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LIVROS

Diálogos sobre a tecnologia
do cinema brasileiro

Memória D’África: a temática
africana em sala de aula

Paulo B. C. Schettino
Ateliê Editorial
400 páginas, R$ 46,00

Carlos Serrano, Maurício Waldman
Cortez Editora
328 páginas, R$ 39,00

Schettino inverte o foco cinematográfico ao
voltar a luz do cinema para os cineastas escondidos atrás das câmeras,resgatando os
técnicos e a técnica que fizeram o cinema brasileiro.O autor recupera por meio de narrativas pessoais as lembranças fragmentadas,
o conhecimento e a história de profissionais
obstinados pela arte que produzem.

Com o objetivo de desconstruir mitos e estereótipos que encobrem a memória africana,o
antropólogo angolano Carlos Serrano e o sociólogo Maurício Waldman reúnem neste livro
algumas contribuições interdisciplinares fruto
de mais de 20 anos de experiência de magistério. Memória D’África situa o conhecimento sobre o continente reportando continuamente aos vínculos que unem África e Brasil.

Ateliê Editorial (11) 4612-9666
www.atelie.com.br

A biologia necessária: formação
de professores e escola normal

História da economia mundial

Luciana Maria Viviani
Argvmentvm Editora / FAPESP
270 páginas, R$ 29,00

Roger E. Backhouse
Editora Estação Liberdade
432 páginas, R$ 53,00

Destacando a inclusão da disciplina de biologia nas escolas normais paulistas entre 1933
e 1970,o livro trata da história das disciplinas escolares,atentando para duas dimensões:o processo de seleção e recriação do conhecimento científico disponível à época e os
procedimentos didáticos que serviram à formação de professores e suas futuras práticas.

Roger Backhouse não pretende tratar em seu
livro da história dos fenômenos econômicos
em si,mas sim da maneira como as pessoas
tentaram entendê-los.Traçando a história do
pensamento econômico,o autor traz temas
importantes como o islã na Idade Média,política e economia no século XVII,a ascensão
dos estudos econômicos nos EUA,os debates do entre guerras de socialismo versus mercado,entre outros.

Argvmentvn Editora (31) 3212-9444
www.argumentumeditora.com.br

Trajetórias: capitalismo
neoliberal e reformas econômicas
nos países da periferia

FOTOS EDUARDO CESAR

Cortez Editora (11) 3864-0111
www.cortezeditora.com.br

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

Rumo ao ceticismo

Sebastião Carlos Velasco e Cruz
Editora Unesp
456 páginas, R$ 65,00

Oswaldo Porchat
Editora Unesp
352 págs, R$ 48,00

Sebastião Cruz atenta para as semelhanças
e diferenças da aplicação do chamado projeto neoliberal na Índia,Coréia e Argentina,
examinando as experiências de reforma econômica nos países periféricos como parte do
processo de reestruturação da economia
mundial.O autor trabalha com as peculiaridades do padrão de desenvolvimento desses países,o contexto específico e as variadas conseqüências.

Eis um livro notável que não apenas revela o percurso intelectual do filósofo Oswaldo Porchat
como,por meio de suas idéias,coloca em xeque
o dogmatismo filosófico ao qual ele contrapõe
o ideal de um retorno ao ceticismo dos antigos.
Para Porchat,a filosofia boa e humana é aquela que não pretende procurar verdades absolutas,mas dividir suas dúvidas com os leitores.
Para ele,a vocação filosófica é ser colocada a serviço da humanidade,e não o contrário.

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

Editora Unesp (0x11) 3242-7171
www.editoraunesp.com.br
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