
O papel da geografia
em face da crise ambiental
Raquel Dezidério Souto 

A China na ordem ambiental
internacional das mudanças climáticas
Helena Margarido Moreira 
e Wagner Costa Ribeiro 

Cultura e política

O multiculturalismo e a dialética
do universal e do particular
Celso Frederico 

Alcances e limites da crítica no contexto
da cultura política do consumo
Isleide A. Fontenelle  

As relações entre ciência e política,
especialização e democracia:
a trajetória de um debate em aberto
Maya Mitre  

Lei de Cotas e a mídia brasileira:
o que diria Lima Barreto?
Maria Salete Magnoni  

A Escola de Governo: do berço à idade adulta
Fábio Konder Comparato 

Indigenismo

Aula Magna de Pedro Arara Karo.
Arara Karo: a persistência de um povo
Betty Mindlin  

Computação

Complexidade computacional e medida da
informação: caminhos de Turing e Shannon
José Roberto Castilho Piqueira 

Resenhas 

O espectro dissidente.
Walter Benjamin à esquerda do possível
Fabio Mascaro Querido 

As “falhas” que tecem o Haiti
Cristine Koehler Zanella 

Editorial

ste número de estudos avançados abre-se com um dossiê sobre 
mercado de trabalho no Brasil. O tema conecta-se com o do desem-
prego, objeto de edição anterior, sinalizando o constante interesse

da revista no esclarecimento de situações nacionais críticas examinadas 
de vários ângulos. O dossiê, organizado por um de seus colaboradores, 
Alexandre de Freitas Barbosa (a quem agradecemos vivamente), parte de 
uma perspectiva histórica de longa duração para, em seguida, explorar 
enfoques pontuais: entre outros, a questão do trabalho no Nordeste, as 
vicissitudes da proteção social ao trabalhador, a divisão sexual do trabalho. 

Um segundo conjunto de textos contempla programas energéticos 
nacionais e o convívio nem sempre fácil de ideais ecológicos e políticas de 
crescimento. Caso exemplar, o da China, que não abdica de sua proposta de 
“responsabilidades diferenciadas”. No mesmo conjunto o leitor encontra 
reflexões sobre a interação de disciplinas científicas, como a Botânica e a 
Geografia, com instâncias antropológicas e ambientais. 

 Sob o título de Cultura e política publicamos ensaios que versam 
sobre temas polêmicos: o multiculturalismo, visto sob prisma dialético; a 
cultura do consumo, que retoma interpretações das Jornadas de Junho de 
2013; as relações entre “expertise” e democracia; a Lei de Cotas e o histórico 
de uma Escola de Governo. 

A aula magna do índio Pedro Arara Karo testemuha a resistência de 
um povo expulso de Rondônia pela violência dos seringalistas. No fecho 
da edição publicamos a resenha de uma obra que narra a tragédia atual do 
Haiti.
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