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inspiring means. You could not only going taking into consideration ebook amassing
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means to speciﬁcally get guide by on-line. This online proclamation O Manifesto
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having supplementary time.
It will not waste your time. acknowledge me, the e-book will no question aerate you
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you are now.
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O Manifesto comunista 150 anos
depois
Karl Marx, Friedrich Engels
Manifesto Comunista
Editora Garamond

Racism and Racial Surveillance
Modernity Matters
Routledge Based on the premise that the project of Western Modernity is a
structuring element of our societies, Racism and Racial Surveillance
explores in detail its legacies of coloniality and racialization that interfere
in a subtle and perverse way in the current social, cultural and political
systems. Guided by an interdisciplinary methodology, the various
contributions privilege historical contexts of colonial formation and oﬀer a
thorough and intersectional analysis on the specters of coloniality in the
upsurge of racism, surveillance, and criminalization, as well as the
presence of the phantom of the race in spaces of knowledge production
such as that of artistic ﬁeld, forensic genetics and criminal identiﬁcation.
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Drawing on multi case studies the book then proﬀers key concepts and
historical background that will be of interest to researchers, students and
professionals in a broad range of areas of social sciences and humanities
research, including ﬁelds such as criminology and policing, science and
technology studies, arts studies, literary studies, race and ethnic studies
and, ﬁnally, memory studies.

Teoria & debate
Desorganizando o consenso
nove entrevistas com intelectuais à
esquerda
Editora Fundacao Perseu Abramo

Lutas sociais
Direitos Humanos: Uma Antologia Principais Escritos Políticos,
Ensaios, Discursos e Documentos...
EdUSP

Corporativismo e Pragmatismo:
Empresariado Industrial e Estado no
Brasil (1990-2018)
Editora Appris Em um país onde o Estado é tão presente, como no Brasil, os
estudos sobre as relações entre esse Estado e a sociedade têm produzido
uma vasta bibliograﬁa. Visto sob esse prisma, uma nova obra abordando as
relações entre Estado e um segmento particular da sociedade, o
empresariado industrial, somente se justiﬁca se trouxer um novo olhar
sobre essa temática. É justamente isso que o livro de Juarez Varallo Pont
oferece aos leitores. Alicerçado em detalhada pesquisa e respaldado na
melhor literatura sobre o tema, o autor mostra uma visão distinta daquela
que, recorrentemente, percebe o Estado como agente político dominante
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nessa relação.

La salud sí tiene precio
Medicamentos, hospitales,
pandemias y la necesidad de
repensar el sistema sanitario
Siglo XXI Editores A partir de la pandemia de covid-19 se hizo evidente que
salud y economía están entrelazadas. Pero la naturaleza de ese vínculo se
presta a confusión. ¿Quiere decir que el campo de la salud es un mercado
regido por el mecanismo neutral de la oferta y la demanda? ¿Que los
precios de los medicamentos y tratamientos se corresponden
virtuosamente con los costos de producción y no hay posiciones
monopólicas en la industria farmacéutica? ¿Que simplemente hay que
asegurar el uso óptimo de los recursos para atender las enfermedades,
evaluar la eﬁciencia de los servicios sanitarios y mejorar su organización?
Este libro, que reúne el aporte de autoras y autores con enorme
experiencia en la investigación y gestión sanitaria, viene a discutir ese
enfoque técnico-gerencial, que se desentiende de las desigualdades
sociales y geográﬁcas en el acceso a la salud. Y propone una discusión
abierta y franca desde una perspectiva fuerte –no meramente retórica– de
la salud como un derecho. Construye así una agenda de debate por fuera
de las recetas automáticas. Con foco en el sistema sanitario argentino y
brasileño, y atendiendo también a modelos de los países centrales,
describe el caso argentino, donde conviven tres subsistemas heterogéneos
entre sí y hacia el interior de cada uno: el público, el privado y el de la
seguridad social. Se pregunta por el rol del Estado en cuanto a inversión,
coordinación y creación de incentivos. Explica hasta qué punto el campo de
la salud (que involucra la industria química, biotecnológica, mecánica, y un
gran potencial de innovación) puede ser un motor de desarrollo productivo,
generación de empleos y soberanía sanitaria. Y pone la lupa en consensos
que conviene revisar: ¿cómo puede ser que solo en salud se dé la paradoja
de que un mayor desarrollo tecnológico, en lugar de abaratar los servicios,
los encarezca? ¿Cuánto incide en esto la concentración corporativa y la
lógica ﬁnanciera de los laboratorios? ¿Cuánto le deben las vacunas al
impulso del sector privado y cuánto a la inversión pública? ¿Cómo
garantizar un calendario de vacunación que se pueda ﬁnanciar en el largo
plazo? ¿Cómo articular una gobernanza global de la salud a contrapelo de
la concentración de las patentes en pocas manos? Con mirada amplia, La
salud sí tiene precio busca abrir un debate colectivo impostergable, para
repensar el sistema de salud con el objetivo de que sea más igualitario,
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más accesible, capaz de responder a las necesidades de la población y de
contribuir al desarrollo económico nacional.

