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O objetivo de nossa pesquisa é analisar a produção da Coleção Primeiros Passos para então discutirmos o papel 

de sua editora, a Brasiliense, no momento da transição política para um regime democrático no Brasil, entre os anos 

1979 e 1985. Para tanto, destacamos a atuação de seu editor e do grupo que ele reuniu em seu espaço editorial tornando-

o um importante espaço de discussão para o processo democrático em curso. 

 Para o desenvolvimento deste tema é necessário, inicialmente, analisar a estruturação do mercado editorial no 

Brasil para identificarmos a posição da editora Brasiliense no campo editorial. 

As práticas editoriais no Brasil, durante o século XX, caracterizaram-se pelas iniciativas particulares de 

intelectuais e empresários brasileiros. Somente a partir dos anos 30 o governo participou desses empreendimentos, 

mesmo assim tendo uma participação reduzida em relação ao setor privado. As instituições culturais estatais que 

buscavam difundir ou regular o setor editorial foram criadas no governo Vargas. Entre as quais estavam o Instituto 

Nacional do Livro (1937) e a Câmara Brasileira do Livro (1946) e passaram por uma significativa ampliação a partir 

dos anos 701. 

Imediatamente após sua criação, em 1937, o Instituto Nacional do Livro buscou viabilizar o projeto de Vargas de 

elaboração de uma Enciclopédia Brasileira, mas que só começou a ser realizado na década de 50, quando foi publicada 

a Revista do Livro. Através desse projeto o governo controlava os títulos publicados, funcionando como órgão censor 

até a criação do DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) que assumiu tal papel. O INL (Instituto Nacional do 

Livro) funcionou até 1990, quando foi substituído pelo Departamento Nacional do Livro, integrando-se às diretorias da 

Biblioteca Nacional. Os seus objetivos, desde a sua criação, foram de “enriquecer e atualizar as bibliotecas públicas do 

país, dotando-as de livros e mão de obra especializada; reeditar obras raras e fundamentais para os estudos 

brasileiros; estimular a publicação de outras, também voltadas a temas nacionais”2. Na década de 70, este Instituto 

incorporou a Colted (Controle do Livro Técnico e Didático) – órgão do governo criado em 1966 para atender a área do 

livro técnico e didático – e então passou a co-editar livros literários, técnicos, didáticos e para-didáticos e também 

publicações variadas responsabilizando-se por parte de suas tiragens3. 

Com os incentivos governamentais a produção do livro brasileiro4 cresceu muito ficando entre as dez maiores do 

mundo. Outros produtos culturais também passaram a ocupar uma posição de destaque no mercado cultural mundial: a 

indústria de discos passou a ter a sexta maior produção do mundo; o Brasil passava a ser o segundo país em número de 

emissoras de rádio, perdendo apenas para os EUA; como também um dos dez maiores produtores de aparelhos de TV. 

Além disso, o crescimento dos produtos culturais no Brasil foi favorecido por uma série de fatores que 

ocorreram até princípios dos anos 80. Dentre eles, destacamos: a diminuição da taxa de analfabetismo; a expansão do 

ensino superior, que crescera desde os anos 60, mas que chegou a apresentar na década de 70 um milhão de pessoas 

matriculadas; a difusão do ensino desde o início dos anos 70, com iniciativas diversas estabelecendo projetos como o 

Mobral e o aumento do número de universidades. 

Nesse breve quadro do crescimento dos produtos culturais brasileiros destacamos o apoio dado à produção do 

livro, pelo Ministro da Educação e Cultura do Brasil, Eduardo Portella, particularmente em 1979. Este ministro 

constituiu, junto com representantes de órgãos do governo brasileiro (Instituto Nacional do Livro, Câmara Brasileira do 

Livro) e com entidades privadas ligados a produção editorial (editoras e livreiros), uma comissão para "sistematizar, 

com racionalidade, a promoção do livro, a fim de popularizá-lo como elemento básico da cultura nacional"5. Dessa 
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forma o governo apresentava suas estratégias para o estabelecimento da democracia brasileira; em particular, no campo 

editorial6, pela democratização do livro. 

