
o Cotidiano de uma lenda:
Cartas do Teatro
de Arte de Moscou
Cristiane Layher Takeda
Editora Perspectiva / FAPESP
432 páginas / R$ 56,00

Coletânea comentada de mais
de mil cartas revela o processo
de criação do mítico Teatro de Arte

de Moscou. Personagens como Konstantin Stanislávski,
Vladímir Nemiróvitch-Dântchenko, Anton Tchékhov,
Maksim Górki, Vsiévolod Meierhold, Leopold Sulerjítski,
Leonid Andrêiev e Gordon Craig, entre outros,
são mostrados em meio a suas angústias pessoais
e profissionais enquanto criam.

Editora Perspectiva: (ll) 3885-8388
www.editoraperspectiva.com.br

Antropólogas &
Antropologia
Marisa Corrêa
Editora UFMG
278 páginas / R$ 34,00

Sertanistas, naturalistas e
pesquisadoras das primeiras décadas
do século 20, que trabalhavam
com povos indígenas, são objeto

de perfis escritos pela antropóloga Marisa Corrêa.
A pesquisadora utilizou cartas, jornais antigos,
entrevistas e livros para montar um painel
da época e da personalidade de mulheres de ciência
e sua contribuição para o campo da antropologia.

UFMG Editora: (31) 3499-4650
editora@ufmg.br

o Caráter Nacional
Brasileiro
Dante Moreira Leite
Editora Unesp
450 páginas / R$ 50

A Editora Unesp tomou a bela
iniciativa de reeditar cinco obras
de Dante Moreira Leite. Saíram agora
O Caráter Nacional Brasileiro e

Psicologia e Literatura (380 páginas, R$ 40). O primeiro
foi sua tese de doutoramento que analisa o conceito
de caráter nacional. O segundo nasceu da livre-docência
do autor e tornou-se um clássico ao apresentar as teorias
psicológicas que podem contribuir de maneira definida
para a análise literária.

Editora Unesp: n i: 3242-7171
feu@editora.unesp.com.br

Figueiras no Brasil
Jorge Pedro Pereira Carautae Ernani Diaz
Editora U FRJ
212 páginas / R$ 80,00

Obra rara de se ver no Brasil, repleta
de fotos e informações sobre
uma das árvores mais veneradas
do mundo. A figueira é encontrada
nas regiões tropicais e temperadas -

cresce até em solos arenosos próximos ao mar, no Cairo,
Egito, assim como em restingas no Brasil. A árvore produz
frutos o ano inteiro e é considerada elemento-chave na
preservação das florestas ao alimentar animais dispersores
de sementes. O livro interessa não só a botânicos, mas
também a quem gosta de paisagismo e ambiente em geral.

Editora UFRJ: (21) 2295-1535, ramalll1
www.editora.ufrj.br

Violências
Isabel da Silva Kahn Marin
Escuta / FAPESP
202 páginas / R$ 22,00

A violência aparentemente crescente
na sociedade atual e o destaque cada
vez maior na mídia são alguns temas
discutidos no livro de Isabel Marin.
Entre outras coisas, a autora reflete

sobre a violência como espetáculo, fortemente
presente nos telejornais, e a busca pelo prazer, longe
da tensão e da dor. Qual a melhor maneira de articular
os dois sentimentos? Ela busca em Freud
a inspiração para tratar dessa importante questão.

Editora Escuta: ni: 3865-8950
escuta@uol.com.br

A Promoção Privada de
Habitação Econômica
e a Arquitetura
Moderna 1930-1964
Maria Ruth Amaral de Sampaio
RiMa Editora / FAPESP
316 páginas / R$ 77,00

Livro com cinco artigos organizados por Maria Ruth
Amaral de Sampaio sobre a habitação econômica.
Textos embasados em amplo levantamento documental
buscam resgatar em que medida os princípios
do movimento moderno estiveram presentes nessa
produção habitacional e identificar as transformações
que ocorreram entre 1930 e 1964 e seus principais agentes.

RiMa Editora: (16) 272-5269
rmartes@terra.com.br ou vendas@rimaeditora.com.br
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