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Fazer roupa virou moda

Entre o coração e a técnica

Wanda Maleronka
Editora Senac
232 páginas, R$ 45,00

Gerson Ferreira Filho
Editora Annablume
170 páginas, R$ 25,00

Wanda Maleronka faz uma espécie
de viagem no tempo e na literatura
trazendo de volta os costumes,a estética
e os valores de décadas passadas a
partir de uma aprimorada pesquisa que tem como
pano de fundo a indústria da costura em São Paulo.
O universo feminino,sociologia e moda misturam-se a
diversas fotos de época e uma linguagem clara abordando
a vida de mulheres ligadas aos apelos da moda.

O livro é um saboroso estudo de casos
de projetos tecnológicos que tiveram
a marca do autor entre 1970 e 1980,
quando ocupou,entre outros cargos,
a presidência da Finep.Num momento
em que o Brasil precisa tanto de uma base de ciência
e tecnologia para o seu crescimento,a experiência
passada de Gerson é uma bússola para que não
se repitam erros antigos e que os acertos sirvam
de inspiração aos governantes atuais.

Editora Senac (11) 2187-4450
www.editorasenacsp.com.br

A passagem do três
ao um: crítica literária,
sociologia, filologia
Leopoldo Waizbort
Cosac Naify
352 páginas, R$ 49,00

A partir do conceito de Mimesis do
filólogo Auerbach que trata a realidade
exposta na literatura ocidental e a sua influência no
conjunto da obra do crítico brasileiro Antonio Candido,
o autor dedica-se ao realismo peculiar de Machado
de Assis,analisando as interpretações clássicas
de Raymundo Faoro em A pirâmide e o trapézio
e de Roberto Schwarz em Ao vencedor as batatas.
Cosac Naify (11) 3218-1444
www.cosacnaify.com.br

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

Desequilíbrios regionais
e concentração industrial
no Brasil 1930-1970
Wilson Cano
Editora Unesp
384 páginas, R$ 48,00

Desde a década de 1960,Wilson Cano,
doutor em ciências econômicas pela
Unicamp,tem-se dedicado ao exame da questão regional
brasileira.A tese de doutorado já clássica Raízes da
concentração industrial no Brasil, sobre o período 18501929,tem continuidade neste livro que traz a sua tese
de livre-docência (1982),que tem por eixo a integração
do mercado nacional e as relações inter-regionais.
Editora Unesp (11) 3242-7171
www.editoraunesp.com.br

Oswald de Andrade: biografia

FOTOS EDUARDO CESAR

Maria Augusta Fonseca
Editora Globo
392 páginas, R$ 33,00

Elos partidos: uma nova visão
do poder militar no Brasil
Oliveiros S. Ferreira
Editora Harbra
594 páginas, R$ 65,00

Reedição da biografia de um dos
maiores nomes do modernismo
brasileiro.Maria Augusta não
só desenha um perfil individual
de Oswald,como faz um retrato do Brasil.O livro
esmiuça vida e obra do poeta traçando seu percurso
entre sucessivas crises econômicas e encontros e
desencontros amorosos.Traz também o mérito de
explicar o silêncio na produção poética do modernista
até os anos 1960.

Os elos entre civis e militares no Brasil
são traçados nesse livro através de
inúmeros depoimentos,transcrição
de memórias e diários dos personagens,além de
narrativas de observadores que viveram o período
até março de 1964.Confrontando visões de mundo
parecidas mas diferentes versões dos fatos,o autor expõe
a história para que o leitor faça seu próprio juízo.

Editora Globo (11) 3767-7880
www.globolivros.com.br

Editora Harbra (11) 5549-2244
www.harbra.com.br
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