Esse destaque dado ao livro7 como um produto importante da cultura brasileira insere-se numa discussão mais 

ampla sobre as questões culturais que estavam em pauta naquele período. Paralelamente ao crescimento de nossa 

indústria cultural, observa-se também um acirramento do debate, realizado pela intelectualidade brasileira, sobre as 

políticas culturais a serem adotadas nacionalmente. Dentre as principais propostas, de acordo com Teixeira Coelho, 

estava a criação do Ministério da Cultura, que foi desvinculado do Ministério da Educação pelo Decreto 91.144 de 15 

de março de 1985. O debate cultural girava em torno das acões políticas dos setores culturais da sociedade brasileira 

que estavam comprometidos com o processo democrático daquele momento, seja pela divulgação de idéias, como no 

caso das iniciativas editoriais particulares, seja pelas políticas definidas pelo governo em apoio a produção e divulgação 

de livros, de filmes, de discos, e etc. 

Antes mesmo da criação do Ministério da Cultura, algumas medidas foram tomadas em relação às editoras, em 

especial, quanto ao apoio financeiro dado ao livro brasileiro. Tais medidas comprometiam-se com o “financiamento a 

editoras, distribuidoras e gráficas nacionais, bem como a fornecedores de matérias-primas para a indústria editorial; 

financiamento para aquisição de imóveis destinados a instalações editoriais e livreiras"8. As políticas editoriais 

incentivadas pelo governo visavam, então, estimular a criação, junto às editoras, de condições materiais para a produção 

de livros. Neste caso, nos interessa sublinhar que, no momento político de transição para um regime democrático, o 

campo editorial apresentou-se como um espaço de discussão sobre as opções democráticas em torno da publicação de 

autores e textos, e nesta condição este campo pôde apresentar o debate das ações culturais estatais e privadas em curso 

no Brasil. O sucesso, ou não, dessas práticas editoriais dependeu, justamente, do entrosamento de seus agentes 

(escritores e editores) nas novas condições materiais de produção do livro definidas pelas iniciativas do governo e por 

suas posições políticas. 

No Brasil, em princípios dos anos 80, já havia aproximadamente 400 editoras que se constituíram nessas novas 

condições e outras que foram revitalizadas, mesmo que diferenciadamente. Na maior parte dos casos, as editoras mais 

privilegiadas pelo seu entrosamento empresarial com as condições da indústria editorial se localizavam na região 

sudeste, o que possibilitou a algumas um destaque nacional, particularmente nos casos das editoras do Rio de Janeiro e 

de São Paulo. As duas grandes editoras que ocupavam uma posição privilegiada no mercado editorial neste período 

foram a Record, no Rio de Janeiro e a Abril, em São Paulo, produzindo determinadas publicações9 que tinham grande 

repercussão nacional. Este fato ocorreu porque seus editores, como empresários do livro e partidários da política do 

governo, mantinham publicações comerciais para grande público.  

Duas outras editoras importantes, mas em uma linha de publicação bastante diferente daquelas foram a Editora 

Civilização Brasileira, no Rio de Janeiro, e a Brasiliense, em São Paulo. Ambas publicavam autores nacionais e 

internacionais privilegiando reflexões críticas sobre a conjuntura política e econômica brasileira10. E, ao mesmo tempo, 

visavam a repercussão destas discussões para que atingissem um público mais amplo, seja por meio da venda de seus 

livros em bancas de jornais ou criando coleções para jovens, principalmente, universitários11. 

Este texto apresenta os estudos iniciais para o desenvolvimento da análise histórica sobre as práticas12 editoriais 

da Brasiliense no processo de transição política para um regime democrático, entre os anos 1979 e 1985. Momento este 

em que a Editora apresentou nos volumes da Coleção Primeiros Passos os temas conjunturais debatidos amplamente 

naqueles anos. Nosso interesse é estudar, no âmbito das políticas editoriais, a participação desses intelectuais no 

processo democrático. 

Buscamos desenvolver uma análise das condições de produção da Coleção Primeiros Passos, com o fim de 

entender o papel do grupo da Editora identificado nesta produção editorial, disposta a estimular a formação crítica e 
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politizada da sociedade naquele momento. Entendemos a trajetória da editora como uma das frentes abertas, que no 

momento da transição política buscava ampliar os espaços democráticos. 

