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187727

[HPリンク]

本体価格

税込価格

Chicangana-Bayona, Yobenj Aucardo: Imagens de canibais e seivagens
do Novo Mundo: Do maravilhoso medieval ao exótico colonial
(séculos XV-XVII). 264 pp (16 x 23 cm) (Campinas, 2017)
本体価格

\6,900.- / 税込価格

\7,452.-

※ Depois de ser tomado como prisioneiro, um europeu é conduzido pelos guerreiros ao interior
da aldeia, onde se encontra um grande caldeirão com água fervendo e muitos nativos ansiosos
por degustar a iguaria capturada durante alguma confrontação bélica. A cena testemunharia a
barbárie dos povos perdidos em terras distantes da civilização europeia. Trivializada pelos meios
de comunicação, essa narrativa está inserida na ideologia colonial, ou seja, num conjunto de
pressupostos, nem sempre verdadeiros, que reforçam a inferioridade dos pov....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43726

187725

Alberto, Paulina: Termos de inclusão: Intelectuais negros brasileiros no
século XX. 446 pp (16 x 23 cm) (Campinas, 2017)
本体価格

\7,300.- / 税込価格

\7,884.-

※ Nesta história do pensamento e da militância dos intelectuais negros, Paulina Alberto mostra
que esses pensadores e ativistas tiveram um impacto fundamental nos discursos sobre a
“democracia racial” e outros termos de inclusão cultural e política no século XX. Com base em
uma grande variedade de fontes, incluindo a prolífica imprensa negra, a autora constata que os
intelectuais negros em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Salvador mudaram as formas de se
engajar nos discursos raciais oficiais na medida em que, devido a processos histór....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43724

172228

Marques, Luiz: Capitalismo e colapso ambiental. 715 pp (16 x 23 cm)
(Campinas, 2018)
本体価格

\7,850.- / 税込価格

\8,478.-

※ A perspectiva de um colapso ambiental vem sendo evidenciada pelas ciências e pelas
humanidades desde os anos 1960. Hoje, ela impõe sua urgência. Achim Steiner, subsecretáriogeral da ONU, adverte incessantemente: ‘se nada for feito, o colapso dos serviços prestados
pelos ecossistemas é uma clara possibilidade’. Esse colapso difere dos das civilizações
passadas por não ser nem local, nem apenas civilizacional. Ele é global e ocorre no nível mais
amplo da biosfera, da qual as sociedades humanas dependem existencialmente. Evitar ....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43720
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目次へ

ブラジル研究 - 全般・通史
181274 Atlas de Santa Catarina (3a Edição). 128 pp (20.5 x 27.5 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31747

\6,870.- /

\7,419.-

※ Esta obra reúne, de maneira didática e em linguagem de fácil compreensão, informações importantes sobre aspectos da
2

geográfica, história, economia, sociedade e cultura de Santa Catarina. Dezenas de mapas, infográficos, tabelas e mais de 200
fotografias que mostram as principais paisagens, conjuntos históricos, cidades e regiões do estado, aliados a textos sintéticos e

181275 Ricci, Claudia Sapag et al: Brasil. - Uma cartografia. 220 pp (29 x 29 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31748

\15,600.- / \16,848.-

※ Conhecer os caminhos do Brasil, seu desenvolvimento, suas delimitações, sua história. Brasil: uma cartografia atravessa o
3

tempo apresentando, com uma rica seleção de mapas, uma trajetória que conjuga olhares que enxergam o país ao longo de mais
de cinco séculos pelo mar, terra e pelo céu. ....

183898 Sanches Ross, Jurandyr L.(org.): Geografia do Brasil. - 6a Edição. (Col.Didática, 3) 552 pp (18
x 25.5 cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36795

\12,400.- / \13,392.-

※ A ênfase na interpretação de temas considerados essenciais no estudo da geografia é o diferencial deste livro, obra de
4

referência indispensável no âmbito dessa disciplina. Em vez de informações de ampla abrangência, úteis à memorização, são
apresentados aqui os aspectos da geografia da natureza e da sociedade de forma analítica. Elaborado por uma equipe de

181272 Enders, Armelle: A Nova História do Brasil. 270 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31745

\5,350.- /

\5,778.-

※ Com quase 200 milhões de habitantes e uma economia que está em 6º lugar no ranking mundial de 2012, o Brasil faz parte das
5

grandes potências atuais e sua superfície, população e PIB representam mais da metade da América do Sul. No entanto, o Brasil é
menos conhecido como potência mundial, fato recente, e mais por sua reputação de ‘país mestiço’, uma mistura bem-sucedida e

181277 Fausto, Boris: História do Brasil. (Col.Didática, 1) 684 pp (18 x 25.5 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31750

\13,400.- / \14,472.-

※ Cobrindo um período de mais de quinhentos anos, desde as raízes da colonização portuguesa até nossos dias, Boris Fausto
6

narra aqui os fatos mais importantes da história brasileira. Ao analisar minuciosamente as grandes linhas de força que indicam o
sentido de nossa formação, o autor detém-se no estudo de instituições fundamentais, como o sistema colonial, o sistema

143725 Silva, Leonardo Antonio Dantas(compl.): Obras Clásicas para la Historia del Brasil.
(Col.Clásicos Tavera. Serie I: Iberoamérica en la Historia, 3) (14 x 12 cm) (Madrid, 1996)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41226

\36,000.- / \38,880.-

※ La coleccion Clásicos Tavera incluye textos que por su especial importancia se consideran representativos en el desarrollo
7

historico de las principales naciones iberoamericanas, tanto en el periodo de la colonia como en el de la independencia y republica.
Las obras reproducidas han sido seleccionadas de acuerdo al criterio fijado por conocidos especialistas en cada temas. Obras

170617 Moraes, Rubens Borba de: Bibliographia brasiliana: Livros raros sobre o Brasil publicados
desde 1504 até 1900 e obras de autores brasileiros do periodo colonial. in 2 vols.. 640/592 pp (17.5 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34185

\18,800.- / \20,304.-

※ Primeira edição em português da Bibliographia Brasiliana, fonte padrão de referência para bibliotecários, pesquisadores,
8

estudiosos e livreiros de obras sobre o Brasil. Composta em dois volumes, contém o registro de obras publicadas no exterior de
1504 a 1900, e de autores brasileiros, impressas antes de 1822, acrescida de verbetes e escoimada de pequenas correções, que o

131881 Silva, Alberto da Costa e(coord.): História do Brasil Nação: 1808-2010. Vol.1: Crise Colonial e
Independência: 1808-1830. (Col.História do Brasil Nação, 1) 256+xxiv pp (16 x 23.5 cm) (Rio de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39401

\5,800.- /

\6,264.-

※ A coleção História do Brasil Nação: 1808-2010 será composta de seis volumes. Dirigida pela antropóloga, historiadora, escritora
9

e editora Lilia Moritz Schwarcz, a obra faz parte de um projeto de amplitude ibero-americana chamado América Latina na História
Contemporânea. Idealizado em parceria com a FUNDACIÓN MAPFRE e o Grupo Santillana (presente no Brasil através da Editora
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131882 Carvalho, José Murilo de(coord.): História do Brasil Nação: 1808-2010. Vol.2: A construção
nacional. (Col.História do Brasil Nação, 2) 296+xxxii pp (16 x 23.5 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31755

\6,000.- /

\6,480.-

※ História do Brasil Nação: 1808-2010 propõe não só uma leitura sintética e reflexiva sobre a história do Brasil, como também
10

proporciona as chaves para o estudo da história comparada da América Latina, na qual o papel do único país de língua portuguesa
nas Américas é fundamental. A história do Brasil - cujo nascimento como nação independente se enquadra nos complexos

131883 Schwarcz, Lilia Moritz(coord.): História do Brasil Nação: 1808-2010. Vol.3: A abertura para o
mundo: 1889-1930. (Col.História do Brasil Nação, 3) 308+xxiv pp (16 x 23.5 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39402

\6,400.- /

\6,912.-

※ História do Brasil Nação: 1808-2010 propõe não só uma leitura sintética e reflexiva sobre a história do Brasil, como também
11

proporciona as chaves para o estudo da história comparada da América Latina, na qual o papel do único país de língua portuguesa
nas Américas é fundamental. A história do Brasil - cujo nascimento como nação independente se enquadra nos complexos

131884 Gomes, Angela de Castro(coord.): História do Brasil Nação: 1808-2010. Vol.4: Olhando para
dentro: 1930-1964. (Col.História do Brasil Nação, ) 288+xxiv pp (16 x 23.5 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39403

\7,600.- /

\8,208.-

※ História do Brasil Nação: 1808-2010 propõe não só uma leitura sintética e reflexiva sobre a história do Brasil, como também
12

proporciona as chaves para o estudo da história comparada da América Latina, na qual o papel do único país de língua portuguesa
nas Américas é fundamental. A história do Brasil - cujo nascimento como nação independente se enquadra nos complexos

131885 Reis, Daniel Aarão(coord.): História do Brasil Nação: 1808-2010. Vol.5: Modernização, ditadura
e democracia: 1964-2010. (Col.História do Brasil Nação, 5) 296+xxiv pp (16 x 23.5 cm) (Rio de Janeiro,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39404

\6,800.- /

\7,344.-

※ História do Brasil Nação: 1808-2010 propõe não só uma leitura sintética e reflexiva sobre a história do Brasil, como também
13

proporciona as chaves para o estudo da história comparada da América Latina, na qual o papel do único país de língua portuguesa
nas Américas é fundamental. A história do Brasil - cujo nascimento como nação independente se enquadra nos complexos

181257 Silva Filho, José Barbosa da: Ser negro na história e na sociedade brasileira. - O dito, o não
dito e o por dizer. 218 pp (15 x 21 cm) (Curitiba, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31730

\5,860.- /

\6,328.-

※ ‘Ser negro na história e na sociedade brasileira: o dito, o não dito e o por dizer’, cumpre a tarefa de forma minuciosa em traçar
14

um panorama da representatividade da população negra na história não oficial deste país, elucidando importantes momentos de
participação da população negra que foram intencionalmente rasurados do imaginário nacional, contribuindo para forjar um projeto

181254 Assuncao, Paulo de: História do turismo no Brasil entre os séculos XVI e XX. - Viagens, espaço
e cultura. 329 pp (16 x 24 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31727

\6,680.- /

\7,214.-

※ Com uma abordagem inédita, este livro foi elaborado a partir da seleção de registros do olhar de alguns viajantes, legados em
15

textos, croquis, pinturas e desenhos, que contribuíram para elaborar as representações sobre as terras e a gente do Brasil. Tais
relatos permitiram olhar o Brasil de fora e discutir os aspectos que atraíram a atenção desses viajantes para as terras brasileiras,

184487 Ferreira, Marieta de Moraes: Rio de Janeiro: uma cidade na história. 212 pp (16 x 23 cm) (Rio
de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37842

\4,400.- /

\4,752.-

※ Vitrine da nação, farol do país, coração do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro é geralmente representada no imaginário social
16

como a mais perfeita síntese dos elementos constitutivos da nacionalidade brasileira. A comemoração dos 450 anos de sua
fundação e os 40 anos de capital fluminense podem nos mostrar o quanto o desafio de construção de uma nova identidade para

184626 Gallotti Mamigonian, B. & Zimmermann Vidal, J.: História diversa: Africanos e afrodescendentes
na ilha de Santa Catarina. 282 pp (16 x 20 cm) (Santa Catarina, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37867

\5,460.- /

\5,896.-

※ A história de Santa Catarina valoriza muito a presença europeia, e Florianópolis é conhecida como terra de tradições açorianas.
17

Este livro traz elementos para uma outra história da cidade, que incorpora a presença de africanos e afrodescendentes. Trata-se
de uma história diversa, em vários sentidos: porque é diferente daquela contada até agora, porque é múltipla e porque está

183933 Melatti, Julio Cezar: Indios do Brasil. 302 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36799

\6,730.- /

\7,268.-

※ Julio Cezar Melatti oferece em Índios do Brasil uma criteriosa atualização do conhecimento existente sobre os índios brasileiros,
18

desde a Pré-história até os dias atuais. O autor apresenta de forma resumida todos os aspectos referentes à história, organização
sociocultural e política das populações indígenas brasileiras, oferecendo uma visão geral sobre o tema, com linguagem acessível
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130936 Moog, Vianna: Bandeirantes e pioneiros: Paralelo entre duas culturas. 448 pp (15.5 x 23 cm)
(Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39329

\8,200.- /

\8,856.-

※ Primeira obra a comparar o processo de formação do Brasil e das nações da América do Norte, Bandeirantes e pioneiros, de
19

Vianna Moog, tornou-se leitura indispensável. Escrito em 1954, o livro remonta a trajetória dos pioneiros paulistas que se
aventuraram pelo sertão brasileiro no século XVI em busca de riquezas. Ao compará-los aos pioneiros que colonizaram a América

145391 Munanga, Kabengele: Origens africanas do Brasil contemporâneo: Histórias, linguas, culturas e
civilizações. (Col.História e Sociologia ) 112 pp (18 x 26 cm) (São Paulo, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33358

\5,540.- /

\5,983.-

※ O objetivo deste livro é resgatar a história e a beleza da África antes da exploração e dominação brutal a que os africanos foram
20

submetidos para justificar e legitimar a colonização estrangeira. Com textos e fotos, o autor busca arrancar a máscara bárbara
imposta àquele continente, com o intuito perverso de divulgar ao mundo uma África rude, selvagem e desprovida de humanidade, e

159549 Perrone-Moisés, Leyla(org.): Cinco séculos de presença francesa no Brasil: Invasões, missões,
irrupções. 304 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33402

\4,860.- /

\5,248.-

※ Este livro reúne conferências pronunciadas no ciclo organizado pelo Núcleo de Pesquisa Brasil-França, do IEA-USP, no
21

decorrer do ano da França no Brasil, em 2009. As mesas-redondas contaram com a participação de especialistas franceses e
brasileiros de diversas áreas, como história, antropologia, literatura, artes plásticas, música, teatro, fotografia e arquitetura. Os

183935 Prado, Maria Ligia Coelho & Vidal, D.G.: A margem dos 500 anos: Reflexões irreverentes.
(Col.Estante USP-Brasil 500 Anos ) 255 pp (17 x 25 cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36800

\5,600.- /

\6,048.-

※ Síntese dos debates travados nos seminários de mesmo nome, este livro reúne perspectivas diametralmente opostas às das
22

comemorações oficiais pelos 500 anos da chegada dos portugueses às terras brasileiras, em ensaios e depoimentos de autores
como Antonio Candido, Olgária Matos, Luiz Tatit, Laura de Mello e Souza, entre outros. A chegada dos europeus na América gerou

183406 Terra, Fernanda: Mestres da gravura: Coleção Biblioteca Nacional. 239 pp (30 x 30 cm) (Rio
de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35961

\22,360.- / \24,148.-

※ O livro traz a oportunidade de conhecer um pouco sobre a Fundação Biblioteca Nacional, considerada pela UNESCO uma das
24

dez maiores do mundo, com obras raras inigualáveis no país, incluindo uma inestimável coleção de gravuras. O conteúdo privilegia
o núcleo inicial da coleção de gravuras avulsas e as técnicas de gravura desenvolvidas até o século XVIII. Esse conjunto remonta

目次へ

ブラジル研究 - 発見・植民地時代
181255 Dória, Pedro: 1565: Enquanto o Brasil nascia. - A aventura de portugueses, franceses, indios e
negros na fundação do pais. xxxii+278 pp (15.5 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31728

\4,970.- /

\5,367.-

※ Este é um livro de história. Ou de muitas histórias. São personagens, lugares, vidas que se encontram no início da formação do
26

nosso país. De repente, passeiam pelo Brasil templários franceses, dividindo a mesa de refeições com calvinistas, ao mesmo
tempo que nossa costa é tomada por piratas holandeses. Os portugueses multiplicam filhos com as índias, povoando e dividindo o

171308 Guaracy, Thales: A Conquista do Brasil, 1500-1600. 208 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44391

\4,980.- /

\5,378.-

※ A verdadeira e violenta história da colonização portuguesa, que não é contada nos livros escolares! A partir de documentos
27

originais, esta obra fundamental revê a História do Descobrimento do Brasil e os seus principais personagens. Uma obra
fundamental de leitura imprescindível capaz de mudar a maneira como encaramos o nascimento do maior país de língua

181271 Leal, Alberto: Cabo Frio 1503. 194 pp (18 x 24 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31744

\7,350.- /

\7,938.-

※ A obra Resultado de ampla pesquisa realizada por Alberto Leal, aqui se descreve o início da colonização do Brasil a partir da
28

Cidade de Cabo Frio, desde a semente lançada por Dom Manuel I, ‘O Venturoso’, rei de Portugal, com suas expedições
exploratórias e colonizadoras enviadas ao Brasil, passando pelas heroicas navegações através do Atlântico e pela costa do
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181263 Mendes, João Bosco Fernandes: Pedro Alvares Cabral, o Colombo do Leste. 180 pp (14 x 21
cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31736

\3,140.- /

\3,391.-

※ Por que se criou o mito do descobrimento ‘oficial’ do Brasil, que nunca existiu? Por que os autores, ao longo dos séculos,
29

propalaram tantas mentiras sobre o descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral? Por que, na mesma viagem do
descobrimento, Cabral ordenou o terrível bombardeio de Calicute, ocasião em que os portugueses queimaram vivos mais de 500

181871 Almeida, Maria Regina Celestino de: Metamorfoses indigenas: Identidade e cultura nas aldeias
coloniais do Rio de Jeneiro. 348 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33520

\6,840.- /

\7,387.-

※ Metamorfoses indígenas traz perspectivas inovadoras e informações por vezes surpreendentes, as quais desafiam o leitor a
30

repensar o lugar dos índios na história colonial do Rio de Janeiro e, de modo mais geral, na história do país. Ao juntar fragmentos
dispersos porém sugestivos, frutos de uma extensa investida em arquivos e bibliotecas do Brasil e da Europa, Maria Regina

131209 Basso, Rafaela: A cultura alimentar paulista. - Uma civilização do milho? (1650-1750). 220 pp
(14 x 21 cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39353

\5,230.- /

\5,648.-

※ Ao se debruçar sobre a alimentação dos habitantes do Planalto de Piratininga do século XVII e início do XVIII, Rafaela Basso
31

nos revela um mundo novo que gravita em torno da cultura e processamento do milho como elemento decisivo a sustentar a
conquista e ocupação dos sertões paulistas. Inicialmente considerado como alimento de animais e de bugres, o milho sofre uma

131810 Ferro, Ana Luiza Almeida: 1612 - Os papagaios amarelos na Ilha do Maranhão e a fundação de
São Luis. 776 pp (15 x 21 cm) (Curitiba, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39385

\21,300.- / \23,004.-

※ O livro, prefaciado pelos historiadores Lucien Provençal e Vasco Mariz, tem como tema central a fundação da França Equinocial
33

no Maranhão em 1612, focalizando desde os seus antecedentes até os primeiros anos que se seguiram à expulsão dos franceses
do norte do Brasil. É uma viagem exploratória e crítica que acompanha a Era dos Descobrimentos e a partição do Mar-Oceano, as

184486 Monteiro, Rodrigo Bentes & Bagno, Sandra(org.): Maquiavelo No Brasil: dos descobrimentos
ao século XXI. 304 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37841

\6,800.- /

\7,344.-

※ ‘Maquiavel no Brasil’ trata de um tema fascinante: os percursos da obra de Nicolau Maquiavel, desde os primeiros movimentos
34

da colonização portuguesa no século XVI até os dias de hoje. A obra desbrava, com a competência acadêmica e com a
complexidade reivindicada pela pesquisa de fontes, aspectos desconhecidos da recepção deste multifacetado personagem em

170884 Queiroz, Renato da Silva: Caipiras negros no vale do Ribeira: Um estudo de Antropologia
econômica. (Col.Ensaios de Cultura, ) 136 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33484

\3,640.- /

\3,931.-

※ Sítio arqueológico da história da escravidão negra brasileira, o bairro rural de Ivaporunduva, localizado no Vale do Ribeira de
35

Iguape, interior paulista, é considerado hoje uma comunidade remanescente de quilombos formados entre os séculos XVII e XVIII.
Num movimento de resistência, os habitantes isolaram-se no local para fugir da discriminação e evitar a desagregação do grupo

166192 Zeron, Carlos Alberto de Moura Ribeiro: Linha de Fé: A Companhia de Jesus e a escravidão no
processo de formação da sociedade colonial (Brasil, séculos XVI e XVII). 616 pp (16 x 23 cm) (São
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33421

\8,450.- /

\9,126.-

※ Os missionários da Companhia de Jesus, até serem expulsos do Brasil em 1759, serviram-se amplamente do trabalho dos
36

escravos ameríndios e africanos, a exemplo das demais ordens religiosas, apesar das negativas e da bibliografia que procurava
demonstrar o contrário. O objetivo deste livro é tentar preencher lacunas da historiografia com a finalidade de abordar a atitude da

188222 Bacelar Carrelhas, António de: Descida do Amazonas: Caminho de Pedro Teixaira. Revisitar o
3o Império. (Col.Fim do Império ) 256 pp (16.5 x 23 cm) (Lisboa, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44393

\4,400.- /

\4,752.-

※ A ideia e o propósito de António Pedro Bacelar Carrelhas de organizar esta expedição merecem todo o agradecimento e
37

aplauso. Trata-se de dar a conhecer Pedro Teixeira, herói português que viveu no Brasil na primeira metade do século xvii, e um
feito incompreensivelmente perdido e esquecido nas sombras da História. Pensado com grande visão politica e estratégica e

181110 Bandeira, Luiz Alberto Moniz: A expansão do Brasil e a formação dos Estados na Bacia do
Prata: Argentina, Uruguai e Paraguai (Da colonização à Guerra da Triplice Aliança). 320+xxxii pp (15.5
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31271

\6,800.- /

\7,344.-

※ Resultado da brilhante tese de Doutorado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, esta é uma obra
38

clássica, de leitura obrigatória para os interessados em conhecer a problemática da história política, diplomática e cultural da
América do Sul, sob uma nova ótica. Tem o mérito de oferecer uma visão ampla, densa e esmiuçada da formação daquela região-
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150219 Vainfas, Ronaldo: Jerusalém colonial: Judeus portugueses no Brasil holandês. 376 pp (15.5 x
23 cm) (Rio de Janeiro, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31240

\7,200.- /

\7,776.-

※ Jerusalém Colonial, de Ronaldo Vainfas, apresenta um estudo detalhado da história dos judeus portugueses no Brasil. O
39

renomado historiador se valeu de fontes pouco conhecidas e documentos já estudados para relatar a formação dessa comunidade
no nordeste colonial sob o governo holandês, e foi além ao mostrar as metamorfoses identitárias deste povo que viveu a diáspora

150218 Figueiredo, Lucas: Boa Ventura! A corrida do ouro no Brasil (1697-1810) - A cobiça que forjou
um pais, sustentou Portugal e inflamou o mundo. 388 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31239

\5,680.- /

\6,134.-

※ Chuva na cabeça, sol na nuca, peste, fome, feras, canibais. Traições, intriga e corrupção. Esses são os ingredientes dessa
40

aventura. A história da primeira loucura a varrer o solo brasileiro: a corrida do ouro que ajudou a forjar nossa nação. Quando a
esquadra de Pedro Álvares Cabral se desviou à direita do continente africano, era a cobiça sua bússola. Cravo e canela podiam

181112 França, Jean Marcel Carvalho: A construção do Brasil na literatura de viagem dos séculos XVI,
XVII e XVIII. - Antologia de textos, 1591-1808. 616 pp (15.5 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31273

\8,870.- /

\9,579.-

※ Um século depois da invenção da prensa móvel por Gutenberg, os relatos de viagens ao novo continente foram o principal meio
41

de divulgação das descobertas de Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral e outros navegantes que se lançaram ao mar no
século 16. O novo mundo que viria a inspirar teorias de filósofos como Jean Jacques Rousseau e Michel de Montaigne era um

174790 Freyre, Gilberto: Casa-Grande y senzala: La formación de la familia brasileña en un régimen de
economia patriarcal. (Col.Interpretes de Brasil ) 663 pp (14.5 x 22 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41060

\6,200.- /

\6,696.-

※ Casa-grande y senzala es el más grande de los libros brasileños y el más brasileño de los ensayos que podamos escribir [...]
42

Creo que podríamos pasar sin cualquiera de nuestros ensayos y novelas, incluso de los que fuesen lo mejor que se ha escrito en
Brasil, pero no pasaríamos sin Casa-grande y senzala sin dejar de ser nosotros. Gilberto Freyre, en cierta forma, estableció o por lo

161810 Holanda, Sergio Buarque de: Monções: Capitulos de expansão paulista. in 2 vols.. 624 pp (14
x 21 cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37839

\9,600.- / \10,368.-

※ Monções, volume publicado originalmente em 1945, trata das expedições portuguesas ao interior da Colônia por rios do
43

Sudeste e do Centro-Oeste. Aqui, com grande talento narrativo e habilidade ímpar de compreensão histórica, o autor reconstitui o
processo de adaptação dos portugueses ao território americano de forma original, a partir de descrições palpáveis da áspera

184497 Kelly Gabrielle & Saunders, Kevin: Valores da educação dominicana. - Par o uso inteligente da
liberdade. 158 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37851

\4,060.- /

\4,384.-

※ Esta obra reúne um conjunto expressivo de reflexões de autores de vários países entre filósofos, educadores, formadores,
44

teólogos, artistas, pregadores e professores para oferecer uma introdução às fontes e aos princípios da educação dominicana. Ao
mesmo tempo, oferece um amplo mostruário de diferentes contextos nos quais a educação inspirada na vida dominicana se

181266 Loureiro, Marcello José Gomes: A gestão no Libirinto: Circulação de informações no Império
Ultramarino Português, formação de interesses e construção da politica lusa para o Prata (1640-1705).
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31739

\4,630.- /

\5,000.-

※ Apoiando-se em uma bibliografia ampla e, geralmente atualizada, e em um conjunto significativo de documentos de arquivo, o
45

autor constrói uma narrativa equilibrada, na qual procura articular a esfera regional do Centro e Sul da América portuguesa, a
política de corte da monarquia portuguesa no seu contexto internacional e no da escassez monetária e, ainda, as lógicas de

181111 Mariz, Vasco: Depois da glória. - Ensaios históricos sobre personalidades e episódios
controversos da história do Brasil e de Portugal. 378 pp (15.5 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31272

\6,510.- /

\7,030.-

※ Uma viagem fascinante ao percurso de grandes nomes da história, que nos convidam a conhecer o cômico e o trágico de suas
46

vidas. Por meio de um texto consistente, elegante e bem-humorado, Vasco Mariz nos leva ao encontro de personagens que
costumam desaparecer no esquecimento dos livros escolares. Visita momentos candentes como as invasões francesas, a

181278 Mello, Evaldo Cabral de: O Bagaço da Cana. - Os engenhos de açúcar do Brasil holandês. 210
pp (13 x 20 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31751

\3,240.- /

\3,499.-

※ Depois de O Brasil holandês, em que Evaldo Cabral de Mello contextualiza trechos dos documentos mais importantes sobre a
47

presença batava no Nordeste, o autor publica obra sobre os engenhos de açúcar na região, que complementa o livro anterior e
constitui um instrumento valioso para o estudo da história socioeconômica do período. Em O bagaço da cana, o autor analisa
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184488 Raminelli, Ronald: Nobrezas do Novo Mundo: Brasil e ultramar hispânico, séculos XVII e XVIII.
260 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37843

\4,960.- /

\5,356.-

※ Nas culturas e territórios ibéricos de além-mar, as estratégias de ascensão social e impedimentos, de qualidade ou de sangue,
48

determinados pelas monarquias, revelam que os nobres estavam submetidos a configurações distintas nas duas bandas do
ultramar ibérico. O livro pretende, em princípio, realizar um balanço da produção historiográfica dedicada aos nobres radicados ou

152465 Santos Santos, Gevanilda: Relações raciais e desigualdade no Brasil (em Portuguese do
Brasil). 96 pp (12.5 x 17.5 cm) (São Paulo, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44448

\3,880.- /

\4,190.-

※ O livro apresenta o ponto de vista histórico das relações raciais e das desigualdades no Brasil. A autora aponta as mudanças
49

ocorridas no país desde o final do século XIX e conclui que a educação antirracista é uma das soluções para promover a igualdade
das relações sociais, a consciência política da diversidade histórica e o respeito às diferenças. ....

174587 Teixeira, Manuel Correa: A forma da cidade de origem portuguesa. 208 pp (23.5 x 24.5 cm)
(São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33340

\11,570.- / \12,495.-

※ Consideradas individualmente, as características morfológicas das cidades de origem portuguesa podem ser encontradas em
50

outros contextos históricos e geográficos, mas só aparecem articulados na cultura lusitana. Tais caracterísitcas evoluíram ao longo
do tempo conforme as múltiplas influências de outras culturas sobre a cultura portuguesa, as quais continuam perceptíveis nos elos

181268 Tinhorao, José Ramos: Festa de negro em devoção de branco. - Do carnaval na procissão ao
teatro no cirio. 148 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31741

\3,210.- /

\3,466.-

※ Livro que se integra ao filão tematico inaugurado em 1988 pelo autor com a publicaão, em Lisboa, de Os negros em Portugal –
51

Uma presença silenciosa, que punha em xeque a visão de mão unica na historia das relações Portugal-Africa-Brasil ao mostrar a
colônia como receptora exclusiva no trafico africano, este Festa de negro em devoção de branco: do carnaval na procissão ao

150261 Vainfas, Ronaldo: Trópico dos pecados. - Moral, sexualidade e inquisição no Brasil. 446 pp
(15.5 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31241

\6,860.- /

\7,408.-

※ Em Trópico dos pecados, um clássico da historiografia brasileira, Vainfas analisa fatos sociais do Brasil Colônia pouco
52

conhecidos do grande público. Temas do cotidiano de nossos antepassados, como concubinato, homossexualidade masculina e
feminina, bigamia, são discutidos tanto no âmbito teológico e jurídico, como em sua prática dentro das alcovas. Os escritos de

146097 Bicalho, Maria Fernanda: A cidade e o Império. - O Rio de Janeiro no século XVIII. 418 pp (16
x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31222

\6,640.- /

\7,171.-

※ Dona de uma das mais belas situações geográficas do planeta, a cidade do Rio de Janeiro se esparrama numa faixa estreita
53

entre a mar e a montanha, vigiada por montanhas de pedra cinzenta e pelas fortalezas que controlam a barra. Nasceu do embate
entre portugueses e franceses, habitou as imaginações de mais de um povo colonizador e esteve vulnerável, apesar das sentinelas

183412 Doria, Pedro: 1789: os contrabandistas, assassinos e poetas que sonharam a inconfidência no
Brasil. 270 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35967

\4,260.- /

\4,600.-

※ A história e a força do pensamento Iluminista e Revolucionário que mudava a Europa e formatava o novo Mundo, no inusitado
54

encontro dos estudantes José Bonifácio e Claudio Manoel da Costa, com poetas apaixonados e infratores que acabaram por
construir juntos um dos momentos fundadores do Brasil Moderno e das nossas tradições heróicas e ‘apaziguadoras’. O livro

183445 Engemann, Carlos & Amantino, Marcia(org.): Santa Cruz: de legado dos jesuitas a pérola da
Coroa. 354 pp (16 x 24 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35995

\5,740.- /

\6,199.-

※ Estuda a história da Fazenda de Santa Cruz, na área do atual bairro do mesmo nome, com base em documentação referente
55

aos autos de inventários e sequestros da Fazenda em diferentes anos, entre 1759 e 1801. A pesquisa divide-se em três partes. Na
primeira, aborda a administração jesuítica; a segunda trata do cotidiano dos escravos que ali trabalhavam; e, por último, enfoca os

184489 Falcon, Francisco J. Calazans & Rodrigues, Claudia: A Epoca Pombalina no mundo lusobrasileiro. 532 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37844

\7,600.- /

\8,208.-

※ Como outras tantas ‘totalidades históricas’, a Época Pombalina é uma ‘construção histórica’, qualidade previamente ressalvada
56

pelos organizadores. Assim, à luz anunciadora de um período, o livro contempla realidades de um vasto império da Época
Moderna. Sua relevância consiste no fato de se tratar de uma obra organizada e publicada no Brasil, caracterizada por um enfoque
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160658 Freire Costa, L. & Rocha, Maria M. et al: O Ouro do Brasil. (Col.Estudos e Temas
Portugueses ) 266 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44377

\6,600.- /

\7,128.-

※ Neste livro avaliam-se os efeitos das disponibilidades monetárias asseguradas pelo ouro do Brasil na economia e na sociedade
57

portuguesa do século XVIII. Novas séries sobre as chegadas de ouro aqui utilizadas, e agora disponíveis ao público, revêem as
flutuações conjunturais que atravessaram o século e elucidam sobre a distribuição social do metal precioso. Conclui-se que a

155423 Grammont, Guiomar de: Aleijadinho e o aeroplano: O paraiso barroco e a construção do herói
colonial. 322 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40518

\5,170.- /

\5,583.-

※ Aleijadinho existiu? De acordo com o livro Aleijadinho e o aeroplano, de Guiomar de Grammont, a resposta é ‘não’. Aleijadinho
58

não ‘existiu’. Quem existiu foi Antônio Francisco Lisboa, escultor pobre, que viveu em Vila Rica no século XVIII e teve uma vida
muito mais prosaica do que a do mito consagrado na história. Existiram diversos ‘Aleijadinhos’, inventados à medida que se deu a

181256 Mathias, Carlos Leonardo Kelmer: As múltiplas faces da escravidão. - O espaço econômico do
ouro e sua elite pluriocupacional na formação da sociedade mineira setecentista, c.1711-c.1756. 332
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31729

\6,740.- /

\7,279.-

※ O livro de Carlos Kelmer é um presente para os estudiosos do Antigo Regime e dos impérios ultramarinos da época moderna,
59

pois trata da montagem de uma forma de produção em uma região cujos efeitos resultariam na constituição de um amplo sistema
econômico no centro-sul da América lusa, na mudança da paisagem mercantil do Atlântico português. (...) A conjugação de

187726 Romeiro, Adriana: Vila Rica em sátiras: Produção e circulação de pasquins em Minas Gerais,
1732. 336 pp (14 x 21 cm) (Campinas, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43725

\6,100.- /

\6,588.-

※ Vila Rica, 1732. O governador prepara-se para regressar a Portugal. Durante os 12 anos em que esteve à frente da capitania de
60

Minas Gerais, D. Lourenço de Almeida despertou suspeitas quanto à honestidade de sua conduta. Diziam que havia amealhado
uma fortuna fabulosa em ouro e diamantes; que havia oprimido e espoliado o povo; que havia governado como um tirano... Chegou

131203 Sousa, Avanete Pereira: A Bahia no século XVIII. - Poder político local e atividades
econômicas. 296 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39352

\6,450.- /

\6,966.-

※ A cidade de Salvador há muito vem sendo objeto privilegiado de estudos. Entretanto, a cidade que se tem investigado não é a
61

Salvador contemporânea, característica das abordagens geográficas e sociológicas, nem a cidade do século XIX, marco da
produção historiográfica baiana dos últimos vinte/trinta anos, mas a cidade colonial cujo apogeu político e econômico-

184624 Bastos, Rodrigo: A arte do urbanismo convenente. - O decoro na implantaão de novas
povoações em Minas Gerais na primeira metade do século XVIII. 248 pp (16 x 21 cm) (Santa Catarina,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37865

\6,460.- /

\6,976.-

※ Estudo que abriu de forma pioneira a compreensão das povoações mineradoras à luz da reconstituição histórica de conceitos
62

exatamente contemporâneos à sua formação. A arte do urbanismo conveniente apresenta uma visão alternativa e renovadora para
a história do urbanismo colonial luso-brasileiro. Contrariando a visão da historiografia tradicional - desde os viajantes do século

目次へ
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181877 Marson, Izabel Andrade & Oliveira, C.H. Salles de: Monarquia, liberalismo e negócios no Brasil,
1780-1860. 348 pp (18 x 25.5 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33524

\6,800.- /

\7,344.-

※ Inspirando-se em teóricos que questionaram metodologias e pressupostos liberais e marxistas ortodoxos, os estudos aqui
65

coligidos levam o leitor a repensar a política sem distingui-la como um ato restrito a pequenos segmentos da sociedade, mas
englobando-a nas mais diversas atividades do cotidiano, como as práticas mercantis que regeram as relações sociais no período

