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Arquitetura e educação
Gelson de Almeida Pinto, Ester Buffa 
Edufscar 
152 páginas, R$ 35,00

Neste livro Gelson Pinto, arquiteto urbanis-
ta, e Ester Buffa, historiadora da educação, 
traçam o percurso histórico da instituição 
universitária nascida na Europa medieval, 
passando por diversas transformações até 
a análise de alguns dos projetos de plane-
jamento e construção do campus de gran-
des universidades brasileiras: UFRJ, USP, 
UFRGS, UnB e Unicamp. 

Edufscar (16) 3351-8137  
 www.editora.ufscar.br

Clarice: uma vida que se conta
Nádia Battella Goltib 
Edusp 
656 páginas, R$ 36,00

A sexta edição ampliada e revisada (com 
informações recentemente descobertas 
e imagens inéditas) do livro de Nádia 
Goltib propõe uma leitura fundamenta-
da tanto em dados biográficos de Clarice 
Lispector como em considerações críticas 
sobre sua obra literária e jornalística. A 
autora aborda a formação da persona-
lidade artística da escritora desde suas 
raízes ucranianas judaicas.

Edusp (11) 3091-4008  
www.edusp.com.br

religiões e cidades: rio de 
Janeiro e são Paulo
Clara Mafra e Ronaldo de Almeida 
Editora Terceiro Nome / FAPEsP 
248 páginas, R$ 39,00

Doze autores buscam responder à pergunta 
central do livro: “Como é possível a convivên-
cia de tantos credos em meio à loucura me-
tropolitana do Rio de Janeiro e de São Paulo?” 
A partir daí os textos se distribuem em três 
grandes tópicos: “Circuitos e segmentações”; 
“Sagrado no tempo e no espaço metropoli-
tano”; e “Usos e gestão do espaço público”, 
todos abordados sob o ponto de vista da re-
lação entre o sagrado e o urbano.

Editora Terceiro Nome (11) 3816-0333  
www.editoraterceironome.com.brfo
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o cativeiro da terra
José de souza Martins 
Editora Contexto 
288 páginas, R$ 39,90

Após 30 anos da primeira edição de um 
dos clássicos da sociologia brasileira, José 
de Souza Martins revisita sua obra incor-
porando novos textos, atualizando algumas 
discussões e acrescentando um ensaio fo-
tográfico. O autor afirma que ao mesmo 
tempo que se abolia o cativeiro dos homens 
iniciava-se o cativeiro da terra, condenando 
a modernidade brasileira e a nossa entrada 
no mundo capitalista a uma modalidade 
específica de coerção do trabalho.

Editora Contexto (11) 3832-1043  
www.editoracontexto.com.br

A luta pela anistia
Haike R. Kleber da silva (org.) 
Editora Unesp / Imprensa Oficial 
488 páginas, R$ 60,00

Este livro é resultado do esforço coletivo que 
se iniciou após os primeiros abusos da dita-
dura militar, com as lutas pela libertação dos 
presos políticos que mais tarde se constitui-
riam na campanha nacional pela anistia no 
Brasil. Diversos autores debatem a história 
política recente do país, refletindo sobre as 
lutas travadas em favor da democracia, as 
conquistas e derrotas dos movimentos, além 
da violação dos direitos humanos.

Editora unesp (11) 3242-7171  
www.editoraunesp.com.br

Florestan Fernandes:  
leituras & legados
Florestan Fernandes 
Global Editora 

376 páginas, R$ 49,00

O livro traz textos essenciais do pensamen-
to de Florestan Fernandes produzidos nas 
décadas de 1940 e 1950, tendo, em sua 
abertura, a introdução que ele escreveu, 
com apenas 26 anos, para a tradução de A 
contribuição à crítica da economia política 
de Marx. A segunda parte traz  “A educação 
como problema social”, entre outros. 

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