10 lições sobre Marx
Editora Vozes Limitada O presente livro conduz o leitor por um caminho nem
sempre trilhado pelos admiradores de Marx. Ele aponta para aspectos de
seu pensamento que muitas vezes permanecem na penumbra e, por isso
mesmo, oferecem condições para as mais diversas e contraditórias
interpretações. O autor se preocupa em demonstrar o valor da teoria de
Marx para os dias atuais, defendendo a idéia de que a ﬁlosoﬁa política e
social de Marx ainda tem muito a nos ensinar, a despeito das mudanças
sofridas pelo capitalismo nos últimos tempos.

SEMIÁRIDO BAIANO - A DINÂMICA
CONTRADITÓRIA DO
DESENVOLVIMENTO
Editora Baraúna A obra se inicia com a discussão sobre o processo de
desenvolvimento do semiárido baiano a partir da seca que, historicamente,
se constituiu em importante instrumento de exploração econômica e de
dominação política, servindo de justiﬁcativas para transformar os
benefícios públicos em favores políticos e para a transferência de recursos
públicos para a iniciativa privada. Discute a região semiárida numa
perspectiva sociológica, focalizando as formas como os sertanejos se
relacionam entre si e com a natureza e sua visão peculiar de mundo e de
economia, demonstrando que o modelo de desenvolvimento empreendido
serviu principalmente para alimentar o processo de acumulação de capital.

Tradições e modernidades
Editora FGV Tradição e modernidade são duas palavras que geraram muitos
debates e reﬂexões nos últimos anos. Neste livro são categorias dinâmicas,
ﬂexionadas no plural e em constante diálogo. A cultura surge como força
política, abrindo o leque de possibilidades para a compreensão dos
processos de modernização. Mais do que discussões conceituais, os textos
aqui apresentados enfatizam as escolhas e as ações dos agentes sociais. A
multidisciplinaridade também dá o tom: os intercâmbios da história com a
antropologia, a sociologia e a ciência política revelam as diferentes facetas
do encontro da modernidade com o legado originário das tradições.
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Trabalho informal
da funcionalidade à subsunção ao
capital
Edições Uesb

A política externa brasileira e a
UNASUL
geopolítica e expansão do
capitalismo brasileiro na América
do Sul
SciELO - EDUERJ Investiga a tensão entre a dimensão política e econômica da
política externa brasileira, em período marcado pela ascensão das forças
progressistas em diferentes países sul-americanos, na primeira década do
século XXI. A análise efetua-se ao nível macro, sistêmico, da relação entre
Estado e capitalismo, na dimensão regional, entre os projetos políticos de
regionalismo e a expansão do capitalismo brasileiro na América do Sul, e
ao nível micro, nacional, entre as orientações de política externa das
distintas coalizões políticas e o modelo de desenvolvimento dominante.
Com esse recorte temporal, o autor propõe uma reﬂexão sobre as
mudanças na América do Sul, e especialmente no Brasil, destacando a
criação da União das Nações Sul-Americanas (Unasul) como expressão das
políticas sociais inclusivas e políticas externas autônomas adotadas. A obra
inclui ainda um olhar sobre o momento atual, com a perda da arquitetura
institucional sul-americana construída em governos anteriores e o reﬂuxo
dos investimentos internacionais de empresas brasileiras envolvidas nos
processos da Lava Jato, entre outros aspectos.

