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Rede Globo: 40 anos
de poder e hegemonia

Alexandre Wollner
e a formação do design
moderno no Brasil

Valério Cruz Brittos e César Bolãno
Paulus
376 páginas, R$ 33,00

Os 40 anos da Rede Globo merecem
mais do que mera comemoração.
Merecem também um estudo crítico
como se propõe este livro, uma coletânea de artigos
de acadêmicos analisando os pontos altos e baixos
da história da emissora e de como ela se confunde
com a construção da democracia nacional. Boa parte
dos artigos, portanto, fala da relação delicada
da emissora com os vários governos e de como
ela construiu os parâmetros de comunicação no país.

André Stolarsky
Cosac Naify
112 páginas, R$ 36,00

Um livro-documentário que traz
a história da vida e da obra do homem que foi o grande
pioneiro do design moderno brasileiro. O texto discute
aspectos do desenvolvimento de seu trabalho e é
resultado de longas entrevistas com o designer, que,
aliás, participou do belo projeto gráfico do estudo.
Cosac Naify (11) 3218-1444
www.cosacnaify.com.br
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www.paulus.com.br

0 pacto imperial: origens
do federalismo no Brasil
Miriam Dolhnikoff
Editora Globo
336 páginas, R$ 39,00

Partidos e coligações
eleitorais no Brasil
Silvaria Krause e Rogério Schmitt (orgs.)
Editora UNESP/ Fundação Konrad
Adenauer
144 páginas, R$ 29,00

Neste momento de crise
institucional, em que se fala a todo
momento da necessidade de uma reforma política dos
problemas das coligações entre partidos, a Fundação
Konrad Adenauer reuniu um grupo de pesquisadores
para discutir o tema em profundidade. Entre os tópicos,
a lógica das coligações, a análise comparativa
das estratégias eleitorais nas eleições majoritárias etc.
Editora Unesp (11) 3242-7171
www.editoraunesp.com.br

Um estudo histórico profundo
e invovador sobre a passagem política
do Império para a República.
Na contramão de antigas interpretações, Miriam
Dohlnikoff mostra que a consolidação do Estado
nacional brasileiro resultou de uma negociação, antes
não explorada pela historiografia, entre as elites
políticas das províncias e o poder central, então a Corte
no Rio de Janeiro. Assim, segundo a pesquisadora,
o arranjo institucional determinou a forma
da Federação até a proclamação da República, em 1889.
Editora Globo (14) 3767-1000
www.globolivros.com.br

Vencer ou morrer:
futebol, geopolítica
e identidade nacional
Gilberto Agostino
Mauad/Faperj
272 páginas, R$ 38,90

A frase que dá título ao livro foi dita
por Mussolini em 1938, não na frente de batalha, mas
pouco antes de uma partida de futebol da Azurra.
A pesquisa mostrar de que forma o jogo se integrou
com os modelos e sistemas políticos, bem como
sua participação nos processos de construção
de identidades nacionais, em especial no Brasil.
Editora Mauad (21) 2533-7422
www.mauad.com.br

Sortilégios do avesso:
razão eloucura
Ckr/ na literatura brasileira
!
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Luzia de Maria
Escrituras Editora
320 páginas, R$ 16,00

Uma análise fascinante
de como a loucura perpassa,
em diversos momentos, a literatura brasileira.
Passando por Álvares de Azevedo,
Machado de Assis, Coelho Neto, Lima Barreto,
Autran Dourado, Renato Pompeu etc.
entendemos a loucura ficcional.
Editora Escrituras (11) 5082-4190
www.escrituras.com.br
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