166195 Martins, William de Souza: Membros do Corpo Mistico: Ordens terceiras no Rio de Janeiro (c.
1700-1822). 576 pp (18 x 25.5 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33424

\9,740.- / \10,519.-

※ Análise das ordens terceiras, franciscana e carmelita, fundadas no Brasil Colônia, com destaque para sua atuação na cidade do
66

Rio de Janeiro, tratando da inserção dessas fraternidades no período colonial e estudando seus irmãos terceiros como membros
do corpo místico. Inicialmente, o autor expõe a formação do elo espiritual e canônico dessas associações desde a Baixa Idade
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155409 Nabuco, Joaquim: O abolicionismo. 224 pp (12 x 18 cm) (São Paulo, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40514

\2,230.- /

\2,408.-

※ ‘A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Quanto a mim, absorvi-a no leite preto que
67

me amamentou; ela envolveu-me como uma carícia muda toda a minha infância; aspirei-a da dedicação de velhos servidores que
me reputavam o herdeiro presuntivo do pequeno domínio de que faziam parte. Entre mim e eles deve ter-se dado uma troca

159648 Pinto, Regina Pahim: O movimento negro em São Paulo: Luta e identidade. 437 pp (16 x 23
cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44445

\7,800.- /

\8,424.-

※ O livro O MOVIMENTO NEGRO EM SÃO PAULO: luta e identidade, de Regina Pahim Pinto, é de longe o trabalho mais
68

abrangente sobre a frente negra brasileira, embora reflita sobre o movimento negro no período de 1900 à 1937 e tenha como
contraponto o final da década de 1970 e a década de 1980. Nele, a autora coloca questões importantes sobre a fragilidade do

168179 Villalta, Luiz Carlos: O Brasil e a crise do Antigo Regime português (1788-1822). 272 pp (16 x
23 cm) (Rio de Janeiro, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44390

\5,600.- /

\6,048.-

※ Às vésperas da vinda da família real, nada indicava que em poucos anos os laços que uniam Portugal e América seriam
69

desfeitos. Se, por um lado, os sinais de esgotamento não eram evidentes e tampouco unívocos, por outro, na virada do século
XVIII para o XIX, a crítica à autoridade parecia se alastrar como praga em diferentes esferas da vida social. A partir de sólida

183456 Avella, Aniello Angelo: Teresa Cristina de Bourbon: uma imperatriz napolitana nos trópicos,
1843-1889. 240 pp (14.5 x 21.5 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36000

\5,600.- /

\6,048.-

※ Mais do que tecer uma biografia da terceira e última imperatriz do Brasil, o autor procura mostrar como a soberana foi
70

fundamental para a construção das identidades nacionais da Itália e do Brasil, especialmente por meio do apoio à política de
migração italiana no final do século XIX, momento em que a escravidão brasileira era abolida e a necessidade de mão de obra livre

180661 Azevedo, Elciene: O direito dos escravos. - Lutas juridicas e abolicionismo na provincia de São
Paulo. (Col.Várias Histórias, 32) 248 pp (14 x 21 cm) (Campinas, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30954

\3,870.- /

\4,179.-

※ O abolicionismo, importante movimento social no Brasil do século XIX, foi muitas vezes visto pela historiografia como resultante
71

da ação de homens de sentimentos humanitários, que teriam tido a glória de resgatar os pobres negros do cativeiro. Na contramão
dessa memória, este livro evidencia que, em São Paulo, se o abolicionismo ganhou força e substância a partir da atuação de juízes

174598 Belluzzo, Rosa: Machado de Assis: reliquias culinárias. 156 pp (23.5 x 24.5 cm) (São Paulo,
2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33497

\12,030.- / \12,992.-

※ Machado de Assis, como revelam suas correspondências, era personalidade presente e ativa no cenário do Rio de Janeiro. O
72

fundador da Academia Brasileira de Letras frequentava cafés, restaurantes e confeitarias em reuniões e tertúlias acaloradas. Esse
era um pano de fundo obrigatório de sua vida social e certamente foi um dos elementos que emolduraram sua trajetória pessoal e

181273 Bragança, Dom Carlos Tasso de Saxe: A Intriga. - Retrospecto de intricados acontecimetnos
históricos e suas consequências no Brasil. 382 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31746

\6,450.- /

\6,966.-

※ Uma intriga é um enredo oculto, uma maquinação secreta para obter alguma vantagem ou prejudicar alguém. Este livro põe à
73

luz as intrigas internacionais e os acontecimentos que envolveram d. Pedro II por ocasião dos casamentos das filhas, Isabel e
Leopoldina, restabelece a verdade sobre esse episódio e, de maneira objetiva, aponta sua relação com os fatores que

167888 Cabral, José Antônio Teixeira: A estatistica da Imperial Provincia de Sáo Paulo, com Várias
anotações do Tenente-coronel José Antônio
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33465

\14,500.- / \15,660.-

※ Edição fac-similar de documento procedente da coleção particular de José Mindlin, datado de 1827, contém um retrato
74

detalhado da província de São Paulo nos primórdios do Brasil independente. É uma minuciosa descrição geográfica da então
província, que englobava o que veio a ser depois o Estado do Paraná, e uma descrição de sua organização política, que incluía a

168500 Canabrava, Alice Piffer: O desenvolvimento da cultura do algodão na provincia de São Paulo:
(1861-1875). 336 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33472

\5,680.- /

\6,134.-

※ Reedição de importante estudo de Alice P. Canabrava sobre a cultura do algodão em São Paulo no final do século XIX. A autora
75

analisa os condicionantes históricos e econômicos da expansão da cultura algodoeira no Brasil relacionados à crise das
manufaturas inglesas, no início dos anos de 1860: com a crise de abastecimento na Inglaterra, o preço do algodão disparou nos
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183426 Carta, Gianni: Garibaldi na América do Sul. - O mito do gaúcho. 304 pp (16 x 23 cm) (São
Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35981

\7,800.- /

\8,424.-

※ A imagem mais conhecida de Giuseppe Garibaldi, encontrada até hoje em selos postais, rótulos de vinho e fotografias, retrata
76

um ‘perfeito gaúcho’. A fantástica trajetória desta figura histórica, que retrata o imaginário europeu e o universo sociopolítico do
século XIX, encontra-se inscrita em Garibaldi na América do Sul: o mito do gaúcho, livro do jornalista e cientista político brasileiro

143495 Costa, Emilia Viotti da: A Abolição (9a edição). 140 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33348

\4,200.- /

\4,536.-

※ Por que o regime escravocrata foi repudiado no Brasil com tanta veemência em 1888, depois de ter sido aceito sem objeções
77

durante séculos? Por que o projeto que decretou seu fim foi encaminhado com tanta urgência? Como explicar a aprovação da lei
Áurea ao largo de debates mais acalorados por um parlamento em grande parte eleito por senhores de escravos? Por que estes

143496 Costa, Emilia Viotti da: Da Senzala à Colônia. 560 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33349

\8,480.- /

\9,158.-

※ Neste livro fundamental, a autora demonstra que a abolição dos escravos no Brasil representou apenas uma etapa na
78

liquidação da estrutura colonial, mas golpeou duramente a velha classe senhorial e coroou um processo de transformações que se
estendeu por toda a primeira metade do século 19. Tal processo prenunciava a transição da sociedade senhorial para a

170614 Deaecto, Marisa Midori: O império dos livros: Instituições e práticas de leitura na São Paulo
oitocentista. 448 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34182

\9,670.- / \10,443.-

※ Marisa Midori apresenta um estudo sobre a expansão dos circuitos do livro na capital paulistana no século XIX, procurando
79

oferecer um quadro das práticas culturais na capital paulista no início da República. Inicialmente, a autora discute a instalação da
primeira biblioteca pública em 1825 e a instalação da Academia de Direito em 1827, importantes marcos para a criação de um

187348 Ferraz, Paula Ribeiro: O Império em tempos de conciliação: Atores, ideias e discursos (18481857). 208 pp (15.5 x 22.5 cm) (Belo Horizonte, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42888

\5,400.- /

\5,832.-

※ O início da década de 1850, visto por muitos autores como o apogeu do Segundo Reinado, quando examinado com uma lente
80

mais fina, se mostra um fervilhante caldeirão de disputas políticas. O trabalho de Paula Ferraz nos permite adentrar nesse
universo. Baseado em ampla pesquisa documental, o livro nos conduz para a Assembleia Geral, assistimos discursos de

181265 Garcia, Rosicleide Rodrigues: Testemunhos do século XIX da História de Capivari. 74 pp (15 x
21 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31738

\4,330.- /

\4,676.-

※ A cidade de Capivari pertence à região do Médio Tietê, localidades utilizadas pelos bandeirantes como rotas para as viagens ao
81

sertão do Brasil. Atualmente, esses locais são bases de pesquisa para o Projeto Caipira, além de demais estudos sobre o
desenvolvimento interiorano e histórico. Por isso, faz-se mister a edição dos documentos da cidade, pois, além de servir como

166491 Gomes, Lalurentino: 1808. 328 pp (15 x 23.5 cm) (Porto, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44382

\6,200.- /

\6,696.-

※ Nunca algo semelhante tinha acontecido na história de Portugal ou de qualquer outro país europeu. Em tempos de guerra, reis e
82

rainhas eram destronados ou obrigados a refugiarem-se em territórios alheios, mas nenhum deles foi tão longe quanto o príncipe
regente D. João, forçado a cruzar um oceano com toda a família real portuguesa para viver e reinar do outro lado do mundo,

184659 Gomes, Laurentino: 1822. 304 pp (15 x 23.5 cm) (Porto, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37870

\6,200.- /

\6,696.-

※ Quem observasse o Brasil em 1822 teria razões de sobra para duvidar da sua viabilidade como nação independente e
83

soberana. De cada três brasileiros, dois eram escravos, negros forros, mulatos, índios ou mestiços. O medo de uma rebelião dos
cativos tirava o sono à minoria branca. O analfabetismo era geral. O isolamento e as rivalidades entre as diversas províncias

166490 Gomes, Laurentino: 1889. 352 pp (15 x 23.5 cm) (Porto, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44381

\6,200.- /

\6,696.-

※ Nas últimas semanas de 1889, os tripulantes de um navio brasileiro ancorado no porto de Colombo, capital do Ceilão (atual Sri
84

Lanka), foram apanhados de surpresa pelas notícias que chegavam do outro lado do Mundo. ‘Brasil República...’ anunciava o
telegrama recebido pelo almirante Custódio José de Mello, comandante do cruzador Almirante Barroso. ‘Bandeira mesma sem
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150271 Grinberg, Keila & Salles, Ricardo(org.): O Brasil Imperial. Vol.1: 1808-1831. 432 pp (15.5 x 23
cm) (Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31249

\7,700.- /

\8,316.-

※ A coleção O Brasil Imperial, organizada por Keila Grinberg e Ricardo Salles, apresenta a reflexão histórica sobre o Brasil do
85

século XIX, incluindo temas pouco debatidos até hoje. Além do panorama traçado do período Joanino à crise do império, os livros
exploram assuntos pouco ou nada discutidos anteriormente. Entre eles, política indigenista, língua nacional, ecologia e cultura

150272 Grinberg, Keila & Salles, Ricardo: O Brasil Imperial. Vol.2: 1831-1870. 504 pp (15.5 x 23 cm)
(Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31250

\11,640.- / \12,571.-

※ A coleção O Brasil Imperial, organizada por Keila Grinberg e Ricardo Salles, apresenta a reflexão histórica sobre o Brasil do
86

século XIX, incluindo temas pouco debatidos até hoje. Além do panorama traçado do período Joanino à crise do império, os livros
exploram assuntos pouco ou nada discutidos anteriormente. Entre eles, política indigenista, língua nacional, ecologia e cultura

150273 Grinberg, Keila & Salles, Ricardo: O Brasil Imperial. Vol.3: 1870-1889. 448 pp (15.5 x 23 cm)
(Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31251

\11,640.- / \12,571.-

※ A coleção O Brasil Imperial, organizada por Keila Grinberg e Ricardo Salles, apresenta a reflexão histórica sobre o Brasil do
87

século XIX, incluindo temas pouco debatidos até hoje. Além do panorama traçado do período Joanino à crise do império, os livros
exploram assuntos pouco ou nada discutidos anteriormente. Entre eles, política indigenista, língua nacional, ecologia e cultura

170616 Guimarães, Valéria: Transferências culturais: O exemplo da imprensa na França e no Brasil.
160 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34184

\4,200.- /

\4,536.-

※ Resultado de uma jornada de estudos organizada por Diana Cooper-Richet e Valéria Guimarães, este livro é fruto de uma longa
88

colaboração entre pesquisadores brasileiros e franceses especialistas em história do livro e das mídias, da leitura e da edição. Os
diferentes autores interrogam-se sobre os cruzamentos, as interações e as transferências culturais ocorridas em diferentes

168499 Lamounter, Maria Lúcia: Ferrovias e mercado de trabalho no Brasil do século XIX. 288 pp (16
x 23 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33471

\4,450.- /

\4,806.-

※ Resultado de um longo trajeto de pesquisa, Ferrovias e Mercado de Trabalho no Brasil do Século XIX apresenta ao leitor o
89

papel das ferrovias e sua estreita relação com um nascente fazer empresarial e a transformação do mercado de trabalho. O livro
traz a dimensão dos novos atores, imprescindíveis para a configuração deste cenário, cuja expressão e impacto a autora analisa

160275 Lapa, José Roberto do Amaral: A cidade. - Os cantos e os antros: Campinas 1850-1900. 368
pp (19 x 24 cm) (Campinas, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30924

\5,810.- /

\6,274.-

※ Este livro estuda um capítulo decisivo da história de Campinas, a segunda maior cidade do estado de São Paulo. O desenho
90

urbano e a cidade como artefato, os seus espaços abençoados e malditos, o confronto entre a cidade visível e a invisível, os
arreglos das camadas dominantes para permanecerem como tal e as resistências e estratégias dos dominados para deixarem de

167882 Machado, Maria Helena Toledo: O Brasil no olhar de William James: Cartas, diários e
desenhos, 1865-1866. 184 pp (19 x 24 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33459

\6,540.- /

\7,063.-

※ Entre os anos de 1865 e 1866, o filósofo William James, então um jovem estudante de medicina, viajou pelo Brasil como
91

membro da Expedição Thayer, organizada por Louis Agassiz. Durante sua estadia de oito meses no país, ele escreveu um diário
pessoal e uma narrativa incompleta chamada ‘Um Mês no Solimões’, na qual descreve sua expedição de coleta, além de várias

166198 Machado, Maria Helena Toledo: O Plano e o pânico: Os movimentos sociais na década da
abolição. 248 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33427

\4,120.- /

\4,449.-

※ Desvendar os aspectos mais nebulosos que encobriram a história dos movimentos, ideias e projetos a respeito da abolição, à
92

revelia mesmo da censura oficial e informal, é um dos desafios a que se propõe este livro. O resultado é um estudo original sobre
as vozes dissonantes dos que viveram a abolição, compondo um trabalho sobre as forças e tensões sociais que se manifestaram

180657 Martins, Valter: Mercados urbanos, transformações na cidade. - Abastecimento e cotidiano em
Campinas, 1859-1908. 384 pp (16 x 23 cm) (Campinas, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30951

\7,200.- /

\7,776.-

※ Campinas, meados do século XIX. Núcleo urbano da mais importante área de produção agrícola e agroindustrial da província de
93

São Paulo. A elite de senhores rurais se preocupa em dar à recente cidade (1842) uma configuração moderna adequada aos
princípios sanitários e estéticos presentes nos tratados teóricos e técnicos adotados por médicos, engenheiros e arquitetos. A
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166191 Mendonça, Antonio Gouvêa: O celeste porvir: A inserção do protestantismo no Brasil. 376 pp
(16 x 23 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33420

\6,400.- /

\6,912.-

※ Antonio Gouvêa Mendonça reconstitui o caminho da penetração no Brasil do presbiterianismo, de 1859 ao final do século XIX,
94

analisando suas peculiaridades em face da história do calvinismo. Ele rastreia essa gênese histórica tendo como ponto de partida
o hinário utilizado nas igrejas presbiterianas brasileiras. Nesse percurso, demonstra a distância que separa a mentalidade dos

166956 Moura, Carlos Eugênio Marcondes de(org.): Vida cotidiana em Sáo Paulo no século XIX:
Memórias, depoimentos, evocações. xvii+414 pp (21 x 28 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33433

\13,800.- / \14,904.-

※ Os escritos selecionados para este livro apresentam a cidade de São Paulo no momento de transição entre a pequena vila
95

dedicada à subsistência e a prosperidade decorrente do cultivo do café. São escritos diversos, como memórias, depoimentos,
evocações, peças de teatro, que procuram reconstituir os contornos da cidade e de sua província. Os variados depoimentos

131517 Nabuco, Joaquim: Un estadista del imperio y otros textos. (Col.Biblioteca Ayacucho, 167)
lxxv+284 pp (16 x 23.5 cm) (Caracas, 1991)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2231

\3,680.- /

\3,974.-

※ Para los hispanoamericanos es muy conocida la figura de ese intelectual múltiple: escritor, parlamentario, diplomático,
96

conciencia de su país, viajero, político. En el siglo XIX el brasileño Joaquim Nabuco (1849-1910) representa a cabalidad la época
imperial (1822-1898), además de ser una figura de proyección continental. A él debe mucho la historiografía brasileña y en él se

144137 Pamplona, Marco & Stuven, Ana Maria(org.: Estado e Nação no Brasil e no Chile ao longo do
século XIX. 368 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32818

\5,910.- /

\6,382.-

※ O início do século XIX foi marcado por diversos acontecimentos que mudaram radicalmente a história das colônias espanholas
97

e a única colônia portuguesa na América. Enquanto a corte portuguesa convertia o Brasil em metrópole, reforçando o caráter
absolutista do regime, as colônias espanholas começavam a fazer o movimento contrário, substituindo a legitimidade monárquica

150217 Parron, Tâmis: A politica da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. xii+374 pp (15.5 x 23
cm) (Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31238

\7,500.- /

\8,100.-

※ A política da escravidão no Império do Brasil apresenta uma detalhada investigação sobre as contradições da escravidão no
98

Brasil do século XIX. O pesquisador Tâmis Parron estabeleceu como recorte o período de 1826-1865 para analisar contrassensos
como a defesa da liberdade e o incremento da escravidão ou população livre com várias garantias constitucionais, que dependia

171636 Pimenta, João Paulo G.: Brasil y las independencias de Hispanoamérica. (Col.Amèrica, 6) 150
pp (17 x 24 cm) (Castello de la Plana, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19282

\3,580.- /

\3,866.-

※ Retomando la clásica cuestión de la inserción de la América de colonización portuguesa en el contexto iberoamericano de las
99

revoluciones de independencia, estos seis estudios de João Paulo Pimenta, reunidos especialmente en libro para su edición
española, parten de un mismo presupuesto: lo inadecuado de seguir caracterizando el proceso de independencia politica de Brasil

166200 Rosemberg, André: De chumbo e festim: Uma história da policia paulista no final do Império.
472 pp (14 x 23 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33429

\6,640.- /

\7,171.-

※ Uma abordagem sociocultural da polícia paulista no fim do Império é a contribuição de André Rosemberg neste livro. O autor
100

realizou ampla pesquisa na documentação do Arquivo do Estado de São Paulo para analisar a formação da polícia paulista nas
décadas de 1870 e 1880, procurando reconstituir o processo de formação a partir dos olhos da própria instituição. O objetivo foi o

152339 Salgado Guimarães, Manoel Luis: Livro de fontes de historiografia brasileira. (Col.Comenius )
268 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35955

\4,200.- /

\4,536.-

※ Esta coletânea oferece um conjunto de textos produzidos no Brasil ao longo do século XIX, apresentando os modelos de escrita
101

adequados à narrativa do passado necessário às demandas do presente. Também nos permite visualisar uma interessante disputa
em torno do passado desejado para a nação brasileira e de formas indispensáveis para uma adequada escrita da história

131139 Santirocchi, Italo Domingos: Quetão de consciência: Os ultramontanos no Brasil e o regalismo
do segundo reinado (1840-1889). 520 pp (16 x 23 cm) (Belo Horizonte, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39344

\8,570.- /

\9,255.-

※ Exceto para pouquíssimos especialistas, a história da Igreja Católica no oitocentos só é realçada com a Questão Religiosa, mas
102

o livro de Ítalo Santirocchi repõe a Igreja no curso da história oitocentista a partir dos interesses da própria instituição, em seus
embates e alianças com o Estado imperial, e em suas ligações com a Santa Sé. O resultado é a revisão de interpretações
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184508 Sena, Divino Marcos de: Livres e pobres no centro da América do Sul: um estudo sobre os
camaradas (1808-1850). 222 pp (15 x 22 cm) (Mato Grosso do Sul, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37855

\3,880.- /

\4,190.-

※ A obra analisa a presença, participação e aspectos do cotidiano de trabalho de uma parcela da população livre e pobre,
103

constituída pelos camaradas, no Mato Grosso, entre os anos de 1808-1850, em especial aqueles estabelecidos em ambientes
rurais. Num território fronteiriço, formado por ambientes de mineração, urbanos, rurais e militares, homens livres encontraram na

168498 Silva, Fábio Carlos da: Barões do ouro e aventureiros britânicos no Brasil. 240 pp (16 x 21.5
cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33470

\4,680.- /

\5,054.-

※ Os investimentos britânicos na mineração de ouro em Minas Gerais no século XIX e a história de uma das companhias que se
104

formaram em Londres para explorá-lo diretamente no período imperial brasileiro são o objeto de estudo deste livro. A Companhia
de Macaúbas e Cocais, ou National Brazilian Mining Association foi formada em Londres em 1828 por uma sociedade entre

167887 Slemian, Andréa & Chaves, C.M. das Graças: Obras de Manoel Luis da Veiga. (Col.Documenta
Uspiana ) 576 pp (18 x 25.5 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33464

\13,400.- / \14,472.-

※ Este volume reúne, pela primeira vez, as obras de Manoel Luis da Veiga, personagem pouco conhecido do público brasileiro. No
105

início do século XIX, Veiga escreveu duas obras importantes, Escola Mercantil sobre o Comércio e o Novo Método das Partidas
Dobradas, muito utilizadas na formação dos negociantes da época. O livro inclui ainda Reflexões Críticas sobre a Obra de José da

148489 Slenes, Robert W.: Na senzala, uma flor: Esperanças e recordações na formação da familia
escrava - Brasil sudeste, século XIX. 304 pp (16 x 23 cm) (Campinas, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44433

\5,700.- /

\6,156.-

※ O título deste livro refere-se à imagem usada por um viajante estrangeiro no Brasil, para quem não haveria ‘uma flor’ na
106

senzala - não haveria amor, família, ‘nem esperanças nem recordações’. Robert Slenes encontrou essa flor. Slenes discute a
família escrava à luz da cultura africana, mas suas conclusões e métodos vão muito além do tema específico. Argumenta que

188221 Telles, Patricia D.: O Cavaleiro Brito e o Conde da Barca: Dois diplomatss portugueses e a
missão francesa de 1816 ao Brasil. 232 pp (16 x 21.5 cm) (Lisboa, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44392

\5,300.- /

\5,724.-

※ Quem eram estes dois diplomatas que, um no Rio, o outro em Paris, acreditavam no progresso através da educação e
107

sonhavam com um mundo moderno? Em 26 de Março de 1816, Joaquim Lebreton (1760-1819), secretário perpétuo da Classe de
Belas Artes do Institut de France, desembarcava no Rio de Janeiro com um grupo de artistas e artífices, suas famílias e

183441 Turin, Rodrigo: Tessituras do tempo: discurso etnográfico e historicidade no Brasil oitocentista.
270 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35991

\5,400.- /

\5,832.-

※ O autor parte da análise de fontes que compreendem a produção intelectual de homens de letras do Instituto Histórico e
108

Geográfico Brasileiro, notadamente os textos produzidos entre 1840 e 1870, e inclui também material do Museu Nacional, e de
escritores diversos como Silvio Romero, Capistrano de Abreu e Euclides da Cunha. Com isto, estabelece uma proposta de

167886 Vide, Sebastião Monteiro da: Constituções primeiras do Arcebispado da Bahia.
(Col.Documenta Uspiana ) 920 pp (18 x 25.5 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33463

\15,400.- / \16,632.-

※ Em 1707 foram promulgadas as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, de autoria do arcebispo D. Sebastião
109

Monteiro da Vide. Com este trabalho de legislação canônica, pretendeu oferecer uma adaptação das normas eclesiásticas à
realidade local de uma diocese na colônia, tarefa inédita até aquele momento. As Constituições permaneceram em vigor, com

131156 Villalta, Luiz Carlos: Usos do livro no mundo luso-brasileiro sob as luzes: Reformas, censura e
contestações. 556 pp (16 x 23 cm) (Belo Horizonte, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39345

\9,380.- / \10,130.-

※ Nos últimos anos, vários escritos vieram à luz sobre a história do livro e da censura no mundo luso-brasileiro entre finais do
110

século XVIII e inícios do XIX. Pouco, porém, se conhece ainda a respeito dos mecanismos de funcionamento da censura e das
práticas de leitura que possibilitam repensar as sociabilidades culturais e as tensões que se estabelecem entre o poder do livro
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185861 Alonso, Angela: Joaquim Nabuco. 400 pp (13.5 x 21 cm) (São Paulo, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40542

\4,750.- /

\5,130.-

※ Este volume da coleção Perfis Brasileiros está dedicado à biografia, à atuação pública e à obra do intelectual, diplomata,
113

jornalista e político Joaquim Nabuco (1849-1910). Pertencente à geração de 1870 - da qual fazem parte Tavares Bastos, Rui
Barbosa e André Rebouças, entre outros -, Nabuco vive a crise política do Segundo Reinado, que assiste à desagregação da

148439 Amaral Lapa, José Roberto do: Os excluidos: Contribuição à história da pobreza no Brasil
(1850-1930). 248 pp (19 x 24 cm) (Campinas, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44432

\6,300.- /

\6,804.-

※ Na produção acadêmica sobre a pobreza no Brasil, as abordagens no geral não conseguiram fugir de um viés que se define
114

pelo sistema de produção, em cuja inserção os trabalhadores sinonimizam os pobres. Fora desse esquema, já se cai na
marginalidade e, portanto, aí os pobres são identificados com o banditismo, o crime, a prostituição, a mendicância e outros

166998 Aprobato Filho, Nelson: Kaleidosfone: As novas Camadas Sonoras da cidade de São Paulo fins do século XIX, inicio do século XX. 504 pp (17 x 24 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33435

\9,640.- / \10,411.-

※ Kaleidosfone convida o leitor a viajar pela paisagem sonora urbana, captando-a no momento decisivo do processo de
115

transformação de São Paulo na megalópole moderna. Tendo como base meticulosa pesquisa em fontes literárias – memórias,
crônicas, relatos de viagem, romances, poesias – e oficiais – leis e regulamentos, entre outros –, o autor mostra a influência e os

184617 Auras, Marli: Guerra do Contestado: A organização da irmandade cabocla. 210 pp (16 x 21
cm) (Santa Catarina, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37860

\4,560.- /

\4,924.-

※ Este livro de Marli Auras, originalmente lançado em 1984, é referência obrigatória para quem deseja estudar e compreender a
116

Guerra do Contestado. Um autêntico clássico. Contrariando toda uma tradição historiográfica conservadora sobre o tema, a autora
reconhece no movimento rebelde dos caboclos uma especificidade pedagógica: a construção da irmandade, norteada por uma

150707 Barata, Alexandre Mansur: Luzes e sombras. - A ação da Maçonaria brasileira (1870-1910).
(Col.Tempo & Memoria, 14) 200 pp (14 x 21 cm) (Campinas, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2170

\4,040.- /

\4,363.-

※ Durante as últimas décadas do século XIX e os anos iniciais do seculo XX, a Maçonaria brasileira constituiu-se na principal e
117

mais bem estruturada organização no que dizia respeito a necessidade de se instituir uma sociedade mais secularizada. Nesta
perspectiva, este livro analisa a atuação dos maçons, bem como a singularidade da ‘sociabilidade maçônica’. SUMARIO:

166199 Beattie, Peter M.: Tributo de sangue: Exército, honra, raça e nação no Brasil, 1864-1945. 488
pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33428

\8,260.- /

\8,920.-

※ Este livro analisa as relações entre o Estado e o universo dos homens livres e pobres mediante o exame das práticas de
118

recrutamento forçado e conscrição, e suas implicações com as ideias de criminalidade, cidadania, honra, masculinidade, raça e
identidade nacional. Valendo-se de ampla e minuciosa bibliografia, que inclui o cancioneiro da época, artigos de jornal e inquéritos

150212 Campos, Adriana Pereira et al(org.): Perspectivas da cidadania no Brasil Império. 518 pp (15.5
x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31234

\8,080.- /

\8,726.-

※ Com organização de José Murilo de Carvalho e Adriana Pereira Campos, Perspectivas da cidadania no Brasil Império apresenta
119

reflexões sobre questões que não foram resolvidas no século XIX e invadiram o século XX. Civilização, progresso, soberania dos
povos, liberdade, igualdade são alguns dos temas que ganham um olhar brasileiro sob a ótica da cidadania. Um exemplo do valor

167000 Cánovas, Marilia Dalva Klaumann: Imigrantes espanhóis na paulicéia: Trabalho e sociabilidade
urbana (1890-1922). (Col.História das Migrações ) 600 pp (17 x 24 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33437

\9,640.- / \10,411.-

※ A presença dos imigrantes espanhóis em São Paulo é um fenômeno numericamente importante, suplantado apenas pelos
120

portugueses e italianos, mas não tem a mesma visibilidade que outros contingentes populacionais. Esta é uma questão que Marília
Cánovas se propõe a elucidar neste livro, que inaugura a Coleção História das Migrações. A autora acredita que a inexistência, a

167007 Carneiro, M.L. Tucci & Franzina, Emilio et al(org.: História do trabalho e histórias da imigração:
Trabalhadores italianos e sindicatos no Brasil (séculos XIX e XX). (Col.História das Migrações, 3) 328
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33438

\6,240.- /

\6,739.-

※ Esta é uma coletânea de textos com os mais recentes estudos da produção historiográfica brasileira sobre a participação dos
121

trabalhadores imigrantes italianos na história dos movimentos operário e sindical do país. Pesquisadores do Brasil e da Itália
analisam, sob diferentes pontos de vista, a riqueza e a profundidade das relações existentes entre a história do trabalho e a história
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167170 Carneiro, M.L.Tucci & Takeuchi, M.Yumi(org.): Imigrantes japoneses no Brasil: Trajetória,
imaginário e memória. 706 pp (18 x 25.5 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33443

\14,300.- / \15,444.-

※ Esta coletânea de textos reúne um conjunto importante de artigos e ensaios críticos sobre a multiplicidade de trajetórias,
122

histórias e memórias dos cem anos da imigração japonesa no Brasil. Todos os artigos são baseados em documentos históricos,
depoimentos, entrevistas, memórias, acervos iconográficos, obras de arte e obras literárias nas quais os imigrantes japoneses são

183443 Conduru, Roberto: Pérolas negras - Primeiros fios: experiências artisticas e culturais nos fluxos
entre Africa e Brasil. 390 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35993

\6,450.- /

\6,966.-

※ Aborda as diversas ideias e realizações da arte, da história da arte e da cultura vinculadas às questões da africanidade e da afro123

brasilidade, com cortes espaciais e temporais heterogêneos, resultando em uma abordagem de caráter multidisciplinar, com
incursões na antropologia, na sociologia e em outras áreas do conhecimento humano. Em 42 ensaios, tece reflexões sobre o

150648 Fraga, Walter: Encruzilhadas da liberdade. - Histórias de escravos e libertos na Bahia (18701910). 364 pp (15.5 x 22.5 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30913

\5,800.- /

\6,264.-

※ Saber qual o destino dos ex-escravos, o que fizeram e o que pensavam sobre a liberdade após o fim da escravidão é o grande
124

desafio deste livro. Cruzando váarios tipos de fontes históricas, documentos oficiais, correspondências policiais, registros cartoriais,
inventários, jornais, romances, memórias, correspondências privadas e depoimentos orais, o autor consegue reconstruir histórias

130623 Gomes, Maria do Carmo Andrade: Mapas e mapeamentos: politicas cartográficas em Minas
Gerais, 1890-1930. 294 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39298

\7,850.- /

\8,478.-

※ Maria do Carmo Andrade Gomes trata aqui dos mapas realizados em Minas Gerais na Primeira República: produtos que podem
125

hoje ser visualizados, monumentalizados, estudados em suas intenções, nas condições de sua produção, nas operações de
exercício e disputa pelo poder em que foram desenhados. Mas a autora trata também do ato de mapear como ação exercitada no

131136 Libby, Douglas Cole et al(ed.): História da familia no Brasil (séculos XVIII, XIX e XX): Novas
análises e perspectivas. (Col.História, 55) 384 pp (15.5 x 22 cm) (Belo Horizonte, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42718

\7,600.- /

\8,208.-

※ Os estudos aqui apresentados se endereçam a todos os campos da História da Família e da Demografia Histórica previstos no
126

projeto ‘Família e Demografia em Minas Gerais, Séculos XVIII, XIX e XX’ e apresentados no simpósio internacional ao seu final
(UFMG, março de 2014), com a participação de profissionais de instituições brasileiras e estrangeiras. Os capítulos se inspiram,

184507 Limberti, Rita de Cássia Pacheco: A imagem do indio: discursos e representações. 317 pp (15
x 21 cm) (Mato Grosso do Sul, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37854

\4,600.- /

\4,968.-

※ Este trabalho de análise semiótica tem como objeto a Carta de Pero Vaz de Caminha e notícias do jornal ‘O Progresso’, da
127

cidade de Dourados-MS, onde se situa a Reserva Indígena ‘Horta Barbosa’, dos índios guarani Kaiowá, uma das maiores do país.
A análise identifica os procedimentos discursivos pelos quais a imagem do índio é produzida e reproduzida, enfatizando as

170613 Lira, José Tavares Correia de: História e cultura estudantil: Revistas na USP. 344 pp (23 x 26
cm) (São Paulo, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34181

\13,600.- / \14,688.-

※ Esse Dossiê cobre a produção de revistas dos estudantes da Universidade de São Paulo por mais de meio século: desde a
128

Revista Dramática, da Faculdade de Direito, publicada em 1860, até as publicações dos dias atuais. A produção compreende
desde as revistas das chamadas escolas profissionais, como a Revista Polytechnica, O Solo ou a Revista de Medicina, até aquelas

144174 Mattos, Regiane Augusto de: História e cultura afro-brasileira. 220 pp (16 x 23 cm) (São Paulo,
2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31208

\4,710.- /

\5,086.-

※ A lei nº 10.639 tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. Esse fato foi considerado um
129

importante passo pelos movimentos de luta dos negros em todo o país. Guia esclarecedor e abrangente, pensado e elaborado de
forma didática tanto para professores quanto para alunos, este livro vem preencher justamente essa lacuna. Com linguagem fácil,

167167 Mendes, José Sacchetta Ramos: Laços de sangue: Privilégios e intolerância à imigração
portuguesa no Brasil (1822-1945). (Col.História das Migrações, 5) 380 pp (17 x 24 cm) (São Paulo,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33440

\6,780.- /

\7,322.-

※ A imigração portuguesa para o Brasil foi favorecida nos séculos XIX e XX por um conjunto abrangente de leis e diretrizes
130

políticas que buscaram promovê-la. Entretanto, no mesmo período, imigrantes lusos e suas propriedades foram alvos de ataques
individuais ou coletivos, motivados por intolerância e preconceito. Este livro, realizado num terreno interdisciplinar entre o direito e a
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148399 Nemi, Ana & Barros Almeida N. de et al(org.): A construção da narrativa histórica: séculos XIX
e XX. 288 pp (16 x 23 cm) (Campinas, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44429

\5,060.- /

\5,464.-

※ O século XIX é conhecido como o século da história. Podemos dizer que o século XX foi o século da historiografia. O século XIX
131

exaltou a história, fervorosamente confiante em sua capacidade de dar subsídio a construções históricas que então se queria
engendrar - como a nação. Então, a transformação da história em disciplina acadêmica e escolar permitiu uma popularização

181155 Oliveira, Maria da Gloria de: Escrever vidas, narrar a história: A biografia como problema
historiográfico no Brasil oitocentista. 212 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31279

