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livros

Aforismos
Hipócrates (Tradução de Joffre de Rezende) 
Editora Unifesp 
144 páginas, R$ 18,00

Hipócrates é considerado por muitos o “pai da 
medicina”. O grego era um “asclepíade”, mem-
bro de uma família que durante várias gera-
ções praticara os cuidados em saúde. Para ele, 
muitas epidemias relacionavam-se com fatores 
climáticos, raciais, dietéticos e do meio onde 
as pessoas viviam. Muitos de seus comentários 
nos Aforismos são ainda hoje válidos.

editora Unifesp (11) 2368-4022  
www.fapunifesp.edu.br/editora

Ciência, civilização e  
república nos trópicos
Alda Heizer 
Antonio Augusto Passos Videira (orgs.) 
Mauad/Faperj 
384 páginas, R$ 46,00

O livro é uma coletânea que reúne 21 textos 
relacionados às práticas das ciências no Brasil 
no período chamado de Primeira República 
ou República Velha. Entre esses: “Congressos 
e exposições científicas”, de Marta de Almeida; 
“A divulgação científica no Rio de Janeiro na 
década de 1920”, de Ildeu de Castro Moreira; 
“A revolta era da vacina?”, de Marco Pamplona; 
“O museu paraense entre o Império e a Repú-
blica, de Nelson Sanjad; “Antropologia, raça e 
questão nacional”, de Nísia Trindade Lima.

mauad editora (21) 3479-7422  
www.mauad.com.br

Nordeste semita – Ensaio sobre  
um certo Nordeste que em 
Gilberto Freyre também é semita
Caesar Sobreira 
Global Editora 
224 páginas, R$ 32,00

Professor da Universidade Federal de Pernam-
buco, Sobreira descreve os inúmeros vestígios 
de cultura judaica presentes no universo his-
tórico e cultural do Nordeste. O seu guia nessa 
jornada é o antropólogo Gilberto Freyre, que, 
como diz o pesquisador defendeu a miscig-
nação das culturas.

Global editora (11) 3277-7999  
www.globaleditora.com.br

Maçonaria, anti-racismo e 
cidadania – Uma história de lutas 
e debates transnacionais
Celia Maria Marinho de Azevedo 
Annablume 
288 páginas, R$ 42,00

O estudo reúne a história da maçonaria co-
mo canal de mobilidade social e de forma-
ção política, cultural e moral do cidadão e a 
história da presença de cidadãos negros nas 
altas esferas da sociedade brasileira na era  
da escravidão. Nesse movimento, conhece-
mos os intelectuais negros que se destacaram 
entre as elites brancas do século XIX.

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

intelectuais e imprensa – Aspectos 
de uma complexa relação
Álvaro Santos Simões Junior  
Luiz Roberto Cairo e Cleide Antonia 
Rapucci (orgs.) 
Nankin Editorial  
224 páginas, R$ 45,00

Resultado de um seminário na Unesp, o livro 
reúne artigos de vários pesquisadores sobre 
a imprensa no século XIX, estudando a con-
tribuição da mídia escrita da época para a 
formação e consolidação da cultura letrada 
do país. Entre os artigos: “Os primeiro jor-
nalistas brasileiros”, de Isabel Lustosa; “Im-
prensa, história e literatura”, de Ana Luiza 
Martins; “As ilustrações luso-brasileiras”, de 
Mauro Póvoas, entre outros.

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

o guardador de segredos
Davi Arrigucci Jr. 
Companhia das Letras 
280 páginas, R$ 49,00

O livro reúne vários textos do intelectual bra-
sileiro. Na primeira parte são analisados textos 
poéticos de Cecília Meireles, João Cabral de 
Melo Neto e Carlos Drummond de Andrade, 
entre outros.  A ficção de João Guimarães Ro-
sa é revista na segunda parte em contraponto 
a outros escritores de sua época. 

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