
LIVROS 

Micro Macro 
Marcelo Gleiser 
PubliFolha 
600 páginas, R$ 54,00 

O professor de física e astronomia 
do Dartmouth College, nos EUA, 
acredita ser "impossível não se 
maravilhar com o mundo". Partindo 

desse princípio, desde 1999, o acadêmico escreve 
artigos sobre temas científicos variados 
no jornal Folha de S.Paulo. Agora todos foram reunidos 
em um único volume que consegue agradar 
especialistas e leigos com sua multiplicidade de temas. 
Entre os artigos: "A coragem do jovem Einstein", 
"O que é vida?", "Big bang em xeque", entre outros. 

Publifolha (11) 3224-2186 
www.publifolha.com.br 

Princesa Isabel do Brasil 
RoderickJ. Barman 
Unesp 
352 páginas, R$ 39,00 

Enfocando a vida da princesa Isabel 
no contexto dos estudos de gênero, 
o autor traz um retrato 
surpreendente da nobre brasileira, 

uma das nove mulheres em todo o globo que ocuparam 
postos de grande autoridade durante todo o século 19. 
Em uma sociedade em que ser mulher e ter o poder 
eram coisas inconciliáveis, Isabel, a herdeira por 40 anos 
do Império brasileiro, ganha destaque, sem espaço para 
saudosismo monárquico, apenas um perfil sério e preciso. 

Editora Unesp (11) 3242-7171 
www.editoraunesp.com.br 

0 sertão itinerante: 
expedições da capitania 
de São Paulo no século 18 
Glória Kok 
Editora Hucitec/FAPESP 
280 páginas, R$ 45,00 

O estudo analisa a presença 
da cultura mameluca na capitania paulista durante 
o século 18, mostrando a composição das expedições 
em que tomavam parte, como viviam, como eram 
seu universo mental e também suas relações com outros 
grupos indígenas e com os brancos. Homens, de certa 
forma, sem raízes, eles foram fundamentais 
na colonização do sertão na conquista do espaço. 

Editora Hucitec (11) 3060-9273 
www.hucitec.com.br 

Organização e poder: análise 
do discurso anticomunista 
do Exército brasileiro 
Roberto Martins Ferreira 
Annablume 
198 páginas, R$ 35,00 

O estudo disseca o comportamento 
ideológico do Exército nacional, de 1935 a 1985. 
O anticomunismo foi, por mais estranho que pareça, 
o elemento fundamental para que a instituição 
se organizasse ideologicamente e foi parte essencial 
da definição de suas finalidades e de sua relação com 
a sociedade e com a política brasileiras por quase 
60 anos, analisando o discurso oficial. 

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

Paixão Pagu: a autobiografia 
precoce de Patrícia Galvão 
Organização de Geraldo Galvão Ferraz 
Editora Agir 
164 páginas, R$ 29,90 

O livro é, em verdade, uma longa 
carta que a mais famosa das 
personalidades femininas brasileiras 

do século 20 escreveu como um depoimento para 
o marido, o crítico de arte Geraldo Ferraz, logo após 
sair, nos anos 1940, de uma das suas 23 prisões. Os filhos 
de Pagu agora trazem o texto, inédito ao público 
por 60 anos. Corajosa, a escritora se revela por inteiro, 
desde a sua iniciação sexual até o difícil relacionamento 
com o poeta modernista Oswald de Andrade. 

Editora Agir (21) 3882-8416 
www.ediouro.com.br 

Proust e a fotografia 
Brassaí 
Jorge Zahar Editor 
184 páginas, R$ 29,50 

Um texto apaixonante escrito por 
um dos maiores fotógrafos de todos 
os tempos. Brassaí, partindo do fato 
de que o autor de Em busca do 

tempo perdido era um apaixonado pela recém-nascida 
fotografia, mostra como sua técnica narrativa decorre, 
em boa parte, desse amor, responsável por um olhar 
atento e observador do seu entorno, no caso a sociedade 
francesa decadente. O livro traz a percepção aguçada do 
fotógrafo em descobrir a visão privilegiada de Proust. 

Jorge Zahar Editor (21) 2240-0226 
www.zahar.com.br 
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