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O rei ausente

Para uma nova história

Ana Paula Torres Megiani
Editora Alameda / FAPESP
326 páginas / R$ 44,00

Textos de Sérgio Buarque de Holanda
Marcos Costa (organizador)
Editora Fundação Perseu Abramo
174 páginas / R$ 30,00

Festa já foi coisa muito séria, assunto
mesmo de Estado. É isso que revela
esse livro sobre a festa, a etiqueta e o
poder no "tempo dos Filipes", período
histórico escolhido por Ana Megiani para discutir a
importância das cerimônias no Antigo Regime, momentos
em que se recriava, de forma alegórica, o status quo
monárquico e a hierarquia, uma maneira de perpetuar
a ordem estabelecida. O "tempo dos Filipes" foi
o período em que Portugal esteve submetido à Espanha.
Alameda Casa Editorial (11) 3862-0850
www.alamedaeditorial.com.br

Luta história da
tísica no Êtrasil

Perdidos no tempo e no espaço
de velhos jornais, os artigos de Sérgio
Buarque de Holanda foram
recuperados pelo historiador Marcos Costa e trazem
novas luzes sobre o pensamento do autor de Raízes do
Brasil. São escritos que perpassam toda a vida do pensador,
dos anos 1920 até os anos 1970, obras curtas, enxutas
que, ainda assim, tratam de temas como
capitalismo, democracia, filosofia e escravidão.
O resultado é um perfil menos acadêmico e mais político.
Editora Fundação Perseu Abramo (11) 5571-4299
www.fpabramo.org.br

Uma história
da Física no Brasil

Trincheira, palco e letras

José Leite Lopes
Editora Livraria da Física
224 páginas / R$ 39,00

Antônio Arnoni Prado
Cosac Naify
350 páginas / R$ 49,50

Um dos maiores nomes da física
nacional, José Leite Lopes tem,
finalmente, seus escritos mais
importantes reunidos em livro. São várias seções que
falam da física brasileira e mundial. Leite Lopes faz um
balanço de seus 55 anos de carreira, dá sua visão sobre
cientistas ilustres, como Einstein, Newton, entre outros.
Os blocos finais revelam a preocupação com o descaso
pela pesquisa no Brasil e a responsabilidade da ciência.
Editora Livraria da Física (11) 3816-7599
www.livrariadafisica.com.br

Um dos mais respeitados estudiosos da
literatura brasileira lança uma coleção
de artigos sobre as letras nacionais no
século 19 que consegue formar um
panorama do desenvolvimento da nossa escrita. São cinco
blocos: "Boêmios, letrados e insubmissos", sobre os escritores
da Belle Époque; "Cena libertária", sobre os escritores
libertários; "Interregno", sobre Augusto dos Anjos e Euclides
da Cunha; "Variações sobre um narrador sitiado", sobre Lima
Barreto; e um ensaio sobre Sérgio Buarque, entre outros.
Cosac Naify (11) 3218-1444
www.cosacnaify.com.br

A irrecusável busca
de sentido
Scarlett Marton
Ateliê Editorial
288 páginas / R$ 36,00

0 "it verde e amarelo"
de Carmen Miranda [1930-1946]
Tânia da Costa Garcia
Annablume/FAPESP
252 páginas / R$ 35,00

Conhecida por seus estudos sobre
Nietszche, a professora da Universidade
de São Paulo Scarlett Marton, quase
nos moldes do mestre alemão, resolveu fazer da
experiência de seu concurso para professora titular de
filosofia na Universidade de São Paulo o tema de um livro
autobiográfico. Mas, mais do que revelar o seu percurso
intelectual, Scarlett quer discutir a condição humana e o
papel assumido hoje pelo mundo acadêmico.

Como desvendar a vida real e a
verdadeira importância de uma diva
como Carmen Miranda? Foi a isso
que se propôs a pesquisadora nesse estudo que pretende
descobrir o que a cantora e atriz portuguesa, símbolo
do Brasil até hoje, significou. Tânia disseca
todo o mistério que envolve a utilização da artista
como ponte entre Brasil e Estados Unidos.

Ateliê Editorial (11) 4612-9666
www.atelie.com.br

Annablume Editora (11) 3812-6764
www.annablume.com.br
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