\3,740.- /

\4,039.-

※ O livro que Maria da Glória de Oliveira nos oferece é um dos melhores exemplos das transformações e da vivacidade do campo
132

da história da historiografia no Brasil. A autora constrói com os textos um conjunto muito estruturado e novo de problemas que nos
ajuda a pensar a experiência moderna no Brasil do século XIX e além. A tese de doutorado que deu origem a este título recebeu o

183437 Pericás, Luiz Bernardo: Os cangaceiros. - Ensaios de interpretação histórica. 320 pp (16 x 23
cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35989

\7,500.- /

\8,100.-

※ O fenômeno do cangaço ‘independente’, que começou na segunda metade do século XIX e durou até cerca de 1940, tendo sido
133

extensamente estudado por diversos autores. No entanto, boa parte destas obras é de caráter basicamente narrativo e por vezes,
escrita em linguagem quase literária. O historiador Luiz Bernardo Pericás foi além da constatação desta lacuna bibliográfica. O

146566 Ribeiro, Darcy: O povo brasileiro. - A formação e o sentido do Brasil. 476 pp (14 x 21 cm) (São
Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2192

\7,680.- /

\8,294.-

※ Por que o Brasil ainda não deu certo? Darcy Ribeiro, ao chegar no exilio, no Uruguai, em abril de 1964, queria é responder a
134

essa pergunta no forma de um livro-painel sobre a formação do povo brasileiro e sobre as configurações que ele foi tomando al
longo dos séculos. Viu logo, porém, que essa era uma tarefa impossivel, pois só havia o testemunho dos conquistadores. E

160126 Murillo Pinto, Sergio: Exército e politica no Brasil: Origem e transformação das intervenções
militares. 360 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44374

\5,800.- /

\6,264.-

※ Este livro analisa as intervenções do Exército na vida política brasileira, desde a independência até a consolidação do Estado
135

Novo. Sua atividade política é marcante a partir do movimento republicano, mas até o final da Primeira República é restrita a
grupos em geral sem organização. Essas experiências, porém, contribuem para dar origem a um novo tipo de intervenção,

181701 Mac Cord, Marcelo & Batalha, Claudio H.M.: Organizar e proteger: Trabalhadores, associações
e mutualismo no Brasil (séculos XIX e XX). 280 pp (14 x 21 cm) (Campinas, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40522

\4,650.- /

\5,022.-

※ Os temas do associativismo e do mutualismo – uma das manifestações associativas – têm ganhado crescente interesse nos
136

últimos anos e já contam com uma produção, em forma de dissertações, teses, artigos e livros, relevante. Este livro reúne, nos
seus nove capítulos, contribuições de alguns dos pesquisadores dessas temáticas, que cobrem um período de mais de um século

186068 Neto, Alexandre Shigunov: História da educação brasileira: Do periodo colonial ao predominio
das politicas educacionais neoliberais. 286 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40765

\5,950.- /

\6,426.-

※ A opção do autor pela temática ‘História da educação brasileira’ justifica-se pelo interesse em investigar o tratamento que a
137

questão tem recebido ao longo da história da sociedade nacional. Seu objetivo foi fazer um resgate histórico do movimento
educacional brasileiro, tomando como ponto de partida o período colonial e o ensino jesuítico, num estudo que vai até a década de

163205 Arbex, Daniela: Holocausto Brasileiro. (Col.Clube do Livro SIC ) 256 pp (15 x 23 cm) (Lisboa,
2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44378

\3,900.- /

\4,212.-

※ Um genocídio que roubou a dignidade e a vida a 60.000 pessoas. Milhares de crianças, mulheres e homens foram
138

violentamente torturados e mortos, no Brasil, no hospital de doenças mentais de Colônia, em Barbacena, fundado em 1903. A
maioria foi internada sem diagnóstico de doença mental: eram meninas violadas que engravidaram dos patrões, homossexuais,

167166 Campagnano, Anna Rosa: In difesa della razza: Os judeus italianos refugiados do fascismo e o
antissemitismo do goberno Vargas, 1938-1945. (Col.História das Migrações ) 352 pp (17 x 24 cm) (São
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33439

\7,250.- /

\7,830.-

※ Pouco se conhece sobre a trajetória dos judeus italianos que imigraram para o Brasil. Este livro reconstrói a história dos judeus
139

que emigraram da Itália para o Brasil a fim de escapar da perseguição antissemita introduzida na Itália por Mussolini em 1938.
Baseando-se em pesquisas minuciosas em arquivos italianos e brasileiros, a autora Anna Rosa Campagnano descreve tanto os
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155434 Cardim, Carlos Henrique: A raiz das coisas: Rui Barbosa - O Brasil no mundo. 350 pp (16 x 23
cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40520

\5,680.- /

\6,134.-

※ Cardim reúne, aqui, textos até então de difícil acesso e dispersos em várias fontes. A RAIZ DAS COISAS possibilita
140

compreender o papel de Rui Barbosa no quadro político do início da República, sua contribuição para a entrada do país na política
mundial e que papel teria na primeira Guerra Mundial e no caso Dreyfus. Além de ter sido peça fundamental na questão do Acre e

138508 Chalhoub, Sidney: Trabalho, lar e botequim. - O cotidiano dos trabalhadores no Rio de Jeneiro
da belle époque. 367 pp (14 x 21 cm) (Campinas, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30899

\5,200.- /

\5,616.-

※ Zé Galego, Paschoal e Júlia e tantos outros anônimos são os protagonistas desta história que trata da vida dos trabalhadores
141

na cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. Publicada inicialmente em 1986, pela Brasiliense, e há muito tempo fora de
catálogo, esta nova edição, ampliada, reatualiza-se sob novo olhar do próprio autor. Literatura e história em um texto soberbo são

168118 Lochery, Neill: Brasil: A Segunda Guerra Mundial e a construção do Brasil moderno.
(Col.Biblioteca do Século, 40) 432 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44385

\6,400.- /

\6,912.-

※ Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, em 1939, o Brasil parecia situar-se num outro mundo - paradisíaco, exuberante,
142

remoto e subdesenvolvido. Mas esta imagem idealizada do Brasil mascarava uma realidade muito diversa que os líderes nacionais
exploravam astutamente numa tentativa de assegurar o lugar do Brasil no mundo moderno. Neill Lochery desvenda-nos, com

170615 Reimão, Sandra: Repressão e resistência: Censura a livros na Ditadura Militar. 184 pp (20 x 24
cm) (São Paulo, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34183

\8,240.- /

\8,899.-

※ Este livro aborda a censura oficial à cultura e às artes e, especificamente, a livros de ficção de autores brasileiros durante a
143

Ditadura Militar Brasileira. O estudo dos atos censórios do Departamento de Censura e Diversões Públicas (DCDP) em relação a
livros nos possibilita delinear alguns elementos dos mecanismos de censura e também refletir sobre a repercussão desta censura

166999 Rocha, Francisco: Figurações do ritmo: Da Sala de Cinema ao Salão de Baile. 312 pp (15.5 x
22.5 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33436

\6,840.- /

\7,387.-

※ Entre meados dos anos 1930 e meados dos anos 1950, uma nova centralidade redesenhou a fisionomia urbana de São Paulo,
144

através de um crescimento demográfico vertiginoso, dando à cidade traços de uma grande metrópole e consolidando-a como maior
centro industrial da América Latina. Para estudar este período, Francisco Rocha elege como tema central de sua obra a

181261 Bastos, P.Baulo Zahluth & Fonseca, P.C.D.(org.): A Era Vargas. - Desenvolvimentismo,
economia e sociedade. 478 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31734

\8,410.- /

\9,082.-

※ Os doze ensaios reunidos neste livro investigam as origens e o legado do ideario de Getulio Vargas. Mais de meio seculo apos
145

seu suicidio, a herença politica do ex-presidente nascido em São Borja (RS) segue influenciando a historia brasileira, seja por meio
das instituições e empresas que criou, seja pelos renovados debates sobre o nacional-desenvolvimentismo. Se é ingênuo avaliar

130724 Acselrad, Henri: Sinais de fumaça na cidade: Uma sociologia da clandestinidade na luta contra
a ditadura no Brasil. 220 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39307

\4,150.- /

\4,482.-

※ A clandestinidade política na luta contra a ditadura é, com frequência, resumida no ato de escrever e ir queimando as
147

anotações. Nas palavras de um militante, a sensação era de escrever com fumaça: ‘assim, índio clandestino, enviava meus sinais
de fumo’. O presente livro discute como o exercício da política, nas condições do regime de arbítrio, desviou-se para as margens,

181280 Albuquerque, Ricardo: Iconografia do cangaço. - acompanha DVD. 215 pp (23.5 x 26 cm) (São
Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31753

\12,800.- / \13,824.-

※ O mito de Lampião é um desses casos em que a lenda adquire vida própria. E, se a mãe dessa lenda é a imaginação popular,
149

com os medos e as esperanças depositados na figura de Virgulino, o pai é o próprio Virgulino, com sua força combativa e sua
imensa capacidade para a publicidade. Contemporâneo do avanço da tecnologia fotográfica, Lampião foi visionário e assegurou

180627 Almeida, Maria Regina Celestino de: Os indios na História do Brasil. (Col.FGV de
Bolso/História, 15) 168 pp (12 x 17 cm) (Rio de Janeiro, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30128

\2,840.- /

\3,067.-

※ Este livro trata da história de índios em contato com as sociedades coloniais e pós-coloniais no Brasil. Índios que, até muito
150

recentemente, quase não mereciam a atenção dos historiadores. O objetivo é apresentar uma revisão das leituras tradicionais
sobre o tema, a partir de pesquisas recentes que têm revelado o amplo leque de possibilidades de novas interpretações sobre as
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131842 Almeida, Perpétua & Acioly, Luciana: Estratégias de defesa nacional: Desafios para o Brasil no
novo milênio. 204 pp (16 x 23 cm) (Brasilia, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39394

\6,750.- /

\7,290.-

※ Em mais uma profícua parceria entre o Ipea e a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos
151

Deputados (CREDN), realizou-se o seminário Estratégias de Defesa Nacional, nos dias 27 e 28 de novembro de 2012. Junto com o
seminário Os Desafios da Política Externa Brasileira em um Mundo em Transição, ocorrido nos dias 18 e 19 de setembro do

183428 Amorim, Ana Paola & Guimarães, Juarez: A corrupção da opinião pública. - Uma defesa
republicana da liberdade de expressão. 144 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35983

\4,100.- /

\4,428.-

※ Nesse trabalho desbravador, os professores Juarez Guimarães e Ana Paola Amorim se manifestam pela liberdade de
152

expressão, que, segundo eles, só se garante com políticas públicas regulatórias em bases democráticas e pluralistas. Para os
autores, é necessário superar a falsa oposição ao estatismo autoritário a partir da apologia do livre mercado das ideias. Eles

130726 Anastassakis, Zoy: Triunfos e impasses: Lina Bo Bardi, Aloisio Magalhães e o design no Brasil.
256 pp (17 x 24 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39308

\5,540.- /

\5,983.-

※ No ano do centenário da arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi, considerada, junto com Aloisio Magalhães, uma das figuras
153

mais relevantes na institucionalização do design no cenário brasileiro, ganham destaque discussões sobre a temática desse campo
no país. É com o intuito de analisar como se deu a instituição e a consolidação do design no Brasil, tomando por base justamente

183423 Antunes, Ricardo(org.): Riqueza e miséria do trabalho no Brasil. Vol.2. (Col.Mundo do
Trabalho ) 448 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35978

\9,170.- /

\9,903.-

※ Este segundo volume de Riqueza e miséria do trabalho no Brasil apresenta um panorama amplo e multifacetado da nova
154

morfologia do trabalho, analisando as distintas terceirizações, as múltiplas precarizações e os vários modos de ser da
informalidade que despontam no país, acentuados a partir dos anos 1990, quando se redesenhou a Divisão Internacional do

181262 Araujo, Antonio Amaury Correa: Lampião - As mulheres e o cangaço. 400 pp (14 x 21 cm)
(São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31735

\6,680.- /

\7,214.-

※ Apesar de algumas figuras míticas, como Maria Bonita ou Dadá, a literatura do cangaço sempre girou em torno do homem e
155

seus feitos. Sabíamos da existência de várias mulheres ligadas a ele, participando da luta ou como companheiras de cangaceiros.
No entanto, estas mulheres estavam sempre em plano secundário ou tratadas com romantismo. Faltava a busca em maior

130697 Araújo, Fábio Alves de: Das "técnicas" de fazer desaparecer corpos: Desaparecimentos,
violência, sofrimento e politica. 224 pp (17 x 24 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39302

\5,430.- /

\5,864.-

※ Das ‘técnicas’ de fazer desaparecer corpos é o resultado de um estudo socioantropológico que descreve e analisa as relações
156

entre sofrimento, violência e política, a partir da experiência e da perspectiva dos familiares de vítimas de violência. Focaliza-se
uma modalidade específica de casos e situações: o desaparecimento forçado de pessoas, e, portanto, a violação e a ausência dos

181703 Argollo, André: Arquitetura do Café. 336 pp (16 x 23 cm) (Campinas, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40523

\5,560.- /

\6,004.-

※ Amplamente ilustrado com figuras, fotos e desenhos de valor documental, Arquitetura do Café traz um minucioso levantamento
157

histórico da implantação das fazendas de café na região de Campinas, abordando sua arquitetura e construção. O autor aponta
que a capacidade industrial instalada nessas fazendas levou à criação de grandes empresas rurais, estabelecendo as ligações

183442 Assis, João M. Figueiredo et al(org.): Cidadania, movimentos sociais e religião: abordagens
contemporâneas. 252 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42724

\4,800.- /

\5,184.-

※ Destaca a temática das identidades religiosas, relacionando-as a um panorama que engloba as diferentes classes sociais e
158

suas representações, as formas de organização e mobilização social no campo e na cidade e a atuação das políticas públicas em
áreas como a segurança e a saúde. Os ensaios partem de pesquisas e fatos históricos e mostram-se atuais, apresentando tópicos

182103 Azcona Pastor, José Manuel(dir.): Las dimensiones de la presencia española en Brasil. 382 pp
(17 x 24 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34281

\4,280.- /

\4,622.-

※ Libro Coeditado con Universidad Rey Juan Carlos y Banco Santander Universidades La Cátedra de Investigación
159

URJC/Santander Universidades PRESDEIA (Presencia española y desarrollo socioeconómico en Iberoamérica) tiene por objeto
dar a conocer la implicación de la emigración española contemporánea en la sociedad de Iberoamérica, además de mostrar desde
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174929 Azevedo, Fernando de: A cultura brasileira (7a edição). (Col.Os Fundadores da USP ) 912 pp
(16 x 23 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33512

\13,400.- / \14,472.-

※ A coleção Os Fundadores da USP pretende homenagear os professores que participaram da criação da Universidade
160

reeditando obras clássicas de difícil acesso ao leitor de hoje. O primeiro volume, A Cultura Brasileira, foi concebido e escrito por
Fernando de Azevedo como uma introdução ao Recenseamento de 1940, numa espécie de troca por ter declinado o convite para

150214 Bandeira, Luiz Alberto Moniz: Brasil-Estados Unidos: A rivalidade emergente (1950-1988). 278
pp (15.5 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31235

\6,560.- /

\7,084.-

※ A obra de referência Brasil - Estados Unidos: a rivalidade emergente (1950-1988) ganha edição revista e ampliada pelo
161

professor Luiz Alberto Moniz Bandeira. O estudo revela que a ‘tradicional amizade’ entre os dois países sempre constituiu um
estereótipo ideológico manipulado com o objetivo de influenciar a política exterior do Brasil. Baseado em ampla documentação,

155431 Bandeira, Luiz Alberto Moniz: Presença dos Estados Unidos no Brasil. 686 pp (16 x 23 cm)
(Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40519

\8,650.- /

\9,342.-

※ Quando lançou, em agosto de 1973, a primeira edição de PRESENÇA DOS ESTADOS UNIDOS NO BRASIL, Luiz Alberto
162

Moniz Bandeira estava na prisão, no Regimento Marechal Caetano Farias, no Rio de Janeiro, acusado pela Marinha de subversão.
Mesmo assim, o livro se tornou um best seller e causou repercussão. Inclusive nos meios militares, já que as contradições entre

130887 Bartholo, Roberto & Bursztyn, Ivan et al(org.): Diálogos: Africa, Brasil. 158 pp (14 x 21 cm) (Rio
de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39326

\4,340.- /

\4,687.-

※ O projeto Africa.Brasil.Dialogs pretende contribuir para um mútuo aprendizado em inovação social entre brasileiros e africanos,
no âmbito da cooperação e intercâmbio entre pesquisadores acadêmicos, agentes sociais e comunitários. ....
163

188229 Bastos Rocha, H.A. & Reznik, Luis et al(org.): Livros didáticos de história: Entre politicas e
narrativas. 288 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44397

\5,200.- /

\5,616.-

※ Os livros didáticos se tornaram notícia na mídia impressa e televisiva. De tempos em tempos, seus autores são colocados na
164

berlinda, acusados de trazerem aos leitores informações inadequadas. Tais críticas se tornam mais preocupantes porque os livros
didáticos são avaliados pelo Estado brasileiro por meio do Programa Nacional do Livro Didático. Este livro se debruça sobre a

188234 Batata, Ailton: Cidade de Deus: A história de Ailton Batata, o sobrevivente. 288 pp (16 x 23 cm)
(Rio de Janeiro, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44402

\5,300.- /

\5,724.-

※ Importante personagem da crônica do tráfico de drogas na virada dos anos 1970-1980 no Rio de Janeiro, Ailton Batata da
165

Cidade de Deus passa de bandido a estudo de caso, neste livro. Sua história de desqualificação, que inclui um encarceramento de
15 anos, é transformada pela introdução de dois pesquisadores acadêmicos. Ao relatar sua trajetória aqui, passa a ser um homem

148740 Baudel Wanderley, Maria de Nazareth: Um saber necessário: Os estudos rurais no Brasil. 152
pp (14 x 21 cm) (Campinas, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44436

\4,300.- /

\4,644.-

※ Trata-se de uma obra de balanço bibliográfico da produção acadêmica dos temas rurais brasileiros nas últimas décadas. Nesse
166

percurso, a autora descreve o ambiente intelectual em que as principais reflexões ocorreram, como centros de pesquisa, estudos,
associações e encontros acadêmicos existentes em vários momentos dos períodos históricos tratados. Ao privilegiar o recorte

155422 Beraba, Ana Luiza: América aracnidea. - Teias culturais interamericanas. 224 pp (14 x 21 cm)
(Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40517

\4,430.- /

\4,784.-

※ Este livro tenta compreender como o Brasil buscou seu lugar dentro do continente americano na época da publicação do
167

suplemento ‘Pensamento da América’, que integrou o jornal ‘A Manhã’, de agosto de 1941 a fevereiro de 1948. A idéia do
suplemento era estimular a aproximação cultural entre as nações americanas e refazer a imagem da América, aproximando-a dos

130720 Bernardes, Júlia Adão & Silva, Catia Antonia da(or: Modernização e território: Entre o passado
e o presente do Norte Fluminense. 96 pp (17 x 24 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39305

\3,470.- /

\3,747.-

※ O estado do Rio de Janeiro está no centro da questão envolvendo a divisão dos royalties do petróleo e, nesse cenário, o Norte
168

Fluminense entra em foco, já que é uma das principais regiões produtoras desse recurso natural no país. No entanto, também é
uma das regiões fluminenses com mais sinais de contradições e desigualdades. Ao mesmo tempo que é uma das mais ricas
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184195 Biondi, Aloysio: O Brasil privatizado. - Un balanço do desmonte do Estado. (Col.Historia Agora,
11) 254 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37595

\4,350.- /

\4,698.-

※ Quem não leu este livro não tem - e nem terá - a menor ideia do que se passou nos anos 1990. Foi quando o Brasil, ao torrar
169

suas estatais, emprestar dinheiro para os compradores as adquirirem e aceitar moedas podres no pagamento, fechou alguns dos
piores negócios de que se tem notícia. Mais: antes de privatizar as empresas de energia e telefonia, o governo do PSDB turbinou

185853 Birman, Patricia & Leite, M. Pereira et al: Dispositivos urbanos e trama dos viventes: ordens e
resistências. 504 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40538

\5,800.- /

\6,264.-

※ ‘Dispositivos urbanos e trama dos viventes: ordens e resistências não é um livro que se propõe oferecer soluções para as
170

questões que aborda. Tampouco permite uma rápida e cômoda leitura das dimensões que se propõe analisar. Como coletânea,
não se organiza no formato mais comum, que abriga leituras desconectadas com olhares nem sempre organizados por perspectiva

131790 Borba, Maria & Felizi, Natasha et al(org.): Brasil em movimento: Reflexões a partir dos
protestos de junho. 448 pp (17.5 x 24 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39379

\7,760.- /

\8,380.-

※ Reunindo textos, entrevistas e trabalhos artísticos de personalidades de diferentes áreas, como Gustavo Franco, Vladimir
171

Palmeira, Gilberto Gil, Cildo Meireles, Daniel Aarão Reis, Jorge Mautner, Ernesto Neto, Carlos Lessa e Davi Kopenawa, entre
outros, Brasil em movimento oferece uma análise plural acerca das manifestações que se espalharam pelo Brasil de junho a

184199 Bourne, Richard: Getúlio Vargas: A Esfinge dos Pampas. 320+xxiv pp (15.5 x 22.5 cm) (São
Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37598

\5,200.- /

\5,616.-

※ Getúlio Vargas tomou o poder em 1930, governou como ditador, suprimiu liberdades e exerceu a censura, porém defendeu os
172

trabalhadores, modernizou o país e foi deposto por militares. Eleito presidente, governou como democrata, colocou o interesse
público acima de tudo e desagradou reacionários, que o perseguiram até causar a sua morte trágica. Revolucionário ou

183440 Bourne, Richard: Lula do Brasil. - A história real. lxxxviii+360 pp (15.5 x 22.5 cm) (São Paulo,
2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35990

\6,400.- /

\6,912.-

※ Finalmente chega ao mercado uma biografia equilibrada, objetiva e imparcial do presidente brasileiro mais popular da história,
173

cuja odisseia inigualável se entrelaça com os principais acontecimentos do Brasil contemporâneo. Este livro conta a história
completa do homem, do sindicalista e do político Lula, da infância pobre no Nordeste ao topo da carreira, quando ele se tornou um

144715 Boutier, Jean & Julia, Dominique(org.): Passados recompostos. - Campos e canteiros da
história. 350 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37194

\4,970.- /

\5,367.-

※ Apresentando a marcha das pesquisas históricas nos últimos 50 anos, esta coletânea traz indicadores contemporâneos de uma
174

área de conhecimento que tem por responsabilidade dar inteligibilidade ao passado. Desde os tempos otimistas da nouveile
histoire, muita coisa mudou na história. Sobretudo, foi abalada a segurança na quantificação, questionados os recortes clássicos e

183421 Braga, Ruy: A politica do precariado. - Do populismo à hegemonia lulista. (Col.Mundo do
Trabalho ) 263+xvi pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35976

\5,400.- /

\5,832.-

※ Em seu novo livro, o sociólogo e professor da Universidade de São Paulo, Ruy Braga, utiliza os instrumentos teóricos da
175

sociologia marxista crítica a fim de propor uma leitura inovadora da história social do Brasil – do populismo fordista ao atual lulismo
hegemônico –, tendo como vetor analítico a ‘política do precariado’. Definido como o proletariado precarizado, o conceito de

174597 Bragança, Anibal & Abreu, Márcia(org.): Impresso no Brasil. - Dois séculos de livros
brasileiros. 663 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33496

\8,800.- /

\9,504.-

※ Impresso no Brasil traz uma reunião de ensaios que abarcam a história do livro e da leitura no país por mais de dois séculos. A
176

obra, por meio de múltiplas visões, é uma contribuição para uma nova história do livro e da leitura no país, e visa oferecer um
conhecimento maior da formação da cultura letrada brasileira, desde a instalação da primeira tipografia na colônia, até a

184625 Brancher, Ana Lice & Lindolfo Lohn, Reinaldo(org.): História na ditadura: Santa Catarina (19641985). 400 pp (16 x 22 cm) (Santa Catarina, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37866

\6,640.- /

\7,171.-

※ Existem muitos títulos sobre o golpe de 1964, mas bem poucos tratam de aspectos tão diversificados quanto este. No que diz
177

respeito a Santa Catarina, é absolutamente inovador. O livro aborda a vida de vários grupos sociais durante diferentes períodos da
ditadura no estado. Desenvolve tópicos ligados à política, à economia, aos costumes, aos problemas regionais, aos trabalhadores
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163221 Brito Silva, Odacy de: Brasil a partir da estação verde e rosa: História, politica e cultura.
(Col.Ecos da História ) 530 pp (14 x 22 cm) (Lisboa, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44379

\5,300.- /

\5,724.-

※ Uma obra no tempo, focando períodos, nomes e lugares no contexto histórico, político e cultural. Nessa caminhada de
178

acontecimentos: O alicerce das Escolas de Samba, a partir dos cordões, ranchos, blocos e outras agremiações, sem perder de
vista o Governo Vargas, seus antecessores e sucessores. A cultura em massa (Era do Rádio), Teatro de Revista, TV brasileira

142840 Calabre, Lia: Politicas culturais no Brasil: dos anos 1930 al século XXI. 144 pp (12 x 17 cm)
(Rio de Janeiro, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43717

\2,800.- /

\3,024.-

※ Embora a relação entre o Estado e a Cultura seja muito antiga, é nova a ideia de que a cultura é uma área que deva ser tratada
179

sob a ótica das políticas estatais. Este livro recupera a trajetória das ações públicas relativas à cultura no Brasil dos anos 1930,
período em que o país passou por uma série de transformações (políticas, econômicas, urbanas e administrativas), ao século XXI,

131847 Campos Neto, Carlos Alvares da Silva et al: Ressurgimento da indústria naval no Brasil (20002013). 480 pp (16 x 23 cm) (Brasilia, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39396

\9,700.- / \10,476.-

※ A forte retomada dos investimentos das indústrias naval, offshore e de navipeças a partir dos anos 2000 trouxe impactos
180

importantes sobre a economia brasileira: forte geração de emprego e renda; desenvolvimento de uma rede de fornecedores
nacionais de insumos, peças e componentes; oportunidades para a expansão de processos de inovação e de novas tecnologias

160021 Campos, Cesar Cunha: Arte e mercado no Brasil: Art and market in Brazil. 375 pp (23 x 26 cm)
(Rio de Janeiro, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44369

\13,800.- / \14,904.-

※ Apesar da recente retração da economia brasileira, o mercado de arte mantém, há alguns anos, sua expansão, tanto no que se
181

refere à produção, quanto ao volume de negócios, bem como pelo crescente interesse do grande público, como mostram os
números recentes de visitações de exposições e museus. Artistas brasileiros ganham destaque no país e no exterior, as feiras de

131447 Cardoso, Fernando Henrique: O improvável presidente do Brasil: Recordações. xvi+366 pp
(13.5 x 20.5 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39366

\5,750.- /

\6,210.-

※ Em 1993, Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda, herdou um país em frangalhos. A inflação chegava a
182

inacreditáveis 3.000%, um presidente tinha recentemente sofrido impeachment por corrupção e começavam a circular rumores de
outro golpe militar. Muitos consideravam o Brasil um país ingovernável. Mas, em uma tumultuada década como ministro da

146095 Caroso, Fernando Henrique: Capitalismo e escravidão no Brasil meridional. - O negro na
sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul. 375 pp (15.5 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31220

\6,310.- /

\6,814.-

※ Considerado um dos mais importantes trabalhos de sociologia brasileira do século XX, CAPITALISMO E ESCRAVIDÃO NO
183

BRASIL MERIDIONAL marca o relançamento das obras completas do sociólogo e ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pelo
selo Civilização Brasileira. O livro discute os processos de constituição e desagregação da sociedade escravocrata rio-grandense,

146102 Carvalho, José Murilo de: Cidadania no Brasil. - O longo caminho. 236 pp (13.5 x 21 cm) (Rio
de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31226

\4,500.- /

\4,860.-

※ CIDADANIA NO BRASIL - O LONGO CAMINHO é uma aula de cidadania dada por quem entende do assunto, o professor e
184

pesquisador, José Murilo de Carvalho. O autor relata os 178 anos do processo de cidadania no país, centrando o foco nos direitos
civis, sociais e políticos. José Murilo de Carvalho descreve o processo de independência do Brasil - razoavelmente pacífico se

166233 Carvalho, José Murilo de et al(org.): Linguagens e fronteiras do poder. 392 pp (16 x 23 cm)
(Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30123

\8,880.- /

\9,590.-

※ A história comparada impõe-se à escrita da história para a inteligibilidade do passado. Os países inseridos em espaço imperial e
185

pós-imperial oferecem um domínio analítico específico, pela particularidade oriunda de um passado comum, ainda que em contexto
de subordinação das antigas colônias em relação à metrópole. No caso de Portugal e Brasil, esse passado teve uma peculiar

166231 Catroga, Fernando et al(org.): Memória, escrita da história e cultura politica no mundo lusobrasileiro. 392 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30122

\7,450.- /

\8,046.-

※ Este livro reúne ensaios de professores brasileiros e portugueses que analisam, com diferentes enfoques, a profunda crise de
186

paradigmas que atravessou o século XVIII e buscou variadas formas de acomodação ao longo dos séculos XIX e XX. Além do
intercâmbio e da colaboração entre pesquisadores brasileiros e portugueses, o diálogo historiográfico então estimulado permitiu
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155408 Coelho, Frederico: Eu, brasileiro, confesso minha culpa e meu pecado: Cultura marginal no
Brasil das décadas de 1960 e 1970. 336 pp (13.5 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40478

\5,850.- /

\6,318.-

※ Hélio Oiticica, Torquato Neto, Waly Salomão, Rogério Duarte, Jards Macalé entre outros são alguns dos personagens que
187

figuram na análise de Frederico Coelho sobre a cultura marginal nos anos de 1960 e 1970. Eu, brasileiro, confesso minha culpa e
meu pecado apresenta uma profunda análise da influência deste movimento naquele período histórico e ainda na atualidade. O

167584 Coelho, Maria Beatriz: Imagens da nação: Brasileiros na fotodocumentação de 1940 até o final
do século XX. 404 pp (22.5 x 27 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33446

\20,400.- / \22,032.-

※ A fotografia não é um registro objetivo da realidade, mas uma interpretação, uma reconstrução que organiza, hierarquiza e
188

valoriza uma parte do mundo visível. A análise da obra de alguns dos principais fotodocumentaristas brasileiros entre as décadas
de 1940 e 1990 permitiu à autora descobrir como uma determinada imagem de nação foi construída fotograficamente nesses

174588 Comin, Alvaro(org.): Metamorfoses paulistanas. - Atlas geoeconômico da cidade. 358 pp (23 x
28 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33490

\18,050.- / \19,494.-

※ Esta obra resulta de uma pesquisa acerca das transformações econômicas, do ordenamento do uso do solo e das intervenções
189

públicas territoriais em São Paulo, feita em parceria entre o Cebrap (Centro Brasileiro de Pesquisas e Planejamento) e a Secretaria
Municipal de Planejamento (Sempla). O estudo foi concebido com o objetivo de contribuir para políticas públicas de longo prazo

181281 Cornejo, Carlos: Nau Brasilis. - A história, a trajetória e a retomada da construção Naval
Brasileira. 360 pp (28 x 28 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31754

\13,600.- / \14,688.-

※ O livro ‘Nau Brasilis: a história, a trajetória e a retomada da construção naval brasileira’, produzido pela Solaris Edições Culturais
190

através da Lei federal de Incentivo à Cultura, resgata a história da construção naval e da navegação mercante no Brasil até os dias
atuais, e acompanha a construção do navio que representa a retomada da construção naval no País: o porta-contêineres Log-In

131848 Costa, Marco Aurélio & Pantoja, Igor et al: Relatos e estudos de caso da gestão metropolitana
no Brasil. (Col.Série Rede Ipea. Projeto Governança
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39397

\7,400.- /

\7,992.-

※ O Ipea tem coordenado importantes iniciativas de pesquisa sobre a temática do desenvolvimento urbano e metropolitano. Em
191

2013, um importante balanço dos quarenta anos das Regiões Metropolitanas (RMs) no Brasil foi publicado pelo Instituto, tendo
influenciado o debate público e político sobre a gestão metropolitana no país. Esta publicação dá continuidade a esse esforço

174594 Costa, Marcos(org.): Sérgio Buarque de Holanda: escritos coligidos - Livro 1: 1920-1949. 648
pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33494

\10,380.- / \11,210.-

※ A vasta produção de um dos maiores intelectuais brasileiros agora pode ser encontrada em dois volumes. Estes Escritos
192

coligidos de Sérgio Buarque de Holanda trazem compilados artigos e ensaios que abarcam o período de 1920 a 1949. Graças a
esta coedição entre a Unesp e a Fundação Editora Perseu Abramo, o leitor poderá ter acesso aos inéditos ‘textos alemães’,

174595 Costa, Marcos(org.): Sérgio Buarque de Holanda: escritos coligidos - Livro 2: 1950-1979. 496
pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33495

\9,600.- / \10,368.-

※ A vasta produção de um dos maiores intelectuais brasileiros agora pode ser encontrada em dois volumes. Estes Escritos
193

coligidos de Sérgio Buarque de Holanda trazem compilados artigos e ensaios que abarcam o período de 1950 a 1979. Graças a
esta coedição entre a Unesp e a Fundação Editora Perseu Abramo, o leitor poderá ter acesso aos inéditos ‘textos alemães’,

130760 Couto, Berenice Rojas et al(org.): O sistema único de asistência social no Brasil: Uma realidade
em movimento. 328 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39319

\7,250.- /

\7,830.-

※ Se até pouco tempo o tema da política da assistência social mobilizava sobretudo o interesse dos profissionais e pesquisadores
194

da área de Serviço Social, hoje a interlocução é outra. Milhares de novos trabalhadores de distintas áreas, milhares de gestores
públicos de entidades privadas e os milhões de novos sujeitos de direitos compõem um multifacetado e ávido segmento social, que

131836 Couto, Jorge: A Construção do Brasil. 408 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39392

\11,800.- / \12,744.-

※ A Construção do Brasil, do emérito Prof. Jorge Couto, traz à luz, essencialmente, aspectos marcantes da cultura indígena e da
195

sua inarredável importância para a formação da nação brasileira. De cunho estritamente histórico, fundamentada em pesquisas de
documentos, mapas e vasta bibliografia, a obra investiga os primórdios do povoamento do Brasil, antes mesmo do Descobrimento,
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131780 Cunha, Andre Moreira & Henkin, Helio et al: Internacionalização do Brasil na era da
globalização: Ensaios sobre economia e politica internacional. 306 pp (16 x 23 cm) (Porto Alegre, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39376

\7,400.- /

\7,992.-

※ Este livro é o resultado de parte das reflexões desenvolvidas ao longo da elaboração do projeto extensão denominado
196

‘Metodologia de avaliação contínua de indicadores de desempenho e implementação de estratégias de inserção externa:
desenvolvimento e aplicação ao caso brasileiro no contexto da dinâmica recente da economia mundial’ A ferramenta gerencial

131793 DaMatta, Roberto: Brasileirismos: Além do jornalismo, aquém da antropologia e quase ficção.
478 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39380

\5,880.- /

\6,350.-

※ Apesar de ser o cientista social brasileiro mais citado em teses, estudos e ensaios acadêmicos, Roberto DaMatta não se deixou
197

aprisionar pela vida universitária, efetuando em paralelo um movimento de difusão do conhecimento junto ao grande público leigo
por meio de sua atividade como cronista. Brasileirismos – além do jornalismo, aquém da antropologia e quase ficção, seu novo

185843 De Paula, Ana Paula Paes: Repensando os estudos organizacionais: para uma nova toria do
conhecimento. 279 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40528

\5,050.- /

\5,454.-

※ Em Repensando os estudos organizacionais, Ana Paula Paes de Paula agrega valor a um conhecimento já disponível, porém
199

de maneira original, uma vez que recorre a diferentes paradigmas e intérpretes do pensamento social e os relaciona ao
pensamento organizacional. Vale destacar a preocupação que a autora, como professora e pesquisadora há 20 anos, teve em

185849 De Paula, Christiane Jalles: O bom combate: Gustavo Corção na imprensa brasileira (19531976). 312 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40534

\4,230.- /

\4,568.-

※ Este livro é sobre catolicismo, conservadorismo e reacionarismo no Brasil. O protagonista do livro foi um dos mais importantes,
200

e polêmicos, nomes do laicato brasileiro: Gustavo Corção Braga, que nasceu, viveu e morreu no Rio de Janeiro entre 1896 e 1978.
Tomando como ponto de partida as crônicas que Gustavo Corção publicou nos jornais Diário de Notícias e O Globo entre as

176498 Falbel, Nachman: Judeus no Brasil: Estudos e notas. 822 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25328

\11,200.- / \12,096.-

※ Nos últimos anos tem crescido o número de estudos sobre a história dos judeus e do judaísmo no Brasil, e a criação do Arquivo
201

Histórico Judaico Brasileiro, do qual o autor foi um dos fundadores, contribuiu para a sistematização das pesquisas e para sua
publicação. Este livro contém uma coletânea significativa de estudos de Nachman Falbel que foram publicados nos últimos trinta

160024 Falcão, Joaquim: Quase todos. 232 pp (23 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44372

\6,800.- /

\7,344.-

※ Em Quase todos, Joaquim Falcão faz um resgate e apresenta ao leitor alguns (ou quase todos) dos principais agentes da
202

cultura de Pernambuco como atento observador, além de personagem atuante dessa cena. Registrando a intensa criatividade
cultural pernambucana na música, na literatura, nas artes plásticas, no artesanato, na política cultural e na produção

131289 Fernandes, Edson & Roseno, R. de Freitas: Protesta Brasil: Das redes sociais às
manifestações de rua. 96 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39359

\4,250.- /

\4,590.-

※ Desprezo pelos governos e políticos corruptos, desvios de verba, alto preço das passagens dos transportes públicos,
203

insatisfação com os investimentos em educação e saúde e os 33 bilhões de reais projetados para os gastos com a Copa do Mundo
foram algumas das muitas razões que levaram o povo brasileiro a protestar nas ruas. Mas, como um protesto conseguiu

130935 Ferreira, Jorge & Gomes, Angela de Castro: 1964: O golpe que derrubou um presidente, pôs
fim ao regime democrático e instituiu a ditadura militar no Brasil. 436 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39328

\6,650.- /

\7,182.-

※ Os 50 anos do golpe, abordados por dois dos maiores historiadores brasileiros da atualidade Um panorama de como se
204

instaurou a ditadura civil-militar no Brasil e seus desdobramentos. Pelas mãos de Jorge Ferreira e Ângela de Castro Gomes, é
possível entender melhor esse conturbado período da história, que rendeu ao país duas décadas de repressão e tantas injustiças.

