
LANÇAMENTOS 

A Bahia e a Carreira da Índia 
Editora Hucitecl Editora da Unicamp 
José Roberto do Amarai Lapa 
380 páginas I R$ 40,00 

Esta é uma preciosa e esperada 
reedição do estudo de Amaral Lapa, 
recentemente falecido, publicado pela 

primeira vez há 30 anos e resultante 
de sua tese de doutorado, orientada 
pelo professor Sérgio Buarque de 
Holanda. A obra analisa em 

profundidade as navegações e o intercâmbio comercial 
no mundo colonial lusitano, entre os séculos 16 e 18. O 
elo entre metrópole e colônia, então, era a cidade portuária 
de Salvador, na Bahia. A capital também servia como 
ponto de passagem entre os navegadores lusos e o sul da 
África e o litoral asiático. Apresentado em fac-símile. 

Decifrando a Terra 
Oficina de Textos 
Wilson Teixeira et ali 
557 páginas I R$ 75,00 

Editado com cuidado, este livro é 
uma ferramenta fundamental para 
alunos e professores que desejam 
descobrir como é a dinâmica natural 
do planeta Terra, decifrando 
conceitos básicos das Ciências 

Geológicas. A obra é um fascinante manual de 
investigação do nosso planeta, explicando didaticamente 
o seu surgimento e o seu funcionamento, a partir de 
análises de recursos energéticos, sempre enfatizando o 
papel do homem como agente modificador. 

O Planeta Simbiótico 
R o eco 
Lynn Margulis 
140 páginas I R$ 21,00 

A professora Lynn Margulis, do 
Departamento de Geociências da 
Universidade de Massachusetts, nos 
EUA, vem provocando polêmicas 
na comunidade científica ao 
defender, com vigor, a simbiose 
como um novo conceito para se 

estudar a Biologia. Segundo preconiza a autora, a 
simbiose, a convivência com contato físico de organismos 
de espécies diferentes, é uma idéia fundamental para que 
se possa entender como se dá a origem da inovação 
evolutiva. Neste livro, a professora faz um balanço de 
suas descobertas e, num estilo saboroso, desvenda os 
mistérios da vida, da célula aos ecossistemas, partindo 
das bactérias para chegar ao homem. 

REVISTAS 

Saúde Paulista 
2001 -número 1- ano 1 

A revista acaba de ser criada 
e visa a atender aos interessados 
no funcionamento do Complexo 
Unifesp/SPDM, fornecendo aos 
envolvidos em questões de 
saúde- médicos, enfermeiros, 
docentes e estudantes- artigos 
que divulguem as descobertas 
mais recentes de cada área 

do conhecimento médico e científico. A periodicidade 
será trimestral e a revista pode ser obtida pelos telefones 
(Oxxll) 5579-1328. No número de estréia, o perfil 
da camisinha feminina, o novo centro de diagnóstico 
em câncer e a busca pelo envelhecimento saudável. 
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Revista de Ciências Humanas 
2000- número27 

Editada pelo Centro de Filosofia 
e Ciências Humanas da · 
Universidade Federal de Santa 
Catarina, este número da revista 
discute as inquietações que 
afligem a todos sobre os caminhos 
que o mundo seguirá no futuro. 
Para tanto, há artigos do escritor 
português José Saramago 

sobre a história como ficção e a ficção como história 
e de Luiz Bevilacqua sobre os rumos tomados pela 
ciência neste novo milênio. E também os artigos: 
Brasil e Argeptina em Perspectiva Comparada, 
de Vicente Palermo; Mudança Social no Brasil, 
de Maria José Rezende, entre outros. 

MARGEM 

Mitologias 
do presente 

Margem 
Número 11 

A nova edição da revista 
semestral do Departamento de 
Ciências Sociais da Pontifícia 
Universidade Católica de São 
Paulo traz o dossiê Mitologias do 
Presente, uma ampla discussão 
da conflituosa relação entre as 
novas descobertas relacionadas 
ao progresso tecnológico e à 
inteligência coletiva e à informação. 

Entre os artigos do dossiê: O Mito do Progresso, de John 
Gray; Infernos da Diferença, de Edgard de Assis Carvalho; 
Além da Revolução da Informação, de Peter Drucker; A 
Cibergeografia e os Continentes das Cidades Mundiais, 
de Elvio Rodrigues Martins; A Comunicação da Violência, 
de Rosamaria Luiza de Melo Rocha; entre outros. 

PESQUISA FAPESP • ABRIL DE 2001 • 73 


