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Paisagem e academia: 
Félix-Émile Taunay e o Brasil
Elaine Dias 
Editora da Unicamp 
400 páginas, R$ 48,00

Elaine Dias faz uma biografia de Félix-Émile 
Taunay (1795-1881), além de reunir vasta 
documentação sobre aspectos de sua múl-
tipla atividade. O artista contribuiu muito 
para a estruturação moderna do campo da 
arte no Brasil, criando em suas pinturas uma 
interpretação original do gênero da paisa-
gem histórica de sua época.

editora da Unicamp (19) 3521-7718  
www.editora.unicamp.br

Pensamento alemão  
no século XX – vol. 1
Jorge de Almeida e Wolfgang Bader 
(orgs.) 
Editora Cosac Naify/Goethe-Institut 
312 páginas, R$ 69,00

Inicialmente um ciclo de palestras reali-
zadas no Goethe-Institut, em São Paulo 
em 2007, são abordados temas levantados 
pelos grandes protagonistas do pensamen-
to alemão, como Weber, Freud, Heidegger, 
Hannah Arendt, Benjamin, Adorno, Ernst 
Bloch, Marcuse, Habermas e Luhmann, por 
intelectuais de primeira linha. 

editora Cosac naify (11) 3218-1444  
www.cosacnaify.com.br

Poesia reunida /  
Euclides da Cunha
Leopoldo Bernucci e  
Francisco Foot Hardman (orgs.) 
Editora Unesp 
492 páginas, R$ 43,00

O perfil poético de Euclides da Cunha é 
agora integralmente revelado. Em Poesia 
reunida é possível entender os traços esti-
lísticos e retóricos do autor. A poesia eucli-
diana mostra a transição do romantismo 
ao modernismo no país, abordando temas 
como o repúdio à escravidão e a utopia re-
volucionária republicana à metafísica do eu 
e da vida humana desgarrada da religião.

editora Unesp (11) 3242-7171  
www.editoraunesp.com.br

A força elétrica  
de uma corrente
André K. T. Assis e Júlio A. Hernandes 
Edusp/Edufal 
256 páginas, R$ 48,00

Este livro apresenta uma discussão his-
tórica, conceitual e matemática sobre as 
cargas superficiais em condutores com 
corrente constante. Ele discute experiên-
cias e cálculos analíticos que comprovam 
a existência de uma força elétrica entre 
um fio resistivo com corrente constante 
e uma carga elétrica parada próxima ao 
fio, contrariando afirmações de diversos 
cientistas. 

edusp (11) 3091-4008  
www.edusp.com.br

Calúnia: Elisa Lynch  
e a Guerra do Paraguai
Michael Lillis e Ronan Fanning 
Editora Terceiro Nome 
312 páginas, R$ 48,00

Elisa Lynch, companheira irlandesa de So-
lano López, tem sua história resgatada. O 
livro reconta a trágica história da Guerra 
do Paraguai sob o enfoque de uma mulher 
e traça um pouco da cultura e dos costumes 
parisienses da segunda metade do século 
XIX, bem como os inéditos padrões de con-
duta das paraguaias daquela época.

editora Terceiro nome (11) 3816-0333  
www.terceironome.com.br

Império de várias faces
Ronaldo Vaninfas & Rodrigo Monteiro 
(orgs.) 
Alameda Editorial 
400 páginas, R$ 60,00

Constituído por 17 artigos reunidos sobre 
as relações de poder no mundo ibérico 
da época moderna, recortadas a partir da 
noção de império, o livro procura com-
preender a sociedade portuguesa marcada 
por uma dimensão imperial, levantando 
aspectos pertinentes às monarquias, aos 
movimentos sociais, às instituições e práti-
cas religiosas, à escravidão, entre outros.

alameda editorial (11) 3862-0850  
www.alamedaeditorial.com.brfo
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