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Cultura & psicologia: questões sobre 
o desenvolvimento do adulto

Marta Kohl de Oliveira 
Editora Hucitec 
490 páginas, R$ 63,00

A obra explora a questão das diferenças 
individuais e culturais e o lugar da escola 
na configuração dos processos de desenvol-
vimento psicológico e da vida adulta como 
um movimento do desenvolvimento hu-
mano. Dividido em cinco subtemas, cada 
parte do livro é precedida de uma introdu-
ção que os contextualiza historicamente. 

editora Hucitec (11) 5093-0856 
www.huciteceditora.com.br

sob o signo de Atena: gênero na 
diplomacia e nas Forças Armadas

Suzeley Kalil Mathias (org.) 
Editora Unesp 
280 páginas, R$ 45,00

Os textos aqui apresentados propõem 
uma reflexão sobre o tema específico da 
mulher nas forças militares. Trata-se de 
uma abordagem inédita nas pesquisas de 
ciências sociais sobre gênero, pois abrange 
também análises a respeito da questão da 
mulher nas relações internacionais. Nesse 
sentido, o livro contribui para o avanço 
das pesquisas sobre gênero, diplomacia e 
Forças Armadas.

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

Cidadão do mundo

Maria Luiza Tucci Carneiro 
Editora Perspectiva / FaPESP 
480 páginas, R$ 75,00

Cidadão do mundo documenta o rechaço 
oficial aos judeus não somente no período 
autoritário da era Vargas, o Estado Novo, 
mas também na “transição democrática” 
do quinquênio Dutra. O livro revela um 
passado de discriminação das vítimas do 
Ho locausto e defende que o racismo e o 
antissemitismo são traços característicos 
de alguns círculos da elite brasileira, sejam 
eles políticos, militares ou diplomáticos.

editora Perspectiva (11) 3885-8388 
www.editoraperspectiva.com.br

A ilusão fecunda: a luta por educação 
nos movimentos populares

Marilia Pontes Sposito 
Editora Hucitec 
398 páginas, R$ 58,00

A reedição do livro de Marília Sposito traz 
uma análise sociológica de um momento 
histórico significativo do povo e de suas 
reivindicações, visto do ângulo da relação 
entre a escola, a família e a comunidade, 
revelando e questionando o impulso liber-
tador da luta popular por educação. 

editora Hucitec (11) 5093-0856 
www.huciteceditora.com.br 

Paisagens críticas: robert smithson: 
arte, ciência e indústria

Nelson Brissac Peixoto  
Editora Senac / Educ  
406 páginas, R$ 85,00

A obra de Smithson, um dos mais impor-
tantes episódios da arte contemporânea, 
caracteriza-se pelo interesse por proces-
sos geológicos e industriais que afetam a 
paisagem. Nesse sentido, Nelson Brissac 
questiona as relações entre ciência e arte 
refletindo de que forma os novos princípios 
científicos foram absorvidos pela prática 
artística ou como as questões desenvolvidas 
pela arte se revelaram sintonizadas com as 
novas abordagens no campo da ciência. 

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

William shakespeare –  
As canções originais de cena

Carin Zwilling 
annaBlume / FaPESP 
382 páginas, R$ 52,00

Este livro tem por objetivo pesquisar as can-
ções originais de cena na dramaturgia de 
William Shakespeare, procurando resgatar 
os principais elementos que lhe possibilitem 
percorrer a longa distância encontrada na 
travessia do teatro elisabetano/jacobino ao 
palco brasileiro. Contou com a colaboração 
de Leonel Maciel Filho e Andrea Kaiser.

AnnaBlume editora (11) 3031-1754 
www.annablume.com.brfo
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