131157 Ferreira, Leila da Costa & Albuquerque, J.A.G.(org: China & Brasil: Desafios e oportunidades.
210 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39346

\6,750.- /

\7,290.-

※ A China é o principal parceiro comercial do Brasil, e, embora essa relação vá além dos interesses econômicos, os investimentos
205

chineses compõem a maior parcela dos aportes internacionais no país. Compreender de que maneiras a cultura e o ritmo de
crescimento chinês impactarão o mundo durante o século XXI é importante também para o Brasil, uma vez que nossa sociedade
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181868 Ferreira, Marieta de Moraes: A História como oficio: A constituição de um campo disciplinar.
464 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33518

\7,240.- /

\7,819.-

※ Qual o papel social dos historiadores? Qual a importância da história universitária e da formação dos professores dessa
206

disciplina? Neste livro, Marieta de Moraes Ferreira reflete sobre a trajetória dos cursos universitários de história do Rio de Janeiro
(1935-1965) e apresenta os depoimentos de diferentes gerações de professores de história, como Francisco Falcon, Cybelle de

172427 Ferreira, Marieta de Moraes(coord.): João Goulart - Entre a memória e a história. 192 pp (16 x
23 cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20085

\4,500.- /

\4,860.-

※ A figura e o governo de João Goulart têm ocupado um lugar secundário na literatura sobre o golpe militar de 1964. Os principais
207

impasses de seu governo, seu papel no momento do golpe e sua atuação no exilio permanecem obscuros, sem merecer maior
atenção de estudiosos de pesquisadores. Esta coletânea é uma excelente oportunidade de começar a conhecer Jango, o

185846 Ferreras, Norberto O.: A questão nacional e as tradições nacional-estatistas no Brasil, América
Latina e Africa. 260 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40531

\4,600.- /

\4,968.-

※ Este livro discute uma temática um tanto negligenciada nos últimos anos com a emergência de novos paradigmas
208

interpretativos. A questão nacional e as tradições nacional-estatistas são fundantes nas tradições historiográficas brasileira e latinoamericana, por isso sua importância e centralidade analíticas são revisitadas pelos autores aqui reunidos. SUMARIO: Introdução

145417 Freyre, Gilberto: Casa-Grande & Senzala. (Col.Gilberto Freyre ) 728 pp (16 x 24 cm) (São
Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33364

\15,010.- / \16,210.-

※ Casa-Grande & Senzala, publicada em 1933, mais do que uma redescoberta da nação brasileira, foi uma espécie de fundação
209

do Brasil no plano cultural, como observou Darcy Ribeiro, tal como Cervantes havia feito em relação à Espanha, Camões a
Portugal e Tolstoi à Rússia. Valorizando o papel do negro na história brasileira, exaltando a miscigenação racial, desmistificando

145486 Freyre, Gilberto: Sobrados e mucambos. (Col.Gilberto Freyre ) 976 pp (17 x 24 cm) (São Paulo,
2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33381

\12,600.- / \13,608.-

※ Em Sobrados e Mucambos, Gilberto Freyre analisa a decadência do patriarcado rural e o desenvolvimento do urbano, no
210

período compreendido entre o final do século XVIII e a primeira metade do XIX. Como Casa-Grande & Senzala, a obra estuda o
passado do povo brasileiro ‘através de seus estilos de residência e a sua influência sobre a vida e o caráter do mesmo povo’, pois

145489 Freyre, Gilberto: Vida social no Brasil nos meados do século XIX. (Col.Gilberto Freyre ) 160 pp
(16 x 23 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33382

\4,630.- /

\5,000.-

※ O livro Vida Social no Brasil nos Meados do Século XIX guarda lugar de destaque na vasta obra do sociólogo Gilberto Freyre. O
211

texto corresponde à versão em língua portuguesa do trabalho de mestrado do jovem Freyre, apresentado na Universidade de
Colúmbia, em Nova York, Estados Unidos, no início dos anos 1920. Foi a partir deste primeiro texto que Freyre escreveu sua obra-

131078 Garcia, Antonia dos Santos et al(org.): Relações de gênero, raça, classe e identidade social no
Brasil e na França. 284 pp (15.5 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39337

\5,880.- /

\6,350.-

※ Nas sociedades capitalistas contemporâneas a vida social é marcada por desigualdades de gênero, raça/etnia, geração etc.,
212

historicamente construídas. Este livro busca compreender os debates recentes sobre a pertinência de políticas de discriminação
positiva que demonstram que buscar um futuro de igualdade entre cidadãos e cidadãs em estados democráticos supõe uma

174874 Garfield, Seth: A luta indigena no coração do Brasil. - Politica indigenista, a Marcha para o
Oeste e os indios xavante (1937-1988). xiv+394 pp (13.5 x 21 cm) (São Paulo, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33506

\6,230.- /

\6,728.-

※ Escrito originalmente em inglês pelo historiador americano Seth Garfield, A luta indígena no coração do Brasil é uma obra que
213

aborda questões nunca antes exploradas sobre as disputas políticas dos índios no Planalto Central do país. O autor estuda a
fundo o período entre a implantação do Estado Novo e a Constituição de 1988 para analisar a posição marginalizada dos

168109 Guercio, Maria Rita: Brasil e a Nova Idade de Ouro. (Col.Compendium ) 68 pp (14 x 22 cm)
(Lisboa, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44384

\2,750.- /

\2,970.-

※ Existiu um Paraíso na Terra? Civilizações remotas viveram sob a face do planeta? A História segue uma linearidade ou possui
214

ciclos iguais aos da natureza? Qual o papel do Brasil nesta nova era de Aquário? Todas essas questões são abordadas neste livro
no qual se procura esclarecer que a História da Humanidade e do Brasil é muito mais complexa e vai muito além do que afirma a
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131783 Guerra, Alexandre & Pochmann, Marcio et al(org.): Atlas da exclusão social no Brasil. Vol.2:
Dinâmica da exclusão social na primeira década do século XXI. 368 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39377

\7,350.- /

\7,938.-

※ Na última década o Brasil passou por fortes transformações e assistiu a um crescimento de sua atividade econômica, da
215

geração de empregos formais, além de redução da desigualdade e da pobreza. A publicação Atlas da Exclusão Social no Brasil,
organizada por Alexandre Guerra, Marcio Pochmann e Ronnie Aldrin, busca analisar de forma empírica a intensidade das

131426 Guerra, Sérgio(org.): Regulação no Brasil: Uma visão multidisciplinar. 416 pp (16 x 23 cm) (Rio
de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39364

\7,750.- /

\8,370.-

※ Muito se discute a respeito da regulação estatal, mas pouco se reflete efetivamente sobre o que ela é, como se desenvolve e os
216

diferentes impactos nas atividades econômicas e administrativas no Brasil. Para o observador mais atento e qualificado, não é
difícil encontrar as práticas regulatórias nas diversas relações sociais e políticas. Mas por que isso acontece? Como isso se

184493 Guimarães, Roberta Sampaio: A utopia da Pequena Africa: projetos urbanisticos, patrimônios e
conflitos na Zona Portuária carioca. 248 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37848

\4,780.- /

\5,162.-

※ Nas últimas décadas, amplas intervenções urbanísticas nos bairros centrais e portuários ‘degradados’ das grandes cidades têm
217

buscado inserir tais áreas em uma lógica internacional de competição pela atração de capitais e dos megaeventos, como a Copa
do Mundo e as Olimpíadas. Mas nem tudo pode ser ideologicamente construído ou economicamente potencializado. Quando se

183427 Harvey, David et al: Cidades Rebeldes. - Passe livre e as manifestações que tomaram as ruas
do Brasil. (Col.Tinta Vermelha ) 112 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35982

\2,750.- /

\2,970.-

※ Na esteira dos recentes protestos que abalaram o país, a Boitempo lança Cidades rebeldes: Passe Livre e as manifestações
218

que tomaram as ruas do Brasil. Trata-se do primeiro livro impresso inspirado nos megaprotestos que ficaram conhecidos como as
Jornadas de Junho, além de ser o principal esforço intelectual até o momento de analisar as causas e consequências desse

159546 Iumatti, Paulo & Seabra, Manoel et al: Caio Prado Jr. e a Associação dos Geógrafos
Brasileiros. 360 pp (18 x 25 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33400

\7,880.- /

\8,510.-

※ Descrição ilustrada e comentada do Dossiê AGB do Acervo Caio Prado Júnior, adquiridos pela USP e depositados no IEB-USP.
219

São cerca de quatrocentos documentos relativos aos primórdios da AGB, da qual o intelectual foi sócio fundador e primeiro
secretário, além de editor da revista Geografia nos dois primeiros anos. Os documentos são apresentados em oito seções: a

130618 Jacobi, Pedro Roberto et al: Governança da Agua no Contexto Iberoamericano: inovação em
processo. 210 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39295

\6,450.- /

\6,966.-

※ Este livro apresenta oito artigos que abordam a questão da água nas realidades brasileira, argentina, chilena, peruana,
220

mexicana, portuguesa e espanhola, além de uma comparação entre os casos de São Paulo e da Catalunha. Os autores discutem a
implementação da Diretiva Europeia e as diversas dinâmicas que envolvem a governança da água, pensada enquanto uma nova

160439 Joffily, Mariana: No centro da engrenagem: Os interrogatórios na Operação Bandeirante e no
DOI de São Paulo (1969-1975). 352 pp (18 x 26 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33405

\5,640.- /

\6,091.-

※ Mariana Jofilly aborda neste livro um ponto de vista ainda pouco explorado dentre os diversos estudos sobre o regime militar
221

brasileiro. Trata-se dos interrogatórios preliminares de militantes acusados de subversão pela Operação Bandeirante e pelo DOICODI, realizados em São Paulo entre 1969 a 1975. A obra foi uma das ganhadoras do Prêmio Memórias Reveladas 2010,

180637 Jorge, Marina Soler: Lula no documentário brasileiro. 240 pp (14 x 21 cm) (Campinas, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30132

\5,400.- /

\5,832.-

※ Através da análise de cinco documentários (três dos anos 1980 e dois dos anos 2000) e de procedimentos da sociologia da
222

arte, a autora se propõe a investigar qual é o ‘Lula’ que emerge de cada um dos filmes estudados, bem como a relacionar as
concepções de mundo sugeridas nos filmes e as construções imagéticas aí apresentadas. INDICE: Introdução....9 Seção I:

167586 Kossoy, Boris: Hercule Florence: A descoberta isolada da fotografia no Brasil. 412 pp (16 x 21
cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33448

\8,800.- /

\9,504.-

※ Boris Kossoy resgata e comprova a realização dos experimentos precursores de Hercule Florence com métodos de ‘impressão
223

de luz’, que o levaram a uma descoberta independente da fotografia no interior do Brasil, a partir de 1833. O autor situa a
diversidade das pesquisas e descobertas de Florence em diferentes campos, destacando, naturalmente, a participação como
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183444 Lage, Celso Luiz Salgueiro et al(org.): As diversas faces da propriedade intelectual. 230 pp (16
x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35994

\4,790.- /

\5,173.-

※ Seus oito artigos tratam da lógica institucional inerente ao Sistema Nacional de Inovação e sua construção no Brasil. São
224

observados temas como o ensino da propriedade intelectual nos cursos superiores, o desafio de criação de uma marca regional no
processo de integração do Mercosul, assim como a indústria fonográfica e seus aspectos semiológicos. Inclui também tópicos

131451 Lamprela, Luiz Felipe: Aposta em Teerã: O acordo nuclear entre Brasil, Turquia e Irã. 150 pp
(14 x 20.5 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39367

\3,880.- /

\4,190.-

※ Lula se sentia confiante. Em um acordo alinhavado pelo ministro Celso Amorim e o primeiro-ministro turco Tayyip Erdogan, o
225

Brasil estava prestes a quebrar um dos maiores impasses da agenda diplomática internacional: o desarmamento nuclear do Irã
Isso elevaria o país a um novo patamar de influência e posição no contexto político mundial. Para contentamento de turcos e

181875 Leme, Caroline Gomes: Ditadura em imagem e som. - Trinta anos de produções
cinematográficas sobre o regime militar brasileiro. xiv+322 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33523

\6,680.- /

\7,214.-

※ Revogado o Ato Institucional 5 (AI-5) em 1978, o cinema brasileiro, que estava ‘sob’ a ditadura, voltou suas câmeras para o
226

regime de exceção. Este livro analisa filmes ‘sobre’ a ditadura militar produzidos entre 1979 e 2009, uma produção vasta: somente
nosanos 1980 foram lançados mais de 30 obras com essa temática. Nas três décadas seguintes, o assunto continuaria

131323 Lessa, Antônio Carlos: Uma parceria em construção: As relações entre França e Brasil, 19452000. (Col.Relações Internacionais, 12) 192 pp (15.5 x 22.5 cm) (Belo Horizonte, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39360

\5,250.- /

\5,670.-

※ Este livro tem por objetivo proceder a um esforco de cornpreensáo das relacóes entre a Franca e o Brasil entre 1945 e 2000,
227

procurando identificar e avaliar as causas que moveram os países em su as permanentes lnteracées. Neste trabalho, propóe-se
urna inversáo da ótica que tem inspirado a producáo científica das relacñes históricas franco-brasileiras. Partindo da constatacáo

131211 Lessa, Antônio Carlos & Oliveira, Henrique A.: Parcerias estratégicas do Brasil: Os significados
e as experiências tradicionais. Vol.1. 264 pp (16 x 23 cm) (Belo Horizonte, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39355

\5,850.- /

\6,318.-

※ Neste volume são examinados os marcos conceituais das parcerias estratégicas, os relacionamentos com os países que
228

denominamos de parceiros tradicionais (Estados Undios, União Europeia, Portugal, Espanha e Japão) e os parceiros regionais (o
conjunto sul-americano, a Argentina e a Venezuela). ....

148963 Lesser, Jeffrey: A invenção da brasilidade: Identidade nacional, etnicidade e politicas de
imigração. 296 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44438

\6,400.- /

\6,912.-

※ A invenção da brasilidade propõe uma abordagem inovadora na historiografia sobre os estudos imigratórios no Brasil. Utilizando
229

as metodologias da pesquisa histórica e da etnografia antropológica, Jeffrey Lesser recorre ao passado para olhar e entender o
presente e a complexidade das questões de identidade no Brasil atual. ....

130444 Lima, João Cláudio Garcia R. et al(org.): Panorama da comunicção e das telecomunicações no
Brasil: 2012-2013: Indicadores e tendências. Vol.1. 376 pp (16 x 23 cm) (Brasilia, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40190

\7,800.- /

\8,424.-

※ Esforços para compreender melhor a evolução e as possibilidades dos processos comunicacionais e dominar as tecnologias da
230

informação têm ajudado diversos países no caminho do desenvolvimento inclusivo e sustentável. Nesse sentido, o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada tem orgulho de apresentar, em parceria com a Federação Brasileira das Associações Científicas e

130445 Lima, João Cláudio Garcia R. et al(org.): Panorama da comunicção e das telecomunicações no
Brasil: 2012-2013: Indicadores e tendências. Vol.2. 214 pp (16 x 23 cm) (Brasilia, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40191

\4,600.- /

\4,968.-

※ Esforços para compreender melhor a evolução e as possibilidades dos processos comunicacionais e dominar as tecnologias da
231

informação têm ajudado diversos países no caminho do desenvolvimento inclusivo e sustentável. Nesse sentido, o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada tem orgulho de apresentar, em parceria com a Federação Brasileira das Associações Científicas e

130722 Lobo, Lilia Ferreira: Os infames da história: Pobres, escravos e deficientes no Brasil. 464 pp
(12.5 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39306

\7,250.- /

\7,830.-

※ Existências infames: sem notoriedade, obscuras como milhões de outras que desapareceram e desaparecerão no tempo sem
232

deixar rastro - nenhuma nota de fama, nenhum feito de glória, nenhuma marca de nascimento, apenas o infortúnio de vidas
cinzentas para a história e que se desvanecem nos registros porque ninguém as considera relevantes para serem trazidas à luz.
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131759 Losekann, Cristiana: Ambientalistas em movimento no Brasil: Entrelaçamentos e tensões entre
o estado e a sociedade durante o giverno Lula. 278 pp (15 x 21 cm) (Curitiba, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39375

\6,950.- /

\7,506.-

※ A presente obra oferece ao menos dois conjuntos de discussões que deverão interessar ao leitor. Um deles refere-se a um
233

debate caro às ciências sociais concernente aos estudos sobre as relações entre Estado e sociedade civil e sobre participação
política. Nesse sentido, o livro apresenta uma discussão teórica em perspectiva crítica e aponta para os limites das teorias

174878 Luca, Tania Regina de: Leituras, projetos e (re)vista(s) do Brasil: (1916-1944). 376 pp (16 x 23
cm) (São Paulo, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33508

\10,110.- / \10,918.-

※ Um marco na história da edição de periódicos no país, a Revista do Brasil é extensamente analisada nesta obra de Tania
234

Regina de Luca. A autora levanta toda a conjuntura envolvendo a publicação, desde o resgate de seus objetivos iniciais, o contexto
político e social no momento do seu lançamento, até seus padrões estéticos e o modo como passou a influenciar o debate sobre a

130693 Magalhães, Livia Gonçalves: Com a taça nas mãos: Sociedade, Copa do Mundo e ditadura no
Brasil e na Argentina. 176 pp (17 x 24 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39301

\4,560.- /

\4,924.-

※ No ano da realização da Copa do Mundo no Brasil e do aniversário de 50 anos do golpe civil-militar brasileiro, as discussões em
235

torno das históricas relações entre futebol e política parecem ter ganhado maior retumbância. Foi assim também nas Copas de
1970, no México, vencida pela seleção brasileira, e de 1978, na Argentina, conquistada pela seleção da casa, quando os governos

179523 Maia, João Marcelo Ehlert: Estado, território e imaginação espacial: O caso da Fundação Brasil
Central. 224 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33515

\7,200.- /

\7,776.-

※ Em 1943, dezenas de homens partiram de São Paulo para o interior de Goiás e Mato Grosso com a missão oficial de explorar
236

locais considerados selvagens. Era o início da Expedição Roncador-Xingu (ERX), empreendimento do Estado Novo que visava
expandir a autoridade federal para regiões tidas como ‘vazias’, a exemplo da Amazônia e do Centro-Oeste. Pouco depois, a ERX

145566 Mariz, Anna Carla Almeida et al(org.): Novas dismensões da pesquisa e do ensino da
arquivologia no Brasil. 514 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41783

\6,880.- /

\7,430.-

※ Este livro reúne textos em espanhol e português que resultam de conferências e comunicações apresentadas durante a II
237

Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (REPARQ), realizada na cidade do Rio de Janeiro sob organização da
Escola de Arquivologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e do curso de Arquivologia da Universidade

159538 Marras, Stelio: Atualidade de Sérgio Buarque de Holanda. 200 pp (16 x 23 cm) (São Paulo,
2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33397

\4,350.- /

\4,698.-

※ Este livro é fruto de seminário homônimo realizado em 2011 pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP reunindo reconhecidos
238

especialistas que se debruçaram sobre o pensamento e a militância de Sérgio Buarque de Holanda. Sem recair na simples
efeméride, aqui o leitor é brindado com reflexões rigorosas que, sob a perspectiva contemporânea, atualizam o entendimento vivo

146040 Martins, Ana Luiza & Luca, T.Regina de(org.): História da Imprensa no Brasil. 304 pp (16 x 23
cm) (São Paulo, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31213

\7,430.- /

\8,024.-

※ Qual a relação do cidadão com a imprensa? Qual seu papel ao longo da história? Este livro mostra como a imprensa começou
239

no Brasil em 1808 e como vem atuando duplamente: tanto como observadora quanto como protagonista da nossa história. Os
primeiros impressos, a relação com os poderosos, a tecnologia alterando a forma de comunicação; as grandes empresas, a

183435 Martins, Carlos Eduardo: Globalização, dependência e neoliberalismo na América Latina. 368
pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35987

\7,600.- /

\8,208.-

※ Em Globalização, dependência e neoliberalismo na América Latina, Carlos Eduardo Martins cumpre a difícil tarefa de atualizar
240

as teorias sobre esses três conceitos-chave para o pensamento contemporâneo e a compreensão das sociedades, principalmente
as periféricas. Em uma época de grandes incertezas e enorme aceleração do tempo histórico, o autor se propõe o desafio de

130619 Martins, Paulo Henrique: A descolonialidade da América Latina e a heterotopia de uma
comunidade de destino solidária. 204 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39296

\5,650.- /

\6,102.-

※ Este livro é uma reflexão sobre o desenvolvimento do pensamento crítico na América Latina. Paulo Henrique Martins delineia
241

um entendimento teórico da síntese da sociologia latino-americana que envolve dialogicamente a produção pós-colonial crítica no
Sul Global e a produção antiutilitarista e anticapitalista no Norte Global. Esta tensão constituti uma reflexão teórica que, acredita o
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184204 Mate, Alexandre: 1980: Uma década de lutas nas ruas e na cena teatral da cidade de São
Paulo. 278 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37600

\5,200.- /

\5,616.-

※ Tida por muitos brasileiros como ‘a década perdida’, os anos 1980 foram, no entanto, bastante ricos politica e culturalmente.
242

Foram os anos da retomada das lutas populares que culminaram no movimento pelas eleições diretas, e, ainda, os anos da
polêmica e da diversidade da produção cultural, especialmente no teatro paulistano. O autor faz foco na produção teatral da

155162 Matias, Eduardo Felipe Pérez: A humanidade contra as cordas: A luta da sociedade global pela
sustentabilidade. 378 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40513

\5,080.- /

\5,486.-

※ DURO E NECESSÁRIO, A humanidade contra as cordas lança o debate: O que podemos fazer para garantir a sustentabilidade
243

e evitar a decadência de nossa civilização? Nosso modelo atual é compatível com um desenvolvimento sustentável? Eduardo
Felipe Matias analisa aqui a questão ambiental sob a ótica da crise financeira e mostra que uma não apenas influi na outra, mas se

175430 Mello, Marcelo de: O enredo do meu samba: A história de quinze sambas-enredo imortais. 308
pp (15.5 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40445

\4,200.- /

\4,536.-

※ A história de sambas-enredos consagrados pelo gosto popular ao longo dos anos O mais antigo samba é de 1964; o mais
244

recente, de 1993. Em forma de deliciosas crônicas, o autor destaca como o talento do compositor popular contribuiu para a glória
do carnaval carioca, evidenciando as circunstâncias em que os sambas nasceram, cumpriram a sua finalidade na avenida e

148389 Miceli, Paulo: O desenho do Brasil no teatro do mundo. 264 pp (28 x 36 cm) (Campinas, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44427

\22,400.- / \24,192.-

※ Este livro apresenta ao leitor uma trajetória da representação cartográfica da Terra, com ênfase na cosmografia e nas artes e
245

técnicas da navegação, desde o final da Idade Média, analisando a herança de Ptolomeu e seus desdobramentos e variações no
trabalho dos cartógrafos renascentistas, bem como as principais espécies de mapas desenhados a partir do século XV: cartas-

130738 Minayo, Maria Cecilia de Souza & Constantino, Patr: Deserdados sociais: Condições de vida e
saúde dos presos do estado do Rio de Janeiro. 252 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39310

\5,460.- /

\5,896.-

※ Esta obra evoca uma discussão sobre as desigualdades, as iniquidades e a violência social entranhadas na realidade brasileira
246

e expressas na situação de encarceramento. A questão da saúde é analisada em conjunto com o contexto social dos presos e as
condições ambientais do encarceramento. Por meio de entrevistas, pesquisas, avaliações e observações, os autores buscam

175438 Mindlin, Betty e narradores indigenas: Moqueca de maridos: mitos eróticas indigenas. 322 pp
(16 x 23 cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40521

\5,350.- /

\5,778.-

※ HISTÓRIAS NARRADAS E TRADUZIDAS POR CONTADORES INDÍGENAS E REUNIDAS POR BETTY MINDLIN NESTE
247

RARO LIVRO DE AUTORIA COLETIVA Se há um expediente literário de que se valem as obras eróticas ocidentais, pelo menos
desde o Renascimento, este é por excelência o rebaixamento. Seja pelo emprego do léxico obsceno, seja pelas alusões de duplo

166489 Moritz Schwarcz, Lilia & Starling, Heloisa M.: Brasil: Uma biografia. 692 pp (16 x 24 cm)
(Lisboa, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44380

\7,700.- /

\8,316.-

※ «Este livro não pretende contar uma história do Brasil, mas fazer do Brasil uma história.» Aliando texto acessível e agradável,
248

vasta documentação original e rica iconografia, Lilia Schwarcz e Heloisa Starling propõem uma nova (e pouco convencional)
história do Brasil. Nessa travessia de mais de quinhentos anos, debruçam-se não somente sobre a ‘grande história’ mas também

130455 Motta, Diana Meirelles da & Pêgo, Bolivar(org.): Licenciamento ambiental para o
desenvolvimento urbano: Avaliação de instrumentos e procedimentos. 724 pp (16 x 23 cm) (Brasilia,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40196

\9,400.- / \10,152.-

※ Um dos maiores desafios das políticas públicas reside na sua efetividade. No caso da política urbana, a efetividade das ações
249

das políticas setoriais de habitação, saneamento básico e transporte urbano – nas três esferas de governo – dependem fortemente
de um ambiente legal e normativo eficiente, consentâneo com as características socioeconômicas da população, consideradas

130762 Napolitano, Marcos et al(org.): Comunistas brasileiros: Cultura politica e produção cultural.
(Col.Humanitas ) 362 pp (16 x 22 cm) (Belo Horizonte, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39321

\7,450.- /

\8,046.-

※ Esta coletânea representa uma proposta inovadora, ao reunir textos que abordam o tema do comunismo por um viés ainda
250

pouco explorado na literatura acadêmica, enfocando-o como cultura política e como agência produtora de padrões de
comportamento e de crenças. A motivação é oferecer melhor entendimento dos elementos constituintes da cultura comunista,
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165541 Narloch, Leandro: Guia politicamente incorreto da História do Brasil. 367 pp (16 x 23 cm) (São
Paulo, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31726

\5,280.- /

\5,702.-

※ EXISTE UM ESQUEMA tão repetido para contar a história do Brasil, que basta misturar chavões, mudar datas ou nomes, e
251

pronto. Você já pode passar em qualquer prova de história na escola. Nesse livro, o jornalista Leandro Narloch prefere adotar uma
postura diferente – que vai além dos mocinhos e bandidos tão conhecidos. Ele mesmo, logo no prefácio, avisa ao leitor: ‘Este livro

131839 Nasser, Reginaldo M. & Moraes, Rodrigo F. de(org.): O Brasil e a segurança no seu entorno
estratégico: América do Sul e Atlântico Sul. 284 pp (16 x 23 cm) (Brasilia, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39393

\7,200.- /

\7,776.-

※ Em boa hora, o Ipea edita este novo volume de estudos sobre a Defesa Nacional do Brasil no século XXI. Esta meritória
252

iniciativa associa um dos principais centros de reflexão do Estado a um assunto que vem merecendo cada vez mais atenção da
sociedade brasileira. Nos últimos anos, o debate público sobre a Defesa ganhou corpo no Brasil. Tem-se hoje um conjunto de

170555 Navarro de Toledo, Caio(org.): 1964: Visões criticas do golpe - Democracia e reformas no
populismo. 208 pp (14 x 21 cm) (Campinas, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43907

\4,400.- /

\4,752.-

※ Esta coletânea de textos oferece um amplo panorama da sociedade brasileira no pré-1964. A conjuntura econômica, a luta
253

pelas reformas sociais nas suas dimensões políticas e ideológicas, a mobilização popular (trabalhadores urbanos e rurais,
estudantes, cabos e marinheiros etc.), o papel dos militares e o fracasso das esquerdas, a participação norte-americana, o conflito

150262 Naves, Santuza Cambraia: Canção popular no Brasil. (Col.Contemporânea ) 160 pp (13.5 x 21
cm) (Rio de Janeiro, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31242

\4,300.- /

\4,644.-

※ Canção popular no Brasil oferece um instigante passeio pelos diversos ritmos musicais nascidos no país. Santuza Naves
254

apresenta o resultado de anos de pesquisa no tema em forma de um rico panorama que reflete a própria história cultural e social
do país no século XX. A Tropicália, o samba, a bossa nova, o rock, o rap e muitos outros ritmos ganham a análise da autora. Na

185863 Neto, Lira: Getúlio 1930-1945. - Do governo prosivório à ditadura do Estado Novo. 632 pp (16
x 23 cm) (São Paulo, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40544

\5,460.- /

\5,896.-

※ Reconstituindo os mandatos de Getúlio no Palácio do Catete como chefe do Governo Provisório (1930-4), presidente
255

constitucional (1934-7) e, por fim, ditador (1937-45), bem como os meandros de sua vida privada, a segunda parte da biografia
monumental demonstra a astúcia calculista do gaúcho de São Borja em sua plenitude. Livre das amarras da ‘carcomida’

131849 Neto, Walter Antonio Desidera(org.): O Brasil e novas dimensões da integração regional. 504
pp (16 x 23 cm) (Brasilia, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39399

\8,600.- /

\9,288.-

※ Desde o início deste século, a integração dos países da América do Sul tem experimentado a inclusão de novas dimensões em
256

seu escopo temático, seja no âmbito do Mercado Comum do Sul (Mercosul), seja na Comunidade Andina de Nações (CAN), ou,
ainda, com relação à Comunidade Sul-Americana de Nações (Casa), a qual veio posteriormente se transformar na União Sul-

181156 Nicolazzi, Fernando & Mollo, H.Miranda: Aprender com a história? - O passado e o futuro de
uma questão. 256 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31280

\4,140.- /

\4,471.-

※ Aprender com a história? O passado e o futuro de uma questão é resultado de uma provocação feita aos autores pela
257

organização do III Seminário Nacional de História da Historiografia, realizado em 2009 em Mariana, na Universidade Federal de
Ouro Preto. É possível aprender com a história? O que se aprende e como isso é feito? Essas perguntas têm recebido diversas e,

181283 Nova, Madalena Rodrigues: Viagem, turismo e hospitalidade. - A cidade de São Paulo nos
guias de 1924 e 1954. 120 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31756

\3,360.- /

\3,628.-

※ Esta obra trata da leitura e análise de dois guias turísticos da cidade de São Paulo escritos em épocas distintas, porém,
258

relevantes: o primeiro data da época do Centenário da Independência, de 1924; o segundo guia, escrito no ano de 1953, trata dos
preparativos para a comemoração do IV Centenário da cidade de São Paulo. Para proceder à análise dos guias optou-se pela

131809 Oliveira, Dennison de: Aliança Brasil-EUA - Nove história do Brasil na Segunda Guerra
Mundial. 334 pp (15 x 21 cm) (Curitiba, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39384

\10,960.- / \11,836.-

※ Decorridos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, a aliança militar entre Brasil-EUA ainda desperta indagações e
259

controvérsias. Dentre essas cabe citar o programa do Lend Lease, pelo qual o Brasil se beneficiou de vantajosos financiamentos
para aquisições de bens de interesse militar nos EUA. Também permanece obscura a forma pela qual foram criadas aqui unidades
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131808 Oliveira, Dennison de: Extermine o Inimigo - Blindados brasileiros na Segunda Guerra Mundial.
218 pp (15 x 21 cm) (Curitiba, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39383

\7,250.- /

\7,830.-

※ A criação e manutenção de forças blindadas para fins militares envolve considerável montante de recursos financeiros,
260

materiais e humanos. O uso de blindados nos campos de batalha só poderá ser eficaz se houver estreita coordenação com outras
unidades militares, implicando na aquisição de experiência que somente o combate real, ou extensos períodos de treinamento,

160023 Oliveira, L.Lippi & Pandolfi, D.Chaves(org.): Fora de ordem: Viagens de Rubem César. 264 pp
(18 x 26 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44371

\5,700.- /

\6,156.-

※ ‘Em geral, concebemos as viagens como um deslocamento no espaço. É pouco. Uma viagem inscreve-se simultaneamente no
261

espaço, no tempo e na hierarquia social.’ Assim nos alerta o antropólogo Lévi-Strauss em seu livro Tristes Trópicos. A história de
vida de Rubem César aponta exatamente para os desafios vividos por ele e por sua geração e a forma como ele os vivenciou, uma

181873 Oliveira, Maria da Glória de: Critica, método e escrita da história em João Capistrano de Abreu.
144 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33521

\3,690.- /

\3,985.-

※ O nome de João Capistrano de Abreu tornou-se consensual entre os expoentes da historiografia verdadeiramente nacional,
262

orientada por uma concepção moderna de história, no contexto de transformações profundas do final do século XIX. Tomando por
referência algumas de suas principais obras, como o seu ‘clássico’ Capítulos de história colonial, e, em especial, sua

131813 Palheta, Rosiane Pinheiro: Politica indigenista de saúde no Brasil. (Col.Questões da Nossa
Época, 55) 128 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39387

\3,370.- /

\3,639.-

※ A obra discute a política indigenista de saúde do Estado nacional direcionada aos povos indígenas no atual contexto da
263

Secretaria Especial de Saúde indígena (Sesai), resultado concreto da luta pela determinação dos povos indígenas do país. Está
voltada para todos os envolvidos no planejamento, elaboração e execução de políticas sociais e interessados pela causa indígena,

131135 Penna Filho, Pio: A parceria africana: As relações Brasil-Africa do Sul. (Col.Relações
Internacionais, 13) 160 pp (15.5 x 22.5 cm) (Belo Horizonte, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39342

\5,230.- /

\5,648.-

※ Dentre os países africanos, a África do Sul é um dos mais importantes parceiros do Brasil. Os dois países, além de contar com
264

um histórico de relações bilaterais que vem de longa data, nas últimas décadas reforçaram sobremaneira suas relações ao se
unirem em duas importantes iniciativas multilaterais, que são o Fórum IBAS e o grupo dos BRICS. A aproximação do Brasil com a

160022 Penna, Maria Luiza(org.): Fernando de Azevedo. 436 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44370

\5,800.- /

\6,264.-

※ Fernando de Azevedo (1894-1974) foi um dos mais destacados intelectuais que se dedicaram a enfrentar os problemas da
265

educação brasileira e planejou construir um sistema educacional duradouro e forte o bastante para alavancar o país. Os
entrevistados Abgar Renault, Antonio Candido de Mello e Souza, Antonio Houaiss, Arquimedes de Mello Netto, Dina Feischer

