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O poder norte-americano 
e a América Latina 
no pós-guerra fria
Marcelo Santos
Annablume Editora
256 páginas, R$ 35,00

Sob a orientação de Octavio Ianni (1926-
2004), Marcelo Santos apresenta neste livro 
uma visão abrangente da política dos Esta-
dos Unidos para a América Latina nas últi-
mas décadas, com ênfase em suas expressões 
no plano econômico, político e militar. Ao 
mesmo tempo que nos instrui muito sobre 
o país norte-americano, nos ajuda a compre-
ender melhor a nossa própria história.

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

Leituras desarquivadas
João Alexandre Barbosa
Ateliê Editorial
248 páginas, R$ 40,00

A idéia de que os significados (e o enigma) 
da obra literária não devem jamais ser pa-
cificados por uma “leitura de acomodação” 
percorre esses ensaios. Desarquivando lei-
turas que sempre trazem reflexões ou asso-
ciações voluntárias, os textos estão agrupa-
dos em cinco partes e conservam as marcas 
das obsessões críticas e do itinerário textual 
de João Alexandre Barbosa (1937-2006), 
constituindo, assim, uma biografia.

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

Filosofias da matemática
Jairo José da Silva
Editora Unesp
240 páginas, R$ 38,00

Uma compilação das aulas de filosofia da 
matemática ministradas num curso de pós-
graduação da Unicamp, este livro apresen-
ta, de forma didática, para aqueles que ain-
da não tenham estudado filosofia e saibam 
o elementar da matemática, algumas pos-
turas filosóficas, enuncia teorias em termos 
simplificados e esclarece o significado de 
questões matemáticas menos triviais. 

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

Lapa, cidade da música
Micael Herschmann
Mauad Editora
240 páginas, R$ 32,00

Analisando o circuito cultural do samba e 
choro da Lapa, Micael Herschmann repensa 
a partir do reflorescimento deste tradicional 
bairro boêmio a crise e as alternativas para a 
indústria da música e para o estado do Rio 
de Janeiro. Com uma pesquisa cuidadosa 
traça uma história que avalia o sucesso dos 
empreendimentos atuais e enfatiza a impor-
tância da cultura neste processo. 

Mauad Editora (21) 3479-7422
www.mauad.com.br

Incontornável Marx
Jorge Nóvoa (org.)
Editora Unesp / Edufba
408 páginas, R$ 40,00

Jorge Nóvoa reuniu ensaios de diversos 
autores brasileiros e estrangeiros familia-
rizados com a luta socialista para tentar 
demonstrar a atualidade do pensamento 
de Marx. Reflexões sobre sindicalismo, 
partido político, imperialismo, ecologia, 
entre outras, são abordadas neste livro, 
espécie de minienciclopédia marxista que 
procura reafirmar a importância do lega-
do de Marx nos dias de hoje.

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

História cultural da imprensa
Marialva Barbosa
Mauad Editora 
264 páginas, R$ 46,00

Marialva Barbosa reconstrói cem anos da 
história da imprensa brasileira apresen-
tando um cenário da nossa própria histó-
ria. Através dos jornais cariocas a autora 
mapeia os múltiplos movimentos da im-
prensa no século passado, como as trans-
formações dos jornais na virada do século, 
as relações ambíguas da imprensa com o 
poder no Estado Novo, a questão da cen-
sura durante a ditadura militar, entre ou-
tros fatos marcantes.

Mauad Editora (21) 3479-7422
www.mauad.com.br FO
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