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livros

Estátuas invisíveis
Gilberto Figueiredo Martins 
Nankin Editorial / Edusp 
216 páginas, R$ 40,00

Este livro trata da obra da escritora Cla-
rice Lispector por um ângulo geralmen-
te pouco explorado, o das experiências 
do espaço público na ficção da autora. 
Gilberto Martins aborda experiências de 
exílio e morte, infância (faminta), hu-
milhações na pobreza, faltas e carências, 
cidades diversas e diferentes (Recife, Rio 
de Janeiro, Brasília), brasileiros sem lugar 
ou destino, entre outros temas que per-
passam os textos de Clarice.

nankin Editorial (11) 3106-7567
www.nankin.com.br

o professor do jovem imperador
Adílio Jorge Marques  
Vieira & Lent Casa Editorial 
208 páginas, R$ 30,40

A pesquisa minuciosa em manuscritos origi-
nais no Brasil e em Portugal traça a história 
de Alexandre Vandelli (1784-1862), um dos 
últimos pensadores portugueses dos 800, 
iluminista de orientações práticas. No Brasil, 
Alexandre também foi um dos mestres da 
família imperial, responsável, entre outros, 
por despertar em dom Pedro II o gosto pelas 
ciências naturais.

Vieira & Lent Casa Editorial (21) 2262-8314
www.vieiralent.com.br

No espaço cênico da 
propaganda política
Adolpho Queiroz (Org.) 
Papel Brasil Editora 
332 páginas, R$ 30,00

Adolpho Queiroz aborda em seu livro o pa-
pel da mídia, da comunicação e do marketing 
político nas campanhas presidenciais em 19 
artigos que relatam as ações de comunicação 
e de propaganda mais marcantes no decorrer 
das disputas pelo poder governamental, tra-
çando assim uma reflexão sobre os diferentes 
contextos que os presidenciáveis tiveram que 
construir suas estratégias eleitorais.

Papel Brasil Editora (12) 2125-1700 
adolpho.queiroz@metodista.br

A escuta singular  
de Pixinguinha 
Virgínia de Almeida Bessa 
Alameda Editorial 
348 páginas, R$ 67,00

Virgínia Bessa procura explorar a trajetó-
ria de Pixinguinha focando seu estudo na 
“escuta singular” revelada nas composições, 
interpretações e arranjos do músico. O livro 
reconstrói o painel cultural e musical do Rio 
de Janeiro nas primeiras décadas do século 
XX, apontando para a mistura de elementos 
do folclore, influências jazzísticas, discursos 
da música erudita e até para as necessidades 
das indústrias fonográfica e radiofônica que 
permeavam a obra do músico. 

Alameda Editorial (11) 3012-2400
www.alamedaeditorial.com.br

oniska
Pedro de Niemeyer Cesarino 
Editora Perspectiva / FAPESP 
424 páginas, R$ 100,00

Oniska: poética do xamanismo na Ama-
zônia é um estudo etnográfico sobre os 
marubos do alto rio Ituí (vale do Javari, 
Amazonas) que examina os cantos e de-
poimentos de xamãs que se dedicam, por 
meio da linguagem poética, a dilemas tais 
como a morte e os ciclos vitais, a consti-
tuição do mundo e da pessoa, as relações 
entre visível e invisível.

Editora Perspectiva (11) 3885-8388
www.editoraperspectiva.com.br

rimas de ouro e sândalo
Daniela Mantarro Callipo 
Editora Unesp 
264 páginas, R$ 37,00

Através de seu estudo, a autora demons-
tra a importância e a presença do poeta 
francês Victor Hugo nas crônicas de Ma-
chado de Assis, entre os anos 1859 e 1897, 
expondo os contextos históricos, políti-
cos e literários em que cada história está 
inserida, assim como traça uma reflexão 
sobre a influência da França na produção 
cultural brasileira.

Editora unesp (11) 3242-7171
www.editoraunesp.com.brfo
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