O longo bonapartismo brasileiro
(1930-1964)
Mauad Editora Ltda Distanciando-se de interpretações celebratórias, mas,
igualmente, diferenciando-se da crítica politicamente interessada em
desconstruir o varguismo, este livro propõe uma interpretação de conjunto
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para a origem e a trajetória histórica de um regime que atravessou
momentos muito diferentes. Trata-se de uma tarefa de enorme
complexidade. O autor alcançou uma interpretação sintética da relação
entre as classes subalternas, os sindicatos e o aparelho de Estado cujos
fundamentos teóricos não poderiam deixar de repousar na análise de Marx
sobre a curta existência da Segunda República Francesa. Por meio da
atualização do conceito de bonapartismo, o autor foi capaz de apreender
as complexas relações entre as diferentes forças sociais em presença, em
um país em ritmo alucinante de transformação. (Trecho da quarta capa
assinada pelo professor Ruy Braga, do Departamento de Sociologia da
USP).

A superindústria do imaginário
Como o capital transformou o olhar
em trabalho e se apropriou de tudo
que é visível
Autêntica Editora A partir da segunda metade do século XX, o capitalismo
entrou em acelerada mutação e o corpo da mercadoria perdeu lugar para a
imagem da mercadoria, interpelando o sujeito pelo desejo, não mais pela
necessidade. O valor de uso deu lugar ao valor de gozo. Assim, os
conglomerados monopolistas globais que se ocupam da comunicação, da
exploração do olhar e da extração dos dados pessoais – e dos quais as
mídias digitais um combustível e uma extensão – se tornaram o centro do
capitalismo, a aura mais fulgurante da Superindústria do Imaginário. Este
livro pretende, portanto, explicar a mudança no curso a partir da qual a
comunicação desenvolveu sua capacidade particular de fabricar valor em
escala superindustrial e passou a dominar nada menos que o centro do
capitalismo. Para isso, Eugênio Bucci se vale de um repertório vasto, que
vai da sociologia jurídica à linguística, da física à ﬁlosoﬁa, da psicanálise à
economia política, se inscrevendo, também, no campo dos estudos da
comunicação.

Karl Marx
Uma biograﬁa
Boitempo Editorial Com maestria e erudição, José Paulo Netto nos conta a
história de Karl Marx neste livro fundamental, fruto de uma vida inteira
dedicada ao estudo da obra marxiana. Entrelaçando realidade sociopolítica
e aspectos da vida privada do biografado, o autor dá luz à trajetória do
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pensamento, da atividade política, da elaboração dos textos, dos afetos e
desafetos – enﬁm, ao grande legado do criador do socialismo cientíﬁco. Ao
recorrer aos textos produzidos por Marx um a um, entremeando suas
reﬂexões a uma ampla série de citações (escolhidas a dedo), José Paulo
Netto oferece ao leitor um rico guia de leitura da vida e da obra de Marx.
Também são convocados a participar dessa sinfonia textual outros
biógrafos e comentaristas, tornando o quadro ainda mais complexo e
instigante, sem nunca perder o ﬁo. Trata-se de uma narrativa que se dá em
dois tempos: além do texto principal (dividido em oito capítulos mais o
epílogo), o livro conta com 1.006 imprescindíveis notas de ﬁm. Esse
portentoso conjunto, além de formar uma obra incontornável na área dos
estudos marxistas, há também de ser celebrado pelos amantes das boas
biograﬁas.

O documentário de Eduardo
Coutinho
Televisão, cinema e vídeo
Editora Schwarcz - Companhia das Letras Acompanhando 40 anos da trajetória
de Eduardo Coutinho, mestre do cinema documental no Brasil, Consuelo
Lins analisa nesse livro todos os ﬁlmes do diretor, desde o premiado
"Cabra marcado para morrer" (1964-84) até "Peões" (2004). Esse estudo
cronológico passa por "Edifício Master" (2002) e ainda pelo Globo Repórter
dos anos 70 e 80, onde o cineasta desenvolveu uma forma especíﬁca de
fazer documentários "com os outros, e não sobre os outros". O tema desse
livro é a investigação dos procedimentos de criação, métodos de trabalho,
condições de realização, posturas éticas e opções estéticas e técnicas de
Coutinho, que pode provocar transformações nas idéias preconcebidas que
todos nós — público e personagens — construímos a respeito do mundo em
que vivemos. Trata-se de uma reﬂexão teórica muito bem fundamentada
sobre um conjunto de obras que resiste às tentativas de uniformização.
Leitura obrigatória para os amantes e os estudiosos de cinema, televisão e
vídeo, sendo indispensável para todos aqueles que se interessam pela
história e a cultura no Brasil. Inclui: mais de 150 fotos; ﬁchas técnicas dos
ﬁlmes de Eduardo Coutinho; cinebiograﬁa do diretor.

