
Livros 

Esquerda brasileira 
e tradição republicana 
Estudos de conjuntura 
sobre a era FHC-Lula 

Luiz Werneck Vianna 
Editora Revan 
232 páginas, R$ 38,00 

Reunindo artigos e entrevistas, 
o pesquisador do Iuperj traça um painel dos últimos 
12 anos da política brasileira, dos anos de Fernando 
Henrique Cardoso até a posse de Lula. O livro 
discute as mudanças, tão celebradas, que se observaram 
dentro do PT e do PSDB no cenário atual. 

Editora Revan (21) 2502-7495 
www.revan.com.br 

30 História da psicanálise - 
São Paulo (1920-1969) 
Carmen Valladares de Oliveira 
Editora Escuta/FAPESP 
364 páginas, R$ 40,00 

Com prefácio da psicanalista Élisabeth 
Roudinesco, esse estudo, lançado 

■   MTCJB_.JB   em pleno aniversário de 150 anos de 
Freud, é inovador pela sua análise 

histórica do desenvolvimento da psicanálise na maior 
metrópole brasileira, desde os anos 1920 até o seu apogeu, 
em finais dos anos 1960. Estão em jogo duas vertentes 
que se opunham, a médica, dos primeiros momentos, 
e a terapêutica, que acabou prevalecendo nos anos 
mais recentes. O livro traz um bom trabalho de pesquisa 
em arquivos e muitas entrevistas com analistas. 
Escuta (11) 3865-8950 
www.editoraescuta.com.br 

Moradores de rua: 
uma questão social? 
Camila Giorgetti 
Editora PUC-SP/FAPESP 
292 páginas, R$ 40,50 

Originada da tese de doutorado "Entre 
o higienismo e a cidadania", essa análise 
revela o dualismo com que se trata a 

questão dos moradores de rua. Por um lado, tem-se o 
preconceito positivo e o negativo sobre eles e, por outro, 
de que forma institucional, a partir desses dois tipos 
de preconceito, a sociedade trata desse problema muito 
sério nos dias atuais nas grandes cidades, comparando 
Paris e São Paulo. 

Editora PUC (11) 3670-8085 
www.pucsp.br/educ 
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As revoluções do poder 
Eunice Ostrensky 
Alameda 
344 páginas, R$ 44,00 

No princípio do pensamento político 
moderno estava a Revolução de 1640, 
na Inglaterra, e é a partir desse evento, 
fundamental para a criação de novos 

parâmetros filosóficos, que Eunice Ostrensky nos mostra 
que a teoria política nasce não do trabalho de gabinete 
de poucos filósofos, mas da linguagem ordinária, 
das idéias populares. Vendo a filosofia política como um 
combate, a autora parte do princípio de que ela, mais 
do que tentativa de representar o real, é um discurso. 

Alameda (11) 3862-0850 
www.alamedaeditorial.com.br 
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VENTANDO 
CAUNAVAIS 

Inventando carnavais 
O surgimento do Carnaval 
carioca no século XIX e outras 
questões carnavalescas 

Felipe Ferreira 
Editora UFRJ 
360 páginas, R$ 48,00 

J0MK |   O Carnaval pode ter um longa 
história, remontando aos tempos da 

Antigüidade, mas a sua forma atual foi definida mais 
recentemente, no século 19, a partir de influências 
as mais díspares. O autor elenca, entre elas: a Paris tão 
ostentória, que os brasileiros adoravam imitar; Nice com 
sua força magnética de atrair turistas; e, por fim, o Rio de 
Janeiro com sua ambivalente liberalidade social. A junção 
desses elementos formou o que hoje conhecemos. 
Editora UFRJ (21) 2542-7646 
www.editora.ufrj.br 

Electronic samba_ 
A música brasileira no contexto 
das tendências internacionais 

Adonay Ariza 
Annablume/ FAPESP 
364 páginas, R$ 48,00 

Essa é uma análise de misturas as mais 
modernas. Em especial, de como 

se dão os processos musicais de mistura, os fluxos de 
influência entre jazz, samba, bossa nova, tropicália, 
manifestações regionais das mais diferentes e música 
eletrônica. Esse amálgama de estilos diversos, embalados 
em formas técnicas da modernidade, é, segundo o 
autor, a característica mais central da música de nossos 
tempos no Brasil. 
Annablume (11) 3812-6764 
www.annablume.com.br 
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