No momento da transição13 democrática houve uma ampla discussão sobre as estratégias do governo e a 

participação de movimentos sociais no processo político. Diversos setores (sindicalistas, igreja, congressistas, partidos 

de oposição) se manifestaram em torno do ideal democrático, mas o fizeram de forma diferenciada. E, enquanto o 

governo buscou legitimar seu papel no direcionamento da transição de forma conservadora, a sociedade civil14 criou 

novas frentes de oposição a esse regime.  

De forma geral, os estudos sobre esse período caracterizaram as eleições como o espaço mais evidente de luta 

em defesa da abertura política por parte dos movimentos da sociedade civil15. Segundo Lamounier16 os resultados 

eleitorais desde 1974 foram significativos para a condução do processo da transição pela tutela militar. Mas ressalta 

também que os movimentos da sociedade civil tiveram a importância de criarem “constrangimentos não formais, 

porém eficazes, ao exercício ditatorial do poder”. Entendemos que ao retomarmos outros espaços políticos de luta pela 

democracia, como por exemplo, o campo editorial, estamos destacando a participação de setores desta sociedade que se 

organizaram para fazer frente à condução política da abertura democrática conduzida pelos militares e que não 

direcionavam seus objetivos políticos apenas em prol da participação nas eleições, mesmo que o processo eleitoral 

aparecesse em suas manifestações. O espaço da editora Brasiliense naquela conjuntura criou condições de atuação de 

um setor progressista da sociedade civil que lutou pela ampliação da formação política desta sociedade através de suas 

estratégias editoriais.  

A Coleção Primeiros Passos foi selecionada para analisarmos a atuação desse grupo de intelectuais e 

empresários do livro - que lutou pela conquista de espaços no interior do campo editorial neste período - porque foi a 

publicação que garantiu o primeiro boom editorial da Brasiliense.  

Esta Coleção foi criada por Caio Graco Prado17 (1931-1992), que afirmou tê-la idealizado depois de observar 

numa reunião da SBPC (Simpósio Brasileiro de Pesquisas Científicas), em Fortaleza, em 1979, a necessidade de se 

ampliar e divulgar para um público mais amplo o conhecimento sobre temas específicos relacionados às questões 

colocadas no Brasil naquele momento de transição política. Segundo ele, "ante a curiosidade brutal da juventude lá e o 

discurso do sul maravilha, embora simplificado, havia um buraco imenso, e era preciso preenchê-lo..."18. A proposta 

era apresentar de forma menos acadêmica, porém aprofundada, sob o título de "o que é", temas como, capitalismo, 

socialismo, sindicalismo, opinião pública, dialética, política cultural, ideologia, nacionalidade, tortura, poder, cultura, 

revolução, ditadura, participação política, imperialismo, e outros, estimulando assim o interesse de um público 

diversificado em saber mais sobre esses assuntos para poder melhor refletir sobre a própria conjuntura. 

A editora Brasiliense reuniu um grupo de intelectuais interessado na realização de debates conjunturais sobre 

temas que vinham numa linha de pensamento de esquerda19, no momento de fim da ditadura militar brasileira. A 

Brasiliense ocupava uma posição destacada neste momento junto a importantes editoras brasileiras por apresentar uma 

linha editorial crítica ao processo democrático, iniciado pelo governo do general Golbery, linha esta que a legitimava 

como produtora de um discurso diferenciado das demais, e a caracterizou desde a sua criação20. 

Concebida em 1979 e publicada a partir de 1980, a Coleção Primeiros Passos apresentou um formato de livro de 

bolso21, foi vendida em livrarias e, a partir de 1984, através de uma associação com a editora Abril22 começou a ser 

vendida em bancas de jornal. 

Inicialmente, os títulos eram solicitados pelo editor aos autores e, posteriormente, vários autores, 

manifestaram-se sobre os temas e enviaram propostas para seleção dos editores. Segundo Yolanda Cerquinho Prado23, 

atual presidente da Brasiliense, este trabalho editorial de Caio Graco era realizado em parceria com Luis Schwarcz, na 

época diretor da empresa, até sua saída em 1986 para fundar sua própria editora, a Companhia das Letras. 
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A atuação da Editora Brasiliense, sob a presidência de Caio Graco Prado, também foi considerada para uma 

melhor compreensão da função do intelectual-editor na sociedade contemporânea e da importância de seu papel nas 

lutas travadas em prol da ampliação da formação intelectual crítica (de jovens, principalmente) no processo de transição 

política.  