Marxismo, Direito e Relações
Internacionais
Lumen Juris A presente obra coletiva reúne análises críticas de
pesquisadores que, sob o viés marxista, buscam desvelar a essência do
Direito Internacional e das Relações Internacionais, para além de suas
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aparências. Em síntese, propõe-se uma releitura das ideias dominantes
nessas áreas no âmbito acadêmico, critica-se a economia política
internacional capitalista e desvenda-se o caráter imperialista da forma
jurídica. Sabe-se que, na história recente, as crises do capitalismo e suas
rearticulações ensejaram novos processos de acumulação e reprodução do
capital, resultando em diferentes dinâmicas exploratórias e mantendo a
condição privilegiada de desenvolvimento dos países hegemônicos. Em
tempos nos quais a dominação pelo centro global e a dependência nas
regiões periféricas se acentuam, esta obra fornece o aporte teórico
necessário para uma resistência anti-imperialista.

Religião e consumo
Relações e discernimentos
Editora Paulinas A coleção Religião e Universidade é um espaço a mais de
divulgação da produção coletiva da academia. Seus livros querem ser
expressão do intenso trabalho que vem sendo desenvolvido nos meios
acadêmicos em duas direções complementares: 1) oferecer à sociedade um
conhecimento mais amplo do fenômeno religioso contemporâneo; 2)
acolher em nossos centros de pesquisa a palavra ética e sábia de nossas
tradições religiosas. O mercado mundial com seus bens de consumo parece
ser a panaceia deste século, a seduzir ricos e pobres, potências mundiais e
nações carentes. Na expectativa de realização humana imediata, discursos
críticos que apontem as dominações e os interesses do mercado já não
obtêm a adesão de outrora. Não é educado duvidar de que seja possível ser
feliz aqui e agora. Para tanto, basta consumir, e assim obter cidadania.
Este livro propõe-se a uma aproximação crítica a este fenômeno, dividida
em três partes. Primeiro apresenta o atual estado da cultura de consumo,
tal como se veriﬁca em situações de hiperconsumo e subconsumo de bens
materiais e culturais. Em seguida, analisa os vários sentidos e signiﬁcados
decorrentes do impacto desta nova sociedade sobre as múltiplas crenças e
práticas religiosas e o inﬂuxo destas sobre a mesma sociedade.
Finalmente, avaliando a questão à luz da Tradição cristã, a obra oferece
alguns fundamentos para a crítica ético-teológica desta cultura
consumista.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO
BRASIL: LEITURAS A CONTRAPELO
Junqueira&Marin Editores Publicação Gratuita > Leia / Baixe / Compartilhe
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Mutações: entre dois mundos
Edições Sesc Este livro retoma os temas discutidos ao longo de trinta anos
de conferências promovidas por Adauto Novaes, enquanto celebra dez anos
da série de livros Mutações. Essa retomada busca repensar esses temas à
luz das mutações que o tempo proporciona, e também pensar o que eles
ainda comportam e restou impensado. Os ensaios nascidos dessa proposta
delineiam a conﬂuência entre um mundo que está deﬁnhando e outro que
ainda não começou. Nessa reﬂexão cabem questões e diretrizes
importantes como, por exemplo, dar visibilidade ao pensamento que
procura reestruturar-se e questionar a ética, as artes, a condição humana,
a convivência e a política no contexto dos novos valores trazidos pela
ciência e pela técnica.

Intelectuais e Estado
Editora UFMG

O Inimigo do Século
Mauad Editora Ltda O livro recupera a origem e o signiﬁcado do conceito de
raça no pensamento de Arthur de Gobineau, autor considerado “pai do
racismo” por parte signiﬁcativa dos estudiosos do século XX. Em
contraposição a essa visão, tornada canônica, a pesquisa apresentada
nesta obra defende a hipótese segundo a qual a concepção racial do savant
francês ancora-se em uma ideia de linhagem cuja gênese remete à tradição
germanista, surgida no século XVI e retomada no XVIII no contexto da
querela das duas raças.

