloga Melvina Araújo traz
temas esclarecedores sobre o contexto
das relações entre missionários da
Consolata e índios macuxi,em que

aborda diversas questões como as agências religiosas e 
os povos indígenas,analisando os processos implícitos nas
relações interculturais,buscando compreender o que os
move e quais são os elementos que permitem sua existência.

Associação Editorial Humanitas (11) 3091-4593                              
www.fflch.usp.br/humanitas

Marcas da diferença: 
as literaturas africanas 
de língua portuguesa
Rita Chaves e Tania Macêdo (orgs.)
Alameda Casa Editorial
380 páginas, R$ 58,00

Marcas da diferença apresenta uma
reflexão sobre as obras literárias
produzidas em língua portuguesa nos

países africanos.O livro reúne textos de diversos
estudiosos dessa área,abordando as características
essenciais da produção de escritores africanos e a
compreensão da dinâmica das relações culturais que se
estabeleceram entre o continente africano e o Brasil.

Alameda Casa Editorial (11) 3862-0850
www.alamedaeditorial.com.br

A música e o risco
Rose Satiko Gitirana Hikiji
Edusp / FAPESP
256 páginas, R$ 40,00

O livro percorre os significados do fazer
musical entre crianças e jovens de baixa
renda participantes de um projeto
social de ensino de música.Rose Hikiji
aborda aspectos observados como as
possibilidades que esse fazer introduz

no cotidiano desses jovens descrevendo as relações entre 
a prática social e a construção da noção de corporalidade,
temporalidade e alteridade entre seus sujeitos.
Edusp (11) 3091-4151
www.usp.br/edusp 

Caminhos da identidade:
ensaios sobre etnicidade 
e multiculturalismo
Roberto Cardoso de Oliveira
Editora Unesp / Paralelo 15
258 páginas, R$ 37,00

Roberto de Oliveira reuniu seus
ensaios sobre etnicidade 
e multiculturalismo com a expectativa
de que sempre haverá espaço para 

a diversidade étnica e cultural mesmo num mundo
globalizado.O livro adiciona novos temas a questões
tradicionais,além de contribuir para o desenvolvimento
e a renovação de estudos sobre essa temática.
Editora Unesp (11) 3242-7171
www.editoraunesp.com.br

Livros

A casa do santo & o santo 
de casa: um estudo sobre 
a devoção a São Judas Tadeu,
do Jabaquara 
Rodolfo Witzig Guttilla
Landy Editora
224 páginas, R$ 15,00

Através de extensa pesquisa apoiada em
estudos antropológicos,o autor
desvenda as relações entre o catolicismo

popular e o institucional analisando a devoção por São
Judas Tadeu no Brasil.O livro aborda a dura contenda entre
padres,agentes de pastoral e devotos empenhados em fazer
prevalecer um significado para o santo e para a devoção,de
acordo com a visão de mundo e interesses de cada grupo.

Landy Editora (11) 3361-5380
www.landy.com.br
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