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Histórias dos gerais
Eduardo Magalhães Ribeiro (org.) 
Editora UFMG 
329 páginas, R$ 55,00

O livro apresenta pesquisas realizadas en
tre 2007 e 2010 que abordam a relação 
es    tabelecida pelo homem da região do 
altomédio São Francisco com a ocupação 
do solo e sua luta constante para praticar 
agricultura em uma região com grande 
escassez de água. Os autores traçam o perfil 
dos sujeitos que compõem esse universo e 
que trazem grande similaridade com per
sonagens da literatura mineira.

Editora UFmG (31) 3409-4650
www.editora.ufmg.br

Junto e misturado:  
uma etnografia do PCC
Karina Biondi 
Editora Terceiro Nome   
248 páginas, R$ 34,00

Junto e misturado é o resultado de uma 
investigação etnográfica a respeito da his
tória, do modo de funcionamento, da éti
ca e da organização política do Primeiro 
Comando da Capital, o PCC. Sem perder 
o rigor científico, a narrativa do livro é 
fruto da experiência vivenciada pela au
tora, que freqüentou unidades prisionais 
durante seis anos.

Editora Terceiro Nome (11) 3816-0333
www.terceironome.com.br

Criação imperfeita
Marcelo Gleiser 
Editora Record   
366 páginas, R$ 34,00

Em seu livro mais recente, o físico, na con
tramão do senso geral, desafia o conceito 
de que a natureza é regida pela perfeição. 
Ao mesmo tempo, avisa que os ateístas ra
dicais não encontraram argumentos para 
defender suas teses junto à ciência. O que 
Gleiser defende é um novo humanocen
trismo que seja capaz de refletir a nossa 
posição na ordem geral do Universo. Um 
livro de leitura agradável e fascinante. 

Editora Record (21) 2585-2000
www.record.com.br

História e contra-história:  
perfis contrapontos
Carlos Guilherme Mota 
Editora Globo 
424 páginas, R$ 64,90

Em História e contra-história estão reuni
dos os principais ensaios do historiador 
Carlos Guilherme Mota, escritos entre 1973 
e 2007, que não só revelam sua trajetória, 
como também pontuam momentos im
portantes da vida intelectual brasileira.

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

o Portugal medieval
Carlos Nogueira (org.) 
Alameda Editorial  
304 páginas, R$ 42,00

Este livro é produto dos encontros lu   
sobrasileiros de história medieval que 
reuniam anualmente estudiosos do Brasil 
e de Portugal com o objetivo de trocar 
experiências e apresentar pesquisas nessa 
área. Os artigos desse volume demons
tram que as pesquisas sobre a Idade Mé
dia portuguesa são de fundamental im
portância para compreender o passado, 
que se reflete no presente brasileiro, na 
formação de muitas instituições, leis ou 
manifestações culturais.

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

Juó Bananére: irrisor, irrisório
Carlos Eduardo S. Capela 
Nankin Editorial/Edusp   
536 páginas, R$ 65,00

Carlos Eduardo Capela, ao escrever a his
tória de Juó Bananeré – imigrante italiano, 
importante autor da literatura macarrô
nica (na verdade, personagem criado por 
Alexandre Marcondes Machado) –, com
preende em seu livro a história do cômico 
como uma crítica aos valores altos e subli
mes feita pelas classes subalternas, visando 
sua inversão.  A primeira temática da obra 
é dedicada aos textos sobre Juó Bananére e 
a segunda congrega textos do autor.

Nankin Editorial (11) 3106-7567
www.nankin.com.brFo
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