130941 Pereira, Amilcar Araujo: O mundo negro: Relações raciais e a constituição do movimento negro
contemporâneo no Brasil. 343 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39331

\7,500.- /

\8,100.-

※ O movimento negro contemporâneo, a partir da década de 1970, tem crescido, se transformado, diversificado suas formas de
266

atuação e também tem obtido algumas importantes conquistas. Como movimento social e como parte do processo de contestação
e modernização que caracterizaram os últimos anos da ditadura militar, foi que o movimento negro brasileiro contemporâneo se

130667 Pereira, Lia Vals & Veloso, Fernando et al(org.): Armadilha da renda média: visões do Brasil e
da China. Vol.1. 420 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40199

\7,400.- /

\7,992.-

※ A parceria entre o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/ IBRE) e o Instituto de Estudos da
267

América Latina da Academia de Ciências Sociais da China ( ILAS/CASS) , inaugurada com os dois volumes sobre a ‘armadilha da
renda média’, representa marco importante nas relações acadêmicas na área de economia entre os dois países. Primeiro, por

130668 Pereira, Lia Vals & Veloso, Fernando et al(org.): Armadilha da renda média: visões do Brasil e
da China. Vol.2. 392 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40200

\7,200.- /

\7,776.-

※ A parceria entre o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/ IBRE) e o Instituto de Estudos da
268

América Latina da Academia de Ciências Sociais da China ( ILAS/CASS) , inaugurada com os dois volumes sobre a ‘armadilha da
renda média’, representa marco importante nas relações acadêmicas na área de economia entre os dois países. Primeiro, por

(有)スペイン書房

981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 5 - 4 TEL: 0225-84-1280 FAX: 0225-84-1283

30 ページ

Spain Shobo News No.334

ブラジル研究 Jul. 2018

SBC ・ 著者 ・ 書名 ・ 双書 ・ ページ ・ サイズ ・ 発行地 ・刊行年 ・ HPリンク

本体価格

/

税込価格

155417 Pereira, Merval: Mensalão: O dia a dia do mais importante julgamento da história politica do
Brasil. 288 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40515

\3,950.- /

\4,266.-

※ Coletânea dos artigos que Merval Pereira publicou sobre o julgamento do mensalão em O Globo, de 2 de agosto a 18 de
269

dezembro de 2012, o livro é consistente, informativo e oferece a mais clara compreensão do episódio. Merval destrincha o
julgamento que mobilizou o país nos últimos meses, pintando um cenário do qual emergem grandes personagens, heróis ou vilões,

183430 Pericás, Luiz Bernardo: Cansaço, a longa estação. 96 pp (13 x 21 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35985

\3,550.- /

\3,834.-

※ Luiz Bernardo Pericás, historiador e autor do elogiado Os cangaceiros: ensaios de interpretação histórica (Boitempo, 2010), o
270

qual recebeu menção honrosa do Prêmio ‘Casa de Las Américas’, de Cuba, retorna às livrarias com o romance Cansaço, a longa
estação. Ambientado em um sertão imaginário, mágico e mitológico, em algum momento entre o final do século XIX e o começo do

184494 Pinheiro, Armando Castelar & Veloso, Fernando: Rio de Janeiro: um estado em transição. 504
pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37849

\9,640.- / \10,411.-

※ Rio de Janeiro: um estado em transição é um conjunto de 17 estudos focados, cada um em ângulo diverso, na economia, nas
271

instituições políticas, nas políticas públicas, inclusive de gestão fiscal, e nas realidades e perspectivas sociais do estado do Rio de
Janeiro. A obra, coordenada por Armando Castelar e Fernando Veloso, traz inegável contribuição ao debate honesto sobre o

183416 Pinheiro, Milton(org.): Ditadura: o que resta da transição. 376 pp (16 x 23 cm) (São Paulo,
2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35971

\5,880.- /

\6,350.-

※ Cinquenta anos depois do golpe que instaurou a ditadura militar no Brasil – e em meio aos 25 anos de transição democrática em
272

nosso país –, a Boitempo publica Ditadura: o que resta da transição. Organizada pelo cientista político Milton Pinheiro, a coletânea
enfrenta o desafio de reinterpretar uma história em que vários aspectos estão ainda por decifrar, desde o contexto por trás do golpe

180638 Pirola, Ricardo Figueiredo: Senzala insurgente. - Malungos, parentes e rebeldes nas fazendas
de Campinas (1832). (Col.Várias Histórias, 34) 304 pp (14 x 21 cm) (Campinas, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30133

\6,400.- /

\6,912.-

※ Campinas, fevereiro de 1832. Um plano de insurreição foi descoberto, após dias de investigação. A história desse projeto de
273

insurreição, que envolvia centenas de escravos e um liberto, é o tema principal deste livro. Nos capítulos que o compõem, o leitor
poderá encontrar um relato minucioso da maneira pela qual os cativos pretendiam levar adiante seus intentos de liberdade e

183429 Pochmann, Marcio: Nova classe média? - O trabalho na base da pirâmide social brasileira.
(Col.Mundo do Trabalho ) 128 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35984

\4,650.- /

\5,022.-

※ Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Marcio Pochmann lança, pela Boitempo, um estudo sobre a
274

mobilidade na base da pirâmide social brasileira durante o início do século XXI. Nova classe média? analisa as recentes
transformações na sociedade e refuta a idéia de surgimento de uma nova classe no País, muito menos a de uma nova classe

184526 Reis, Daniel Aarão: Luis Carlos Prestes: um revolucionário entre dois mundos. 536 pp (16 x 24
cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37859

\6,400.- /

\6,912.-

※ Brilhante estrategista militar, comandante da lendária marcha guerrilheira que leva seu nome, alto dirigente comunista e
275

ideólogo da esquerda durante várias décadas, Luís Carlos Prestes é de um protagonismo inquestionável na história política do
Brasil entre os anos 1920 e 1980. Entretanto, a bibliografia sobre o ‘Velho’ e sua longa trajetória de lutas sempre se ressentiu da

172429 Reis, José Carlos: As identidades do Brasil, 1: De Varnhagen a FHC. xxviii+278 pp (16 x 23
cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20109

\5,400.- /

\5,832.-

※ Neste livro, José Carlos Reis retoma e analisa algumas das mais importantes interpretações do Brasil, aquelas que
276

ultrapassaram a condição de simples referências intelectuais, de meros modelos discursivos, para se tornar as ‘inventoras’ das
identidades do Brasil vivido e real, orientando os brasileiros em suas opções políticas, em sua auto-identificação e auto-

172430 Reis, José Carlos: As identidades do Brasil, 2: De Calmon a Bomfim - A favor do Brasil: direita
ou esquerda?. 240 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20087

\4,400.- /

\4,752.-

※ Quem somos nós,os brasileiros? Ser brasileiro será bom ou ruim, motivo de orgulho ou de vergonha? Você gosta sinceramente
277

de se sentir brasileiro? Em busca de nossa identidade, José Carlos Reis analisa criticamente as narrativas e teorias de autores
que interpretaram a ‘civilização brasileira’, desde a ótica da extrema direita até a da rebeldia mais radical, construíram uma intriga
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188232 Reis, José Carlos: As identidades do Brasil 3: De Carvalho a Ribeiro - História plural do Brasil.
376 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44400

\6,800.- /

\7,344.-

※ Este livro reivindica a necessidade de os brasileiros reavaliarem o próprio percurso histórico. O objetivo é problematizar a noção
278

de uma ‘história geral’, de raiz universal, absoluta, unívoca, redigida pelo protagonismo narrativo europeu e norte-americano que,
por meio do filtro etnocêntrico e homogeneizador, fixa nos compêndios a história do outro pelo olhar do eu. O autor, aqui, defende

181154 Reis, José Carlos: Teoria & História: tempo histórico, história do pensamento histórico ocidental
e pensamento brasileiro. 272 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31278

\4,960.- /

\5,356.-

※ O que caracteriza a História como conhecimento específico e quais os seus maiores desafios na atualidade? O passado da
279

disciplina pode ajudar os historiadores a compreender melhor seus questionamentos atuais? Neste livro, José Carlos Reis retoma
algumas perguntas que especialistas ligados às Ciências Humanas vêm tentando responder há tempos para traçar um rico painel

146087 Ribeiro, A.P. Goulart & Sacramento, I.(org.): História da Televisão no Brasil. - Do inicio aos dias
de hoje. 348 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31214

\7,430.- /

\8,024.-

※ Em 18 de setembro de 1950 o Brasil viu, pela primeira vez, a televisão em funcionamento. A transmissão sofreu problemas, os
280

aparelhos eram escassos e a programação uma incógnita. Ainda assim, inaugurou-se uma nova relação do brasileiro com o mundo
da imagem. Hoje, não importa onde seja o lar, uma modesta casa de quarto e sala ou um sofisticado apartamento: lá reinará um

183420 Rizek, Cibele Saliba et al(org.): Hegemonia às avessas. - Economia, politica e cusltura na era
da servidão financeira. (Col.Estado de Sitio ) 400 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35975

\6,700.- /

\7,236.-

※ Decifra-me ou te devoro!’, ameaçava os viajantes amedrontados a Esfinge, antes de recitar o mais famoso enigma da história.
281

Na verdade, a hegemonia ‘lulista’ representa nossa incontornável esfinge barbuda’, aponta Ruy Braga, um dos organizadores
deHegemonia às avessas: economia, política e cultura na era da servidão financeira, lançado agora pela Boitempo. Nascido a

183434 Rizek, Cibele Saliba(org.): Saidas de emergência. - Ganhar/perder a vida na periferia de São
Paulo. (Col.Estado de Sitio ) 480 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35986

\6,560.- /

\7,084.-

※ ‘A cidade murada e protegida por alarmes eletrônicos, a cidade globalizada, trancada em seus imóveis inteligentes, a arrogância
282

da riqueza encarnada no biquíni à venda nos Jardins que custa o mesmo que uma moradia numa favela do subúrbio. Cada
habitante sabe disso e vive com aquilo que está ao seu alcance.’ Assim começa a apresentação de Saídas de emergência, livro

185847 Rocha, H.A. Bastos & Magalhães, M.S. et al: O ensino de história em questão: cultura histórica,
usos do passado. 328 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40532

\5,680.- /

\6,134.-

※ Este livro oferece uma articulação entre os estudos sobre ensino escolar de história e aqueles que focalizam a cultura histórica
283

ou as possibilidades da história para além do espaço escolar. A obra é resultado do ‘Ciclo de debates Oficinas de História’, com a
presença de pesquisadores convidados de diversas partes do Brasil. Para os debates foram escolhidos alguns dos temas

148949 Rocha, Paula Melani & Zauith, Gabriella: Jornalismo e modo de produção: As transformações
dos impressos no nordeste do estado de São Paulo. 136 pp (14 x 21 cm) (Campinas, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44437

\3,200.- /

\3,456.-

※ No cenário das transformações sociais, econômicas, políticas e culturais por que passaram Ribeirão Preto e a sua Região
284

Administrativa, que inclui 25 municípios, o livro de Paula Melani Rocha e Gabriella Zauith acompanha o surgimento, o
desenvolvimento e o papel da imprensa regional desde o século XIX até os dias atuais. É um trabalho sucinto, mas pleno de

130622 Rooyo, Mónica & Cruz, Rita de Cassia Ariza da(org.: Território e circulação: a dinâmica
contraditória da globalização. 364 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39297

\8,200.- /

\8,856.-

※ Procurar entender o caráter unitário e contraditório da globalização em suas múltiplas dimensões, bem como as interações entre
285

lugares que ele origina, é uma questão que está presente nos artigos que compõem este livro. Embora se manifeste como
processo geral, a circulação pode ser problematizada sob diversos aspectos por meio de diferentes abordagens, à luz de diferentes

130867 Sá Motta, Rodrigo Patto(org.): Ditaduras militares: Brasil, Argentina, Chile e Uruguai.
(Col.Humanitas ) 338 pp (15.5 x 22.5 cm) (Belo Horizonte, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39322

\6,570.- /

\7,095.-

※ Os autores desta coletânea são pesquisadores brasileiros, argentinos, chilenos e uruguaios, especialistas na história das
286

ditaduras recentes. Os textos contemplam temas consolidados na pesquisa acadêmica e, também, novas linhas de investigação,
em combinação muito fértil. O leitor encontrará nestas páginas estudos sobre aspectos essenciais do tema: as disputas no campo
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181260 Sá, Maria Elisa Noronha de: Civilização e barbárie. - A construção da ideia de nação: Brasil e
Argentina. 267 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31733

\4,960.- /

\5,356.-

※ Este livro apresenta um texto denso que combina clareza de exposição com argucia de analise sobre o tema estudado. Sua
287

autora se propõe, no campo da historia intelectual, a refletir comparativamente sobre a ideia de nação em escritos selecionados do
brasileiro Paulino Jose Soares de Sousa, o Visconde do Uruguay, e do argentino Domingo Faustino Sarmiento. As ideias

184203 Sá-Carvalho, Carolina(org.): Brasil: cultura cosmopolitica?. 176 pp (14 x 21 cm) (Rio de
Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37599

\3,600.- /

\3,888.-

※ Reflete sobre a diversidade da experiência brasileira e latino-americana na sociedade atual, marcada por intensa rotatividade de
288

informações e mudança de valores. Analisa criações que vão das vanguardas brasileiras dos anos 1920 e 1960 à obra de João
Cabral de Melo Neto, Lévi-Strauss e Octavio Paz, entre outros. Partindo de bases teóricas e metodológicas no campo dos estudos

183425 Sader, Emir(org.): 10 anos de governos pós-neoliberais no Brasil: Lula e Dilma. 380 pp (16 x
23 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35980

\5,600.- /

\6,048.-

※ Como avaliar as enormes transformações pelas quais o Brasil passou ao longo da última década? O país foi palco de profundas
289

mudanças desde que elegeu o Partido dos Trabalhadores. Compreender e refletir o seu legado tornou-se uma tarefa incontornável
para pensar os rumos do País. 10 anos de governos pós-neoliberais no Brasil, coletânea organizada pelo sociólogo Emir Sader,

130703 Sales, Jean Rodrigues(org.): Guerrilha e revolução: A luta armada contra a ditadura militar no
Brasil. 256 pp (12.5 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39303

\4,650.- /

\5,022.-

※ O ano de 2014 foi marcado pelos cinquenta anos do golpe militar brasileiro e suas rememorações, além da recente divulgação
290

do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que investigou as graves violações de direitos humanos ocorridas durante a
ditadura. Nesse contexto de muitas matérias e pesquisas sobre esse período da história do Brasil, Guerrilha e revolução desponta

131816 Salles-Filho, Sergio(coord.): Futuros do Bioetanol: O Brasil na liderança?. xiii+185 pp (17 x 24
cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39388

\9,550.- / \10,314.-

※ O Brasil é tido como uma potência na produção de biocombustível, particularmente etanol da cana-de-açúcar. Este livro mostra
291

que, embora sejamos uma potência produtiva, ainda estamos longe de deter liderança tecnológica e em inovação. Nossa força
baseia-se mais em vantagens naturais e em tecnologia disponível no mercado que na capacidade de desenvolver as tecnologias

176546 Sant'Anna, Sabrina Marques Parracho: Construindo a memória do futuro: uma análise da
fundação do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 264 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31267

\4,470.- /

\4,827.-

※ O processo de criação do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro é analisado neste livro a partir de uma perspectiva
292

original - um paralelo com o MoMA de Nova York. A autora expõe diferenças e semelhanças entre as duas instituições e ainda
discute o conceito de modernidade ao fazer uma comparação entre os primeiros diretores do MAM. O livro apresenta, assim,

183446 Santos Junior, Jorge Luiz dos: Ciência do futuro e futuro da ciência: redes e politicas de
nanociência e nanotecnologia no Brasil. 260 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35996

\4,790.- /

\5,173.-

※ Este estudo aponta para as fragilidades inerentes à forma como são construídos os espaços públicos de formulação da agenda
293

e da execução das políticas em relação às áreas de nanociência e nanotecnologia no Brasil. Para isto, empreende uma análise
estrutural da comunidade de pesquisa relativa ao desenvolvimento destas áreas, estuda as tendências políticas representadas em

131785 Santos, Daniel Ferreira dos et al: Administração do agronegócio no Brasil. 116 pp (14 x 21 cm)
(Curitiba, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39378

\3,950.- /

\4,266.-

※ Este livro apresenta de forma clara e objetiva as principais oportunidades e desafios para o agronegócio brasileiro. Explora de
294

maneira pontual as principais características e tendências que norteiam o setor, questões infraestruturais e políticas
governamentais que atingem direta ou indiretamente a cadeia produtiva agrícola brasileira. Dentre os principais pontos do livro

174590 Santos, Luis Cláudio Villafañe G.: O evangelho do Barão. - Rio Branco e identidade brasileira.
174 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33492

\5,410.- /

\5,842.-

※ Este livro busca discutir as ideias e o legado de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, cujo centenário de
295

morte comemora-se este ano. De forma inusitada, o autor questiona o consenso formado em torno das posições do Barão, que
influenciaram claramente a política externa brasileira até os anos 1960 e são eventualmente seguidas ainda hoje. O longevo
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174925 Santos, Milton: A urbanização brasileira (5a edição). 176 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33510

\3,670.- /

\3,963.-

※ Milton Santos analisa nesta obra as características do crescimento urbano no Brasil, tendo os processos sociais, econômicos e
296

territoriais como os instrumentos centrais de análise. O autor mostra a reorganização do território e identifica os elementos de
estruturação do espaço, evidenciando uma tendência de desmetropolização das cidades brasileiras, em oposição ao fenômeno de

181874 Sarmento, Carlos Eduardo Barbosa: A construção da Nação Canarinho: Uma história
institucional da seleção brasileria de futebol, 1914-1970. (Col.FGV de Bolso/História, 24) 148 pp (16 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33522

\2,830.- /

\3,056.-

※ Mundialmente conhecido, nacionalmente adorado, o futebol brasileiro tem uma história fascinante. Quem poderia imaginar que
297

poucos anos depois de estrear oficialmente, em julho de 1914, a seleção brasileira seria catapultada à condição de símbolo de
brasilidade, tornando-se assunto incontornável para torcedores, especialistas e, até mesmo, intelectuais? A construção da Nação

130942 Sato, Mario Teruo(org.): Reflexões sobre cultura japonesa à luz do século XXI: Tradição x
Modernidade. 257 pp (15.5 x 22 cm) (Curitiba, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39332

\8,400.- /

\9,072.-

※ Mais de cem anos depois da chegada da primeira leva de imigrantes japoneses al Brasil, observa-se o fenômeno dekassegui:
298

japoneses e/ou descendentes indo ao Japão para trabalhar, e em busca dos mesmos sonhos que acalentaram seus
antepassados. A APAEX – Associação Paranaense de Ex-bolsistas Brasil-Japão, atenta a esse movimento, realizou nos últimos

183418 Secco, Lincoln & Pericás, Luiz Bernardo(orgs.): Intérpretes do Brasil. - Clássicos, rebeldes e
renegados. 414 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35973

\7,600.- /

\8,208.-

※ Clássicos, rebeldes e renegados é o subtítulo de Intérpretes do Brasil, livro que os professores de História da USP Luiz
299

Bernardo Pericás e Lincoln Secco organizaram para traçar um amplo panorama do pensamento crítico político-social brasileiro dos
séculos XX e XXI. São ao todo 27 estudos e ensaios escritos por reconhecidos especialistas acadêmicos que se debruçaram sobre

130713 Silva, Catia Antonia da & Campos, Andrelino de Oli: Metrópoles e invisibilidades: da politica às
lutas de sentidos da apropiação urbana. 176 pp (17 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39304

\4,580.- /

\4,946.-

※ Descortinar as invisibilidades das metrópoles; trazer luz aos invisíveis, aos excluídos da sociedade, marginalizados de alguma
300

forma – é este o foco deste livro. Os invisíveis são aqueles muitos sujeitos que também contribuem na estrutura produtiva das
cidades, mas que têm acesso dificultado aos direitos sociais e às políticas publicas, bem como não possuem lugar garantido no

181157 Silva, Robson Dias da: Indústria e desenvolvimento regional no Rio de Janeiro. 260 pp (16 x
23 cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31281

\5,240.- /

\5,659.-

※ Este livro é resultado de anos de estudos empreendidos por Robson Dias da Silva sobre o desenvolvimento regional do estado
301

do Rio de Janeiro. Focando a indústria, o autor apresenta os principais desafios postos à economia fluminense nas últimas
décadas, especialmente no que diz respeito à expansão econômica e à redução das desigualdades regionais. Sempre guiado pela

130441 Silva, Tatiana Dias & Goes, Fernanda Lira(org.): Igualdade racial no Brasil. - Reflexõex no ano
Internacional dos Afrodescendentes. 182 pp (16 x 23 cm) (Brasilia, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41780

\7,200.- /

\7,776.-

※ A Resolução nº 64/169 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), de dezembro de 2009, proclamou
302

2011 como o Ano Internacional dos Afrodescendentes. Este marco visou fortalecer ações dos países-membros e a cooperação
internacional, com o fito de promover o pleno gozo dos direitos humanos por parte da população de origem africana. O Ipea tem

155421 Souza, Márcio: Amazônia Indigena. 256 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40516

\3,680.- /

\3,974.-

※ Com a bagagem de mais de quarenta anos de dedicação à cultura amazonense, Márcio Souza encarregou-se da tarefa
303

monumental de reunir a mais recente pesquisa sobre a Amazônia e os índios da região, derrubando falsas ideias construídas por
décadas de desinformação. Em capítulos curtos, de leitura fácil mas repletos de informação, Amazônia indígena fala das culturas

183417 Teles, Edson & Safatle, Vladimir Pinheiro: O que resta da ditadura: a exceção brasileira.
(Col.Estado de Sitio ) 352 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35972

\7,110.- /

\7,678.-

※ Bem lembrada na frase que serve de epígrafe ao livro, a importância do passado no processo histórico que determinará o porvir
304

de uma nação é justamente o que torna fundamental esta obra. Organizada por Edson Teles e Vladimir Safatle, O que resta da
ditadura reúne uma série de ensaios que esquadrinham o legado deixado pelo regime militar na estrutura jurídica, nas práticas
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131549 Tota, António Pedro: O amigo americano: Nelson Rockefeller e o Brasil. 478 pp (14 x 21 cm)
(São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39370

\7,750.- /

\8,370.-

※ Herdeiro de uma das maiores fortunas do mundo, membro da ala ‘liberal’ do Partido Republicano, Nelson Aldrich Rockefeller foi
305

governador do estado de Nova York por quatro mandatos, vice-presidente dos Estados Unidos e eterno aspirante ao primeiro posto
da República ianque. Mas o que se revela neste saboroso perfil é a faceta menos conhecida de sua biografia: a de propulsor do

168108 Varios autores: Viagens no interior do Brasil: Fatores de desenvolvimento. 216 pp (16 x 23 cm)
(Lisboa, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44383

\4,700.- /

\5,076.-

※ Descoberto o Brasil e abertos os portos à navegação estrangeira, os roteiros expandiram-se, multiplicando-se os relatos de
306

viajantes oitocentistas que, por iniciativa própria ou ao serviço de Sociedades Científicas dos seus países, percorreram terras de
Vera Cruz, exibindo, para além das exuberantes fauna e flora, os costumes, os usos, as espectacularidades e as fatalidades do

181279 Vidal, Laurent: As lágrimas do Rio. - O último dia de uma capital 20 de abril de 1960. 262 pp
(16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31752

\4,650.- /

\5,022.-

※ No dia 20 de abril de 1960, o Rio de Janeiro se preparava para viver um dia decisivo: dentro de algumas horas, a cidade não
307

seria mais a capital do Brasil. O poder iria se instalar em Brasília, novo símbolo da modernidade do país. Idealizador da mudança,
o presidente Juscelino Kubitschek havia orquestrado as cerimônias destinadas a tirar da cidade o atributo de capital.Laurent Vidal

184194 Viveiros, Ricardo: A vila que descobriu o Brasil. - A história de Santana de Parnaiba. 288 pp
(15.5 x 23 cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37594

\5,400.- /

\5,832.-

※ Santana de Parnaíba da primeira Entrada, de quase todas as Bandeiras, da hidrelétrica pioneira, das antigas linhagens
308

paulistas, dos personagens folclóricos, do tapete de Corpus Christi, das igrejas e mosteiros, da encenação ao ar livre da ‘Paixão de
Cristo’, de Alphaville e da Fazendinha, das procissões e do carnaval, do Projeto Oficina Escola e do amor à cultura. Os mais de

183450 Xavier, Libania: Associativismo docente e construção democrática: Brasil-Portugal, 1950-1980.
252 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35997

\4,800.- /

\5,184.-

※ A tematica estudado nesta publicação e a analise nela desenvolvida apresentam enorme potencial para equacionar hoje
309

questões vitais para a sociedade brasileira, como o papel da escola no processo de democratização (sempre?) inconcluso de
nossa sociedade ainda tão desigual e, porticularmente, o lugar dos movimentos coletivos de professores nesse processo. Essa

130755 Xavier, Lidia de Oliveira et al(org.): Direitos humanos, cidadania e violência no Brasil: Estudos
interdisciplinares. Vol.2. 312 pp (16 x 23 cm) (Curitiba, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39315

\9,400.- / \10,152.-

※ A continuação do esforço acadêmico e científico desenvolvido inicialmente no volume I desta obra reafirma o entusiasmo dos
310

docentes, pesquisadores, mestres e cientistas oriundos das melhores universidades, núcleos e centros de ensino e pesquisa de
nível superior no Brasil. Este livro mostra os melhores caminhos para a obtenção de tudo que mais se almeja na sociedade

130756 Xavier, Lidia de Oliveira et al(org.): Direitos humanos, cidadania e violência no Brasil: Estudos
interdisciplinares. Vol.3. 488 pp (16 x 23 cm) (Curitiba, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39316

\12,400.- / \13,392.-

※ O terceiro volume do livro Direitos Humanos, Cidadania e Violência no Brasil: Estudos interdisciplinares reúne as reflexões de
311

pesquisadores em busca de compreensão ampla a respeito da sociedade brasileira no século XXI. No limiar das grandes
transformações que alteram a dinâmica das relações entre política, economia, cultura e sociedade, os trabalhos apresentados

174872 Amantino, Marcia & Priore, Mary Del(org.): História do corpo no Brasil. 568 pp (16 x 23 cm)
(São Paulo, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33505

\10,380.- / \11,210.-

※ O corpo humano ganha uma visão abrangente nesta obra organizada por Mary Del Priore e Marcia Amantino. Estão reunidos
312

aqui artigos escritos por estudiosos de distintas áreas do conhecimento, que discorrem sobre as diversas facetas, representações
e simbologias do corpo. Partindo das descrições de Pero Vaz de Caminha sobre o corpo das índias e indo até a ditadura da beleza

181152 Arretche, Marta: Democracia, federalismo e centralização no Brasil. 228 pp (14 x 21 cm) (Rio
de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31276

\5,300.- /

\5,724.-

※ Navegando contra a corrente, Democracia, federalismo e centralização no Brasil apresenta interpretação inovadora sobre o
313

funcionamento do nosso sistema federativo. Com foco no papel da União, Marta Arretche mostra os diversos mecanismos que
promovem a autoridade do governo central e, em consequência, uma federação bastante centralizada. A União tem amplas
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184627 Avelar, Lúcia & Cintra, Antônio Octávio(org.): Sistema politico brasileiro: Uma introdução. 416
pp (20 x 26 cm) (São Paulo, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37868

\10,400.- / \11,232.-

※ Qual é a natureza das relações entre os diferentes níveis de governo – federal, estadual e municipal – no âmbito de nosso
314

regime federativo? Quais as atribuições do estado federal, dos estados federados e dos municípios? Quais as dificuldades da vida
municipal brasileira em seus aspectos políticos e administrativos? Essas e outras questões são abordadas nesta terceira edição

130439 Avritzer, Leonardo & Souza, C.H. Leite de(org.): Conferências Nacionais: Atores, dinâmicas
participativas e efetividade. 300 pp (16 x 23 cm) (Brasilia, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41778

\8,200.- /

\8,856.-

※ As conferências nacionais, um dos mecanismos participativos mais importantes do Brasil, consolidam-se e se fortalecem como
315

espaços de debate, concertação, construção de consensos, estabelecimento de pactos e correção de rumo das políticas públicas.
Elas possibilitam a participação de atares tradicionalmente excluídos dos espaços de atuação política. O processo de diálogo e

168176 Bastos Rocha, H.A. &De Lima Martins, I. et al(org.: Identidades, memórias e projetos politicos.
545 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44387

\5,400.- /

\5,832.-

※ O que poderia haver de comum entre a invisibilidade política dos índios no século XIX pernambucano, o carnaval crioulo dos
316

cucumbis, no Rio de Janeiro, e a afirmação identitária dos quilombolas de Morro Alto, no Rio Grande do Sul? Temas
aparentemente distintos, no tempo e no espaço, mas que se articulam em torno de questões candentes e atuais: a construção - ou

140106 Bignotto, Newton(org.): Matrizes do Republicanismo. (Col.Humanitas, ) 213 pp (15.5 x 22.5 cm)
(Belo Horizonte, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33343

\8,360.- /

\9,028.-

※ Este livro percorre a história de uma das correntes mais importantes do pensamento político ocidental: o republicanismo. A partir
317

dos escritos de Políbio e Cícero na Antiguidade, passando por Maquiavel e pelos humanistas italianos do Renascimento, ele chega
até as grandes revoluções modernas. Seu propósito é mostrar como, ao longo dos séculos, se formou uma tradição teórica que, ao

188239 Boito Jr., Armando: Reforma e crise politica no Brasil: Os conflitos de classe nos Governos do
PT. 336 pp (14 x 21 cm) (Campinas, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44439

\7,200.- /

\7,776.-

※ Para entender a crise política que redundou no impeachment de Dilma Rousseff é necessário tomar em consideração uma
318

dimensão da vida social cuja importância é ignorada ou descurada na maioria das análises disponíveis. As facetas mais visíveis da
crise – como a polarização política na eleição presidencial de 2014, a disputa ideológica do neodesenvolvimentismo com o

153521 Bomeny, Helena(org.): Constelação Capanema: intelectuais e politicas. 202 pp (16 x 23 cm)
(Rio de Janeiro, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2124

\3,960.- /

\4,276.-

※ O livro Constelação Capanema: intelectuais e políticas, organizado por Helena Bomeny é uma coletânea de textos inéditos de
319

momentos importantes da vida brasileira nos tempos de Capanema (1934-45). Tempos, também, de grandes investimentos,
principalmente na saúde e na educação. Tempos de assessores renomados; entre eles, o poeta Carlos Drummond de Andrade. A

181276 Buonicore, Augusto & Ruy, José Carlos: Contribução à história do Partido Comunista do Brasil.
368 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31749

\5,260.- /

\5,680.-

※ A existência do Partido Comunista do Brasil corresponde a uma necessidade histórica. Nasceu para responder às exigências da
320

luta dos trabalhadores e se consolidou justamente por corresponder a ela ao longo da história política do país. Este é o fato
significativo a demonstrar que sua presença no cenário político brasileiro não é uma mera saída propagandística: é a realidade. Há

181867 Camargo, Angélica Ricci: A politica dos palcos: Teatro no primeiro goberno Vargas (19301945). (Col.FGV de Bolso/História, 27) 147 pp (12 x 17 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33517

\3,060.- /

\3,304.-

※ Este livro analisa a construção de uma política para o desenvolvimento do teatro brasileiro durante o primeiro governo de
321

Getúlio Vargas, enfocando a atuação da Comissão de Teatro Nacional, criada em 1936, e de seu sucessor, o Serviço Nacional de
Teatro, estabelecido em 1937. Acompanhando as principais discussões e iniciativas promovidas pelos dois órgãos, a autora

130449 Cardoso Jr., J.Celso & Bercovici, G.(org.): República, democracia e desenvolvimento:
contribuições ao Estado brasileiro contemporáneo. (Col.Diálogos para o desenvolvimento, 10) 746 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40194

\9,700.- / \10,476.-

※ Durante o processo de planejamento estratégico do Ipea, realizado no ano de 2008, elegeu-se como prioritário o tema do
322

desenvolvimento brasileiro, em suas diferentes dimensões de análise e condições de realização. Como resultado, a instituição
desenvolveu paralelamente três grandes projetos estruturantes, denominados Perspectivas do desenvolvimento brasileiro, Brasil
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144033 Carloni, Karla: Forças armadas e democracia no Brasil. - O 11 de novembro de 1955. 172 pp
(14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32817

\4,880.- /

\5,270.-

※ Para conhecer as relações entre militares e política no Brasil, Karla Carloni trata de um episódio pouquíssimo presente na
323

bibliografi a: após a vitória eleitoral de Juscelino Kubistchek para a presidência da República em 3 de outubro de 1955, uma
intensa campanha política foi desencadeada por setores direitistas e reacionários da sociedade brasileira. Para sustar o movimento

131827 Carvalho, Antônio: A diplomacia mediatizada: Em busca do refrão de um Brasil megalonanico.
160 pp (15 x 21 cm) (Curitiba, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39389

\5,230.- /

\5,648.-

※ Na reiterada alternância de verdades provisórias acalentadas pela imprensa, diante de um cenário que mostra indícios de
324

mobilidade na conformação do poder global, o Brasil passa a atrair a atenção internacional de maneira inédita, não mais [ou não
apenas] sob os estereótipos recorrentes do samba, da mulata e do futebol, mas como importante agente. Não obstante,

184521 Castro, Paulo Rabello de: O mito do governo grátis: o mal das politicas econômicas ilusórias e
as 13 paises para o Brasil mudar. 511 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37857

\7,400.- /

\7,992.-

※ ‘O Mito do Governo Grátis’ é um fenômeno político que promete distribuir vantagens e ganhos para todos, sem custos para
325

ninguém. Está na raiz do declínio do vigor da economia brasileira e na estagnação do seu processo produtivo. O governo grátis,
como expressão de controle social, é o ápice do ilusionismo político e, no Brasil, tem sido prática corrente por sucessivos

185842 Chrispino, Alvaro: Introdução ao estudo das politicas públicas: uma visão interdisciplinar e
contextualizada. 256 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40527

\4,930.- /

\5,324.-

※ Em relação a políticas públicas, a sociedade contemporânea se comporta de duas maneiras distintas: pode ser mais esclarecida
327

e participante, solicitando melhores resultados da gestão pública na solução de seus problemas, ou assiste estarrecida aos fatos
que envolvem os desvios em torno da gestão pública. Entender como se articulam as variáveis, explícitas ou implícitas, na

131192 Constantino, Rodrigo: Esquerda caviar: A hipocrisia dos artistas e intelectuais progressistas no
Brasil e no mundo. 432 pp (15.5 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39350

\6,250.- /

\6,750.-

※ Este livro de Rodrigo Constantino é urgente. Uma pérola em meio ao mar de obviedades e mentiras comuns na literatura
328

‘intelectual’ nacional. O título Esquerda caviar remete a uma expressão de nossos irmãos mais velhos portugueses para descrever
a ‘esquerda festiva’ (como dizia o grande Nelson Rodrigues, citado algumas vezes por Constantino), marca de um grande desvio

184485 Cordeiro, Janaina Martins: A ditadura em tempos de milagre: Comemorações, orgulho e
consentimento. 360 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37840

\5,840.- /

\6,307.-

※ Os anos da ditadura foram ásperos e sombrios. Mais sinistro, destacou-se na memória social o governo do general Médici, entre
329

1969 e 1974, os ‘anos de chumbo’, em que o arbítrio parecia eternizar-se. Entretanto, este livro evidencia um processo social mais
complexo. Naquele período houve também avanços econômicos, vitórias esportivas, comemorações entusiasmadas de orgulho

176545 Cordeiro, Janaina Martins: Direitas em movimento: A companha da mulher pela democracia e a
ditadura no Brasil. 202 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31266

\4,340.- /

\4,687.-

※ Quem deu o golpe de 1964? Quem apoiou a ditadura no Brasil? Apenas os militares? É inegável a responsabilidade das Forças
330

Armadas pela ditadura que assolou o país. Mas os militares estiveram sós? A autora deste livro, Janaina Martins Cordeiro, não se
satisfaz com bodes expiatórios e faz um convite de maior complexidade: investigar as bases sociais e históricas da ditadura civil-