Educação a distância
Democracia e utopia na sociedade
do conhecimento
Papirus Editora A expansão dos cursos on-line no Brasil é frequentemente
caracterizada como um processo de democratização do ensino. No entanto,
esse aspecto envolve não apenas a constatação do maior acesso
proporcionado por esse meio, mas também lhe atribui uma qualidade
moral. Ou seja, a aﬁrmação de que o aumento de oferta de vagas
promovido pela educação a distância assinala um movimento
democratizante apresenta um juízo moral positivo, visto que "ser
democrático" constitui um valor em nossa atualidade. Esse livro analisa o
contexto histórico e social a partir do qual a EaD via internet vem sendo
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considerada, em documentos oﬁciais brasileiros, como "o novo paradigma
educacional", como fenômeno surgido no interior da denominada
"sociedade do conhecimento".

O espelho riscado
a trajetória do pensamento de
esquerda e o desaﬁo do futuro
Editora Dialética "O Espelho Riscado" analisa a trajetória para compreender o
pensamento da esquerda política em suas formulações iniciais até os
nossos dias. Propõe percorrer o caminho da formação da visão de mundo
do socialismo, sua história, ações e personagens. Do socialismo utópico de
Babeuf ao materialismo cientíﬁco de Marx e Engels, contextualiza-se o
percurso para chegar a 1989 e aprofundar as razões da falência do
socialismo, simbolizada pela queda do muro de Berlim. Os valores,
tomados como centrais na concepção de esquerda, igualdade e liberdade,
são analisados, como também os conceitos de diferença e outro. À luz do
pragmatismo ﬁlosóﬁco, estuda-se igualmente a psicopolítica do poder, o
pluralismo e a noção de justiça ? da justiça como lealdade ampliada à
redescrição da realidade por meio de uma nova autoridade semântica,
como nos ensina Richard Rorty. Identiﬁcar o colapso do socialismo e a sua
impossibilidade, demonstrados na prática dos governos do Leste Europeu;
formular, revisando a crítica ao dogmatismo da esquerda, o marco teórico
para servir de base à nova visão da esquerda, revelam-se objetivos desta
obra. E, nesse sentido, a construção de um glossário se apresenta
metodologicamente pertinente tal qual o relato da experiência nas eleições
de 2020. Elaboram-se, assim, contribuições necessárias para, de um lado,
superar a nostalgia e a memória da Esquerda da Tradição e, de outro,
apontar um novo caminho à sociedade contemporânea: a Esquerda da
Diferença.

Da Casa Verde ao Subsolo:
Machado de Assis e Dostoiévski
entre modernidade e tradição
Mauad Editora Ltda Machado de Assis e Fiodor Dostoiévski reelaboraram,
através da literatura, os contextos históricos de países imersos em
processos modernizantes marcados pelo ﬁm da escravidão e da servidão.
Suas obras problematizam alguns dos marcos essenciais da Modernidade,
como a aﬁrmação da personalidade e da consciência individuais, a
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cientiﬁcidade, o ateísmo e a explosão de redes tradicionais de
sociabilidade, gerando tensões e incertezas. Questões às vezes recusadas,
mas sempre presentes nos contextos vivenciados e reescritos, de formas
especíﬁcas, por Dostoiévski, por Machado e por seus interlocutores russos
e brasileiros. Nesta obra a autora trança História, Literatura e Filosoﬁa, em
linguagem ﬂuente e envolvente, para nos apresentar, entrelaçados, ambos
os escritores.

À SOMBRA DE NARCISO: Uma
análise psicossocial do narcisismo
contemporâneo
Editora Baraúna Á SOMBRA DE NARCISO: uma análise psicossocial do
narcisismo contemporâneo O livro constitui-se por meio de uma
investigação psicopolítica do denominado ‘narcisismo da
contemporaneidade’. O principal propósito é compreender formas
especíﬁcas de sofrimento psíquico na atualidade, que geralmente estão
relacionadas à desconsideração pelos afetos e sentimentos (de si mesmo e
dos outros).

Heranças de Derrida (vol. 1)
Da ética à política
Nau Editora Heranças de Derrida é uma obra publicada em 3 volumes, que
reúne os textos apresentados no I Colóquio Internacional Desconstrução,
Linguagem e Alteridade, ocorrido no Instituto de Filosoﬁa e Ciências
Sociais da UFRJ em 2011. O Colóquio foi uma realização conjunta do Grupo
de Trabalho Desconstrução, Linguagem e Alteridade (ANPOF); Khôra:
Laboratório de Filosoﬁas da Alteridade (UFRJ); Núcleo de Estudos em Ética
e Desconstrução (PUC-Rio); Núcleo em Ética e Políticas Contemporâneas
(UFU); Politeía: Laboratório de Política e Metafísica (UFRJ). Esta publicação
foi possível graças ao apoio dos Programas de Pós-graduação em Filosoﬁa
da UFRJ e da UFMG. Volume 1: Heranças de Jacques Derrida – da ética à
política Volume 2: Heranças de Jacques Derrida – da linguagem à estética
Volume 3: Heranças de Jacques Derrida – da ﬁlosoﬁa ao direito

