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O Desafio de Ensinar 
Ciências no Século XXI 
Edusp 
Ernst Hamburguer e Cauê Matos, 
organizadores 
352 páginas I R$ 25,00 

Este lançamento reúne alguns 
dos textos apresentados durante 
a Quarta Mostra de Material 
de Divulgação e Ensino 
das Ciências, realizada no ano 

passado. A razão principal do evento foi pensar formas 
de desenvolvimento da divulgação científica, considerada 
pelos organizadores como uma das principais alternativas 
para a melhoria do ensino em tempos de crise. 
Entre os vários artigos: "Internet para os Professores 
de Química e Ciência" e "Viajando com Dalí". 
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Reflexões sobre a Vida 
e a Morte: Abordagem 
Interdisciplinar 
do Paciente Terminal 
Editora da Unicamp 
Vera Lúcia Rezende, organizadora 
128 páginas I R$ 15,00 

Um tema delicado com uma 
boa abordagem: a morte. Os vários 
artigos desta coletânea tentam 
refletir sobre o assunto de forma 

a mostrar como a morte não deve apenas ser vista 
pelo profissional da saúde como uma derrota, mas 
igualmente pode servir como forma de reflexão sobre 
a suposta onipotência da medicina, que pode, de outro 
lado, ser entendida como sinônimo de impotência. 

DESVENDANDO 
O ARCO·IRIS 

Desvendando o Arco-Íris: 
Ciência, Ilusão 
e Encantamento 
Companhia das Letras 
Richard Dawkins 
424 páginas I R$ 34,50 

O celebrado professor 
da Universidade de Oxford 
discute o racionalismo científico, 
visto em geral em oposição direta 
à poesia e ao humanismo. Neste 

livro delicioso, Dawkins- a partir do poema de Keats, 
em que o poeta critica Newton por ter destruído o 
encanto etéreo do arco-íris com suas descobertas- diz 
que a ciência pode servir como fonte de inspiração para 
os humanistas. O professor condena as pseudociências 
e o obscurantismo daqueles que atacam as verdadeiras 
ciências, chamando-as de arrogantes e absolutas. 

REVISTAS 

Revista USP 
Número 46 

A edição de junho-julho-agosto 
da Revista USP traz um dossiê 
que encerra a trilogia sobre 
os SOO anos do Descobrimento 
do Brasil, desta vez com 
o título "Depois de Cabra l: 
Formação do Brasil", que 
reúne belos estudos sobre 

como se formou o que chamamos hoje de povo 
brasileiro. Os artigos passam pela Antropologia, 
Sociologia, História, revelando a fundo 
como se configuraram as grandes etnias nacionais 
e o universo multiétnico que compõe o país. 

Wired 
Outubro 

Uma das mais belas revistas 
internacionais dedicadas 
às novas tecnologias, a Wired 
traz como tema central um 
assunto que vem fascinando 
os jovens e irritando os donos 
de gravadoras de todo o 
mundo: o Napster, o processo 
de gravação e distribuição pela 

rede de músicas. Sem direitos, é claro. Além de discutir 
os rumos tomados pela pirataria on line, a Wired 
apresenta a úitima novidade no assunto, o Gnutella, 
um upgrade do Napster, ainda mais poderoso. Há uma 
entrevista com David Boies, o homem forte da Microsoft, 
que apresenta seus planos de defesa contra o Napster. 
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Cinemais 
Número 23 

A última edição desta revista 
bimestral, que discute 
os rumos do cinema e questões 
audiovisuais, traz na capa 
uma entrevista com o cineasta 
Zelito Viana sobre o maestro 
Villa-Lobos, tema de seu 
mais recente fi lme. Publicada 
pela Editorial Cinemais 

em parceria com a Odebrecht e com a Secretaria para 
o Desenvolvimento do Audiovisual do Ministério 
da Cultura, a revista tem também artigos sobre o Pagador 
de Promessas, Estorvo, O Resgate do Soldado Ryan 
e memória e cinema, entre outros. 
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