168178 Costa Pinto, A. & Palomares Martinho, F.(org.): A onda corporativa: Corporativismo e ditaduras
na Europa e na América Latina. 344 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44389

\6,100.- /

\6,588.-

※ Institucionalizadas no despertar de democratizações polarizadas, as ditaduras do Entre Guerras tenderam a escolher o
331

corporativismo, tanto como um processo capaz de reprimir, quanto de cooptar o movimento trabalhista, os grupos de interesse e as
elites, por meio dos legislativos ‘orgânicos’. É a partir dessa perspectiva que este livro analisa os processos de adoção de

174772 Cruz, Sebastião Carlos Velasco e: O Brasil no mundo. - Ensaios de análise politica e
prospectiva. 175 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33501

\5,840.- /

\6,307.-

※ Os textos reunidos nesta coletânea retraçam o percurso de uma reflexão contínua sobre as transformações que marcam nossa
época e sobre o lugar do Brasil no mundo. ....
332
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130688 Cunha, Neiva Vieira da & Feltran, G. de S.(org.): Sobre periferias: Novos conflitos no Brasil
contemporâneo. 224 pp (17 x 24 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40201

\5,660.- /

\6,112.-

※ ‘Periferia’ é termo recorrente, de grande ressonância e que emerge com facilidade quando se fala de algumas situações
333

dramáticas presentes na vida das grandes metrópoles. Esta coletânea busca responder ao desafio de tratar de ‘periferias’,
considerando os lugares construídos como ‘periféricos’, mas sem pretender fixá-los, seja por meio de atributos sociais, pelo

160133 Dantas, Humberto & De Toldeo, J.R., et al(org.): Análise politica & jornalismo de dados:
Ensaios a partir do Basômetro. 228 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44376

\5,600.- /

\6,048.-

※ O jornalismo de dados coloca o leitor no centro da pauta. Com base em interfaces atraentes construídas na internet, diversos
334

grupos de comunicação oferecem sistemas que permitem desvendar realidades. Com o Basômetro não é diferente. Cientistas
políticos encontraram espaço para investigarem, arriscarem, formularem, ilustrarem e reforçarem hipóteses. O resultado se

174771 Dantas, Humberto et al(org.): Coligações partidárias na nova democracia brasileira. - Perfis e
tendências. 384 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33500

\5,670.- /

\6,123.-

※ As possibilidades que estudos empíricos sobre coligações eleitorais oferecem para a análise de fenômenos políticos são
335

promissoras. Ainda há muitos caminhos a serem trilhados e vários desafios teóricos e metodológicos a serem enfrentados. Para a
Ciência Política brasileira, pesquisas desta natureza podem enriquecer e contribuir com o debate sobre o desenvolvimento do

127965 D'Araújo, M.Celina Soares: O Segundo Governo Vargas, 1951-1954: Democracia, Partidos e
Crise Politica. (Col.Ser. Fundamentos, 90) 206 pp (13.5 x 21 cm) (São Paulo, 1992)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2195

\3,750.- /

\4,050.-

※ Por seus contornos trágicos, a crise de agosto de 1954, que culminou com o suicídio de Getúlio Vargas, constitui um dos
336

episódios mais destacados de nossa história recente. Neste livro, a historiadora Maria Celina Soares D’Araújo analisa as origens, a
evolução e o desfecho dessa crise, reconstituindo toda a trajetória do segundo governo Vargas. A Autora examina

179833 D'Araujo, Maria Celina: Militares, democracia e desenvolvimento: Brasil e America do Sul. 268
pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30126

\7,620.- /

\8,229.-

※ A partir dos anos 1980, as Forças Armadas no Brasil e nos demais países da América do Sul perderam poder político direto,
337

mas continuaram atores centrais nas políticas do governo. Este livro faz um balanço de seu atual papel econômico e político nas
novas democracias da região, em particular no que toca às políticas de desenvolvimento. O livro também detalha as novas

131619 D'Araújo, Maria Celina(org.): Redemocratização e mundança social no Brasil. 230 pp (16 x 23
cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39371

\5,880.- /

\6,350.-

※ Esta coletânea de textos dos professores da pós-graduação em ciências sociais da PUC-Rio apresenta um painel exemplar de
338

sua agenda de pesquisa. Seus temas gravitam em torno de duas questões que, há tempos, desafiam a nossa ciência social: a
desigualdade e a diversidade, marcas, a primeira pungente, deixadas pelo nosso processo de formação histórica. Os ensaios aqui

184492 De Abreu, Alzira Alves & De Paula, C.Jalles: Dicionário da politica republicana do Rio de
Janeiro. 1452 pp (21 x 28 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37847

\23,400.- / \25,272.-

※ O Dicionário da política republicana do Rio de Janeiro visa colocar ao alcance da sociedade um painel informativo sobre a
339

história política, econômica e cultural do estado e da cidade do Rio de Janeiro a partir da Proclamação da República, em 15 de
novembro de 1889, até os dias atuais. Nele se encontram as biografias de todas as personalidades que se destacaram no mundo

174770 Faria, Carlos Aurélio Pimenta de et al(org.): A politica pública como campo multidisciplinar. 282
pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33499

\6,810.- /

\7,354.-

※ Interdisciplinar por natureza, a área temática de políticas públicas, tem recebido grandes e freqüentes contribuições no Brasil,
341

marcadamente após a redemocratização, nos anos 1980. Tal pujança, porém, embute riscos de fragmentação. Este livro busca
contribuir para que se fortaleça o conhecimento sobre as teorias produzidas por diferentes disciplinas para o estudo das ações do

146092 Filgueiras, Fernando & Avritzer, Leonard(org.): Corrupção e sistema politico no Brasil. 240 pp
(13.5 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31217

\4,860.- /

\5,248.-

※ Organizado por Leonardo Avritzer e Fernando Filgueiras, Corrupção e sistema político no Brasil preenche uma lacuna no estudo
342

do tema. Além de comprovar que a corrupção é vista como um dos problemas do país na visão de seus cidadãos, o estudo expõe
os mecanismos institucionais de combates ao problema desenvolvidos no Brasil ao longo dos últimos 20 anos. ‘Este livro busca
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130328 Fiuza, Guilherme: Não é a Mamãe. - Para entender a era Dilma. 379 pp (15.5 x 23 cm) (Rio de
Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39291

\6,450.- /

\6,966.-

※ Reunião de crônicas publicadas em O Globo e na revista Época, entre 2010 e 2014, nas quais Guilherme Fiuza repercute e
343

opina sobre a gestão de Dilma Rousseff como presidente da República. Com rara capacidade de observação, humor singular e
escrita leve e atraente, o autor reúne textos de cujo conjunto se extrai retrato definitivo – cômico e perplexo – do Brasil em que

186639 Gómez Bruera, Hernán F.: Lula, el Partido de los Trabajadores y el dilema de gobernabilidad
en Brasil. (Col.Politica y Derecho ) 416 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41669

\5,600.- /

\6,048.-

※ El camino ganado por las izquierdas latinoamericanas a comienzos del siglo XXI no está exento de dificultades; ejemplo de ello
344

es el Partido de los Trabajadores y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, considerado un punto de inflexión en la historia
brasileña, tanto por las políticas sociales que impulsó como por los consensos que debió construir en una fragmentada y compleja

130459 Grangeiro, Claudia Rejanne Pinheiro: Discurso politico no folheto de cordel. 182 pp (16 x 23
cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39294

\5,150.- /

\5,562.-

※ O livro apresenta uma análise do discurso político no contexto da cidade de Juazeiro do Norte-CE, tomando como corpus os
345

folhetos de cordel ‘Enganame que eu gosto’ e ‘Engana-me que eu gosto 2’, de Abraão Batista, matéria de jornal, panfletos e cartas
anônimas aos eleitores. Os dois polêmicos folhetos circularam nessa cidade por ocasião das eleições municipais do ano 2000. O

160130 Grill, Igor Gastal & Dos Reis, E. Tavares: Elites parlamentares e a dupla arte de representar:
Intersecções entre "politica" e "cultura" no Brasil. 260 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44375

\3,900.- /

\4,212.-

※ No Brasil, poucas são as pesquisas que têm conferida importância à dimensão cultural no desdobramento de carreiras políticas.
346

Esse é o veio seguido neste livro, resultado de pesquisa sistemática desenvolvida no campo de estudos da sociologia política.
Tendo como universo de análise parlamentares atuantes entre 1945 e 2010, nos diferentes capítulos da obra são analisados perfis

130736 Hochman, Gilberto & Faria, C. A. Pimenta de(org.): Federalismo e politicas públicas no Brasil.
388 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39309

\7,200.- /

\7,776.-

※ Democracia, eleições, descentralização, participação, financiamento, repartição, cooperação, pactuação: palavras que, cada vez
347

mais, ocupam o espaço público e revelam a importância de estudos sobre o Estado brasileiro. Conhecê-lo é fundamental para que
se desenhem e implementem políticas mais eficazes, justas e apropriadas aos nossos problemas. Variadas contribuições para que

146358 Lavareda, Antonio & Telles, Helcimara: A lógica das eleições municipais. 424 pp (16 x 23 cm)
(Rio de Janeiro, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43718

\6,500.- /

\7,020.-

※ Ha inúmeros aspectos que norteiam as campanhas municipais e direcionam o voto nesse contexto a serem desvendados. A
348

despeito do avanço da literatura brasileira, sobressaem muitas lacunas ainda existentes, seja devido a quantidade e grande
heterogeneidade socioeconômica e política dos municípios, a dificultar generalizações para além dos poucos locais efetivamente

178482 Lavareda, Antonio & Telles, Helcimara(orga.): Como o eleitor escolhe seu prefeito: campanha e
voto nas eleições municipais. 404 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33514

\8,740.- /

\9,439.-

※ Este livro, reunindo os mais renomados especialistas acadêmicos em comportamento eleitoral, vem preencher uma lacuna
349

importante na ciência política: oferece um conjunto de análises originais sobre as eleições de prefeitos de todas as regiões do país.
Com base no pleito de 2008 em 12 capitais, os capítulos percorrem o processo decisório do voto no plano municipal, abordando

188230 Leite, Alaor & Teixeira, Adriano(org.): Crime e politica: Corrupção, financiamento irregular de
partidos politicos, caixa dois eleitoral e enriquecimento ilicito. 440 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44398

\6,700.- /

\7,236.-

※ Esta coletânea, cuidadosamente editada por Alaor Leite e Adriano Teixeira, busca enfrentar, a partir da perspectiva do direito
350

penal, algumas das questões centrais no combate à corrupção, como financiamento de campanha, caixa dois, enriquecimento
ilícito e recuperação de ativos. Por intermédio de uma análise comparada, levada a cabo por autores alemães, brasileiros,

174599 Lopes, Dawisson Belém: Politica externa e democracia no Brasil. - Ensaio de interpretação
histórica. xxi+338 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33498

\6,850.- /

\7,398.-

※ Neste livro, o autor examina as relações entre democracia e política externa, tema para ele de indiscutível atualidade e
351

importância, que, no entanto, tem escassa presença na literatura em língua portuguesa. A obra foca o Brasil após a
redemocratização, em 1985, para avaliar se a política externa brasileira tornou-se mais democrática no novo contexto ou se,
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185840 Marcelino, Douglas Attila: O corpo da Nova República: funerais presidenciais, representação
histórica e imaginário politico. 488 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40525

\6,400.- /

\6,912.-

※ Interrogando-se acerca dos funerais de presidentes brasileiros, das narrativas produzidas sobre esse tipo de evento e sobre a
352

própria forma como também constrói uma representação do passado, O corpo da Nova República valoriza o estudo dos modos de
ritualização do poder e permite refletir sobre o lugar da teoria dentro da produção historiográfica, explorando as complexas

131210 Marques, João Benedicto de Azevedo: Violência e corrupção no Brasil. 124 pp (14 x 21 cm)
(São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39354

\4,250.- /

\4,590.-

※ As transformações na sociedade brasileira para criarmos um país menos desigual e mais justo dependem de nossa crença no
353

estado democrático de direito e de nossa participação ativa na luta política, pois não podemos continuar como espectadores de
nossas profundas desigualdades sociais. Conseguimos sair de um estado ditatorial, implantado em 1964, e ingressamos num

130882 Mei, Eduardo & Saint-Pierre, H.L.(org.): Paz e Guerra: Defensa e segurança entre as nações.
330 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39324

\6,680.- /

\7,214.-

※ Os recursos financeiros para ajuda humanitária cresceram significativamente nos últimos anos – os fundos das Nações Unidas
354

para esse fim, por exemplo, saltaram de US$ 2 bilhões em 2000 para US$ 11 bilhões em 2009. O valor, porém, é irrisório se
comparado aos US$ 802,9 bilhões que os Estados Unidos despenderam entre 2003 e 2011 na Guerra do Iraque, provocando a

181150 Milani, Carlos & Pinheiro, Leticia(org.): Politica externa brasileira. - As práticas da politica e a
politica das práticas. 350 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31274

\6,000.- /

\6,480.-

※ Este livro põe por terra duas premissas tradicionais nas análises das relações internacionais brasileiras: o monopólio da
355

formação da política externa pelo Itamaraty e o baixo grau de internacionalização dos diversos segmentos que integram o Estado e
a sociedade civil brasileira. A novidade é que o número e a diversidade de atores sociais e burocracias domésticas com ampla

174924 Moisés, José Alvaro & Meneguello, Rachel: A desconfiança politica e os seus impactos na
qualidade da democracia. 392 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33509

\5,880.- /

\6,350.-

※ Este livro apresenta os resultados de uma pesquisa inédita realizada em 2006 sobre a desconfiança dos cidadãos brasileiros
356

nas instituições democráticas, concentrando-se no caso do Brasil, embora as análises sejam apoiadas em comparações com
outros casos de democracia recente. Os pesquisadores discutem aspectos não explorados dos significados e das consequências

174582 Monteiro, Jorge Vianna: Como funciona o governo: Escolhas públicas na democracia
representativa. 220 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33488

\5,250.- /

\5,670.-

※ A complexidade do envolvimento do governo na economia e na sociedade demanda uma compreensão do ambiente
357

institucional em que as escolhas públicas são formadas. Essas escolhas não se limitam à decisão autônoma de políticos e seus
agentes. Há uma interação com o cidadão, que, por sua vez, pode atuar individualmente, como eleitor, e em grupos formais,

160125 Monteiro, Linderval Augusto: Retratos em movimento: Vida politica, dinamismo popular e
cidadania na Baixada Fluminense. 240 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44373

\3,700.- /

\3,996.-

※ Mesmo após muitos trabalhos sobre a Baixada Fluminense, ainda é possível afirmar que poucos historiadores preocuparam-se
358

com a vida política e social daquela região. Através de grande pesquisa histórica e contemporânea, o autor da obra questiona o
surgimento de um novo modelo de ocupação espacial na Baixada Fluminense e as possíveis causas da modificação do modelo

183899 Netto, José Paulo: Pequena história da ditadura brasileira (1964-1985). 344 pp (16 x 23 cm)
(São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36796

\5,600.- /

\6,048.-

※ José Paulo Netto reconstrói o cenário dos anos que precederam o Golpe de 64, edificando uma análise que desvela as forças
359

políticas em disputa sob um dado contexto econômico. À época, sob o pretexto da ameaça comunista, mais da metade dos países
do continente foram tomados por ditaduras - e todas foram apoiadas, diretamente, pelos Estados Unidos. Porém, se os comunistas

183411 Nicolau, Jairo: Eleições no Brasil. - Do Império aos dias atuais. (Col.Nova Biblioteca de
Ciências Sociais ) 176 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35966

\6,140.- /

\6,631.-

※ Hoje os eleitores brasileiros escolhem seus representantes para os principais postos do Executivo e do Legislativo e pouca
360

gente duvida da legitimidade do processo eleitoral no país. O sufrágio é universal, as fraudes foram praticamente eliminadas e a
urna eletrônica permite que os resultados sejam proclamados poucas horas após o pleito. Mas nem sempre foi assim ao longo dos
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185850 Osorio, Mauro & De Melo, Luiz Martins et al: Uma agenda para o Rio de Janeiro: estratégias e
politicas públicas para o desenvolvimento socioeconômico. 392 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40535

\5,930.- /

\6,404.-

※ Este livro reúne um conjunto de artigos que tem o Rio de Janeiro como objeto privilegiado de análise e que sistematiza
361

proposições com o objetivo de contribuir para a constituição de uma agenda de políticas públicas de desenvolvimento
socioeconômico para o estado. ‘É óbvio que o passado constrói o presente, que a configuração local contém potencialidades e

181151 Pastorini, Alejandra & Alves, A.M., et al(org.): Estado e cidadania: Reflexões sobre as politicas
públicas no Brasil contemporâneo. 284 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31275

\5,300.- /

\5,724.-

※ A análise das políticas públicas tornou-se um dos principais objetos de estudo da teoria social. Como os ensaios neste livro
362

deixam claro, essa análise é um dos meios privilegiados para abordar a problemática da cidadania e caracterizar a natureza do
Estado em cada etapa de sua evolução. Nos ultimos tempos, um dos principais campos de investigação dos docente sligados aos

184198 Pereira, Alvaro: Depois de FHC. 312 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37597

\5,400.- /

\5,832.-

※ Este livro, puro jornalismo político, é importante para tentar entender o Brasil que vem aí. A partir de entrevistas relevantes com
363

nomes expressivos da política brasileira, o jornalista Álvaro Pereira antecipa e ilumina cenários do que pode ser o país depois do
longo e paciencioso estrelato de Fernando Henrique Cardoso. A palavra é dada a políticos que vão de FHC aos candidatos à

185844 Quadrat, Samantha Viz & Rollemberg, Denise: História e memória das ditaduras do século XX.
Vol.1. 444 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40529

\6,700.- /

\7,236.-

※ Desde a segunda metade do século passado, os estudos sobre memória ganharam espaço signifi cativo no meio acadêmico.
364

Houve, contudo, uma tendência a confundi-la com a própria história, não raramente sobrepondo a memória à história. História e
memória das ditaduras do século XX reúne, em dois volumes, textos de historiadores que enfrentam o desafi o de produzir

185845 Quadrat, Samantha Viz & Rollemberg, Denise: História e memória das ditaduras do século XX.
Vol.2. 368 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40530

\5,800.- /

\6,264.-

※ Desde a segunda metade do século passado, os estudos sobre memória ganharam espaço signifi cativo no meio acadêmico.
365

Houve, contudo, uma tendência a confundi-la com a própria história, não raramente sobrepondo a memória à história. História e
memória das ditaduras do século XX reúne, em dois volumes, textos de historiadores que enfrentam o desafi o de produzir

183409 Reis, Daniel Aarão: Ditadura e democracia no Brasil. - Do golpe de 1964 à Constituição de
1988. 192 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35964

\5,660.- /

\6,112.-

※ No ano 2000, o historiador Daniel Aarão Reis escreveu para a Zahar um pequeno livro para a coleção Descobrindo o Brasil,
366

Ditadura Militar, esquerdas e sociedade. Nele, Aarão defende a tese de que, ao contrário do que pensamos, a ditadura no Brasil
não foi imposta de cima para baixo, pelas elites, mas seriam, sim, construções históricas de sociedades concretas, apesar e para

183410 Reis, Daniel Aaráo et al(org.): A ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do golpe de 1964. 268
pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35965

\6,600.- /

\7,128.-

※ Cinquenta anos depois da instauração de uma ditadura autoritária, opressiva e truculenta que se manteve no poder por mais de
367

vinte anos, é hora de aprofundar e renovar a reflexão sobre este período traumático na história do Brasil. Organizada e escrita
pelos mais renomados pesquisadores, A ditadura que mudou o Brasil é uma coletânea de artigos que oferece novas luzes para

131454 Resende, Fernando & Cunha, Armando(org.): A reforma esquecida, 2: Obstáculos e caminhos
para a reforma do processo orçamentário. 348 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39368

\7,670.- /

\8,283.-

※ Neste segundo volume, a defesa da tese de que é preciso pôr a reforma orçamentária na agenda das reformas importantes para
368

o futuro do País ganha um poderoso aliado: a insatisfação da sociedade, expressa nas manifestações que eclodiram em muitas
cidades brasileiras, relacionadas à má qualidade dos serviços públicos. Mas ninguém se lembra de que boa parte desta

132031 Resende, Guilherme Mendes(ed.): Avaliação de politicas públicas no Brasil: uma análise de
seus impactos regionais. Vol.1. 342 pp (16 x 23 cm) (Brasilia, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39408

\6,800.- /

\7,344.-

※ Este livro é fruto de um grande esforço de investigação acerca dos impactos regionais das políticas públicas brasileiras. Esta
369

questão é analisada detalhadamente, com a utilização de bases de dados inéditas e a aplicação de técnicas apropriadas de
avaliação. A Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea cumpre o papel de salientar para os
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132032 Resende, Guilherme Mendes: Avaliação de politicas públicas no Brasil: uma análise de seus
impactos regionais. Vol.2. 234 pp (16 x 23 cm) (Brasilia, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39409

\5,600.- /

\6,048.-

※ Este segundo volume do livro Avaliação de políticas públicas no Brasil: uma análise de seus impactos regionais é fruto de um
370

grande esforço de investigação acerca dos impactos regionais das políticas públicas brasileiras. Esta questão é analisada
detalhadamente, com a utilização de bases de dados inéditas e a aplicação de técnicas apropriadas de avaliação. A Diretoria de

130945 Rezende, Fernando & Cunha, Armando(org.): A reforma esquecida: Orçamento, gestáo pública
e desenvolvimento. 340 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39333

\7,530.- /

\8,132.-

※ A reforma orçamentária, apesar de sua importância, não despertou o devido interesse no país. Há tempos que o noticiário ecoa
371

os debates que apontam a urgência em promover as reformas tributária e previdenciária, a importância de reformar a legislação
trabalhista e a prioridade que deveria ser atribuída à reforma política. E por que a reforma orçamentária não tem sido lembrada?

174773 Ridenti, Marcello: O fantasma da revolução brasileira. 324 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33502

\7,780.- /

\8,402.-

※ Este livro introduz o leitor nos anos 1960 e 1970, oferecendo-lhe uma visão abrangente, mas seletiva, dos fatos sobre os quais
372

incide a análise histórica e sociológica. Análise séria e aprofundada, porém vazada em linguagem acessível, sem rebuscamentos
dispensáveis. Aqueles anos de virada já suscitaram uma literatura numerosa de depoimentos pessoais, mas os trabalhos de

131266 Ridenti, Marcelo & Reis, Daniel Aaráo(org.): História do Marxismo no Brasil. Vol.6: Partidos e
movimentos após os anos 1960. (Col.Historia do marxismo no Brasil, 6) 464 pp (14 x 21 cm) (Campinas,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30121

\7,800.- /

\8,424.-

※ Este livro aborda a trajetória das esquerdas marxistas brasileiras, dos anos 1960 aos dias atuais, com destaque também para
373

movimentos sociais do período. Apresenta uma narrativa concisa da história recente do PCB, do PCdoB, das esquerdas armadas,
dos trotskismos e ainda do PT. Também são analisados o exílio, o feminismo, o sindicalismo e o cristianismo da libertação,

131173 Sá Pimentel, José Vicente(org.): Pensamento diplomático brasileiro - Coleção (Formuladores e
Agentes da Politica Externa (1750-1964). 332 pp (16 x 23 cm) (Brasilia, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39349

\9,650.- / \10,422.-

※ Os três volumes aqui reunidos tratam, sucessivamente, das concepções fundadoras do pensamento diplomático da política
374

internacional da Primeira República e, por fim, da reforma do Estado e da modernização da diplomacia. Vinte e seis autores,
acadêmicos e diplomatas, analisam a contribuição ao longo desses três períodos de vinte e seis notáveis personagens da história

183436 Sader, Emir & Garcia, Marco Aurélio(orgs.): Brasil. - Entre o passado e o futuro. 198 pp (14 x
21 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35988

\4,400.- /

\4,752.-

※ Esta obra reúne ensaios de pensadores da cena política e intelectual brasileira, que buscam assimilar e analisar as intensas
375

transformações ocorridas no Brasil nos últimos sete anos. Os textos se debruçam sobre o passado recente do país, na tentativa de
desvendar diversos aspectos da realidade brasileira, como sua dinâmica econômica, social, política e cultural. Em uma coedição

131621 Saisi, Katia: Campanhas presidenciais, midia e eleições na América Latina: Brasil, Chile e
Venezuela. 296 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44446

\6,400.- /

\6,912.-

※ As campanhas que elegeram Dilma Rousseff, Sebastián Piñera e Hugo Chávez como presidentes do Brasil, do Chile e da
376

Venezuela são o foco da análise deste livro, que esmiúça a relação entre mídia e política nesses países. Katia Saisi acompanha a
propaganda televisiva dos candidatos e a cobertura diária dos principais jornais desses países: Folha e Estado, no Brasil, El

131166 Santos, Luis Cláudio Vilafañe G.: A América do Sul no discurso diplomático brasileiro. 248 pp
(16 x 23 cm) (Brasilia, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39348

\4,850.- /

\5,238.-

※ Nesta obra, o diplomata e historiador Luís Cláudio Villafañe G. Santos discute, com grande rigor analítico e solidez conceitual, a
377

vertente sul-americana da identidade internacional do Brasil, um tema central da política externa brasileira do século XXI. A partir
de uma densa discussão teórica, o autor resgata a história da ideia de América do Sul e discute sua ausência ou presença, e em

184619 Scherer-Warren, Ilse & Hahn Lüchmann, Helena(org.): Movimentos sociais e engajamento
politico. - Trajétórias e tendências analiticas. 287 pp (16 x 20 cm) (Santa Catarina, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37861

\4,200.- /

\4,536.-

※ Este livro originou-se dos trabalhos apresentados em um seminário comemorativo dos 30 anos do Núcleo de Pesquisa em
378

Movimentos Sociais da Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquisadores de diferentes instituições brasileiras abordam, sob
variados aspectos e perspectivas, a participação popular e os movimentos sociais. O resultado é uma instigante reflexão que ajuda

(有)スペイン書房

981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 5 - 4 TEL: 0225-84-1280 FAX: 0225-84-1283

42 ページ

Spain Shobo News No.334

ブラジル研究 Jul. 2018

SBC ・ 著者 ・ 書名 ・ 双書 ・ ページ ・ サイズ ・ 発行地 ・刊行年 ・ HPリンク

本体価格

/

税込価格

185857 Schwartzman, Simon: Bases do autoritarismo brasileiro. 296 pp (14 x 21 cm) (Campinas, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40541

\5,400.- /

\5,832.-

※ Bases do autoritarismo foi um divisor de águas na compreensão histórico-política do Brasil. Nos anos 1970, quando surgiu, o
379

livro se fez portador de uma salutar advertência: a de que a redemocratização institucional seria apenas o imprescindível primeiro
passo na construção da democracia brasileira. Por esse caminho Schwartzman contrapôs-se às duas principais tendências

181866 Seidl, Ernesto & Grill, Igor Gastal(org.): As ciências sociais e os espaços da politica no Brasil.
334 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33516

\7,600.- /

\8,208.-

※ Dado o predomínio na ciência política brasileira de perspectivas marcadas por uma progressiva dessociologização dos objetos
380

de estudo, há de se destacar a relevância atribuída pelos autores a dimensões como o peso do patrimônio de recursos sociais dos
agentes em diferentes momentos de seus trajetos e em disputas travadas nos mais diversos domínios da vida social, valorizando

166238 Spector, Matias(org.): Azeredo da Silveira: um depoimento. 398 pp (16 x 23 cm) (Rio de
Janeiro, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30931

\10,100.- / \10,908.-

※ Antônio Francisco Azeredo da Silveira, ministro das Relações Exteriores entre 1974 e 1979, durante o governo do general
381

Ernesto Geisel, operou uma das transformações mais profundas no comportamento internacional do Brasil, com uma política
externa ambiciosa e ousada. Realinhou nossas prioridades para a Africa e o Oriente Medi. Convenceu paises na Europa e o Japão

174774 Vieira, Evaldo: Autoritarismo e corporativismo no Brasil. 161 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33503

\4,860.- /

\5,248.-

※ Este livro situa-se na linha dos estudos críticos sobre o corporativismo e o autoritarismo. Oliveira Vianna desenvolve sua obra
382

entre 1918 e 1951, assistindo a dois momentos conjunturais da industrialização brasileira: 1918 e 1937. Sua obra constitui, como
bem acentua Evaldo Vieira, na Conclusão, uma tentativa de sistematização ideológica dos princípios de uma revolução

188228 Vieira, Oscar Vilhena & Glezer, Rubens(org.): A razão e o voto: Diálogos constitucionais com
Luis Roberto Barroso. 572 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44396

\10,800.- / \11,664.-

※ Em 'A razão sem voto', publicado neste livro, Luís Roberto Barroso nos convida a uma estimulante discussão sobre o papel
383

constitucional do STF. Essa provocação é respondida por 18 artigos produzidos especificamente para debater com os argumentos
do texto. Ao final, Luís Roberto Barroso oferece respostas aos seus críticos, em um verdadeiro exercício de diálogo

187724 Wasserman, Claudia: A teoria da dependência: Do nacional-desenvolvimentismo ao
neoliberalismo. 236 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43723

\4,700.- /

\5,076.-

※ Este livro conta a trajetória de quatro intelectuais que começaram suas vidas profissionais juntos e se tornaram amigos. Mas
384

qual o interesse em estudar um grupo de amigos? O que os torna interessantes para a história do Brasil, da América Latina ou da
região periférica como um todo? Esses intelectuais tiveram grande importância para a criação de um aparato teórico capaz de

183949 Constituição da República Federativa do Brasil - Promulgada em 5 de outubro de 1988 (49a
Edição 2014). (Col.Saraiva de Legislação ) 480 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36812

\8,400.- /

\9,072.-

※ Esta obra é composta pela Constituição da República Federativa do Brasil, íntegra das Emendas Constitucionais, Súmulas
385

Vinculantes além de novas notas remissivas. Apresenta ainda destaques nas atualizações desta edição. Destaques desta edição:
Adendo Especial com o texto original dos artigos alterados pelas sucessivas Emendas Constitucionais e índices sistemático e

174964 Alves, Candice Lisboa et al(org.): Liberdade, igualdade e fraternidade: 25 anos da Constituição
brasileira. 488 pp (16 x 23 cm) (Belo Horizonte, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42108

\11,600.- / \12,528.-

※ A Constituição da República Federativa do Brasil completa no dia 05 de outubro de 2013 bodas de prata. Os artigos que aqui se
386

encontram foram escritos com a intenção de comemorar o Estado Democrático de Direito e o jubileu da Constituição da República,
tendo como eixo as discussões acerca dos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. Levou-se em conta a promessa de

185851 Falcão, Joaquim & Guerra, Sergio et al: Direito constitucional tributário. Vol.1. 180 pp (14 x 21
cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40536

\4,080.- /

\4,406.-

※ Este primeiro volume dedicado ao estudo de direito constitucional tributário tem origem em profunda pesquisa e sistemática
387

consolidação dos materiais de aula acerca de temas que despertam crescente interesse no meio jurídico e reclamam mais atenção
dos estudiosos do direito. A intenção da FGV Direito Rio é tratar de questões atuais sobre o tema, aliando a dogmática e a
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185852 Falcão, Joaquim & Guerra, Sergio et al: Direito constitucional tributário. Vol.2. 188 pp (14 x 21
cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40537

\4,080.- /

\4,406.-

※ Este segundo volume dedicado ao estudo de direito constitucional tributário tem origem em profunda pesquisa e sistemática
388

consolidação dos materiais de aula acerca de temas que despertam crescente interesse no meio jurídico e reclamam mais atenção
dos estudiosos do direito. A intenção da FGV Direito Rio é tratar de questões atuais sobre o tema, aliando a dogmática e a

131806 Figueiredo, Herberth Costa: Saúde no Brasil: Sistema constitucional assimétrico e as interfaces
com as politicas públicas. 524 pp (15 x 21 cm) (Curitiba, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39382

\17,400.- / \18,792.-

※ A presente obra objetiva analisar, sob o enfoque social, político e jurídico, e dentro da concepção do Constitucionalismo
389

contemporâneo, o sistema constitucional assimétrico de saúde vigente no Brasil e propor novos paradigmas para a implementação
efetiva do modelo institucional do Sistema Único de Saúde (SUS). Também visa identificar o tratamento constitucional dado à

186859 Nohmi, Antônio Marcos & Santos, P.M.Reis: Direito Internacional na Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 segundo a jurisprudência. 158 pp (16 x 23 cm) (Belo Horizonte, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42109

\6,600.- /

\7,128.-

※ A presente pesquisa apresenta a perspectiva do poder judiciário nacional na aplicação do texto constitucional de matérias
391

diversas que tangenciam, que tem origem ou que gozam de alcance internacional. Em outras palavras, tratase de avaliar o modo
como a jurisprudência brasileira aplica o direito internacional. Com o olhar atento ao diálogo entre ordens normativas diversas, a

140108 Ramos, Acilda Rita(org.): Constituições nacionais e povos indigenas. (Col.Humanitas, ) 238 pp
(15.5 x 22.5 cm) (Belo Horizonte, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33344

\5,110.- /

\5,518.-

※ Nas últimas décadas do século XX, diversos países das Américas promoveram mudanças constitucionais que afetaram a vida e
392

os direitos dos seus povos indígenas. Esta coletânea reúne textos de dez autores que analisam tais mudanças em cinco países da
América do Sul. Entre os autores, cinco são pensadores indígenas e cinco são antropólogos e juristas não indígenas, todos

184509 Ribeiro, Patricia Henriques et al(org.): 25 anos da Constituição brasileira de 1988: Democracia
e direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito. 606 pp (16 x 23 cm) (Belo Horizonte, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37856

\13,600.- / \14,688.-

※ A Democracia brasileira se desenvolveu nos últimos 25 anos. Embora ainda nova, a Constituição vem sendo construída em
393

meio a transformações profundas em seu texto e interpretação. O pós-positivismo, conferindo aos princípios jurídicos um status
jurídico relevante na concretização judicial dos direitos fundamentais, aliado ao fortalecimento normativo da Constituição, expansão

130440 Silva, Paulo E. Alves da & Cunha, A.dos S.(org.): Pesquisa empirica em direito: Anais do I
Encontro de Pesquisa Empirica em Direito, Ribeirão Preto, 29 e 30 de setembro de 2011. 424 pp (16 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41779

\8,850.- /

\9,558.-

※ Apesquisa empírica em direito, que elege como objeto o ser antes de prescrever o dever ser, está apenas em seu início (ou
394

reinício?) no Brasil. Praticamente não existe fonte de informação precisa sobre a realidade da aplicação da norma e o
funcionamento das instituições jurídicas, e as faculdades de direito brasileiras nunca ofereceram formação para esse tipo de

183413 Vogel, Luiz Henrique: Negociar direitos?: Legislação trabalhista e reforma neoliberal no
governo FHC (1995-2002). 389 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35968

\6,150.- /

\6,642.-

※ Analisa a movimentação realizada durante os dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, com intuito de mudar a
395

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O autor interpreta a união de poder estatal, conglomerados midiáticos, associações
patronais e segmentos do sindicalismo de resultados, afinados com o discurso que condicionava o sucesso do Plano Real à

171151 Albuquerque, Roberto Cavalcanti de: O desenvolvimento social do Brasil. - Balanço dos anos
1900-2010 e agenda para o futuro. 207 pp (15.5 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31257

\4,020.- /

\4,341.-

※ Este livro é uma investigação, com enfase no social, do processo de desenvolvimento do Brasil ao longo do seculo XX e da
396

primeira decada deste seculo. Baseado em amplo conjunto de indices sinteticos de desenvolvimento, adrede construidos, ele se
desdobra em seis partes. Na primeira, que cobre o periodo 1900-2010, empreende-se exame das dinâmicas demografica e

159491 Arbix, Glauco et al: Brasil, México, Africa do Sul, India e China: Diálogo entre os que chegaram
depois. 344 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33396

\6,670.- /

\7,203.-

※ Esta coletânea de artigos de pesquisadores de universidades brasileiras e estrangeiras discute as diferentes experiências de
397

cinco grandes economias – Brasil, México, África do Sul, Índia e China – procurando retirar delas caminhos possíveis para a
superação da crise em que se encontram os países periféricos. É resultado dos debates que ocorreram durante o II Seminário
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130933 Bacha, Edmar & Bolle, Monica B. de(orga.): O futuro da indústria no Brasil: Desindustrialização
em debate. 420 pp (15.5 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39327

\7,250.- /

\7,830.-

※ Os dados recentes sugerem uma situação perirlitante. Em i 985, a indústria de transformação respondia por 25% do Produto
398

