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Estado e cinema no Brasil

Anita Simis
Annablume
312 páginas, R$ 4 0 ,0 0

Um estudo interessante sobre a controver-
sa relação entre Estado e cinema no Brasil, 
em que a autora se pergunta como, apesar 
da simbiose entre os dois, o primeiro se 
organizou e o segundo, não. Estabelecendo 
comparação entre o período autoritário e 
o democrático, a pesquisadora desenvolve 
tópicos fundamentais. 

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

V iagens ultramarinas: 
monarcas, vassalos 
e governo a distância
Ronald Raminelli
Alameda Casa Editorial
320  páginas, R$ 4 6 ,0 0

A pesquisa mostra como os vassalos do 
monarca português, transferido para o Bra-
sil em 1808, contribuíram para manter o 
império, durante tantos séculos, e como 
a lealdade ao rei viabilizou um governo 
ainda que a longa distância. Sem a ajuda 
desses homens, com certeza as conquistas 
reais seriam inviáveis.  

Alameda Casa Editorial (11) 3862-0850 
www .alamedaeditorial.com.br 

Tietê, o rio que a cidade perdeu 
— São Paulo, 1890 - 1940
Janes Jorge
Alameda Casa Editoria / FAPESP
24 0  páginas, R$ 38 ,0 0

Os primeiros 50 anos de República na 
capital paulistana são revividos por Ja-
nes Jorge a partir das transformações 
sofridas pelo maior rio que atravessa a 
cidade. Com base na história do cotidiano 
das populações que viviam e dependiam 
dos recursos oferecidos pelo Tietê, o au-
tor acompanha as tensões que sempre 
envolvem o processo de urbanização, os 
interesses econômicos e a degradação do 
meio ambiente.  

Alameda Casa Editorial (11) 3862-0850 
www .alamedaeditorial.com.br

Preconceito racial: 
modos, temas e tempos
Antonio Sérgio G uimarães
Cortez Editora
14 4  páginas, R$ 17,9 0

Mais um livro da Coleção Preconceitos, 
que já tratou de temas como preconceito 
contra mulheres, crianças, homossexuais 
etc. O destaque deste novo tomo é o pre-
conceito racial, analisado em todos os seus 
aspectos, revelando que conceitos como 
raça ainda vigoram entre nós, apesar do 
que nos ensina, ao contrário, a ciência. 

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

D icionário etno-histórico 
da A mazônia colonial
Antonio Porro
IEB
19 0  páginas, R$ 10 ,0 0

Com esta publicação, Antonio Porro con-
tribui para a difusão do conhecimento 
multidisciplinar sobre o período colonial 
na região amazônica e os povos indígenas 
que ali viviam. Baseando-se em relatos dei-
xados por cronistas europeus, o dicionário 
etno-histórico reúne centenas de verbetes, 
divididos em cinco seções: Povos e Territó-
rios; Aldeias e Lugares; Chefes e Pajés; Cren-
ças e Divindades; e Economia e Sociedade.

IEB  (11) 3091-1149 
www .ieb.usp.br

Inimigo Rumor  
Revista de Poesia
Cosac Naify, 7 Letras
328  páginas, R$ 33,0 0  

A edição que comemora os seus 10 anos 
presenteia-nos com “Crise do verso”, de 
Mallarmé, “Discurso do centenário da fo-
tografi a”, de Paul Valéry, além de um ensaio 
sobre Ana Cristina, Cacaso e Leminski. Sem 
nenhum editorial ou manifesto poético de-
clarado que a caracterize, a revista defi ne-se 
apenas como periódico semestral que se 
destina à publicação de poemas e textos crí-
ticos ou documentais referentes à poesia. 

Cosac Naify (11) 3218-1444
www .cosacnaify.com.brFO
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