Graciliano Ramos – Um escritor
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personagem
Autêntica "Pela aguda compreensão do processo de formação da sociedade
brasileira e pela percepção dos elementos conﬂitantes na modernização do
País é que Graciliano Ramos produz uma prosa de ﬁcção fortemente
marcada pelo autoquestionamento, ocorrência esta que chega a constituir
uma categoria de análise cujo epicentro é a negatividade decorrente da
percepção do escritor das contradições entre a literatura e a vida. É,
portanto, um modo de elaboração da escrita literária que recusa o mero
artifício estético de a literatura voltar-se sobre si mesma para perscrutar
técnicas e procedimentos discursivos; ela passa a questionar sua função
mesma enquanto elemento do conjunto das práticas de dominação que se
processam no interior do processo civilizatório e são, geralmente,
escamoteadas pela historiograﬁa."

Neoliberalismo e desigualdade
social: reﬂexões a partir do Serviço
Social
Editora da PUCRS O livro Neoliberalismo e desigualdade social: reﬂexões a
partir do Serviço Social, organizado por docentes do Programa de PósGraduação em Serviço Social da Escola de Humanidades da PUCRS, com
apoio da Capes, articula um conjunto de produções de professores,
discentes e egressos do Programa que participam de investigações junto
aos Grupos e Núcleos de Pesquisa a ele vinculados. Distribuídas em quatro
eixos – (1) Proteção Social e Economia na América Latina, (2) Serviço Social
e Direitos Humanos, (3) Trabalho, Corpo e Saúde e (4) Educação, Formação
e Ensino em Serviço Social –, as produções versam sobre temas atuais e
complexos, cuja leitura, sem dúvida, contribuirá, para a atualização de
proﬁssionais, como fonte de consulta para pesquisas e demais produções,
bem como para orientar o trabalho de proﬁssionais de áreas diversas,
preocupadas com as refrações da questão social na sociedade. Em tempos
de naturalização das desigualdades e negação de direitos, reaﬁrmá-los é
uma forma de resistência. Jane Cruz Prates Professora Doutora e
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social Escola de
Humanidades – PUCRS

Instituciones, empresa y desarrollo
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humano.
Dykinson La obra que llega a los lectores aporta importantes contribuciones
a la reﬂexión del papel de las instituciones que conforman la sociedad,
especialmente las empresas, en el proceso de posibilitar el desarrollo
humano con justicia y ecuanimidad. Se divide en siete ejes temáticos, que
tratan, en primer lugar, de la relación entre Derecho, Economía e
Instituciones Empresariales; a continuación, trae las discusiones en el
campo del trabajo pensadas desde la perspectiva del desarrollo sostenible;
en continuidad, la preocupación se dirige al debate de las políticas públicas
a la luz de la noción de justicia social. Los temas posteriores adoptan el
enfoque del bienestar y la inclusión social, la política y su papel en la
construcción de identidades y en el fortalecimiento de los derechos
humanos. La búsqueda de la resolución de conﬂictos y la lucha contra la
delincuencia dentro de parámetros éticos también encuentra espacio en
esta publicación, que ﬁnaliza su amplio abanico temático centrándose en la
imbricación de la Historia con el Derecho y el Estado en Iberoamérica.Como
puede observarse, el resultado del III CEADP es muy rico en la calidad de
las investigaciones y enfoques, así como en la diversidad de temas
analizados.Esperamos que con este trabajo podamos contribuir, con
diferentes perspectivas sobre los problemas contemporáneos y sus
posibilidades de superación, al debate social que conduce a acciones para
transformar las instituciones en Brasil, España y otras naciones del mundo,
a nuevos niveles, de mayor justicia social, solidaridad y desarrollo humano.

Modernidades alternativas
Editora FGV Lá no século XVII, começaram as disputas: de um lado, as
modernidades liberais; de outro, as modernidades alternativas. Entre estas
múltiplas tendências, um denominador comum: evitar, como se fosse
possível, as tragédias provocadas pelos programas liberais de
modernidade. No século XX, novas propostas: pela esquerda, a socialdemocracia, o socialismo soviético, os nacional-estatismos; pela direita, os
corporativismos, os fascismos, o nazismo. Eis o que nos interessa: o
inventário dos projetos alternativos de modernidade em seus tortuosos
itinerários, contradições e impasses.