Ao investigar sobre a publicação da Coleção Primeiros Passos e a trajetória da editora Brasiliense analisamos 

um debate político em torno das condições de publicação de textos de autores que contribuíram para um pensamento 

crítico no pós-milagre brasileiro, e também para compreendermos como esta editora se posicionava no campo editorial, 

seja junto as decisões governamentais ou em suas escolhas particulares. 

Diante das novas formações partidárias24 do período, o editor da Brasiliense colaborou para a formação do 

Partido dos Trabalhadores. Apesar de não se filiar ao partido, vinculou-se aos movimentos culturais que promoviam a 

repercussão das idéias do PT daquele momento. Caio Graco, além de promover debates nas ruas em São Paulo, lançou a 

cor amarela como cor-símbolo do movimento pelas diretas-já. Marilena Chauí25, Eduardo Suplicy, Leandro Konder e 

outros fizeram parte desses debates ou foram autores da Coleção Primeiros Passos, marcando um número de tiragens 

significativo para a repercussão das idéias da esquerda naquele momento.  

Caio Graco Prado assumiu a presidência da editora, ainda em fase de estagnação, a partir de 1975, e direcionou a 

linha editorial para a literatura infantil e diversas áreas universitárias, como psicologia, administração, informática, 

sociologia; publicou, inclusive, cadernos e revistas de literatura, educação, debates e crítica, como o Leia Livros26. No 

entanto, não perdeu a perspectiva progressista da linha de publicação da Editora de Caio Prado Junior.  

Somente em 1979, Caio Graco criou a Coleção Primeiros Passos, que garantiu à Editora, entre os anos de 1980 

e 1984, a venda de 2,5 milhões de exemplares de seus 133 títulos, o que significava 25% de seu faturamento.27 A 

repercussão desta Coleção foi bastante significativa tendo em vista que não se limitou àqueles anos, pois tanto 

universitários, colegiais, professores, como leigos em geral, consultam a Coleção ainda hoje28. As reedições sucessivas 

lançadas pela editora expressariam a atualidade daqueles temas e a sua importância para a formação intelectual 

brasileira. 

Pretendemos, então, iniciar uma discussão sobre a editora Brasiliense e as condições de publicação de um 

pensamento crítico durante os primeiros anos do processo de transição democrática da política brasileira. A partir daí 

buscamos analisar esse grupo de intelectuais que estava disposto a difundir o pensamento de oposição no período; não 

perdendo a identificação, entretanto, com a lógica das políticas editoriais, tal como vinha sendo construída desde os 

anos 70.  

Acreditamos que a preocupação da editora Brasiliense com determinados temas no imediato momento da abertura 

política reacendeu o debate político entre estudantes/universitários. Nesse caso nos aproximamos da perspectiva de 

Henry Giroux29 ao entender os editores como aqueles que além de desempenharem um papel fundamental na produção 

do livro, também definem seu terreno político ao "oferecerem aos estudantes discursos alternativos e práticas sociais 

críticas, cujos interesses estão freqüentemente em dissonância com o papel hegemônico da escola e com a sociedade 

em que se apóia."30.  

Compreendemos que na lógica das políticas editoriais, no Brasil, houve uma ação editorial que ultrapassou a 

campanha pela democratização do livro e incentivou, principalmente, a socialização de um pensamento de esquerda 

para seus leitores. A análise sobre a atuação do grupo de intelectuais em torno da Editora Brasiliense nos leva, portanto, 

à reflexão de suas formas de organização, suas escolhas, enfim, de como participou do processo de transição política. 