Interno Bruto [PIB) brasileiro. Desde então foi perdendo substância, e hoje responde por menos de i 5% do PIB do País. Por isso
mesmo o tema da ‘desindustrialização’ - da perda de fôlego da indústria e da falta de investimento que a afiige - tornou-se fonte de

180633 Bonelli, Regis(org.): A agenda de competitividade do Brasil. 448 pp (16 x 23 cm) (Rio de
Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30130

\8,600.- /

\9,288.-

※ Será que o Brasil tem uma agenda de competitividade? Essa pergunta pode ter resposta em vários níveis. Em primeiro lugar, e
399

de modo algo evidente, todos os países têm, em alguma medida, ações visando apoiar a atividade econômica dentro de suas
fronteiras. Em segundo, a experiência brasileira no passado é cheia de exemplos, alguns bem-sucedidos, outros nem tanto, de

188226 Bresser-Pereira, Luiz Carlos: Em busca do desenvolvimento perdido: Um projeto novodesenvolvimentista para o Brasil. 168 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44394

\3,700.- /

\3,996.-

※ A economia brasileira cresceu de forma extraordinária até 1980. Depois, cresceu a uma taxa quatro vezes menor até 2014,
400

quando entrou em grave recessão. Desde 2017, voltou a crescer, mas muito lentamente, enquanto uma direita liberal e uma
esquerda desorientada nada têm a oferecer ao país. Quando o Brasil voltará a ter um projeto de nação e desenvolvimento? As

131355 Bresser-Pereira, Luiz Carlos(orga.): O que esperar do Brasil?. 352 pp (14 x 21 cm) (Rio de
Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39363

\9,450.- / \10,206.-

※ O sistema imperial industrial ou moderno terminou formalmente após a II Guerra Mundial, mas continuou presente na realidade
401

dos povos da periferia do capitalismo. O mundo atual está coberto de Estados-nação, mas em muitos deles a nação é uma ficção,
é sem alma, porque suas elites são alienadas ou dependentes e procuram se associar antes às elites dos países ricos do que a

174879 Cepaluni, Gabriel & Vigevani, Tullo: A politica externa brasileira. - A busca da autonomia, de
Sarney a Lula. 192 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34187

\6,980.- /

\7,538.-

※ Originalmente publicado em inglês pela Lexington Books, este livro de Tullo Vigevani e Gabriel Cepaluni traça o percurso
402

percorrido pelo Brasil na busca por sua independência econômica e política. Partindo de Sarney, no momento logo após a Ditadura
Militar, para chegar até o último mandato de Lula, os autores mostram as especificidades da política externa de cada um desses

176412 Correa, Cristiane: Sonho Grande. xvi+246 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41784

\5,650.- /

\6,102.-

※ Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira ergueram, em pouco mais de quatro décadas, o maior império da história do
403

capitalismo brasileiro e ganharam uma projeção sem precedentes no cenário mundial. Nos últimos cinco anos eles compraram
nada menos que três marcas americanas conhecidas globalmente: Budweiser, Burger King e Heinz. Tudo isso na mais absoluta

176413 Correia, Cristiane: Dream Big. xvi+252 pp (16 x 24 cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41785

\6,400.- /

\6,912.-

※ In just over forty years, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles and Beto Sicupira built the biggest empire in the history of Brazilian
404

capitalism and launched themselves onto the world stage in an unprecedented way. Over the past tive years, they have acquired
no fewer than three globally-recognized American brands: Budweiser, Burger King and Heinz. This has been achieved as discreetly

168850 Costa, Fernando Nogueira da: Brasil dos bancos. 532 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33482

\7,960.- /

\8,596.-

※ Brasil dos Bancos narra a história do Brasil do ponto de vista da trajetória dos diversos bancos comerciais de varejo: públicos ou
405

privados, nacionais ou estrangeiros, grandes ou pequenos. O livro representa a síntese da pesquisas do autor sobre a atuação dos
bancos na economia brasileira, cuja importância para o desenvolvimento econômico fica clara desde a criação do primeiro Banco

185841 Fleury, M.T. Leme & Loureiro, M.R., et al(ed.): Capital humano, gestão pública e
competitividade. 256 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40526

\5,230.- /

\5,648.-

※ O tema escolhido nesta obra alicerça-se, primeiramente, nas preocupações intelectuais que norteiam várias das pesquisas
406

produzidas pela Eaesp nos últimos anos. Mas o fio condutor também diz respeito à forma como a instituição pensa o futuro do país.
O Brasil só conseguirá desenvolver-se no século XXI caso produza um capital humano melhor e direcionado para nossos maiores

(有)スペイン書房

981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 5 - 4 TEL: 0225-84-1280 FAX: 0225-84-1283

45 ページ

Spain Shobo News No.334

ブラジル研究 Jul. 2018

SBC ・ 著者 ・ 書名 ・ 双書 ・ ページ ・ サイズ ・ 発行地 ・刊行年 ・ HPリンク

本体価格

/

税込価格

159490 Marcovitch, Jacques: A gestão da Amazônia: Ações empresariais, politicas públicas, estudos e
propostas. 312 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33395

\5,400.- /

\5,832.-

※ Claro e concreto na abordagem da complexidade amazônica, este livro tem como foco a gestão do grande bioma em seus
407

múltiplos aspectos. Expõe fluentemente as questões dominantes no debate interno ou externo sobre os seus principais desafios:
biodiversidade, riqueza hídrica, ideias e projetos, desmatamento, conflitos, quadro social, estratégias empresariais. Isso é feito de

174592 Moniz-Bandeira, Luiz Alberto: O milagre alemão e o desenvolvimento do Brasil, 1949-2011.
380 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33493

\6,400.- /

\6,912.-

※ A presente versão revista e ampliada do livro de Luiz Alberto Moniz Bandeira é, de um modo geral, uma análise das
408

transformações nas relações entre países dos hemisférios norte e sul. Através da ótica de um dos grandes estudiosos das relações
internacionais do Brasil, a obra parte, mais especificamente, do envolvimento nacional com a Alemanha. O autor mostra como os

153554 Monteiro, Jorge Vianna: As regras do jogo. - O Plano Real, 1997-2000. 306 pp (16 x 23 cm)
(Rio de Janeiro, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2106

\5,110.- /

\5,518.-

※ Neste livro Jorge Vianna Monteiro, apresenta uma visão pouco freqüente no debate econômico nacional. O cenário é a
409

economia brasileira de 1997 ao primeiro semestre de 2000, tendo por contraponto a implementação do Plano Real que, não
obstante o sucesso no combate à inflação, trouxe um elevado custo social: a deterioração das instituições políticas, a começar

180632 Monteiro, Jorge Vianna: Governo e crise. - Escolhas públicas no Brasil e no mundo, 20072011. 280 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30129

\6,100.- /

\6,588.-

※ Estes sáo tempos trepidantes nas economias nacionais, tanto quanto na academia; a crise que se iniciou em meados de 2008
410

ainda desafia formuladores de politicas e economistas. Para ambos a situação tem sido vexatoria. Como confessou a professora
Romer, ex-chefe da equipe economica do goberno Obama, ao final de 2010, aão se antecipou o quão ruim seria o colapso

168119 Moreli Rocha, Alexandre Luis: A conquista do petróleo: Uma saga no mar. 240 pp (16.5 x 23.5
cm) (Rio de Janeiro, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44386

\5,700.- /

\6,156.-

※ Esta obra é o resultado de entrevistas com um expressivo número de profissionais altamente qualificados que atuaram pessoal
411

e diretamente nas pesquisas geológicas e geofísicas que apontaram para a existência do pré-sal nas bacias de Campos e Santos,
de rochas com indícios de grande acumulação de petróleo e gás. Mais do que um conjunto de entrevistas, representa o resultado

131804 Musacchio, Aldo & Lazzarini, Sergio G.: Reinventando o capitalismo de Estado. - O Leviatã nos
negócios: Brasil e outros paises. 402 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39381

\6,670.- /

\7,203.-

※ A onda de liberalização que varreu os mercados nas décadas de 1980 e 1990 afetou as maneiras como os governos gerenciam
412

as suas economias. Dentro desse contexto, o livro de Aldo Musacchio e Sergio G. Lazzarini analisa a ascensão de uma nova
espécie de capitalismo de Estado em que os governos interagem com os investidores privados e, muitas vezes, usam sua

131011 Nunes, Laerce de Paula: O Brasil e a visão de futuro: A miopia de uma nação. xxi+233 pp (14
x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39336

\6,480.- /

\6,998.-

※ O Brasil é um país gigante em praticamente todos os aspectos que queiramos analisar. É extremamente rico em recursos
413

naturais,de excelentes condições climáticas e portador de um povo alegre, inteligente e trabalhador.Então o que nos fez ser assim
tão pobres? A conclusão a que chegamos é que sempre nos faltou uma visão de futuro da nação e que os esforços e os recursos

130437 Oliveira, Ivan Tiago Machado et al(org.): Tendências regulatórias nos acordos preferenciais de
Comércio no século XXI: os casos de Estados Unidos, União Europeia, China e India. 332 pp (16 x 23
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41777

\7,850.- /

\8,478.-

※ O tema acordos preferenciais de comércio, principalmente a criação de novos quadros regulatórios em paralelo ao da
414

Organização Mundial de Comércio (OMC), constitui-se em urna das grandes áreas atuais de pesquisa do comércio internacional.
Durante décadas, os acordos preferenciais se concentraram em desfazer as barreiras tarifárias entre seus membros.

130953 Rocha, Sonia: Transferências de renda no Brasil: O fim da pobreza?. xv+200 pp (16 x 23 cm)
(Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39334

\7,250.- /

\7,830.-

※ Este livro apresenta a história dos programas de transferências de renda no Brasil dos anos 1970 até os dias de hoje. Sonia
415

Rocha fornece medidas de tamanho, abrangência, focalização e custo desses programas assistenciais no Brasil para embasar a
descrição dos fatos e conclusões apresentadas. O texto, organizado em oito capítulos, segue cronologicamente a evolução dos
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131106 Santana, Joana Valente: Gestão de cidades no Brasil: Estratégias e orientações do Banco
Interamericano de Desenvolvimento. 246 pp (16 x 23 cm) (Campinas, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39340

\5,760.- /

\6,220.-

※ Esta obra demonstra como confrontam-se e compatibilizam-se, no plano concreto, orientações diferenciadas acerca do modelo
416

de gestão de cidades e do discurso da participação social. Demonstra que a construção de discursos hegemônicos formatados
pelas agências multilaterais de crédito, especialmente o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), imprimem um papel

184197 Sicsú, João: Dez anos que abalaram o Brasil. E o futuro? - Os resultados, as dificuldades e os
desafios dos gobernos de Lula e Dilma. 130 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37596

\3,470.- /

\3,747.-

※ Leitura recomendada para aqueles que desejam compreender a grande mudança que ocorreu no País no decênio 2003 -2012.
417

Os governos dos presidentes Lula e Dilma fizeram história para o povo brasileiro. Não é possível analisar esses dez anos sem
falar do povo, do trabalhador, da redução do desemprego e da distribuição da renda. O livro de João Sicsú traz análises e

130446 Silveira, Vladmir Oliveira da et al(org.): Direito e desenvolvimento no Brasil do século XXI. Livro
1. (Col.Desenvolvimento nas ciências sociais: o Estado das artes, Livro 1) 203 pp (16 x 23 cm) (Brasilia,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40192

\7,600.- /

\8,208.-

※ A coletânea que ora disponibilizamos ao leitor reveste-se de uma característica muito particular: resulta de esforço conjunto do
418

Ipea com várias associações nacionais de pós-graduação em ciências sociais em torno da reflexão sobre o tema do
desenvolvimento brasileiro. Se o debate sobre o desenvolvimento se fez mais presente nos meios acadêmicos e governamentais

176548 Sola, Lourdes & Loureiro, Maria Rita(org.): Democracia, mercado e estado: o B de Brics. 344
pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31269

\6,290.- /

\6,793.-

※ Democracia, mercado e Estado são tratados neste livro não apenas como processos, mas como agentes de transformação do
419

país, em um sentido muito preciso. Os processos que formam o motor da democracia - como participação política e concorrência
política - tiveram um papel decisivo nas formas pelas quais Estado e mercado se recombinaram ao longo da trajetória brasileira de

131888 Souza Júnior, José Ronaldo de Castro(org.): Evolução recente das politicas monetária e
cambial e do mercado de crédito no Brasil. 371 pp (16 x 23 cm) (Brasilia, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39405

\7,200.- /

\7,776.-

※ Nas últimas décadas, a política monetária brasileira passou por profundas mudanças, que foram acompanhadas por alterações
420

também relevantes nos mercados de crédito e de câmbio. As primeiras grandes mudanças ocorreram com a implantação do Plano
Real, que reduziu abruptamente a inflação. Um dos aspectos mais importantes deste plano de estabilização da economia era a

131831 Vazquez, José Lopes: Comércio exterior brasileiro. xvii+304 pp (17 x 24 cm) (São Paulo, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39391

\11,800.- / \12,744.-

※ A globalização da economia faz com que os países intercambiem bens e serviços com mais rapidez, num fluxo que tende a ser
421

cada vez mais ágil e interativo. Formam-se os grupos regionais, as alianças, para que os países, unidos nos mesmos objetivos,
possam disputar com maiores possibilidades de sucesso sua fatia no bolo. Empresas e governos devem estar preparados para

130443 Zucoloto, Graziela Ferrero & Freitas, R.E.(org.): Propriedade intelectual e aspectos regulatórios
em biotecnologia. 237 pp (16 x 23 cm) (Brasilia, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41781

\7,800.- /

\8,424.-

※ Este livro dedica-se a identificação e análise de legislações de propriedade intelectual e aspectos regulatórios em biotecnologia
422

em países selecionados. O Brasil é um país de biodiversidade reconhecida internacionalmente. País. de dimensões continentais,
com grande extensão latitudinal e longitudinal. que contempla diferentes biomas e áreas ricas em diversidade biológica. cuja

146091 Koifman, Fábio: Imigrante ideal. - O Ministério da Justiça e a entrada de estrangeiros no Brasil
(1941-1945). 448 pp (15.5 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31216

\6,840.- /

\7,387.-

※ Até a década de 1930, a imigração era considerada indispensável ao Brasil, para suprir a carência de mão de obra e ajudar no
423

processo de povoamento do território de dimensão continental. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial a política migratória
mudaria, seguindo a tendência que vinha dos Estados Unidos de tentar restringir a entrada de estrangeiros, principalmente de

131967 Cintra, M.A. Macedo & Gomes, K. de Rocha(org.): As transformações no Sistema financeiro
Internacional. in 2 vols.. 410/xiii-682 pp (16 x 23 cm) (Brasilia, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41782

\9,800.- / \10,584.-

※ Para serem socialmente úteis, os sistemas financeiros deveriam contribuir para a alocação eficiente de recursos na economia e
424

para a promoção do investimento produtivo e da inovação técnica. O contexto recente, ainda sob os efeitos da crise financeira
internacional eclodida em 2008, trouxe uma significativa oportunidade de discussão acerca da violenta instabilidade e dos riscos
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130875 Lopreato, Francisco Luiz C.: Caminhos da politica fiscal no Brasil. xv+280 pp (14 x 21 cm) (São
Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39323

\6,550.- /

\7,074.-

※ Qual foi a lógica que permeou as decisões em política fiscal no país dos anos 1960 ao governo Lula? Nesta obra, o autor
425

demonstra que os debates e as ações de política econômica dos sucessivos governos basearam-se em modelos teóricos
estabelecidos, com os quais seus representantes se identificavam. Até mesmo alterações nessas teorias repercutiram, ele diz, em

131907 Santos, C. Hamilton Matos dos & Gouvêa, R.R.(org.): Finanças públicas e macroecnomia no
Brasil: um registro da reflexão do Ipea (2008-2014). Vol.1: Estudos temáticos: receitas e despesas
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39406

\8,400.- /

\9,072.-

※ As decisões das administrações públicas brasileiras, assim como de seus bancos e empresas públicas, têm o poder de afetar
426

decisivamente os caminhos da economia nacional. Ao mesmo tempo em que provê serviços públicos, o governo tributa e
redistribui renda, afetando significativamente o bem-estar de milhões de cidadãos brasileiros e o equilíbrio de forças entre os

131908 Santos, C. Hamilton Matos dos & Gouvêa, R.R.(org.): Finanças públicas e macroecnomia no
Brasil: um registro da reflexão do Ipea (2008-2014). Vol.2: Um panorama macroeconômico das finanças
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39407

\5,800.- /

\6,264.-

※ As decisões das administrações públicas brasileiras, assim como de seus bancos e empresas públicas, têm o poder de afetar
427

decisivamente os caminhos da economia nacional. Ao mesmo tempo em que provê serviços públicos, o governo tributa e
redistribui renda, afetando significativamente o bem-estar de milhões de cidadãos brasileiros e o equilíbrio de forças entre os

115651 Azevedo S.J., Marcello de C.: Basic Ecclesial Communities in Brazil. - The Challenge of a New
Way of Being Church. xiii+304 pp (15 x 23 cm) (Washington, 1987)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2108

\2,170.- /

\2,343.-

※ This book represents a major contribution to the understanding of the Catholic Church in the Third World. The focus is Brazil, but
428

the issues touch the Church universally, providing it with a new and, to date, inadequately understood ecclesiological and
missiological model. The author brings to this task not only his considerable skills as a social scientist and theologian, but also his

183414 Barbosa, Alexandre de Freitas(ord.): Brasil Real: a desigualdade para além dos indicadores.
152 pp (17 x 24 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35969

\3,160.- /

\3,412.-

※ ‘O ‘BRASIL REAL - desigualdade para além dos indicadores’ reexamina indicadores de pobreza e desenvolvimento no Brasil.
429

Para os autores, o padrão de desenvolvimento adotado pode assegurar crescimento econômico e até ampliação das
transferências de renda, mas não se mostra eficiente para enfrentar o persistente abismo da desigualdade. Desenvolvimento,

180634 Cardoso, Adalberto Moreira: A Construção da sociedade do trabalho no Brasil. - Uma
investigação sobre a persistência secular das desigualdades. 464 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30131

\7,190.- /

\7,765.-

※ O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e há muitas décadas, para não dizer séculos. As idas e vindas de nosso
430

desenvolvimento econômico explicam parte desse fenômeno, mas não tudo. A persistência das desigualdades no tempo exige um
olhar multidisciplinar. Em diálogo com a historiografia e lançando mão de pesquisas originais, Adalberto Cardoso busca respostas

183927 Carvalho, Raul de & Villela Iamamoto, M.: Relações sociais e serviço social no Brasil. - Esboço
de uma interpretação histórico-metodológica. 400 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36797

\6,400.- /

\6,912.-

※ Trata-se de trabalho indispensável, pelos aspectos históricos e teóricos examinados. As atividades das instituições e dos
431

profissionais do Serviço Social revelam novos e surpreendentes aspectos das relações sociais. Sob vários ângulos, este livro é
importante para o conhecimento da teoria e prática do Serviço Social. ....

129943 Cavalcanti Filho, J.P.(org.): Informação e poder. - Ampla liberdade de informar X
responsabilidade no exercicio dessa liberdade. 126 pp (13.5 x 20.5 cm) (Rio de Janeiro, 1994)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2162

\2,730.- /

\2,948.-

※ Os jornais estão morrendo? As TVs a cabo virarão dinossauros? Estamos marchando para uma ‘videodemocracia’? É possível
432

exercer um controle democrático sobre a mídia, sem censura? Como serão integrados os diversos meios de informação? Quais as
relações entre o abuso de poder e a liberdade de expressão? Estas e outras questões são respondidas em Informação e Poder por

188235 De Abreu, Alzira Alves: Desafios da noticia: O jornalismo brasileiro ontem e hoje. 228 pp (14 x
21 cm) (Rio de Janeiro, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44403

\5,400.- /

\5,832.-

※ Este livro traz uma compilação de 12 artigos de diferentes temas que desvelam alguns dos caminhos percorridos pela atividade
433

jornalística no país nos últimos 50 anos, sobretudo durante o regime militar e a redemocratização, período de profundas
transformações técnicas e profissionais nas redações. A criação das editorias de economia, as estratégias para burlar os
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140447 De Abreu, Alzira Alves et al: Dicionário histórico-biográfico da propaganda no Brasil. 272 pp
(21 x 28 cm) (Rio de Janeiro, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44359

\7,600.- /

\8,208.-

※ O Dicionário histórico-biográfico da propaganda no Brasil tem a finalidade de oferecer aos interessados no tema, assim como
434

aos estudiosos da história da propaganda no Brasil, informações organizadas e sistematizadas. O Dicionário deveráse tornar uma
obra de referência, facilitando a consulta a uma enorme massa de dados e informações que até hoje se encontrava dispersa em

184490 De Oliveira, Fabiana Luci: Cidadania, justiça e "pacificação" em favelas cariocas. (Col.Serie
CJUS ) 200 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37845

\4,660.- /

\5,032.-

※ A política de pacificação traz alguns benefícios aos moradores, sobretudo no aspecto da previsibilidade de seu cotidiano,
435

reduzindo o medo e aumentando o sentimento de tranquilidade nas favelas - apesar de gerar novos conflitos. Já nos aspectos de
desenvolvimento social e integração da favela à cidade, a política deixa a desejar. ‘A ruptura das dicotomias favela × bairro, morro

144131 Del Priore, Mary: História do amor no Brasil. 332 pp (17 x 22 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31207

\6,550.- /

\7,074.-

※ O que é o amor? Sentimento imutável ao longo da História ou manifestação vinculada ao seu tempo? As pessoas namoram e
436

se beijam hoje da mesma forma que faziam durante o período colonial? A historiadora Mary Del Priore responde a essas questões
percorrendo, com competência e leveza, 450 anos de idéias, práticas e modos amorosos no Brasil. Da rígida família patriarcal até a

130744 Domingues, José Mauricio: O Brasil entre o presente e o futuro: Conjuntura interna e inserção
internacional. 128 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39313

\4,250.- /

\4,590.-

※ Os intelectuais brasileiros, incluindo com destaque os cientistas sociais, sempre estiveram na linha de frente da discussão sobre
437

o Brasil. A especialização na vida acadêmica de certa maneira amorteceu essa vocação. Mas ela não é contraditória com o
compromisso intelectual com as grandes questões nacionais. O Brasil entre o presente e o futuro, nesse sentido, contribui para o

152625 França, Isadora Lins: Consumindo lugares, consumindo nos lugares: homossexualidade,
consumo e subjetividades na cidade de São Paulo. (Col.Sexualidade, Género e Sociedade ) 282 pp (14
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37591

\4,800.- /

\5,184.-

※ Valendo-se de desdobramentos da tradição da boa antropologia, que vê a relação com os objetos como constitutiva de toda
438

experiência social humana, Isadora Lins França desenvolve com clareza e sistematicidade a visão de que o mercado e o consumo
desempenham papel central na produção e no reconhecimento social de sujeitos, identidades e estilos ligados à

143261 Groot, C.F.G.de: Brazilian Catholicism and the Ultramontane Reform, 1850-1930. (Col.Cedla
Latin American Studies, 75) ix+210 pp (16 x 24 cm) (Amsterdam, 1996)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2115

\3,890.- /

\4,201.-

※ Between 1850 and 1930, the Brazilian Church was thoroughly reformed along lines set Out by European Churches. However,
439

this successful institutional reform was not followed by a revival of lay-religiosity. Most Catholics continued to practise their faith in
traditional ways; others turned to spiritism. Ultramontane Catholicism as propagated by the Church was only received well by some

183931 Guerra, Alexandre & Pochmann, M. et al(org.): Atlas da exclusão social no Brasil: dez anos
depois. Vol.1. (Col.Serie Atlas da Exclusào Social, 1) 352 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36798

\6,540.- /

\7,063.-

※ Este livro vem trazer importantes contribuições para o debate sobre os rumos do país. Ao sintetizar sete indicadores importantes
440

para o acompanhamento da situação social brasileira. O índice da Exclusão Social permite a comparação entre municípios, regiões
e estados. Logo de início chama a atenção o fato de que apesar dos avanços observados na década passada com relação à

146029 Guterman, Marcos: O futebol explica o Brasil. - Uma história da maior expressão popular do
pais. 270 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31212

\5,940.- /

\6,415.-

※ De esporte de elite a entretenimento das massas; do amadorismo ao profissionalismo; dos salários modestos à globalização441

exportação; o uso político do esporte e o uso da política pelo esporte. Quando se estuda futebol no Brasil, não se fala ‘só’ de um
jogo, mas da própria história do país, emaranhada com a evolução nas quatro linhas do campo. O jornalista e historiador Marcos

130743 Leeds, Antony & Lima, Nisia Trindade et al(org.): A Sociologia do Brasil urbano. 432 pp (16 x
23 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39312

\7,400.- /

\7,992.-

※ Em meio às comemorações pelos 450 anos de fundação da cidade do Rio de Janeiro, a Editora Fiocruz traz ao público a
442

segunda edição de um livro que é referência no estudo de habitações populares e favelas no Brasil e na América Latina. A
Sociologia do Brasil Urbano, do antropólogo Anthony Leeds e da cientista política Elizabeth Leeds. O original, fruto de uma década
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180629 Magalhães, Felipe: Ganhou, leva! O jogo do bicho no Rio de Janeiro (1890-1960). 248 pp (16 x
23 cm) (Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30974

\5,860.- /

\6,328.-

※ O historiador Felipe Magalhães mostra neste livro o sucesso do jogo do bicho nos primeiros tempos, o início e o acirramento da
443

repressão, a ligação com malandros e com grandes empresários cariocas, a oscilação constante entre escândalo e folclore. Esta
leitura leva o leitor à seara da história social deste e de outros jogos no Rio de Janeiro com zelo, paixão e qualidade invejáveis no

144024 Maia, Rousiley C.M.: Midia e deliberação. 380 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44363

\6,400.- /

\6,912.-

※ Qual o papel da comunicação de massa na renovação da democracia? O que representam, para a democracia deliberativa, as
444

linguagens, os recursos e os agentes da comunicação de massa?. Como a comunicação de massa contribui para o incremento da
democracia? Contra a corrente do mal-estar midiático, este livro adota uma perspectiva positiva: sim, a comunicação de massa

184503 Martins, Jose de Souza: Linchamentos: a justiça popular no Brasil. 208 pp (16 x 23 cm) (São
Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37853

\4,440.- /

\4,795.-

※ O Brasil está entre os países que mais lincham no mundo. Nos últimos 60 anos, mais de um milhão de brasileiros participou de
446

ações de justiçamento de rua. Neste livro oportuno e inquietante, o sociólogo José de Souza Martins busca, além dos motivos
próximos, as raízes profundas dessa antiga prática, verdadeiro ritual de loucura coletiva. ....

184502 Meihy, José Carlos Sabe B.: Prostituição à Brasileira. - Cinco histórias. 240 pp (16 x 23 cm)
(São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37852

\4,880.- /

\5,270.-

※ Muito se fala sobre a vulgarmente chamada ‘profissão mais antiga do mundo’. Termos recorrentes nos noticiários (e também na
447

ficção) como ‘tráfico de pessoas’, ‘turismo sexual’, ‘indústria do sexo’, assim como o montante de dinheiro movimentado pela
prostituição são repetidos à exaustão. Porém, poucos dão voz aos verdadeiros protagonistas dessa história. Estima-se que o

152627 Meinerz, Nádia Elisa: Entre mulheres. (Col.Sexualidade, Género e Sociedade ) 194 pp (14 x 21
cm) (Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37592

\3,200.- /

\3,456.-

※ Contendo registros e análises do cotidiano de uma rede de mulheres lésbicas de Porto Alegre no início da década de 2000, esta
448

obra estuda as questões cotidianas dos relacionamentos homoeróticos entre mulheres. Enfoca suas trajetórias afetivo-sexuais,
suas preferências de sociabilidade e lazer, a busca de parceiras, a conjugalidade, suas práticas sexuais e seus cuidados corporais.

183424 Moraes, Dênis de et al: Midia, poder e contrapoder. - Da concentração monopólica à
democratização da comunicação. 184 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35979

\3,550.- /

\3,834.-

※ Organizada por Moraes, a obra reúne seis textos que fazem uma reflexão crítica sobre o poder mundial da mídia, a cultura
449

tecnológica, a comunicação globalizada, o jornalismo contra-hegemônico em rede, as políticas públicas de direito à comunicação e
a democratização da informação na América Latina. A partir da convergência de afinidades dos jornalistas na análise sobre o

144025 Pieranti, Octavio Penna: Politicas públicas para radiodifusão e imprensa. 140 pp (16 x 23 cm)
(Rio de Janeiro, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44364

\3,800.- /

\4,104.-

※ Quais são as políticas públicas para a radiodifusão e a imprensa brasileiras, e até que ponto a ação do Estado interfere
450

diretamente na produção jornalística, prejudicando o fortalecimento das instituições democráticas ? Este livro analisa as diretrizes
dos diferentes governos pós-1964 para o setor e vai mais além, ao se aprofundar na complexa relação de dependência entre as

160455 Rattner, Henrique: Rumos do século XXI: A era das incertezas. 392 pp (15.5 x 23 cm) (São
Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33410

\7,640.- /

\8,251.-

※ Henrique Rattner analisa criticamente a realidade econômica, política e social do mundo e do Brasil nos textos que compõem
451

este livro. O ensaio é composto por quatro partes, elaboradas com textos que serviram de base para palestras e conferências do
autor, abrangendo um amplo espectro de problemas e desafios enfrentados pelas sociedades contemporâneas. A abordagem,

184620 Rocha, André & Cruz, Claudio(org.): Orfeu do Vinicius & Cia. 204 pp (14 x 22 cm) (Santa
Catarina, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37862

\4,780.- /

\5,162.-

※ O que realmente aqui importa, e que pode ser tomado como a principal ‘tese’ deste Orfeu do Vinicius & Cia,. é que de todos os
452

poetas dessa exuberante geração modernista nenhum deles ocupa um lugar tão estratégico como Vinicius para se pensar em
algumas questões decisivas da cultura brasileira. E entre essas, sem dúvida, coloca-se em primeiro plano a que diz respeito à
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184491 Sanglard, Gisele et al(org.): Filantropos da nação: sociedade, saúde e assistência no Brasil e
em Portugal. 312 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37846

\4,600.- /

\4,968.-

※ Esta coletânea apresenta estudos desenvolvidos por pesquisadores brasileiros e portugueses sobre os temas da filantropia, da
453

saúde e da organização da assistência. Uma das questões centrais é o conceito de filantropia e sua aplicação nos diversos
espaços e períodos históricos abordados, com ênfase na trajetória e atuação de médicos filantropos. Ao abranger contextos

142621 Saravia, Enrique Jeronimo et al: Democracia e regulação dos meios de comuniação de massa.
276 pp (14 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44361

\4,600.- /

\4,968.-

※ A comunicação de massa no Brasil passa por grandes transformações, demandando um debate amplo. Novas tecnologias,
454

regulação dos meios de comunicação, normas para a atividade profissional, TV digital, e classificação indicativa, entre outros
temas, são aqui analisados por acadêmicos, jornalistas, empresários e representantes da administração pública e da sociedade

131112 Silva, Ivone Maria Ferreira da: Questão social e serviço social no Brasil: Fundamentos sócio
históricos. 250 pp (16 x 23 cm) (Campinas, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39341

\6,250.- /

\6,750.-

※ Descortinando criticamente os fundamentos da questão social desde suas raízes coloniais até suas novas expressões no
455

capitalismo contemporâneo, chamado pela autora de ‘tempos neoliberais’, este livro, de leitura clara e acessível, é recomendável a
todos aqueles que se interessam pelo debate que atravessa as ciências sociais e humanas, retratando, especialmente, o debate

145100 Silva, Maria Aparecida de Moraes: Errantes do fim do século. 370 pp (13.5 x 20.5 cm) (São
Paulo, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2141

\4,200.- /

\4,536.-

※ Este livro retrata a história de milhares de homens e mulheres pobres, trabalhadores(as) rurais, denominados(as) bóias-frias,
456

durante al últimas décadas, numa das regiões de maior concentração de riqueza do pais. A pesquisa sociológica, desenvolvida
neste trabalho, demonstrou que esta história nada mais é do que uma verdadeira travessia é o real perigosamente talhado durante

145531 Silveira, Elisabeth & Murashima, Mary: Comunicação empresarial. 520 pp (16 x 23 cm) (Rio de
Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44366

\9,200.- /

\9,936.-

※ A proposta deste livro é trabalhar a gramática em uma perspectiva mais ampla, na dimensão do funcionamento textual
457

discursivo dos elementos da língua - uma proposta que nos fará encontrar nosso lugar, como proficientes leitores e produtores de
textos na sociedade. Objetiva-se refletir sobre o funcionamento da língua por meio de textos, em situações concretas de interação

153564 Smith, Anne-Marie: Um acordo forçado. - O consentimento da imprensa à censura no Brasil.
264 pp (16 X 23 cm) (Rio de Janeiro, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2229

\4,870.- /

\5,259.-

※ A repressão assume várias formas, algumas mais diretas do que outras . As reações à censura, também assumem muitas
458

formas.Este livro, faz uma densa análise da censura à imprensa no Brasil durante a ditadura militar , focalizando como a repressão
era exercida pelo Estado e as reações da imprensa às práticas repressoras. É uma história relatada com clareza e grande

144023 Travancas, Isabel Siqueira: Juventude e televisão. 140 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44362

\3,500.- /

\3,780.-

※ Este livro apresenta uma pesquisa original sobre como se dá a recepção do Jornal Nacional entre estudantes universitários do
459

Rio de Janeiro. Com uma abordagem inovadora, Isabel Travancas revela o profundo enraizamento do JN na sociedade brasileira,
bem como os prós e os contras de sua centralidade no universo da imprensa. Aqui, o telespectador é o protagonista. INDICE:

145530 Vidal e Souza, Candice: Repórteres e reportagens no jornalismo brasilerio. 248 pp (14 x 21
cm) (Rio de Janeiro, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44365

\6,300.- /

\6,804.-

※ No final do século XIX surge na imprensa brasileira um importante personagem - o repórter. Desde então, povoa as páginas dos
460

periódicos e nossa imaginação com histórias recolhidas em um Brasil tão plural. Em Repórteres e reportagens a antropóloga
Candice Vidal e Souza descreve o processo de construção que sedimentou a imagem e o papel do repórter como esse grande

187722 De Melo, Hildete Pereira & Thomé, Débora: Mulheres e poder: Histórias, ideias e indicadores.
192 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43721

\3,800.- /

\4,104.-

※ A segunda década do século XXI recolocou o ativismo das mulheres, com força e garra, nas ruas, nas universidades, nas
461

performances, na organização de coletivos. Isso ocorreu não apenas no Brasil, como também em muitos outros países. A
cidadania feminina passou a ser vista como um ponto fundamental de garantia de uma democracia efetiva. Entre outros motivos,
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130740 Fleury-Teixeira, Elizabeth Maria & Meneghel, Stela: Dicionário feminino da infâmia:
Acolhimento e dignóstico de mulheres em situação de violência. 422 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39311

\9,650.- / \10,422.-

※ A obra traz um rico panorama dos conceitos recorrentes na pauta feminista e das mulheres e vai além, apresentando temas e
462

significados em sua dimensão histórica, política e social. Estão explicados fenômenos que envolvem os vários aspectos, tipos e
cenários das violências e também formas de resistência, além de informações sobre análises científicas que ampararam a criação

144196 Pinsky, Carla Bassanezi & Pedro, Joana M.(org.): Nova história das mulheres no Brasil. 556 pp
(16.5 x 21.5 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31209

\8,070.- /

\8,715.-

※ O que aconteceu com as mulheres no século XX e o que está acontecendo no XXI? Essas são questões que as autoras–
463

pesquisadoras das áreas de História, Ciências Sociais, Educação e Direito, de todo o Brasil – respondem neste livro. Então, é uma
obra de especialistas, feita para a universidade? Nada disso. Ou melhor, sim, mas não apenas. Destina-se a homens e mulheres

152393 Piscitelli, Adriana: Trânsitos: brasileiras nos mercados transnacionais do sexo.
(Col.Sexualidade, Género e Sociedade ) 270 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35959

\4,700.- /

\5,076.-

※ A fascinante pesquisa da Adriana Piscitelli deriva tanto de seus dados etnograficos – igualmente fascinantes e raros em
464

pesquisas sobre esse campo no Brasil – como de sua aguda percepção de que os estudos sobre prostituição ou ‘trafico de
mulheres’ mostram alguns vieses, legais ou sociologicos, que têm apresentado um quadro distorcido da situação toda. Ao