O lugar do marxismo na formação
proﬁssional em serviço social
Editora da PUCRS A presente obra foi agraciada com menção honrosa, na
edição de 2018, do Prêmio Tese da Capes, dada a sua relevância por
articular aspectos pertinentes ao projeto ético-político do Serviço Social e
se direcionar para o ensino da proﬁssão no âmbito da graduação no Rio
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Grande do Sul. O processo foi realizado a partir da análise de projetos
pedagógicos, currículos e disciplinas, além da escuta de sujeitos,
registrada com dados empíricos, problematizados à luz da fundamentação
marxiana e, portanto, a partir de uma concepção de totalidade. Abordamse a teoria e o método em Marx, a relação histórica dessa perspectiva
teórico-metodológica com o Serviço Social e a mediação desses dois
elementos na formação proﬁssional da área. O produto de seu trabalho não
apenas desvenda possibilidades e limites e desoculta mediações
reducionistas e apropriações superﬁciais, mas também aponta caminhos
para o seu adensamento, dá visibilidade ao vigor dos aportes dessa teoria
e de seus valores como parte essencial do instrumental, sem o qual o
trabalho do assistente social perde substância e efetividade. Trata-se de
uma obra fundamental a todas e a todos os assistentes sociais engajados
na defesa de um projeto proﬁssional crítico do Serviço Social.

Revista sem terra
Laços de Trabalho, Fios da Memória
e Redes Migratórias
Appris Editora e Livraria Eireli - ME Laços de Trabalho, Fios da Memória e Redes
Migratórias lança um novo olhar sobre as identidades de migrantes
nordestinos em cidades do interior de São Paulo. Usando as metáforas das
redes, ﬁos, contos e laços para simbolizar identidades e memórias, a
autora investiga duas cidades paulistas que recebem anualmente grande
ﬂuxo de migrantes rurais nordestinos para o trabalho no corte da cana:
Guariba e Serrana. As diferenças entre essas cidades saltam à vista nas
pesquisas de campo que incluem também São Raimundo Nonato, no Piauí,
além de uma inusitada viagem de volta às terras de origem em um ônibus
clandestino. No desenrolar dos contos, ﬁos de memória e laços dos
migrantes que compõem a obra, percebe-se como se constituem as
diferentes redes sociais e a sua grande importância para a sobrevivência
dos migrantes. Acostumados com estratégias simbólicas de sobrevivência,
os migrantes as recriam em seus locais de destino, experimentando um
preconceito que varia de acordo com a situação histórica, política, social e
simbólica das cidades receptoras. Curiosamente, como se perceberá no
diálogo com a crítica especializada, as relações simbólicas e comunitárias
criadas pelos migrantes são muito mais eﬁcazes do que as regras e normas
institucionais, tão pouco presentes em seus locais de origem. Ao percorrer
os ﬁos e laços das redes migratórias, esta obra contribui para a reﬂexão
sobre as razões dos deslocamentos dos grupos migrantes, de sua acolhida
diferenciada e, ﬁnalmente, sobre as memórias, relações pessoais e a
organização dos migrantes a partir de dimensões ora tão objetivas, ora tão
subjetivas.
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Conhecimento escolar e luta de
classes
a pedagogia histórico-crítica contra
a barbárie
Autores Associados "O livro de Dermeval Saviani e Newton Duarte expressa a
concepção de conhecimento escolar mais avançada que interessa à classe
trabalhadora na luta contra a barbárie e a desumanização, que negam ou
anulam direitos universais básicos, e, portanto, interessa na luta pela
superação do sistema capitalista que estruturalmente as produziu. Um
livro certamente indispensável na formação de professores nas
licenciaturas das universidades e dos institutos federais de educação,
ciência e tecnologia, mas não só. Indispensável na formação de quadros
dos movimentos sociais e culturais da classe trabalhadora do campo e da
cidade, na formação sindical e dos partidos políticos. Os quinze capítulos
podem ser discutidos em conjunto num curso ou separadamente, em
seminários, pois cada um trata de aspectos que incidem sobre o
conhecimento que interessa na luta de classe. No ﬁm da apresentação, os
autores indicam que o caminho proposto pela pedagogia histórico-crítica
implica decidir-se entre a escolha de "se submeter ao ilusoriamente mais
cômodo jugo da ignorância ou assumir os riscos da busca de conhecimento
sobre o mundo, a vida e sobre si mesmo". Trata-se de uma proposta a ser
construída coletivamente pari passu com a luta de classe nos pequenos e
grandes desaﬁos. A Comuna de Paris, 150 anos depois, não foi e não será
em vão!" [Gaudêncio Frigotto]

