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LIVROS
::

Ordem, poder e conflito 
no século XXI: esse mesmo
mundo é possível
Luis Fernando Ayerbe
Editora Unesp
312 páginas, R$ 35,00

Ayerbe aborda o processo de hegemonia
dos Estados Unidos no âmbito
internacional e na América Latina 

em particular,gerando um debate sobre os alcances e
limites das transformações promovidas por movimentos
sociais e  sobre as possibilidades futuras do 
equilíbrio de poder que dê legitimidade à inserção 
de atores que interajam no cenário globalizado.
Editora Unesp (11) 3242-7171
www.editoraunesp.com.br

História e política 
em Maquiavel 
Patrícia Fontoura Aranovich
Discurso Editorial/FAPESP
308 páginas, R$ 36,00

A doutora em filosofia Patrícia
Aranovich busca em seu livro iluminar 
a relação direta entre política e 
história no pensamento de Maquiavel.

Observando a História de Florença, a última grande 
obra e também a única propriamente histórica 
do autor florentino,investiga-se o quanto há de história 
na filosofia política de Maquiavel e o quanto de política 
há em sua História de Florença.
Discurso Editorial (11) 3814-5383
www.discurso.com.br

Pioneirismo nos céus: 
a história da Divisão de
Aeronáutica do Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas
Roney Cytrynowicz 
Narrativa-Um/IPT
120 páginas, R$ 25,00

Pioneirismo nos céus conta a história
da Divisão de Aeronáutica do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulodurante o período 
de 1934 até 1957.A narrativa apresenta uma série 
de pesquisas desenvolvidas pela divisão do IPT para
consolidar a engenharia e a indústria aeronáutica 
e a aviação no Brasil.Um bonito livro com muitas fotos
interessantes de parte da história da aviação brasileira.
IPT (11) 3767-4228
www.ipt.br/atividades/servicos/publicacoes/

O ISEB, os intelectuais 
e a diferença: um diálogo
teimoso na educação 
Antônio Marques do Vale
Editora Unesp
248 páginas, R$ 40,00 

Com o intuito de detectar o lugar 
da educação na produção intelectual 
do Instituto Superior de Estudos

Brasileiros (Iseb),criado em 1955,Antônio do Vale 
estuda cinco autores históricos – Roland Cavalcanti 
de Albuquerque Corbisier,Álvaro Vieira Pinto,
Cândido Antônio Mendes de Almeida,Hélio Jaguaribe
Gomes de Matos e Alberto Guerreiro Ramos –,propondo
uma educação continuamente marcada pelo debate.
Editora Unesp (11) 3242-7171
www.editoraunesp.com.br

Diploma de brancura: 
política social e racial 
no Brasil (1917-1945)
Jerry Dávila 
Editora Unesp
400 páginas, R$ 60,00

O historiador porto-riquenho Jerry
Dávila,que dá aulas sobre relações
raciais no Brasil e nos Estados Unidos,

examina como as leituras científicas sobre a sociedade
definiam negros e carentes como deficientes,passando 
a influenciar as práticas educacionais.O livro traz 
um olhar histórico sobre o papel do pensamento racial 
na reforma e na expansão do ensino brasileiro.
Editora Unesp (11) 3242-7171
www.editoraunesp.com.brFO
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A paixão do negativo: 
Lacan e a dialética
Vladimir Safatle
Editora Unesp/FAPESP
336 páginas, R$ 40,00

Vladimir Safatle tenta aproximar duas
teorias que se ignoraram durante meio
século,o pensamento de Lacan e o 

de Adorno,indicando uma semelhança inesperada entre a
dialética em operaçãona prát ica clínica lacaniana e aquela
que vemos no filósofo frankfurtiano,também tributário
de Freud,Hegel e de uma reflexão sobre a práxis estética 
da criação artística.Dessa maneira,tal aproximação visa
evidenciarum capítulo da traje tória da dialética no século XX.
Editora Unesp (11) 3242-7171
www.editoraunesp.com.br
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