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Machado e rosa – leituras 
críticas

Marli Fantini (org.) 
Ateliê Editorial 
510 páginas, R$ 64,00

A coletânea reúne estudos críticos pro-
duzidos por diversos autores especialis-
tas na literatura de Machado de Assis e 
Guimarães Rosa. O livro alia o contexto 
de produção com a recepção das obras 
desses dois clássicos brasileiros trazendo 
artigos que acenam para novos enqua-
dramentos e perspectivas de leitura.

Ateliê Editorial (11) 4612-9666  
www.atelie.com.br

A geografia do voto nas 
eleições presidenciais do 
Brasil: 1989-2006

Cesar Jacob, Dora Hees, Philippe 
Waniez e Violette Brustlein 
Editora Vozes / Editora PUC-RJ 
168 páginas, R$ 45,00

Este livro é resultado do trabalho dos mais 
de 10 anos do grupo de pesquisadores 
franco-brasileiros que se dedicou a re-
colher, investigar e analisar os padrões de 
comportamento eleitoral, através do ma-
peamento dos resultados das cinco últi-
mas eleições presidenciais, levando-se em 
consideração o país em seu conjunto.

Editora Vozes (24) 2233-9000  
www.vozes.com.br

Dicionário brasileiro de 
epônimos em medicina

Osiris Costeira 
Editora Unifesp 
560 páginas, R$ 100,00

Este dicionário oferece ao leitor quase 6 
mil verbetes, trazendo, de cada médico 
ou cientista que emprestou seu nome a 
uma descoberta, os dados biográficos, a 
região de origem e o ano de nascimento 
e de morte. Além disso, traz ainda refe-
rências bibliográficas a cada verbete. Um 
livro de referência obrigatória. 

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

A cinemateca brasileira – Das 
luzes aos anos de chumbo
Fausto Douglas Correa Jr. 
Editora Unesp 
294 páginas, R$ 46,00

O livro aborda o conceito de cinemateca 
desde o surgimento das primeiras cole-
ções de filmes até os dias atuais. O autor 
procura compreender as especificidades 
da experiência brasileira no panorama 
político e cultural do país, analisando 
o projeto político-pedagógico da insti-
tuição para o campo da educação e de 
políticas culturais entre 1952 e 1973.

Editora unesp (11) 3107-2623  
www.editoraunesp.com.br

Em torno de Joaquim Nabuco
Gilberto Freyre 
A Girafa 
336 páginas, R$ 21,00

Em torno de Joaquim Nabuco é uma 
coletânea de diversos artigos escritos 
por Gilberto Freyre (1900-1987), um 
dos autores que mais escreveram sobre 
o abolicionista Joaquim Nabuco. Estu-
dioso da sociedade patriarcal, Freyre 
se dispõe a entender o drama pessoal 
de Nabuco, figura de transição entre a 
Monarquia e a República. 

A Girafa (11) 5085-8080  
www.artepaubrasil.com.br

vacina antivariólica – Ciência, 
técnica e o poder dos homens, 
1808-1920

Tania Maria Fernandes 
Editora Fiocruz 
144 páginas, R$ 20,00

O livro trata das ações de combate à va-
ríola durante o século XIX e início do 
XX, com ênfase no processo de criação e 
atuação do Instituto Vacínico Municipal 
(IVM) do Rio de Janeiro, responsável 
por implantar no país a vacina anti-
variólica animal. A autora mostra os 
conflitos com a geração de higienistas 
liderados por Oswaldo Cruz.

Editora Fiocruz (21) 3882-9007  
www.fiocruz.br/editoraFo
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