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Ciência ambiental:  
questões e abordagens
Marta Dora Grostein (org.) 
Annablume Editora/FAPESP 
456 páginas, R$ 56,00

Os artigos reunidos nesta coletânea con-
tribuem para o avanço da construção de 
uma ciência ambiental. O livro alerta para 
o tratamento das questões ambientais, sua 
articulação e reflexão acadêmica, além da 
implementação de políticas definidas em 
diferentes instâncias do poder público, e 
aposta na conscientização da sociedade 
sobre a importância dessas questões para 
as condições de vida no planeta. 

Annablume (11) 3812-6764  
www.annablume.com.br

Geografia política da água
Wagner Costa Ribeiro 
Annablume Editora 
162 páginas, R$ 32,00

Wagner Ribeiro propõe em seu livro ampliar 
o debate sobre a geopolítica da água. Cha-
mando atenção para o cenário de crise dos 
recursos hídricos e sua lógica de governança, 
o autor discorre sobre a necessidade de uma 
nova ética para gestão e uso da água, reduzin-
do o desperdício e estabelecendo mecanismos 
de controle quanto a sua mercantilização.

Annablume (11) 3812-6764  
www.annablume.com.br

O mundo e o homem:  
uma agenda do século XXI  
à luz da ciência
José Goldemberg 
Editora Perspectiva 
248 páginas, R$ 45,00

O livro reúne artigos que José Goldemberg 
escreveu para o jornal O Estado de S. Paulo 
sobre temas instigantes como ciência, meio 
ambiente, energia, Amazônia e universida-
de em que o cientista expõe didaticamente 
suas posições. O mundo e o homem sinteti-
za o acúmulo de experiência do professor 
de física nuclear, precursor no estudo de 
produção de energia, reitor, secretário de 
Estado e ministro.  

editora Perspectiva (11) 3885-8388  
www.editoraperspectiva.com.brfo
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Sociedade de classes  
e subdesenvolvimento
Florestan Fernandes 
Global Editora 
256 páginas, R$ 39,00

Aqui temos o relançamento de ensaios es-
critos entre 1965 e 1967 por um dos maiores 
clássicos da sociologia brasileira. A singula-
ridade do nosso capitalismo é amplamente 
tematizada pelos olhos críticos deste grande 
pensador, o qual defendeu, até o fim da vi-
da, que a condição de dependência do país, 
em seus aspectos econômico e cultural, só 
poderia ser efetivamente superada com de-
mocracia e socialismo.

Global editora (11) 3277-7999  
www.globaleditora.com.br

Os escritores da guerrilha 
urbana: literatura de 
testemunho, ambivalência  
e transição política (1977-1984) 
Mário Augusto Medeiros da Silva 
Annablume Editora 
296 páginas, R$ 35,00

O significado político, social e literário 
das obras de Renato Tapajós, Fernando 
Gabeira, Alfredo Sirkis e Reinaldo Gua-
rany é anali sado neste livro sob uma 
perspectiva que entrelaça estudos da me-
mória, ficção literária e sociologia. Má-
rio Medeiros da Silva possibi li   ta ao leitor 
traçar um resgate histórico do período 
ditatorial brasileiro em contraposição à 
tão naturalizada prática do esquecimento. 

Annablume (11) 3812-6764  
www.annablume.com.br

Fotografia de palco: 25 anos
Lenise Pinheiro 
Editora Sesc/Editora Senac 
456 páginas, R$ 135,00

Nos últimos 25 anos a fotógrafa paulista 
Lenise Pinheiro acompanhou os principais 
espetáculos, nacionais e estrangeiros, e retra-
tou instantâneos de ação e dos bastidores em 
suas lentes. O resultado é um belíssimo livro 
que, além da estética, faz um retrato histórico 
do que ocorreu nos palcos brasileiros. 

editora senac (11) 2187-4450  
www.editorasenacsp.com.br


