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LIVROS

o Filósofo

e sua História:
Uma Homenagem a Oswaldo
Porchat

Amor, Desejo e Poder
na Antigüidade: Relações
de Gênero e Representações
do Feminino

M ichael Wrigley e Plínio J. Smith
Coleção CLE/FAPESP
525 páginas I R$ 50,00

Pedro Paulo Funari, Lourdes Conde Feitosa
e GlaydsonJosé da Silva
Editora UNICAMP
390 páginas I R$ 59,00

Organizado pelo Centro de Lógica
e Epistemologia e História da Ciência,
da Unicamp, o volume traz uma série de artigos para
homenagear o filósofo e fundador do Centro de Lógica
e Epistemologia (CLE), em 1977, e foi responsável pela
implementação do programa de pós-graduação em
filosofia na mesma universidade. Entre os vários artigos:
"Descartes Cético", "Leibniz", "Liberdade e os Possíveis".

Não contente em mirar apenas os
exemplos das mulheres de Atenas, os pesquisadores deste
volume reuniram-se para analisar como se davam
as relações de gênero na Grécia, no Oriente e em Roma.
O resultado é um painel fascinante de damas e de como
funcionava o feminino e o masculino no mundo antigo.

ct.t. (19) 3788-6510
www.cle.unicamp.br/publicacoesourevistas@cle.unicamp.br

Editora Unicamp: (19) 3788-7728/7786
www.editora.unicamp.brouvendas@editora.unicamp.br

A Loucura de Isabella
e Outras Comédias
da Commedia dell'Arte

UMA SÃo PAULO ALEMÃ:
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Roberta Barni (tradução e notas)
I1uminuras I FAPESP
416 páginas I R$ 43,00
A pesquisadora apresenta
traduções críticas de textos
de Flaminio Scala, um conhecido ator,
diretor e autor do século 17 e um mestre da chamada
commedia dell' arte, que, fugindo das convenções clássicas
do teatro, trazia enredos dos mais rocambolescos, cheios
de improvisações, piadas de gosto popular e muita
comédia física. A Scala devemos a primazia na impressão
desses improvisos, o que faz do livro um documento.
Editora Iluminuras: tel: (11) 3068-9433 fax: (Ll ) 3082-5317
www.iluminuras.com.brouiluminuras@iluminuras.com.br

Uma São Paulo Alemã: Vida
Quotidiana dos Imigrantes
Germânicos na Região da
Capital (1827-1889)
Silvia Cristina Lambert Siriani
Imprensa Oficial I FAPESP
327 páginas I R$ 37,00

Parte integrante de uma grande
pesquisa sobre os vários grupos
migratórios, que teve financiamento da FAPESP, este texto
traz um registro da chegada dos alemães a São Paulo
durante o século 19. O ponto importante é a verificação
da onda migratória germânica, que foi fundamental para a
concepção urbana da cidade, de sua indústria e comércio.
Imprensa Oficial: tel: n n 6099-9800 - www.imprensaoficial.com.br
ou divulgacaoeditoriais@imprensaoficial.com.br

Natureza, Conservação
e Cultura: Ensaio sobre
a Relação do Homem
com a Natureza no Brasil

A Jornada e a Clausura
Raquel de Almeida Prado
Ateliê Editorial
245 páginas I R$ 28,00

Evaristo Eduardo de Miranda
Metalivros
178 páginas I R$ 96,00

O romance representou a vitória,
na arte, do individualismo burguês,
como o veículo privilegiado de suas
tristezas, amores e alegrias. O estudo
de Raquel de Almeida Prado faz uma
análise de como se configurou essa estrutura dentro do
romance filosófico francês do século 18. Já fomos muito
apresentados ao modelo inglês e daí a novidade da tese
da pesquisadora, baseada no estudo de quatro obras
de Rousseau e Diderot, revelando as suas peculiaridades.

Um belo livro em vários sentidos,
de seu conteúdo, preciso, à sua apresentação, primorosa,
com fotos de Adriano Gambarini. O estudo mostra como
se deu, ao longo da história, a relação do homem com a
natureza no Brasil, com o diferencial marcante do país que
era uma colônia de exploração. O pesquisador mostra as
várias etapas de como surgiu a cultura da devastação pelo
lucro e quais as conseqüências que ainda permanecem.

Ateliê Editorial: (1I) 4612-9666
www.atelie.com.brouatelie_editorial@uol.com.br

Metalivros:
3672-0355
www.metalivros.com.broumetalivros@metalivros.com.br
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