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EXTRATO
Livros

Resistência 
ao golpe
Unidos pela Liberdade!  
(Libretos, 104 p.)

A Campanha da Legalidade é um momento 
político único na história recente do país. Em 
agosto de 1961, logo após a renúncia do presi-
dente Jânio Quadros, os ministros militares veta-
ram a posse do vice João Goulart, dando origem a 
uma mobilização popular de resistência ao golpe 
contra a Constituição. Em linguagem voltada 
para os jovens, este livro do jornalista e escritor 
Rafael Guimaraens situa o episódio da Legalida-
de no âmbito da disputa ideológica entre Estados 
Unidos e União Soviética, a Guerra Fria, desta-
cando o papel do movimento popular na resistên-
cia democrática liderada pelo então governador 
Leonel Brizola. Enquanto Brizola sensibilizava 
os gaúchos através de uma cadeia radiofônica, 
o movimento popular, articulado no Comitê de 
Resistência Democrática, tratava de organizar a 
população contra a tentativa de golpe.

Epopeia
em HQ
Tragédia da Rua da Praia em 
Quadrinhos (Libretos, 60 p.)

Com roteiro de Rafael 
Guimaraens e desenhos de Edgar Vasques, essa 
é uma das mais eletrizantes versões da história 
real ocorrida em setembro de 1911, em Porto 
Alegre. Quatro misteriosos estrangeiros assal-
tam uma casa de câmbio na Rua da Praia e se 
envolvem numa fuga enlouquecida pelo centro 
da então pacata capital gaúcha, em um cenário 
de bondes, pequenos comércios e carruagens que 
ganha movimento e graça no traço de Vasques. 
O episódio abala profundamente o cotidiano da 
cidade. Enquanto os ladrões são perseguidos, dois 
empresários produzem um filme, que vai estrear 
apenas dez dias após o assalto. Lançado em 2005, 
o livro Tragédia da Rua da Praia, de Guimara-
ens,  venceu o Prêmio O Sul, Nacional e os Livros, 
escolhido pela Câmara Rio-grandense do Livro 
como Melhor Narrativa longa. Um século depois 
do episódio, os desenhos de Vasques mostram o 
ritmo frenético dos acontecimentos e retratam a 
belle époque  porto-alegrense do início do século 
20. Foram dois anos de trabalho recompensados 
por um produto de excelente acabamento gráfico. 
O projeto tem capa de Clô Barcellos e financia-
mento do Fumproarte.

Caos, crise 
e vertigem
Estendendo McLuhan:  
da Aldeia à Teia Global  
(Sulina, 216 p.)

Vinícus Andrade Pereira, 
doutor em Comunicação e Cultura pela Ufrj, ana-
lisa nesse livro, sob diferentes aspectos, as ideias do 
pensador Marshall McLuhan. Sugere que o pen-
samento de McLuhan pode assumir novas dimen-
sões interpretativas no campo da comunicação, 
ganhando extensões ainda não exploradas nos seus 
significados ou mesmo ser estendidas no tempo 
com a intenção de alcançar o presente, já que se-
riam válidas para o entendimento dos problemas e 
desafios colocados pelas novas tecnologias de in-
formação e de comunicação. O autor também pro-
põe um trocadilho com as palavras “estendendo” 
e “entendendo”, fazendo eco a um dos livros mais 
importantes de McLuhan, Understanding Media: 
the extensions of man.

Formação moral
Cinema de Animação (Sulina, 270 p.)

Com o subtítulo Um diálo-
go ético no mundo encantado das 
histórias infantis, a obra de Ca-
rolina Lanner Fossatti, psicólo-
ga e doutora em Comunicação 
Social pela PUCRS, representa 
uma contribuição valiosa para a 
compreensão do cinema de ani-
mação a partir de um diálogo com a ética. A re-
lação dos primeiros anos de vida da criança com 
a formação dos padrões de comportamento e de 
valores é tratada na análise das histórias infantis 
em linguagem cinematográfica. 

Identidade coletiva
Festa, religião e cidade – corpo e 
alma do Brasil (Medianiz, 208 p.)

A troca e a comunicação são 
os fundamentos essenciais da 
experiência humana em coletivi-
dade, afirma a autora, Léa Freitas 
Perez, professora da UFMG e 
doutora em Antropologia Social e Etnologia 
(Paris), que apresenta uma das mais completas 
análises já publicadas sobre a cultura brasileira, 
suas contradições, hibridismos e antagonismos 
equilibrados, como define Juremir Machado da 
Silva na apresentação.

Física  e falta
de docentes
Física no ensino médio: falhas e soluções (Edipucrs, 
276 p.)

Organizada pelo profes-
sor da Faculdade de Física da 
PUCRS, João Bernardes da 
Rocha Filho, a obra reúne tex-
tos de diversos autores em que 
são análisados e discutidos, 
entre outros pontos, a pouca 
procura pela licenciatura em 
Física e a escassez de profes-
sores para esta área no cenário 
educacional.

ELISA LUCINDA

Notícias do 
feminino
Rola na cama a mulher.
Pensamentos do masculino assanham seus 
orifícios de dama.
Rola já úmida a mulher 
cujos seios pulsam e se dilatam,
cujos bicos fervem duros para o alto,
mirando o teto do quarto.
Rola na cama ...
isso se sabe, 
mas não serve qualquer um.
Só serve quem ela ama.

Rio, verão 2005


