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Apresentação

A coleção Desafios Contemporâneos proposta pela Pró-Rei-
toria de Pesquisa (PROPe) da Unesp tem por objetivo dispo-
nibilizar, em linguagem acessível aos não familiarizados com o 
jargão dominante nos estudos especializados e sem prejuízo do 
rigor científico, ensaios a respeito de temas de amplo interesse 
da sociedade brasileira. Assim, a universidade cumpre uma de 
suas tarefas essenciais: a difusão dos resultados do conhecimen-
to que produz.

Neste volume, dedicado às questões sociais, os autores en-
frentaram a difícil tarefa de lançar um olhar panorâmico sobre a 
complexa questão da identidade brasileira, sem perder de vista 
a maneira como a temática se expressa nos dilemas enfrentados 
nos dias que correm. 

Estruturados em amplos recortes, os textos tomam como ponto 
de partida o momento atual para delinear um balanço retrospec-
tivo da produção sobre o assunto, pontuando o estado atual das 
pesquisas e para dialogar com as abordagens mais clássicas, com 
o intuito de apontar possíveis desdobramentos para a pesquisa na 
área das Ciências Humanas. 

Miolo_Identidades_brasileiras_(GRAFICA).indd   1Miolo_Identidades_brasileiras_(GRAFICA).indd   1 05/03/2014   15:11:5305/03/2014   15:11:53



2  CRISTINA C. RODRIGUES – TANIA R. DE LUCA – VALÉRIA GUIMARÃES (ORGS.)

O que se oferece ao leitor é o resultado desse esforço coletivo, 
que objetiva contribuir para a reflexão acerca dos desafios atuais 
a partir de seu enquadramento em amplas perspectivas, sem 
abandonar a dupla dimensão da qualidade e da complexidade, 
tendo em vista que seu alvo privilegiado é o grande público e não 
o especialista.

Miolo_Identidades_brasileiras_(GRAFICA).indd   2Miolo_Identidades_brasileiras_(GRAFICA).indd   2 05/03/2014   15:11:5305/03/2014   15:11:53




