
Jean Vigo e
viqo. vulgo Almereyda
Paulo Emílio Sales Gomes, organização:
Carlos Calil
Cosac Naify / Edições Sesc SP
504 e 272 páginas, R$ 43,50

O intelectual do cinema Paulo Emílio escre-
veu o vasto estudo sobre Iean Vigo em Paris,
entre 1946 e 1954. Seu estudo, hoje conside-
rado um clássico da historiografia do cinema,
sobre o cineasta francês reconstrói, através de
uma vasta documentação, a vida de Vigo e de
seu pai, Almereyda. A escolha revela a notável
sabedoria do pesquisador, que compreendeu
ser necessário associar as duas trajetórias, do
pai e do filho, para compor um retrato da vida
e da obra de Iean Vigo.
CosacNaify (11) 3218-1444
www.cosacnaify.com.br

Patrícios: sírios e libaneses
em São Paulo
Oswaldo Mário Serra Truzzi
Editora Unesp
356 páginas, R$ 50,00

Oswaldo Truzzi acrescenta à história da imigra-
ção sua pesquisa sobre sírios, libaneses e seus
descendentes, que se referem uns aos outros
como patrícios - um grupo urbano que for-
mou uma colônia numerosa no estado de São
Paulo. O livro aborda as trajetórias sociais por
eles percorridas entre os anos 1990 do século
XIX e a década de 1960 do século passado.
Editora Unesp (11) 3242·7171
www.editoraunesp.com.br

Aulas de Anatol Rosenfeld:
a arte do teatro
Publifolha
408 páginas, R$ 34,90

O alemão Anatol Rosenfeld, fugido do nazis-
mo, chegou ao Brasil em 1937 e se transfor-
mou em referência para os estudiosos teatrais.
Suas aulas, concorridas, foram recuperadas
por Neusa Martins, que as transcreveu e as
conservou para a posteridade. O resultado é
um panorama do teatro, da tragédia grega,
passando por Ibsen, Pirandello e Brecht até
o teatro brasileiro contemporâneo.
Publifolha (11) 3224-2186
www.publifolha.com.br
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Feios, sujos e malvados
sob medida
Luis Feria
Alameda Editorial
428 páginas, R$ 62,00

O determinismo biológico presente na medi-
cina e na criminologia no início do século XX
não é um acontecimento isolado no tempo.
A partir dessa hipótese, Luis Feria investiga a
densidade histórica do tema, analisando os
problemas sociais dos indivíduos considera-
dos "feios, sujos e malvados': problematizando
a patologização dos comportamentos antis-
sociais, ou "desviados': e as articulações entre
ciência e "defesa social"

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

o governo dos povos
Laura de Mello e Souza, Junia Furtado
e Maria Fernanda Bicalho (orgs.)
Alameda Editorial
560 páginas, R$ 65,00

O livro reúne análises de "O governo dos
povos", inicialmente um colóquio realizado
em Parati em 2005. Artigos de diversos his-
toriadores inserem a história brasileira num
contexto mais amplo, relacionando-a com
diferentes partes do mundo português, como
a África ou a Índia, colocando lado a lado as
diversas tendências que integram o debate
historiográfico luso-brasileiro.
Alameda Editorial (11) 3862-0850
www.alamedaeditorial.com.br

Cartas escolhidas, de
Michelangelo Buonarroti
Maria Berbara
Editora Unicamp / Editora Unifesp
224 páginas, R$ 46,00

Maria Berbara traduziu neste livro cartas
inéditas do artista renascentista italiano
Michelangelo, extraídas do original de uma
seleção de cartas escritas entre 1496 e 1563.
O trabalho constitui um importante docu-
mento histórico, tanto pelos aspectos trazidos
da Renascença quanto por abordar episódios
e projetos artísticos da época.
Editora Unifesp (11) 3369-4056
www.fapunifesp.edu.br/edito ra
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