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Solistas dissonantes: história 
(oral) de cantoras negras
Ricardo Santhiago 
Editora Letra e Voz 
296 páginas, R$ 40,00

Ricardo Santhiago apresenta histórias 
orais de 13 cantoras negras brasileiras: 
Adyel Silva, Alaíde Costa, Arícia Mess, 
Áurea Martins, Eliana Pittman, Graça 
Cunha, Ivete Souza, Izzy Gordon, Leila 
Maria, Misty, Rosa Marya Colin, Virgínia 
Rosa e Zezé Motta. Elas mostram como 
instituíram e consolidaram, na soma de 
conquistas individuais, uma nova história 
(oral) na música popular feita no Brasil.

editora Letra e Voz  
www.letraevoz.com.br

Abelhas: morfologia e função 
de sistemas
Carminda da Cruz Landim 
Editora Unesp 
408 páginas, R$ 110,00

Carminda Landim empreende um estudo 
minucioso, ricamente ilustrado, fruto dos 
seus 40 anos acadêmicos, que descreve 
a morfologia dos órgãos e sistemas das 
abelhas, tanto do ponto de vista anatômi-
co como da organização histológica e da 
ultraestrutura que os compõem, além das 
funções que castas e sexos desempenham 
na sociedade.

editora Unesp  (11) 3242-7171  
www.editoraunesp.com.br

Os americanos
Antonio Pedro Tota 
Editora Contexto 
304 páginas, R$ 47,00

O historiador Antonio Pedro Tota rastreia 
as origens, costumes e parodoxos do povo 
dos EUA que, para uns são um paradigma 
da modernidade, para outros, um monstro 
tentacular imperialista. E procura respon-
der questões como “Qual é a origem da 
autoconfiança e da soberba dos ameri-
canos?”, “Como se tornou um país rico e 
poderoso?”, entre outras perguntas.

editora Contexto (11) 3832-5838 
www.editoracontexto.com.br

Cultura com aspas
Manuela Carneiro da Cunha 
Editora Cosac Naify 
440 páginas, R$ 69,00

A produção ensaística da antropóloga Ma-
nuela Carneiro da Cunha em mais de 30 
anos de trajetória, incluindo textos inéditos 
de 2009, está reunida em Cultura com as-
pas. Seus estudos tratam da maneira como 
a “cultura” é reflexivamente constituída e 
engajada como uma categoria do encontro 
interétnico. A autora explora temas como 
direito indigenista, xamanismo, catequese 
e indigenização da cultura.

editora Cosac Naify (11) 3218-1444
www.cosacnaify.com.br

Brasil, Índia e África do Sul 
Maria Regina Soares de Lima  
e Monica Hirst (orgs.) 
Editora Paz e Terra 
238 páginas, R$ 28,00

Os artigos reunidos neste livro se debru-
çam sobre os desafios e oportunidades para 
novas parcerias entre esses três países que 
ganham cada vez mais importância no ce-
nário contemporâneo. Os autores discutem 
a importância que os valores democráticos 
e a defesa do multilateralismo têm nesses 
países, analisando-os tanto como países 
individuais quanto por seu relacionamento 
no âmbito da iniciativa IBAS.

editora Paz e Terra (11) 3337-8399  
www.pazeterra.com.br

Gente negra na Paraíba 
oitocentista
Solange Pereira da Rocha 
Editora Unesp 
332 páginas, R$ 55,00

Este estudo trata do universo de famílias 
negras, de pessoas escravas e livres da pro-
víncia da Paraíba, trazendo à tona as lutas 
pela construção de autonomia social e eco-
nômica. Enfoca como a escravidão no Nor-
deste silenciou uma massa de trabalhadores, 
criando a ilusão da ausência do preconceito 
entre as classes sociais.

editora Unesp  (11) 3242-7171  
www.editoraunesp.com.brfo
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