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A Mente Seletiva 
Campus 
Geoffrey F. Miller 
544 páginas I R$ 59,00 

Por vezes, é o poeta que ensina 
o biólogo. Vinicius de Moraes dizia 
que a beleza era mesmo fundamental 
e agora os cientistas são obrigados 
a concordar com ele. Ao menos este 
estudo de Geoffrey Miller, que 
analisa a decoberta de Darwin sobre 

a reprodução no reino animal. Segundo o professor, 
tão importante quanto as idéias do inglês sobre a seleção 
natural seriam suas observações sobre como a aparência 
é fundamental para a reprodução e a preservação 
das espécies, a chamada teoria da seleção sexual. 
Miller postula como a beleza é mesmo fundamental. 

Democracia, Violência 
e Injustiça 
Paz e Terra 
Paulo Sérgio Pinheiro (org.) 
389 páginas I R$ 37,00 

Uma discussão sobre o "não-Estado 
de Direito na América Latina" 
desenvolvida por um grupo de 
professores interessados em dissecar 
a cidadania nas democracias 
dos países do Terceiro Mundo bem 

como o funcionamento precário do sistema judiciário 
nesses lugares. Dos povos indígenas aos problemas 
dos presídios, o estudo traça um painel assustador 
do ser cidadão na América Latina e de como o Estado 
de Direito, difícil de ser alcançado, é uma necessidade. 
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Conversas com Filósofos 
Brasileiros 
Editora 34 
Marcos Nobre e José Mareio Rego 
431 páginas I R$ 34,00 

Este livro reúne a nata dos 
pensadores do Brasil, que contam 
a história da filosofia no país e dão 
suas opiniões sobre política, arte, 
religião e sobre os rumos possíveis 
que a nação pode tomar 

no futuro. Entre o corpo notável de entrevistados, 
os nomes de Miguel Reale, Gerd Bornheim, Benedito 
Nunes, José Arthur Gianotti, Ruy Fausto, Bento Prado 
Jr., Raul Landim Filho, Marilena Chaui, Paulo Arantes, 
Carlos Nelson Coutinho, Balthazar Barbosa Filho, 
Leandro Konder e Oswaldo Porchat. O volume 
é um painel de como se fez e se faz a filosofia nacional. 
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Revista Brasileira 
de Ciências Sociais 
2000- número44 

Em seu último número, 
a publicação quadrimestral 
da ANPOCS toca em vários 
temas da atualidade brasileira 
e também analisa assuntos 
modernos internacionais. 
Entre os vários artigos 
presentes nesta edição: 

''A Gênese da Favela Carioca", de Licia Valladares; 
"Xamanismo e o Contato Étnico na Amazônia", 
de Aparecida Vilaça; "A Guerra do Kosovo e a 
Desintegração da Iugoslávia", de João Pontes Nogueira; 
"Teoria Política Feminista e Liberalismo", de Luis Miguel. 

Revista Brasileira 
de História 
Volume 20- número 39 

A revista, que sempre traz 
excelentes artigos de ciências 
humanas, em seu último 
volume está dedicada ao tema 
batizado de "Brasil, Brasis". 
O dossiê reúne um número 
de artigos destinado a entender 
etapas importantes da 

formação nacional em seus períodos mais significativos. 
Entre os muitos estudos: "Retrato de uma Ausência: 
a Mídia nos Relatos da História Política do Brasil"; 
"Portugal no.Brasil: a Escrita dos Irmãos Desavindos"; 
"Os Índios e o Estado Novo na era Vargas"; "Idéias 
Escravagistas da Ilustração na Sociedade Escravista 
Brasileira"; "O Descobrimento do Brasil"; entre outros. 

Revista USP 
Número 47 

Assim como a revista citada 
acima, o volume mais recente 
da Revista USP traz o dossiê 
de capa "Projeto Brasil 500: 
Alternativas para o Século 
XXI", uma boa forma de 
discutir os 500 anos do país 
sem recorrer, mais uma vez, 
ao passado, optando, em vez 

disso, pela discussão do seu futuro. Entre os vários 
artigos presentes nesta edição, estão os estudos de 
Fernando de Castro Reinach, Marcello Rollemberg, 
Oliveiras S. Ferreira, Ana Mae Barbosa e Francisco de 
Oliveira. Ainda no tomo: "Modernidade, Valor e Arte", 
de Moacir dos Anjos, e artigo sobre Bach, de Toledo Piza. 
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