145539 Rago, Margareth: A aventura de contar-se: Feminismos, escrita de si e invenções da
subjetividade. 344 pp (14 x 21 cm) (Campinas, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44425

\5,900.- /

\6,372.-

※ Como as mulheres têm transformado o mundo e se transformado a si mesmas? Estas questões norteiam o presente trabalho,
465

que busca entender como os feminismos, nas últimas quatro décadas, possibilitaram profundas e positivas mudanças na cultura e
na sociedade brasileiras. Partindo das narrativas autobiográficas de sete militantes feministas, nascidas entre os anos 1940 e

131259 Schumaher, Schuma & Brasil, Erico Vital: Mulheres negras do Brasil. 496 pp (21 x 28 cm) (Rio
de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39358

\12,800.- / \13,824.-

※ Esta edição condensada da história das mulheres negras brasileiras preenche uma lacuna na formação dos estudantes de
466

Ensino Médio. O livro explica a contribuição das mulheres negras na formação da identidade nacional. Ocultadas pela historiografia
oficial, as mulheres negras têm aqui a evidência que merecem e que os estudiosos contemporâneos confirmam: elas foram, sim,

131548 Bonelli, Regis & Veloso, Fernando(org.): Panorama do mercado de trabalho no Brasil. 200 pp
(14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39369

\5,280.- /

\5,702.-

※ Quais foram os principais determinantes da evolução do emprego e dos salários no Brasil? Por que o mercado de trabalho
467

mudou tanto sem alterações significativas na legislação trabalhista? Será que as mudanças recentes no emprego e nos salários
foram simplesmente efeitos da conjuntura da última década? Ou será que as mudanças recentes vieram para ficar? Os ensaios

181705 Gomes, Angela de Castro, Silva, F.T. da: A justiça do trabalho e sua história: Os direitos dos
trabalhadores no Brasil. 528 pp (14 x 21 cm) (Campinas, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40524

\5,450.- /

\5,886.-

※ O livro reúne textos inéditos e inovadores sobre a Justiça do Trabalho brasileira por meio da análise sistemática de processos
468

judiciais e depoimentos orais. Trata-se de um primeiro balanço da produção acadêmica recente sobre o tema. O livro conta com a
participação de 11 colaboradores das áreas de his¬tória, direito e ciências sociais, de diversas instituições acadê¬micas nacionais,

180635 Leal, Murilo: A reinvenção da classe trabalhadora (1953-1964). 520 pp (16 x 23 cm)
(Campinas, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30946

\7,800.- /

\8,424.-

※ A reinvenção da classe trabalhadora revê de maneira inovadora vários dos temas clássicos da história brasileira do trabalho. Os
469

dilemas da industrialização periférica, a saga das migrações internas e seu impacto no processo de (re)formação da classe
trabalhadora, o movimento sindical e as principais reivindicações trabalhistas são todas questões pacientemente apresentadas e

131812 Perone, Giancarlo & Boson, Luis Felipe Lopes: Sindicatos na União Europeia e no Brasil. Estimulos para uma reflexão comparativa. 264 pp (21 x 28 cm) (São Paulo, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39386

\8,850.- /

\9,558.-

※ A comparação jurídica não se limita a permitir o conhecimento, num cenário mais amplo, do direito estrangeiro. Dá ocasião,
470

também, sobretudo, de se conhecer melhor, por meio do confronto com outros ordenamentos, as normas nacionais. E não só as
normas, mas também o contexto no qual se desenvolveu seu processo de formação, as razões de seu conteúdo específico e das
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130627 Ramalho, José Ricardo & Rodrigues, Iram Jácome: Trabalho e ação sindical no Brasil
contemporâneo. 372 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39299

\8,200.- /

\8,856.-

※ Avanços na proteção ao trabalhador, conquistados a partir de mobilização política ao longo do século XX, estão sendo
471

questionados pela exigência de produtividade introduzida por um padrão flexível de relações de trabalho. Já são inúmeros os
casos, nos mais variados países, de implantação de estratégias gerenciais que se baseiam na redução da estabilidade e na

183454 Balassiano, Ana Luiza Grillo & Faria, Lia(ord.): Caminhos da educação franco-brasileira:
memórias e identidades. 138 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35998

\2,960.- /

\3,196.-

※ Fruto de debates realizados durante o Ano da França no Brasil, este livro traz os seguintes eixos temáticos: as escolas
472

republicanas e seus professores, as experiências dos liceus e as pesquisas autobiográficas na França e no Brasil. Com artigos
escritos por pesquisadores brasileiros e franceses, trata-se de uma experiência de intercâmbio cultural que leva a uma

153569 Gomes, Angela de Castro(org.): Capanema: o ministro e seu ministério. 270 pp (16 X 23 cm)
(Rio de Janeiro, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2119

\4,500.- /

\4,860.-

※ Este livro, além de prestar uma homenagem ao centenário de nascimento de Capanema que se comemora este ano, tem por
473

objetivo trazer a público um rico material histórico. Foi elaborado a partir da aquisição de 200 mil documentos do arquivo pessoal
de Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde entre 1934 e 1945, durante a chamada era Vargas. Trata-se de uma

183455 Gondra, José Gonçalves et al(org.): História da Educação no Rio de Janeiro: Instituições,
saberes e sujeitos. 324 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35999

\6,560.- /

\7,084.-

※ Estimula reflexões a respeito do ensino de História da Educação e sua relação com os programas de formação de professores e
474

pesquisadores. Para isso, traz uma seleção de artigos escritos por pesquisadores de sete universidades que participaram de um
ciclo de palestras realizado no Campus Maracanã da Uerj. Empreende uma busca por sinais de passado em acervos de pesquisa,

167168 Kishimoto, Tizuko Morchida & Demartini, Z. de B.F.: Educação e cultura: Brasil e Japão. 248
pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33441

\5,240.- /

\5,659.-

※ Esta é uma obra coletiva de pesquisadores com larga experiência na investigação científica das implicações dos deslocamentos
475

dos japoneses no campo da educação. Nos vários artigos que compõem a coletânea, organizada por Tizuko Morchida Kishimoto e
Zeila de Brito Fabri Demartini, a educação como núcleo central da formação dos brasileiros descendentes de japoneses é o tema

152386 Sobreira, Henrique Garcia: A formação de professores no Brasil: de 1996 a 2006. 268 pp (16 x
23 cm) (Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35958

\4,240.- /

\4,579.-

※ Este livro apresenta os resultados dos trabahos de um grupo de pesquisa reunido desde 1996 para estudar as possibilidades de
476

um currículo alternativo para a educação do professor. O tema da morte é empregado nas interpretações do autor (que se vale de
Freud, Marx, Hegel, Adorno e Markert, entre outros) para defender uma perspectiva dialética da formação do educador, pautada

170544 Vieira da Silva, Mariza: História da alfabetização no Brasil: Sentidos e sujeito da escolarização.
(Col.Espessura da Linguagem ) 432 pp (14 x 21 cm) (Campinas, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43719

\6,500.- /

\7,020.-

※ Um livro para todos aqueles que se interessam pelo modo como os sentidos se constroem e circulam em nossa sociedade. A
477

autora constrói, discursivamente, um arquivo de obras de diferentes autores, de épocas distintas, que tratam da alfabetização/do
analfabetismo, analisando, a partir de marcas linguísticas presentes nos textos, o trabalho da memória na construção de

150691 Araujo, Wladimyr Sena: Navegando sobre as ondas do Daime. - Historia, cosmologia e ritual da
Barquinha. (Col.Tempo & Memoria, 11) 280 pp (14 x 21 cm) (Campinas, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2178

\4,390.- /

\4,741.-

※ O livro de Wadimyr Sena Araújo, Navegando sobre as ondas do Daime: história, cosmologia e ritual da Barquinha, apresenta
478

um fenômeno religioso característico da pluralidade do universo religioso brasileiro contemporâneo. Escrito com clareza por um
observador sensível e conhecedor dos lugares por onde a Barquinha navega em Rio Branco, no Acre, o autor faz reflexões

159518 Barretti Filho, Aulo: Dos Yorubá ao Candomblé Kétu: Origens, tradições e continuidade. 304
pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34169

\4,850.- /

\5,238.-

※ Os textos que compõem esta coletânea discutem a complexidade religiosa e antropológica do candomblé Kétu no Brasil sob
479

formas, estilos e pontos de vista diferentes, de acordo com a experiência e interesse de cada autor. O objetivo é mostrar que a
vitalidade das tradições está em manter-se ligado às suas origens sem deixar de olhar para o futuro, avaliando como a religião
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159507 Barros, Edir Pina de: Os filhos do Sol: História e cosmologia na organização social de um povo
Karib: Os Kurâ-Bakairi. 400 pp (17 x 24 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34158

\10,800.- / \11,664.-

※ Familiarizando-nos com aspectos de história oral e documental, de organização social e de cosmologia desse grupo indígena de
480

língua karib, a autora descreve a dinâmica social bakairi em toda a sua riqueza e complexidade. Os processos sociais de formação
e cisão dos grupos locais são articulados com a vida cerimonial desse grupo que, gradativa e seletivamente, adaptou-se a um novo

183407 Camargo, Eliane & Villar, Diego: Huni kuin hiwepaunibuki: A história dos caxinauas por eles
mesmos/La historia de los cachinahuas por ellos mismos. 301 pp (19 x 25 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35962

\9,880.- / \10,670.-

※ O livro reúne 25 narrativas referentes à vida dos caxinauás, grupo indígena que ocupa um vasto território na bacia dos rios
481

Juruá e Purus, nas baixas terras, entre o Brasil e o Peru, totalizando uma população de aproximadamente seis mil indivíduos –
75% dos quais encontram-se em terras brasileiras. Apresentada nas línguas caxinauá, portuguesa e espanhola, a obra conta com

148401 Chazkel, Amy: Leis da sorte: O jogo do bicho e a construção da vida pública urbana. 360 pp
(16 x 23 cm) (Campinas, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44431

\9,400.- / \10,152.-

※ Ao apresentar o livro de Amy Chazkel, permitam-me uma reminiscência. Em minha infância, vivida no Rio de Janeiro, ouvi várias
482

vezes, de gente adulta e sisuda, que o jogo do bicho era a atividade mais honesta que havia na cidade. Lá, dizia-se, quem acerta
ganha o que lhe é devido, sem apelação. Mas aquela gente sisuda também dizia, para perplexidade do menino, que o jogo era

148400 Delgado de Souza, Carla: Gilberto Mendes: Entre a vida e a arte. 264 pp (16 x 23 cm)
(Campinas, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44430

\5,400.- /

\5,832.-

※ Este livro está fundamentado na tese de doutorado de Carla Delgado de Souza intitulada ‘Os caminhos de Gilberto Mendes e a
483

música erudita no Brasil’, defendida no Programa de Antropologia Social da Universidade Esta-dual de Campinas (Unicamp), em
dezembro de 2011. O texto consiste em uma etnografia da experiência social de Gilberto Mendes - um dos mais destacados

159496 Ferreira, Andrey Cardeiro: Tutela e resistencia indigena. 432 pp (18 x 25.5 cm) (São Paulo,
2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34147

\9,840.- / \10,627.-

※ Neste estudo, Andrey Cordeiro Ferreira, por meio de um modelo critico de etnografia, analisa as relacoes de dominacao e
484

resistencia politica estabelecidas entre os Terena e o Estado. O enfoque principal e o estudo da mudanca social nos processos e
relacoes de poder no inicio do seculo XXI na terra indigena Cachoeirinha, localizada no Mato Grosso do Sul. O estudo etnografico

159512 Frehse, Fraya: O da Rua!: O transeunte e o advento da modernidade em São Paulo. 632 pp
(17 x 23 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34163

\12,400.- / \13,392.-

※ Com base em fotografias, relatos memorialísticos e de viagem, diários e cartas, crônicas e notícias de jornal, Fraya Frehse fez
485

da rua do centro histórico de São Paulo um posto de observação privilegiado para investigar o urbano que emerge na cidade entre
o início do século XIX e do XX. Rastrear imagens da rua criadas por viajantes, (ex-)estudantes da Academia de Direito, ex-meninas

159510 Hemming, John: Fronteira amazônica: A derrota dos indios brasileiros. (Col.Clássicos ) 712 pp
(18 x 25.5 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34161

\12,600.- / \13,608.-

※ John Hemming conta a segunda parte da derrota dos índios brasileiros, levando-nos até as primeiras décadas do século XX,
486

seguindo o que já havia desenvolvido em Ouro Vermelho, seu livro anterior. Fronteira Amazônica cobre os 150 anos em que os
primeiros cientistas europeus exploraram as riquezas naturais da Amazônia e ficaram fascinados por seus povos. Vários encontros

184623 Ioris, Edviges Marta: Una floresta de disputas. - Conflitos sobre espaços, recursos e
identidades sociais na Amazônia. 308 pp (16 x 21 cm) (Santa Catarina, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37864

\4,260.- /

\4,600.-

※ O livro Uma floresta de disputas, da antropóloga Edviges Ioris, é uma fascinante etnografia sobre os conflitos sociais
487

decorrentes da criação e implantação da Floresta Nacional do Tapajós, no Oeste do estado do Pará. Um de seus aportes
antropológicos mais importantes reside na forma como desvenda a história, os valores e as identidades que motivam cada um dos

159492 Lea, Vanessa R.: Riquezas intangiveis de pessoas partiveis: Os Mebêngôkre (Kayapó) do
Brasil Central. 496 pp (18 x 27 cm) (São Paulo, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34143

\8,840.- /

\9,547.-

※ Este livro é o resultado de extensa pesquisa de campo realizada pela autora entre os mebêngôkre, um povo Jê do Brasil
488

Central, que habitam as margens do Rio Xingu. A pesquisa é centrada nas matricasas mebêngôkre, escolhidas como o locus
privilegiado para uma compreensão abrangente da essência e perenidade da socialidade deste povo. Inspirada pela leitura de Lévi-
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159493 Maizza, Fabiana: Cosmografia de um mundo perigoso: Espaço e relações de afinidade entre
os Jarawara da Amazônia. 248 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34144

\4,650.- /

\5,022.-

※ A etnia indígena Jarawara é composta por aproximadamente 180 indivíduos moradores das cercanias do rio Purus, no sudoeste
489

Amazônico. Os Jarawara são um grupo da família linguística Arawá, pouco conhecidos e ainda muito pouco estudados, apesar dos
diversos anos de contato com os brancos. Neste livro, Fabiana Maizza revela a complexidade das estruturas e regras que regem a

159495 Montero, Paula: Selvagens, civilizados, autênticos: A produção das diferenças nas etnografias
salesianas (1920-1970). 520 pp (15.5 x 23 cm) (São Paulo, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34146

\7,860.- /

\8,488.-

※ A atividade missionária, nos diversos contextos em que se estabeleceu, construiu uma perspectiva antropológica particular da
490

diversidade cultural, registrada por uma considerável obra etnográfica. Fonte de inspiração para historiadores, linguistas e
antropólogos, ela promoveu a convergência entre modos bastante distintos de ver e estar no mundo e traduziu, simbolicamente, a

148505 Montero, Paulo(org.): Religiões e controvérsias públicas. (Col.Antropologia Hoje ) 348 pp (16 x
23 cm) (Campinas, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44435

\6,300.- /

\6,804.-

※ O que os estudos sobre religião, em suas distintas expressões e atravessamentos, ainda têm a dizer sobre a sociedade
491

brasileira? O leitor terá a oportunidade de verificar, com a leitura desta obra, o quanto ela ratifica a importância da realização de
pesquisas socioantropológicas nesta área, em contínuo processo de mudanças, produzindo dinâmicas e inovações. O eixo

170601 Negrão, Lisias Nogueira: Novas tramas do sagrado: Trajetórias e multiplicidades. 416 pp (16 x
23 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34170

\6,740.- /

\7,279.-

※ Nesta coletânea, os pesquisadores procuram detectar as novas tramas que se tecem dentro do campo religioso brasileiro, nas
492

continuidades e rupturas com sua formação tradicional, tendo como foco central as atitudes e vivências religiosas individuais,
mesmo que orientadas por participações confessionais. A hipótese inicial dos autores era a da permanência da condição religiosa

159517 Opipari, Carmen: O Candomblé: Imagens em movimento, São Paulo - Brasil. 272 pp (16 x 23
cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34168

\5,640.- /

\6,091.-

※ Contraponto crítico às leituras precedentes dos cultos de possessão afro-brasileiros, esta obra privilegia os contornos e as
493

margens do candomblé que, estudado no contexto da cidade de São Paulo, se acha já na periferia de uma ortodoxia construída na
Bahia. Distanciando-se dos ‘discursos autorizados’, Carmen Opipari dedica uma atenção particular às vozes e olhares menores

170605 Pereira, Joáo Baptista Borges: Religiosidade no Brasil. 400 pp (16 x 24 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34174

\7,860.- /

\8,488.-

※ Os artigos que compõem este livro versam sobre a diversidade religiosa brasileira, que expressa a complexa realidade
494

sociocultural brasileira. Os ensaios foram publicados pela primeira vez na Revista USP integrando o dossiê ‘Religiosidade no
Brasil’ que se esgotou rapidamente, número temático que reuniu estudiosos de várias partes do país. Esta coletânea reproduz

181269 Pinto, Emanuel Ponte: Urucumacuan. - Mitos, lendas, tradições e história. 407 pp (17 x 24 cm)
(Curitiba, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31742

\7,750.- /

\8,370.-

※ A mitologia e a história, no decorrer dos tempos, continuam maneando, de inúmeras formas, as lutas contra as forças do bem e
495

do mal entre os numerosos grupos nativos excluídos da sociedade e de outros que, apegados aos ranços de capenga cultura
burguesa, invadem as áreas de terras onde estão os seus aldeamentos e os massacram. Os erros ideológicos de nossa formação,

148391 Rossi Gustavo: O intelectual feiticeiro: Edison Carneiro e o campo de estudos das relações
raciais no Brasil. 280 pp (14 x 21 cm) (Campinas, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44428

\5,200.- /

\5,616.-

※ O intelectual feiticeiro trata da trajetória do jornalista, etnógrafo e fol-clo-rista Edison Carneiro (1912-1972), intelectual baiano,
496

cujos trabalhos esti-veram decisivamente implicados no desenvolvimento das pesquisas sobre as relações raciais e as culturas de
origem africana no Brasil. Ao apreender os universos de relações e tramas sociais em meio aos quais Edison Carneiro foi

159501 Silva, Fabiola Andrea & Gordon, Cesar: Xikrin: Uma coleção etnográfica. 324 pp (20 x 25 cm)
(São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34152

\14,200.- / \15,336.-

※ Ao longo de trinta anos, Lux Boelitz Vidal formou uma extensa e completa coleção de artefatos da cultura Xikrin-Kayapó,
497

também conhecida como Xikrin-Mebêngôkre. Hoje abrigada no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, essa coleção é o ponto
de partida do livro, que mistura texto e imagem, com 122 fotografias de objetos cuidadosamente selecionados. O depoimento de
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184622 Sugai, Maria Inês: Segregação silenciosa: Investimento públicos e dinâmica socioespacial na
área conubrada de Florianópolis, 1970-2000. 200 pp (16 x 20 cm) (Santa Catarina, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37863

\4,930.- /

\5,324.-

※ Sugai faz uma análise primorosa da maneira como esse quadro vem se manifestando em Florianópolis, análise essa
498

fundamentada em cuidadosa e profunda pesquisa dos mais variados aspectos da área conurbada da capital catarinense. Com
isso, contribui com um valioso material para a compreensão do espaço urbano não só da Grande Florianópolis, mas de todas as

159494 Sztutman, Renato: O profeta e o principal: A ação politica amerindia e seus personagens. 576
pp (17 x 23 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34145

\9,450.- / \10,206.-

※ Caraíbas e morubixabas. Assim os antigos Tupi da costa brasílica chamavam seus grandes pajés e chefes de guerra. Nas
499

fontes dos séculos XVI e XVII estes eram muitas vezes reconhecidos como profetas e principais. Como um problema relacionado a
povos do passado – a imbricação entre o que convencionamos chamar de ‘religioso’ e ‘político’ – pode ser repensado agora, em

181153 Castro, Celso: Exército e nação: Estudos sobre a história do Exército brasileiro. 240 pp (16 x
23 cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31277

\4,880.- /

\5,270.-

※ Este livro reúne um conjunto de estudos sobre a história do Exército brasileiro durante o período republicano.Resultado de
500

pesquisas realizadas ao longo de duas décadas, numa perspectiva interdisciplinar que combinou história e antropologia, o livro
abrange o período que vai da instauração da República no Brasil até o tempo presente, ao analisar a visão que o Exército

181869 Castro, Celso et al(org.): História do turismo no Brasil. 284 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro,
2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33519

\7,380.- /

\7,970.-

※ O turismo é visto como um dos fenômenos sociais mais importantes do nosso tempo, acessível a cada vez mais pessoas ávidas
501

por viajar pelas mais diversas motivações. Neste livro, foram reunidos 15 trabalhos que, sob diferentes enfoques, buscam contribuir
para o fortalecimento do subcampo da história do turismo em nosso país, tendo como prerrogativa a investigação crítica e analítica

168177 Ferreira, Valdiney C. & Ferreira, M. De Moraes(coo: Vinhos do Brasil: Do passado para o
futuro. 584 pp (16.5 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44388

\9,600.- / \10,368.-

※ O que levou descendentes de colonos e agricultores, tradicionais plantadores de uvas, a se transformarem em enólogos e
502

empresários da indústria do vinho no Brasil? No decorrer do século XX a indústria do vinho no Brasil passou por várias grandes
crises. O que as provocou? As suas causas foram eliminadas? Quais foram os impactos da entrada e da saída no mercado

185856 Filgueiras, Carlos A.L.: Origens da quimica no Brasil. 504 pp (16 x 23 cm) (Campinas, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40540

\11,400.- / \12,312.-

※ A química brasileira atual desperta grande interesse por suas origens. A maioria dos relatos prende-se ao século XX, havendo
503

pouca publicação sobre períodos anteriores. Na colônia praticavam-se técnicas, com preparações e análises, desde o século XVI.
Boticas conventuais faziam medicamentos. A defesa do país levou ao fabrico de pólvora. Havia análises de minérios e produção de

145532 Do Valle Zonno, Fabiola: Lugares complexos, poéticas da complexicade: Entre arquitetura, arte
e paisagem. 416 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44367

\5,400.- /

\5,832.-

※ Lugares complexos, poéticas da complexidade: entre arquitetura, arte e paisagem contribui para a discussão sobre a
504

contextualização e a produção de lugar na contemporaneidade. Seu texto atravessa trabalhos e escritos de artistas/arquitetos na
busca por uma leitura multidimensional da paisagem - imagem, quiasma, interstício e evento - e aceita em sua visão crítica a

184628 Buzzar, Miguel Antonio: João Batista Vilanova: Artigas. - Elementos para a compreensão de
um caminho da arquitetura brasileira, 1938-1967. 455 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37869

\8,440.- /

\9,115.-

※ Miguel Antonio Buzzar apresenta neste livro um panorama detalhado do Modernismo no Brasil, ao mesmo tempo em que o
505

articula com os caminhos da produção de João Batista Vilanova Artigas (1915-1985), normalmente associada ao movimento
arquitetônico conhecido como Escola Paulista. Com o estudo, o autor empreende uma tentativa de preencher as lacunas

185848 Herkenhoff, Paulo: Decio Vieira. 428 pp (26.5 x 30.5 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40533

\29,500.- / \31,860.-

※ A partir de uma pesquisa desenvolvida ao longo de dois anos, Decio Vieira reúne 200 imagens e apresenta as diversas fases e
506

experiências do artista, incluindo suas primeiras exposições, as amizades, leituras e influências, com destaque para Ivan Serpa e
Alfredo Volpi. A obra também valoriza a iniciativa da Fundação Getulio Vargas, que na década de 1940 formou uma geração de
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/

税込価格

131899 Ohtake, Ruy: Arquitetura para pessoas (Architecture for people) - Edição bilingue. 256 pp (24 x
30 cm) (São Paulo, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42229

\13,600.- / \14,688.-

※ Esta edição traz um panorama da obra do arquiteto Ruy Ohtake. Suas inspirações, processo de criação, esboços e projetos
507

estão documentados fielmente, com fotografias de Cristiano Mascaro. Sobre o fotografo: Cristiano Mascaro tem a arquitetura
como sua formação tradicional, mas sua paixão é a fotografia. Sua carreira na área começou na revista Veja, na qual trabalhou

174926 Azevedo, Ricardo: Abençoado & danado do samba: Um estudo sobre o Discurso Popular. 784
pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33511

\11,400.- / \12,312.-

※ O universo poético representado pela música popular brasileira é imenso, multifacetado e heterodoxo. Nele, o samba representa
508

um acervo importante de recursos formais, procedimentos estéticos e temas humanos que têm sido ignorados e parecem
escassear ou mesmo desaparecer. Abençoado & Danado do Samba, de Ricardo Azevedo, busca identificar, caracterizar e

185862 Castro, Ruy: A noite do meu bem. - A história e as histórias do Samba-Canção. 560 pp (16 x
23 cm) (São Paulo, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40543

\5,660.- /

\6,112.-

※ Em 1946, o presidente Eurico Gaspar Dutra proíbe os jogos de azar no Brasil. A decisão gerou uma legião de desempregados 509

e um grande contingente de boêmios carentes. Os cassinos fecharam, mas os profissionais da noite logo encontraram um novo
ambiente: as boates de Copacabana. Em vez das apresentações grandiosas, as boates favoreciam a penumbra, a intimidade, o

150275 Gava, José Estevam: A linguagem harmônica da Bossa Nova. 246 pp (14 x 21 cm) (São
Paulo, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42725

\4,460.- /

\4,816.-

※ A Bossa Nova é uma ilha de música cercada de livros, artigos, comentários e fofocas por todos os lados. Já se sabe muito sobre
510

as origens do movimento e sobre a vida de seus integrantes, como João Gilberto e Tom Jobim. No entanto, no plano
especificamente musical ainda há muito por fazer. Este livro começa a suprir essa lacuna por trabalhar com partituras e análises

130940 Simas, Luiz Antonio & Lopes, Nei: Dicionário da história social do samba. 336 pp (16 x 23 cm)
(Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39330

\6,950.- /

\7,506.-

※ Primeiro dicionário sobre a história do samba no Brasil Expressão da cultura marginal carioca do início do século XX, o samba
511

resistiu a décadas de racismo e preconceito estético, e se tornou parte inextrincável da identidade nacional brasileira. Nesta obra
de referência pioneira, Nei Lopes e Luiz Antonio Simas inscrevem o valor da negritude e da história dos negros na criação e na

183452 Mascarenhas, Gilmar: Entradas e bandeiras: a conquista do Brasil pelo futebol. 256 pp (14 x
21 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36001

\4,800.- /

\5,184.-

※ O livro que os leitores têm em mãos é um daqueles que nascem clássicos, como um Fla-Flu, um Gre-Nal, um Remo x
512

Paissandu, um Treze x Campinense ou um casados e solteiros antes do churrasco de domingo. E nasce classico porque, daqui em
diante, não poderemos mais debater a importância do futebol no processo de invenção do Brasil, com todas as suas contradições,

150265 Fragoso, João & Gouvêa, M. de Fátima(org.): Na trama das redes. - Politica e negócios no
Império Português, séculos XVI-XVIII. 600 pp (15.5 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31186

\9,400.- / \10,152.-

※ Na trama das redes apresenta um cenário dinâmico e multifacetado dos principais modos de vida experimentados no império
513

português, em que a relação entre Brasil Colônia e Portugal ganha estudo aprofundado. Os artigos organizados por João Fragoso
e Maria de Fátima Gouvêa exploram a formação da monarquia lusa e do próprio Império em questão. O conceito de rede tem um

150213 Monteiro, Rodrigo Bentes et al(org.): Raizes do privilégio: mobilidade social no mundo ibérico
do Antigo Regime. 668 pp (15.5 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31185

\11,300.- / \12,204.-

※ Os textos de Raízes do privilégio apresentam uma detalhada análise da mobilidade social nas colônias e metrópoles ibéricas
514

entre os séculos XV e XVIII. Os organizadores Rodrigo Bentes Monteiro, Daniela Buono Calainho, Bruno Feitler e Jorge Flores se
inspiraram na obra clássica de Sérgio Buarque de Holanda para dar título ao conjunto de textos e como ela, esta foca nas

122080 Medeiros, Antonio: Two Sides of One River: Nationalism and Ethnography in Galicia and
Portugal. (Col.European Anthropology in Translation, 5) 406 pp (15 x 23 cm) (New York, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36960

\14,500.- / \15,660.-

※ Galicia, the region in the northwest corner of Spain contiguous with Portugal, is officially known as the Autonomous Community
515

of Galicia. It is recognized as one of the historical nationalities making up the Spanish state, as legitimized by the Spanish
Constitution of 1978. Although Galicia and Portugal belong to different states, there are frequent allusions to their similarities. This
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188233

本体価格

税込価格
/

188233 De Souza, V. Sebastião: Em busca do Brasil: Edgard Roquette-Pinto
e o retrato antropológico brasileiro (1905-1935). 480 pp (15 x 22 cm) (Rio de
Janeiro, 2018)
本体価格

\8,500.- / 税込価格

\9,180.-

※ Em Busca do Brasil é imprescindível para quem quiser entender a questão social, o
pensamento racial e a condensação das ciências sociais no Brasil das primeiras décadas do
século XX. O antropólogo Edgard Roquette-Pinto, figura intelectual chave na evolução do
pensamento racial para além da condenação da miscigenação, na defesa da imigração e na
consolidação da genética mendeliana como base de antropologia física no Brasil, foi
interlocutor nos grandes debates sobre sociedade e nação no Brasil de sua época,
produzindo um estreito diálo....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44401

187728

187728 Harris, Mark: Rebelião na Amazônia: Cabanagem, raça e cultura
popular no Norte do Brasil, 1798-1840. 400 pp (16 x 23 cm) (Campinas, 2017)
本体価格

\8,200.- / 税込価格

\8,856.-

※ A Amazônia brasileira, no final dos anos 1830, viveu uma das maiores insurreições de
camponeses e pobres urbanos do Brasil, conhecida como Cabanagem. De modo único,
rebeldes conseguiram controlar câmaras municipais e o governo provincial por mais de um
ano. Este livro compara a Cabanagem a outras rebeliões camponeses latino-americanas que
lhe foram contemporâneas, e exibe os desafios que ofereceu ao poder centralizado no Brasil.
Explorando fontes primárias, afasta-se de outros estudos e revela que os insurgentes não
buscavam separação....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43727

188227

188227 De Freitas, Bruna C. et al(org.): Memórias digitais: O estado da
digitalização de acervos no Brasil. 216 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2017)
本体価格

\4,500.- / 税込価格

\4,860.-

※ Os acervos de instituições de memória - como bibliotecas, museus e arquivos - promovem
acesso ao conhecimento, à educação e à cultura, além de preservar a memória e a
identidade. O desenvolvimento das tecnologias digitais permite que esses acervos sejam
divulgados e cheguem a públicos mais vastos, não mais restritos por limitações geográficas.
Do ponto de vista geopolítico, trata-se da possibilidade de a cultura de um país e uma língua
encontrarem presença qualificada na rede mundial. No Brasil, esse potencial está ainda por
ser reali....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44395

188240

188240 Abreu, Martha: Da Senzala ao Palco: Canções escravas e racismo
nas Américas, 1870-1930. (Col.Históri@ Illustrada ) 200 pp (14 x 21 cm)
(Campinas, 2017)
本体価格

\4,200.- / 税込価格

\4,536.-

※ Este livro analisa o sucesso – nos teatros, nas partituras e na indústria fonográfica – das
criações musicais de descendentes de africanos escravizados no Brasil e nos Estados
Unidos, entre o final do século XIX e o início do XX. O diálogo entre essas produções revela a
densidade dos trânsitos culturais no mundo atlântico e o protagonismo de músicos negros,
como Eduardo das Neves e Bert Williams. Sua entrada nos circuitos musicais e artísticos, em
meio à construção de estereótipos racistas, constitui exemplo do modo como esses artista....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44440
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188231

本体価格

税込価格
/

188231 Cavalcanti, E.: Ditadura militar no Brasil: Entre práticas e
representações (1960-1968). 348 pp (15.5 x 22 cm) (Rio de Janeiro, 2017)
本体価格

\4,800.- / 税込価格

\5,184.-

※ O livro analisa a construção política e social das práticas e representações gestoras do
medo sobre o comunismo como dispositivo político no Brasil entre os anos de 1960 e 1968.
Para tanto, foi mobilizado um corpus documental contendo jornais, crônicas, relatórios,
pareceres e informes dos órgãos de informação e segurança, além de relatórios policias e
processos de investigação sumária. As análises demonstram que as práticas e discursos
que instituíram o comunismo como grande perigo e ameaça, foram apropriadas como
estratégia ....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44399

186860

186860 Mendonça, M.L. Viana Pessoa de: A igualdade e o dever fundamental
de pagar impostos no direito constitucional brasileiro. 494 pp (16 x 23 cm)
(Belo Horizonte, 2017)
本体価格

\18,600.- / 税込価格

\20,088.-

※ A igualdade tributária e a capacidade contributiva atuam não somente como decisões
axiológicas constitucionalizadas e normas objetivas de princípio, como também como direitos
de defesa do particular frente ao poder estatal, neste último caso, com eficácia limitada à
relação cidadão-Estado, ou seja, à relação do particular com o poder estatal. Sendo a
capacidade contributiva o critério por excelência para a implementação do princípio da
igualdade em matéria tributária, conferindo por isso um direito especial de igualdade em
matéria tri....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42110

187723

187723 Dos Santos, Wanderley Guilherme: A democracia impedida: O Brasil
no século XXI. 188 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2017)
本体価格

\3,800.- / 税込価格

\4,104.-

※ A democracia impedida: o Brasil no século XXI, obra do cientista político Wanderley
Guilherme dos Santos, traz uma análise das etapas do processo que culminou com o
impedimento da presidente Dilma Rousseff. O livro foi escrito ao longo de 2016, ano em que
se viu a polarização de opiniões entre os que acreditam na legalidade do impeachment da expresidente e aqueles que estão convencidos de ter havido um golpe de Estado, entre eles o
autor. Entre os pontos que fazem parte da obra estão o exame do comportamento dos
eleitores às ....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43722

170554

170554 Sabina Ribeiro, Gladys & Chalhoub, S.(org.): Escravidão e cultura
afro-brasileira: Temas e problemas em torno da obra de Robert Slenes. 456
pp (16 x 23 cm) (Campinas, 2016)
本体価格

\6,200.- / 税込価格

\6,696.-

※ Escravidão e cultura afro-brasileira: temas e problemas em torno da obra de Robert Slenes
é uma coletânea de capítulos que foram apresentados em evento do mesmo nome, realizado
na Universidade Federal Fluminense em outubro de 2014. Homenagem de seus exorientandos de doutorado e de colegas de ofício, os artigos do livro revelam pesquisas novas
sobre temas que foram desdobrados de sua precisa orientação e do instigante convívio
acadêmico com Slenes. Divide-se, assim, em cinco partes que se propõem a brindar o leitor
com novas p....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43906
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＊ いずれも部数僅少ですので、お早めにお申込み下さい。尚、海外発注をご希望の際には
お取り寄せいたします。
＊ 送料は実費を請求させていただきます。料金は小社ホームページに記載の金額となります。
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及びサポートは行っておりませんので、ご了承下さい。
＊ 掲載の書籍は海外の出版社、書籍取次会社より輸入した新書です。いずれも新品ですが、出版社、
出版年により酸性紙を使用したものは経年変化により変色がみられることがあります。
各国の出版状況等ご賢察の上、なにとぞご了承いただきますようお願い申し上げます。
＊ カタログ記載価格(円貨)は、消費税込みの金額です。カタログ記載の価格は原価の値上り
為替相場の変動により、予告なく変わることがありますので、予めご了承下さい。
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〒981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 ５－４
取引銀行：
郵便振替：
営業時間
営業日

七十七銀行 矢本支店 普通口座 5311144
00140 – 9 – 58573
9：30 ～ 12：00 / 14：00 ～ 17：30 (電話・お問い合わせ)
月曜日 ～ 金曜日

目録以外の書籍は小社ホームページをご覧下さい！

URL: http://www.spainshobo.com/
☆★

セールの情報はメールマガジンをご購読下さい

☆★

