
LIVROS 

Mapas e história: construindo 
imagens do passado 
Jeremy Black 
Edusc 
424 páginas, R$ 62,00 

Um fascinante e inovador estudo 
sobre o mapeamento do passado e de 
como ir de um lugar para outro nem 

sempre foi uma mera questão de análise geográfica. 
O autor, professor da Exeter University, na Inglaterra, 
inicia o seu livro com uma historiografia dos atlas e 
mapas. Ao longo do caminho vamos conhecendo como 
esse mapeamento podia servir a interesses alheios, 
sejam ideológicos, sejam teológicos. Como 
o mapa da Guerra Fria, que "unia" URSS e EUA. 

Edusc (14) 3235-7111 
www.edsuc.com.br 

Carta a Christophe de 
Beaumont e outros escritos 
sobre religião e moral 
Jean-Jacques Rousseau 
Estação Liberdade 
237 páginas, R$ 37,00 

Esta edição traz reunião inédita em 
língua portuguesa de cartas e textos 

do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. O livro 
foi lançado na programação do Colóquio Rousseau, 
na Unicamp, realizado em outubro. São cartas dirigidas 
a amigos do pensador, como as Cartas morais, 
a Carta ao senhor de Voltaire, as Cartas a Malesherbes 
e, é claro, a famosa Carta a Beaumont. 

Estação Liberdade (11) 3661-2881 
www.estacaoliberdade.com.br 

História econômica: estudos 
e pesquisas 
Alice Piffer Canabrava 
Editora Hucitec/Editora Unesp/Fipe 
315 páginas, R$ 40,00 

Uma das figuras de proa da 
moderna historiografia econômica 
brasileira, Alice Canabrava tem aqui 

agrupados os seus melhores textos e análises. Entre 
os principais artigos dessa antologia: "Uma economia 
em decadência", "Terras e escravos", "As chácaras 
paulistanas", "A influência do Brasil na técnica 
do fabrico de açúcar nas Antilhas francesas e inglesas". 

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

Geraldo Ferraz e Patrícia 
Galvão: a experiência do 
suplemento literário do Diário 
de S. Paulo, nos anos 40 
Juliana Neves 
Annablume/FAPESP 
214 páginas, R$ 35,00 

Entre 1946 e 1948, o extinto Diário 
de S. Paulo publicou um suplemento sobre literatura 
editado pela escritora e ativista Pagu e seu marido, 
o crítico de arte Geraldo Ferraz. São Paulo se 
transformava em metrópole e os dois conseguiram 
reunir as cabeças pensantes da época moderna. 

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

As mulheres ou os 
silêncios da história 
Michelle Perrot 
Edusc 
520 páginas, R$ 68,30 

Um livro que virou clássico entre 
os estudos sobre gênero e feminismo. 
A historiadora da Universidade de 

Paris mostra as muitas dificuldades enfrentadas pelas 
mulheres na construção de suas reais identidades. 
Os obstáculos iniciam-se pelo chamado "apagamento" 
dos traços públicos e privados do sexo feminino no 
século 19, o que dificulta para os cientistas sociais 
e historiadores a localização da mulher dentro 
de contextos sócio econômicos. O livro mostra como 
se deu esse "apagar" e como ele foi superado hoje. 

Edusc (14) 3235-7111 
www.edusc.com.br 

Independência: história 
e historiografia 
István Jancsó (organizador) 
Editora Hucitec/FAPESP 
934 páginas, R$ 120,00 

Resultado do Seminário 
Internacional Independência do 
Brasil: História e Historiografia, esse 

imenso compêndio é uma fonte preciosa de pesquisa 
para todos aqueles que estudam o tema. Entre os vários 
artigos: "A visão estrangeira da independência do Brasil"; 
"A independência brasileira na historiografia portuguesa"; 
"A retórica da recolonização", "Independência no papel". 

Hucitec (11) 3083-9273 
www.hucitec.com.br 
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