
 
	

	
INTOLERÂNCIA, RESISTÊNCIA E DIREITOS HUMANOS são temas 

que expressam as pesquisas desenvolvidas por pesquisadores do LEER – Laboratório 
de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação, do Departamento de História 
da FFLCH-USP, coordenado pela Profa. Dra. Maria Luiza Tucci Carneiro. Esses 
temas encontram-se reunidos em um conjunto de livros publicados pela editora 
Humanitas/FFLCH-USP, cujo lançamento coletivo ocorrerá no próximo dia 13 de 
novembro, das 19 às 22 horas, no espaço da Unibes Cultural. Esses estudos 
expressam as linhas de pesquisa que servem de fio condutor para as ações  de 
pesquisa e políticas públicas que, desde 2006, têm pontuado a atuação dos 
pesquisadores do LEER. Dentre os jovens autores temos Nanci Nascimento de Souza, 
Túlio Chaves Novaes e Marcela Cristina de Oliveira Morente, ex-alunos dos 
programas de Pós- graduação da Universidade de São Paulo orientados pela Profa. 
Tucci Carneiro. Contato: leer@usp.br fone: (11) 3091-8598 
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A Editora Humanitas, o LEER e 
a Unibes Cultural convidam para os 

LANÇAMENTOS dos livros: 
 

• Tempos de Guerra e de Paz: Estado, Sociedade e Cultura Política nos 
Século XIX e XX 

• Maria Luiza Tucci Carneiro (org.) 
 

• Memória estética da injustiça: análise histórica e jurídica 
Tulio Chaves Novaes 
 

• Gueto de Varsóvia: Educação Clandestina e Resistência 
Nanci Nascimento de Souza 
 

• Invadindo o espaço público: O movimento de mulheres (1945-1964) 
Marcela Cristina de Oliveira Morente 

 
 

Dia 13/11 (2ª feira), das 19 às 22h 
 
Rua Oscar Freire, 2500 - Pinheiros 
Fone: 3065-4333 

 

 
 

Gueto de Varsóvia: Educação Clandestina e Resistência. 
Autora: Nanci Nascimento de Souza 
Tanto a autora como o livro merecem nossos elogios: a autora por representar uma 
nova geração de historiadores sensíveis aos problemas do mundo globalizado abalado 
pela violência e a proliferacão dos discursos do ódio. Atenta as questões dos Direitos 
Humanos e de crítica ao antissemitismo, Nanci Nascimento Souza analisa as ações 



do  trabalho educacional clandestino no gueto de Varsóvia como uma forma de 
oposicão à violência totalitária. Fundamentada em farta documentação, reconstitui as 
estratégias das instituições judaicas que, durante a ocupação nazista na Polônia, 
adotaram métodos educacionais que ativavam  a capacidade intelectual daquelas  
crianças que alí viviam amordaçadas pelo terror e pela insegurança nazistas. Num 
momento em que o Estado totalitário investia na banalização do mal, coube aos 
educadores impedir a fragmentação da vida  daqueles pequeninos cujas suas infâncias 
haviam sido roubadas.  
Este estudo enfatiza que  devemos acreditar na educação para a construção de um 
mundo melhor. Deixa explícito que as lições do passado podem nos oferecer algumas 
luzes para melhor vislumbrar o tempo presente que continua abalado pelos espasmos 
de um racismo secular, pela xenofobia e pelo terrorismo. Estes são alguns resíduos da 
questão que continua a fragilizar os direitos das minorias e que passam nas linhas e 
entrelinhas deste livro dedicado aos direitos das crianças. Estudo apresentado como 
dissertacão de mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Judaicos e 
Árabes, publicado com auxílio Fapesp. 
 
Memória Estética da Injustiça: Análise histórica e jurídica 
Autor: Túlio Chaves Novaes:  convida-nos a refletir sobre os alcances  do poder, 
gerenciado com destreza para velar e (re)velar a verdade histórica: estratégia a de 
controle  morfológico do espaço público e fonte de  ideológica.  A obra denuncia esse 
controle como “arma política”  alertando-nos para o engendramento da verdade, 
encapsulada  na memória _ e em seu duplo, o esquecimento. A estilística peculiar di 
autor  envolve-nos por uma escrita fluida , a emprestar leveza e viés humanístico ao 
rigor científico._Pautado na nova Estética, , na Ciência da linguagem e na concepção  
substantiva da História, transita entre o melhor da investigação do conteúdo 
axiológico  da memória da injustiça. Elege a proteção da liberdade   substancial  da 
consciência como valor elementar à preservação  da memória estética da injustiça, 
bem jurídico  b depositário da promoção e valorização da cultura  dos Direitos 
Humanos. Estudo apresentado como Tese de Doutorado junto ao Programa de Pós-
Graduação em Direitos Humanos, Faculdade de Direito São Francisco- USP. 
Publicado com auxílio Fapesp. 
 
4) Invadindo o espaço público: movimento de mulheres 
Autora: Marcela Cristina de Oliveira Morente. 
Este livro resgata as histórias de luta das mulheres brasileiras, na sua maioria 
anônimas, que – através de movimentos e associações femininas – romperam com o 
discurso oficial sobre o papel feminino até então circunscrito ao seu lar. Insere-se nos 
estudos da História das Mulheres e das Relações de Gênero, optando por uma 
abordagem que privilegia a análise da inserção feminina na esfera pública, entre os 
anos de 1945 e 1964.  
A autora identifica os objetivos, projetos, estrutura funcional, estratégias de 
divulgação e projeção dessas mulheres enquanto agentes sociais, alem de analisar os 
mecanismos de repressão e manutenção da ordem defendida pelo Estado, através de 
seu órgão repressor, o DEOPS/SP. Enquanto movimentos de cunho popular, eram 
vistos como potencialmente perigosos, e por isso merecedoras de uma estreita 
vigilância por parte da Polícia Política. Estudo apresentado como Mestrado junto ao 
Programa de Pós-Graduação em História Social do Departamento de História, 
FFLCH- USP. Publicado com auxílio Fapesp. 
 



Tempos de Guerra e de Paz: Estado, Sociedade e Cultura Política nos Séculos 
XX e XXI,  organizado por Maria Luiza Tucci Carneiro. 
Autores das Universidades de Bolonha, Roma, Coimbra, Genova, Coimbra, Vigo-
Pontevedra, Aveiro e Universidade de São Paulo.   
 Guerra e paz são realidades que marcam a história política contemporânea 
configurando que, embora em momentos distintos, tanto uma como a outra não são 
eternas. Tendo em vista os diferentes contextos político e social vivenciados por todas 
as nações, podemos afirmar que o equilíbrio ainda é precário. A violência continua a 
obstruir o diálogo entre as civilizações, da mesma forma como a xenofobia, o racismo 
e o nacionalismo exacerbado que ainda minam as possibilidades de convivências 
pacíficas. Impossível falar da guerra sem contabilizar o número de mortos, deslocados 
e refugiados, assim como não conseguimos ignorar a destruição, a fome e a miséria 
decorrentes dos conflitos. Os artigos que compõem esta coletânea têm como foco de 
análise o tema da guerra e da paz durante os períodos dominados pelos regimes 
totalitários e autoritários, privilegiando a postura de países como Alemanha, Itália, 
Portugal, Espanha e Brasil. Autores das Universidades de Bolonha, Roma, Coimbra, 
Genova, Coimbra, Vigo-Pontevedra, Aveiro e Universidade de São Paulo.   
 

 


