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A fortuna dos inconfidentes
André Figueiredo Rodrigues 
Editora Globo 
320 páginas, R$ 59,90

André Figueiredo Rodrigues fornece uma 
nova leitura dos acontecimentos que envol-
veram a Inconfidência mineira. Percorrendo 
vasta documentação inédita a respeito da 
condição material dos homens envolvidos 
na conjura, o autor conclui que alguns deles 
eram possuidores de riqueza e que lançaram 
mão de suborno e outras práticas ilegais para 
preservarem seu patrimônio.

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

os três dedos de Adão
Hilário Franco Júnior 
Edusp 
420 páginas, R$ 65,00

Dividido em 12 ensaios, o livro é composto 
por diferentes estudos a respeito da mito-
logia medieval, particularmente entre os 
séculos XI e XIII. O autor procura dar des-
taque ao diálogo travado entre o cristianis-
mo e as mitologias judaica, greco-romana 
e céltica, bem como à maneira com que 
este conjunto se manifestava nas práticas 
políticas, sociais e culturais da época através 
de ritos, símbolos e valores.

Edusp (11) 3091-2911  
www.edusp.com.br

História e música no Brasil
José Geraldo Vinci de Moraes e Elias 
Thomé Saliba (orgs.) 
Alameda Casa Editorial 
412 páginas, R$ 78,00

Composto por oito artigos de autores di-
ferentes, o trabalho reúne algumas recen-
tes incursões de historiadores no universo 
musical brasileiro. Longe de fornecer uma 
reconstrução linear, História e música no 
Brasil propõe fazer o resgate de apenas al-
guns flagrantes mais significativos do nosso 
passado musical; para isso, diferentes épocas, 
lugares e gostos musicais são analisados. O 
livro vem acompanhado por um CD.

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

Estudos em psicologia
Dante Moreira Leite 
Editora Unesp 
256 páginas, R$ 40,00

Nesta coletânea estão reunidos textos iné-
ditos de Dante Moreira Leite, autor que in-
troduziu a psicologia social no Brasil e que 
figura como referência para pesquisadores 
da educação, literatura e história da cultura 
brasileira. Dentre os textos, encontram-se 
artigos teóricos, verbetes para um dicionário 
de psicologia, relatos de experimentos, além 
de capítulos de sua obra inacabada História 
da psicologia contemporânea.

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

Tempo, espaço e passado  
na mesoamérica
Eduardo Natalino dos Santos 
Alameda Casa Editorial 
432 páginas, R$ 55,00

O livro é o resultado de uma diligente e 
extraordinária pesquisa realizada pelo his-
toriador Eduardo Natalino dos Santos. Pro-
curando fornecer chaves de compreensão 
do universo indígena, durante anos ele se 
debruçou sobre os chamados códices me-
soamericanos, tipo de escrita pictográfica 
através da qual os povos originários do cen-
tro e do sul do México abordavam temas 
históricos e religiosos.

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

A vingança da Hileia
Francisco Foot Hardman 
Editora Unesp 
376 páginas, R$ 54,00

Nestes 20 ensaios, Francisco Foot Hardman 
analisa as experiências vividas pelo escritor 
Euclides da Cunha em sua viagem ao norte do 
país quando encarou o desafio de “escrever a 
Amazônia”. O autor ainda parte para o estudo 
de outras representações do Brasil feitas por 
escritores nativos importantes com o objetivo 
de avaliar como a literatura moderna contri-
buiu para a formação de um retrato do país.

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