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Mão e contramão

Paula Montero e Álvaro Comin (orgs.)
Editora Globo
568 páginas, R$ 55,00

Em comemoração aos 40 anos da revis-
ta Novos Estudos do Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento (Cebrap), Paula 
Montero e Álvaro Comin organizam al-
guns ensaios recentes da revista neste li-
vro que se pretende ser uma reunião de 
análises sobre o mundo contemporâneo. 
Entre os autores estão Antonio Candido, 
Francisco de Oliveira, Ismail Xavier, Ha-
bermas, Frederic Jameson, Perry Anderson 
e Roberto Schwarz.

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

Azeredo da Silveira: 
um depoimento
Matias Spektor (org.)
Editora FGV 
400 páginas, R$ 57,00

O depoimento inédito, gravado entre 1979 
e 1982, ilustra a vivacidade e as contradi-
ções do pensamento de Antônio Azeredo 
da Silveira, ministro das Relações Exte-
riores durante o governo Geisel. Azeredo 
operou uma transformação no compor-
tamento do país no mundo, estabelecendo 
articulações com a África, Oriente Médio, 
Estados Unidos e Argentina. 

Editora FGV (21) 3799-4427
www.fgv.br/editora 

Identidades fl uídas no judaísmo 
antigo e no cristianismo primitivo
Paulo Augusto Nogueira, 
Pedro Funari e John Collins (orgs.)
Annablume Editora / FAPESP
346 páginas, R$ 38,25

Os ensaios deste volume têm o caráter de 
investigações, estudos de caso que ilumi-
nam aspectos dos problemas mais amplos 
sobre as identidades judaica e cristã. Os 
autores trabalham com o conceito de que 
identidade  é sujeita à negociação, apon-
tando as maneiras como judaísmo e cris-
tianismo elaboraram suas identidades.

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

O português e o tupi no Brasil

Volker Noll e Wolf Dietrich (orgs.)
Editora Contexto  
240 páginas, R$ 46,00

O português e o tupi no Brasil apresenta o 
lado linguístico das relações entre a antiga 
língua tupinambá e a portuguesa, desde os 
primeiros contatos na época da descoberta 
até a presença atual do nheengatu progêni-
to na Amazônia. Os pesquisadores questio-
nam quais foram as infl uências que o tupi 
pode ter exercido na fonética, na morfolo-
gia e no léxico da língua portuguesa trans-
plantada para o Brasil. 

Editora Contexto (11) 3832-5838
www.editoracontexto.com.br

Raça como questão

Marcos Maio e Ricardo Santos (orgs.)
Editora Fiocruz / Faperj
316 páginas, R$ 38,00

A obra é uma reunião de ensaios, não 
cronológicos, selecionados pelos organi-
zadores, que vão da biologia às ciências 
sociais, antropologia e história, com va-
riados enfoques. Analisando discussões 
sobre o pensamento higienista e trajetórias 
da antropologia física no Brasil do sécu-
lo XIX, os artigos abrangem até as atuais 
correlações do pensamento racial com as 
tecnologias genômicas. 

Editora Fiocruz (21) 3882-9039
www.fi ocruz.br/editora

Ideologia e contraideologia

Alfredo Bosi
Companhia das Letras
448 páginas, R$ 59,50

O autor de clássicos da crítica engajada na 
defesa da liberdade de pensamento per-
corre seis séculos de história da civilização 
ocidental em busca dos momentos decisi-
vos da luta intelectual entre dominadores 
e dominados. Bosi investiga os diferentes 
signifi cados da palavra “ideologia” anali-
sando os discursos políticos, econômicos 
e culturais através da denúncia operada 
pelo pensamento hegemônico, a serviço 
das elites dominantes.

Cia. das Letras (11) 3707-3500
www.companhiadasletras.com.brFO
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