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Lançamento livro

Sexta-feira, 04 de dezembro
de 18:30 às 22:00hs

Lançamento do livro

A Máquina da Memória

Almanaque Abril - O tempo presente entre a história e o jornalismo de Mateus Henrique de faria Pereira

“O tempo presente entre a história e o jornalismo – A máquina da memória”, livro do professor de História da UFOP
(Universidade Federal de Ouro Preto), Mateus Henrique de Faria Pereira, será lançado dia 04 de dezembro, a partir das 18h30,
na Quixote Livraria e Café. – Rua Fernandes Tourinho, 274, Bairro Funcionários.

O livro percorre a história do Almanaque Abril, o mais longevo e bem-sucedido produto editorial do gênero em circulação no
Brasil Lançado em 1974 pela Editora Abril, o Almanaque é certamente mais bem sucedido empreendimento editorial do ramo,
com recordes sucessivos de tiragem e boa aceitação junto ao seu público.

Como compreender e explicar o feito dessa obra que, em sua campanha publicitária de 1984, definiu-se como uma Máquina
da Memória? O que era lembrado e o que era esquecido por esse livro-máquina? No livro o autor sugere como as mudanças
editoriais do Almanaque pode ter interferido no modo de pensar de seus leitores. O Almanaque Abril é um almanaque? Como
jornalistas e historiadores usam o passado, abusam dele e o representam? Os historiadores detêm o monopólio do passado?
Por quais razões uma história dita factual, tradicional e cronológica é desejada e solicitada pelos leitores de textos históricos?
A história singular coletivo ainda faz (e produz) sentido? Estas são algumas das respostas que Mateus Pereira procura
responder com sua obra.

“A máquina da memória” narra com riqueza de detalhes as estratégias editorias adotadas pelo Grupo Abril. As pesquisas
realizadas por Mateus Pereira abrangeram as edições de 1974 a 2006 e procuram mostrar, numa análise densa, mas de
leitura estimulante o que o autor chama de “tempo presente” a partir da leitura das páginas do Almanaque Abril.

Mateus Pereira acredita que a obra despertará especial interesse entre profissionais de jornalismo e acadêmicos, em
particular professores de História.
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