De Rousseau a Gramsci
Ensaios de teoria política
Boitempo Editorial Após anos sem publicar livros de sua autoria, Carlos
Nelson Coutinho, professor titular da Universidade Federal do Rio de
Janeiro e autor de obras fundamentais sobre teoria política, estreia na
Boitempo Editorial com a coletânea De Rousseau a Gramsci: ensaios de
teoria política. Um dos mais reconhecidos estudiosos marxistas do Brasil,
Coutinho consagrou-se por traduzir e difundir o pensamento de György
Lukács e Antonio Gramsci no país. Nesta nova empreitada intelectual, o
autor aponta as potencialidades transformadoras e os dilemas de
fenômenos políticos, como a democracia, pelo pensamento de Rousseau,
Hegel, Marx e Gramsci, além de aprofundar o compromisso entre reﬂexão e
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ação que caracteriza as suas obras. Para ele é preciso confrontar e superar
a ideia de democracia como um simples jogo competitivo pelo poder
político. "O maior elogio que eu poderia fazer a este livro é que ele nos
obriga a reﬂetir sobre a baixa intensidade do atual regime democrático
brasileiro e nos convoca para uma tarefa a um só tempo teórica e política:
indagar os limites da ordem presente", aﬁrma Ruy Braga, professor de
Sociologia da Universidade de São Paulo. Diante do atual cenário
brasileiro, o autor recupera uma importante reﬂexão de Gramsci sobre
duas práticas políticas, acrescentando ainda um paralelo: enquanto a
teoria política se ocupa da "grande política", ou seja, da luta pela
destruição, pela defesa ou pela conservação de determinadas estruturas
orgânicas econômico-sociais; a "ciência política" tem como objeto questões
da "pequena política", que compreende as questões parciais e cotidianas
que se apresentam no interior de uma estrutura já estabelecida em
decorrência de lutas pela predominância entre as diversas frações de uma
mesma classe política. O livro apresenta uma defesa consistente da teoria
política, considerada uma disciplina ﬁlosóﬁca, contra a chamada "ciência
política", que compartimenta o saber.

Narrativas do Esporte na Mídia:
Reﬂexões e Pesquisas do Leme
Editora Appris O caráter lúdico do esporte e as possibilidades de construções
narrativas de determinados grupos sociais com base nesse fenômeno é
algo que desperta um interesse cada vez mais crescente do meio
acadêmico.

Pedagogia histórico-crítica,
quadragésimo ano
Novas aproximações
Autores Associados Este livro dá continuidade ao Pedagogia histórico-crítica:
primeiras aproximações, apresentando novas aproximações à
sistematização da teoria resultantes de 20 conferências proferidas pelo
autor entre 2005 e 2019. Integra, assim, o movimento de produção coletiva
da PHC, teoria que se adensou fortemente na última década. Com efeito,
ao Seminário "Pedagogia histórico-crítica, 30 anos", realizado em
dezembro de 2009, sucederam-se diversos eventos especíﬁcos e um
conjunto amplo de trabalhos na forma de dissertações, teses, livros e
artigos, além das várias iniciativas de implementação da PHC em
diferentes municípios de nosso país. Toda essa mobilização conﬂui, agora,
para o Seminário "Pedagogia histórico-crítica: 40 anos de luta por escola e
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democracia", que se realizará na Universidade Federal da Bahia, de 10 a 12
de setembro deste ano de 2019, em uma conjuntura de diﬁculdades
inauditas em que a educação, ao mesmo tempo em que vem sendo
duramente atacada pelos novos agentes governamentais, põe-se como
uma trincheira na luta em defesa da civilização contra a barbárie. Nesse
contexto, as análises e reﬂexões apresentadas neste livro se propõem a
auxiliar o trabalho pedagógico dos professores assegurando a todos os
estudantes o conhecimento das condições objetivas como antídoto às
ilusões ideológicas e às informações falsas difundidas pela mídia
tradicional e pelas redes sociais.
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