 
1 A área editorial a partir dos anos 70, entrava novamente na pauta de incentivos do governo, inserida em um projeto 
maior de ampliação e criação de instituições e políticas culturais, como: o Departamento de Assuntos Culturais (1972), 
o Programa de Ação Cultural do MEC (1973), o Conselho Nacional de Direito Autoral (1973), a Campanha de Defesa 
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do Folclore Brasileiro (1975), a Política Nacional de Cultura (1975), o Centro Nacional de Referência Cultural (1975), a 
Fundação Nacional de Arte (1975), o Instituto Nacional de Cinema (1975), a Radiobrás (1976), a Fundação Nacional 
Pró-Memória (1979). Esses dados foram extraídos de Estado e Cultura no Brasil, de Sérgio Miceli, p.58. 
2 Fernando Paixão em Momentos do Livro do Brasil, p.95. 
3 Dados de O Livro Brasileiro desde 1920, de Olímpio de Souza, p.110. 
4 Segundo Fernando Paixão (in: Paixão, Fernando. Momentos do Livro no Brasil, São Paulo: Ática, 1998, p.143.) apesar 
das oscilações do mercado editorial brasileiro se produziu muito até 1985, quando a produção de livros atingiu mais de 
160 milhões de exemplares no ano. 
5 Herberto Sales em Aspectos da política governamental do livro no Brasil, p.3. 
6 Entendemos por campo editorial o espaço em que as ações são construídas conforme a margem de liberdade possível 
dadas pela estrutura social. A noção de campo delimita o espaço no qual determinados agentes/intelectuais atuam a 
partir de estratégias particulares. Nos preocupamos com as posições tomadas no campo editorial, pois nas palavras de 
Bourdieu, "chaque maison d'edition occupe en effet, à un moment donné, une position dans le champ éditoriaL qui 
dépend de sa position dans la distribution des ressources rares (économiques, symboliques, techniques, etc.) et des 
pouvoirs qu'elles conférent sur le champ; c'est cette position structurale qui oriente les 'prises de position' de ses 
'responsables', leurs stratégies en matière de publication d'ouvrages..." (Pierre Bourdieu, "Une révolution conservatrice 
dans l'édition". En: Actes de la recherche en sciences sociales, mars, v. 126/127, pp.3-4, 1999). 
7 Nos anos 70, em particular, em 29 de outubro de 1975, foi instituído o Dia do Livro. 
8 Herberto Sales em Aspectos da política governamental do livro no Brasil, p.3. idem, ibidem. 
9 Por exemplo, no caso da Abril, o lançamento de revistas de comportamento, femininas e masculinas, dirigida a jovens, 
como a POP e as revistas de decoração, como Casa Cláudia, mas também a Veja com notícias sobre acontecimentos da 
atualidade. Todas vendidas em bancas de jornais. E a Record, que também visava um público jovem  nesse momento, 
publicou best-sellers internacionais e autores nacionais consagrados. 
10 A Editora Civilização Brasileira publicava a revista Encontros com a Civilização Brasileira com diversos artigos de 
autores nacionais e estrangeiros, retomando a abordagem que foi feita em sua predecessora a Revista Civilização 
Brasileira, proibida de circular pelo governo militar porque apresentava discussões críticas sobre a conjuntura nacional. 
E a Editora Brasiliense, objeto deste estudo apresentou outras Coleções após a publicação da Primeiros Passos, que 
visou um público diversificado e interessado em cultura, desde apresentação de temas históricos com a Tudo é História 
até o estímulo a uma literatura mais ampla com Cantadas Literárias, Circo de Letras e Encanto Radical. 
11 Outras editoras direcionaram também suas publicações para o público universitário, como a Paz e Terra, a 
Perspectiva e a Zahar. Entretanto, aquelas tiveram um compromisso político de oposição maior do que estas últimas. 
12 As práticas serão abordadas com base na proposta de Roger Chartier (em A História Cultural - entre práticas e 
representações) de analisar as “estratégias que determinam posições e relações e que atribuem a cada classe, grupo ou 
meio um ‘ser-apreendido’ constitutivo da sua identidade”.p.23 
13 Entendemos como período da transição política o momento político entre os anos de 1979 até as eleições indiretas de 
Tancredo Neves, em 1985. 
14 Sociedade Civil entendida como parte do Estado ampliado, em termos gramscianos. 
15 Segundo Maria do Carmo Campello de Souza (in: Souza, Maria do Carmo Campello de. “A Nova República 
Brasileira: sob a espada de Dâmocles”, Stepan, Alfred (org.) Democratizando o Brasil, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1985, p.563-628), os movimentos sociais da década de 70 direcionaram sua atuação em defesa de maior participação 
