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O tempo das ruas
na São Paulo
de fins do Império
Fraya Frehse
Edusp
272 páginas / R$ 59,00

A antropóloga Fraya Frehse
partiu de uma extensa pesquisa
em jornais, periódicos, crônicas, atas da Câmara,
charges, fotos, entre outros documentos de época,
para propor ao leitor uma visita imaginária
pela São Paulo das décadas de 1870 e 1880,
desvendando como se dava, nas ruas e esquinas,
a chegada da modernidade. O problema
é que com o novo ainda existia o passado
e se dava, nesse movimento, o desencontro entre
o que a cidade queria ser e o que era no real.
Edusp (11) 3091-4149
www.edusp.com.br
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Araguaia:
os arquivos secretos da guerrilha
Tais Morais e Eumano Silva
Geração Editorial
656 páginas / R$ 59,00

Não se sabia, mas havia um imenso
manancial de documentos
sobre o movimento comandado
pelo PCdoB no Araguaia, nos anos 1970, e este livro
é fruto de uma minuciosa análise das mais
de 1.160 páginas dos 112 documentos que contam
a história do que houve em detalhes inéditos.
Geração Editorial (11) 3872-0984
www.geracaobooks.com.br
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A partilha do sensível
Jacques Rancière
Editora 34
72 páginas / R$ 20,00

A outra
independência:
o federalismo pernambucano
de 1817 a 1824
EvakSo Cibui di Mello

A outra Independência

Evaldo Cabral de Mello
Editora 34
264 páginas / R$ 42,00

Mais um livro do notável
historiador pernambucano, que, nesta obra, revela
o pouco conhecido esforço de seus conterrâneos
em conseguir a independência do Brasil
a partir do ideário americano de liberdade federalista,
alternativa ao conservadorismo de Pedro I.
Editora 34 (11) 3816-6777
www.editora34.com.br

Nietzsche:
civilização e cultura
Carlos A. R. de Moura
Martins Fontes
290 páginas / R$ 39,00

Um dos filósofos mais conhecidos
do público em geral é, ao mesmo
tempo, um grande desconhecido.
De nazista anacrônico a libertário, ele já foi
classificado de todas as formas. O que este livro
nos mostra é a construção do real pensamento
de Nietzsche e de como ele questionava o valor real
da nossa civilização. Rejeitando a modernidade
limitada pela moral cristã, "domesticada", ele queria
um retorno grego.
Martins Fontes (11) 3241-3677
www.martinsfontes.com.br

Antologia do
negro brasileiro
Edison Carneiro
Editora Agir
592 páginas / R$ 54,00

A política da estética repensa
a re a ão en
"^ ^£^\
' Ç
tre arte e política,
^JL-JLrr I . ' thando a primeira categoria
de seus limites estreitos para revelar
a sua importância na experiência contemporânea.
O professor da Universidade de Paris desenvolve
aqui uma estética crítica que vai além dos paradigmas
do moderno e da pós-modernidade.

Um clássico de 1950 que volta
às livrarias trazendo 157 textos
sobre a presença dos negros
em todas as áreas do conhecimento
e da história brasileiras. A organização
é do folclorista Edison Carneiro e reúne artigos
de Joaquim Nabuco, Ruy Barbosa,
Afonso Arinos, Mário de Andrade, Raul Bopp,
Jorge Amado, entre outros.
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www.editora34.com.br
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