dos partidos políticos, destacados como a organização política junto ao Estado com papel mais relevante neste 
momento. A autora entende que os movimentos sociais que cresceram durante o regime militar se esvaziaram neste 
período. 
16 Bolivar Lamounier (In: Stepan, Alfred (org.) Democratizando o Brasil, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985, p. 124). 
17 Caio Graco da Silva Prado (1931-1991), editor da Brasiliense e filho de Caio Prado Júnior (1907-1990), proprietário 
da editora.  
18 Caio Graco Prado em entrevista ao Jornal do Brasil, em 1986. 
19 Dentre os projetos editoriais contra-hegemônicos, além da conhecida imprensa alternativa dos anos 60, criou-se em 
fins dos anos 1970 e início de 1980, formatos de publicações (por exemplo, as coleções publicadas pela editora 
Brasiliense) que marcaram a memória daquela época representando as lutas da sociedade civil. Segundo Marcelo 
Ridenti este foi um momento de "refluxo das ideologias revolucionárias", em que se intensificou "a ideologia dos 
novos movimentos sociais, (...) que agora não era mais recuperar e superar aspectos do passado para afirmar novas 
idéias de povo e nação, mas assegurar uma postura classista, especialmente dos trabalhadores urbanos". p.355, In: 
Ridenti, Marcelo. Em busca do povo brasileiro. Rio de Janeiro, Record, 2000. 
20 Segundo Paulo Teixeira Iumatti, esta editora foi fundada por Caio Prado Junior em 1943 com objetivo de "dar voz 
aos cromatismos e às dissonâncias do pensamento brasileiro, criando um espaço em que os escritores pudessem 
expressar as suas idéias livremente". Antes de sua criação, Caio Prado, Monteiro Lobato e Artur Neves elaboraram uma 
pequena revista, nos fundos de uma livraria em São Paulo, intitulada Hoje - O Mundo em Letra de Forma que atendia a 
divulgação clandestina de material do PCB contra a ditadura do Estado Novo. A partir daí foi surgindo a idéia de fundar 
uma editora, para a qual tiveram o apoio da esposa do escritor Leandro Dupré. Transferiram-se, então, para o prédio de 
uma livraria na rua Barão de Itapetininga, no centro de São Paulo, mantendo-se em permanente oposição às ditaduras 
políticas vividas pelo Brasil. Assim, após a ditadura de Vargas a editora continuou a publicar "livros que interpretavam 
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a realidade brasileira dentro de uma perspectiva crítica", definindo sua linha editorial com grandes temas sociais e 
políticos da história recente do país.  
21 Em formato pequeno a Coleção apresentava em média 80 páginas por exemplar, numa linguagem acessível ao 
público jovem e com um custo acessível às camadas médias. 
22 A Abril era a editora do período que mais publicava revistas e segundo Laurence Hallewell em O Livro no Brasil, esta 
editora “possuía um acesso sem igual ao canal de distribuição em bancas de jornal e um completo domínio desse 
marketing”, p.565. 
23 Yolanda Prado em entrevista à mestranda em outubro de 2001. 
24 Segundo Maria do Carmo Campello de Souza, em “A Nova república Brasileira” (Stepan, Alfred (org.). 
Democratizando o Brasil.1988), a partir de 1979 foi permitida a criação de novos partidos, mas num contexto de 
liberalização do governo tendo em vista suas preocupações com o crescimento da bancada do MDB nas eleições de 
1974, o que acarretou em uma redistribuição da esquerda em diferentes filiações partidárias, perdendo força política 
naquele contexto. 
25 Marilena Chauí foi a autora mais vendida na época do lançamento da Coleção com o título “O que é ideologia”, 
publicado pela primeira vez em 1981. Segundo Laurence Hallewell, foram 120 mil exemplares vendidos do total de 
1.400.000 exemplares dos cem primeiros títulos. p.556. 
26 A coleção Leia Livros foi uma publicação mensal e depois bimestral da editora Brasiliense, no período de 1978 a 
1984, que apresentava críticas de livros publicados no Brasil. E entre os anos de 1985 a 1989 passou a editora Joruês, 
sob o título Novo Leia que a manteve até 1991. 
27Os dados são baseados em Fernando Paixão, op.cit. 
28 Apesar de existirem vários títulos esgotados, a editora apresenta em seu catálago diversos volumes da Coleção, que 
custam hoje dez reais, mantendo suas vendas para as camadas médias da população. 
29 Henry Giroux em Escola Crítica e Política Cultural. n.20, Coleção Polêmicas do Nosso Tempo, São Paulo: Cortez 
Editora, 1987. 
30 Henry Giroux. op.cit. 


