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Um Olhar à Esquerda:
A Utopia Tenentista na
Construção do Pensamento
de Nelson Wernecl< Sodré
Editora Revan/FAPESP
Paulo Ribeiro da Cunha
336 páginas I R$ 35,00

Conhecido pensador marxista
e um analista crítico da realidade

brasileira, Nelson Werneck Sodré é visto neste estudo
sob um prisma inovador, a partir de suas raízes
revolucionárias. Segundo o autor, para cornpreendê-lo é
preciso remeter ao seu passado, que mostra o historiador
e o intelectual como advindo do antigo militar.
Para Cunha, Sodré supriu as carências teóricas com
a experiência pessoal dentro da corporação militar.

Ciência, Tecnologia
e Sociedade:
o Desafio da Interação
Iapar/ADT
Lucy dos Santos, Elisa Ichikawa, Paulo
Sendin, Doralice Cargano (orq.)
271 páginas I R$ 20,00

REVISTAS

Brazilian Journal
of Medical and
Biological Research
Volume 35 - Agosto de 2002

A publicação mensal da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto
traz nesta edição os seguintes

artigos: ''A Tobacco DNA Reveals
Two Different Transcription
Patterns in Vegeta tive and

Reproductive Organs", de L da Silva, P.C.S. Angelo,
J.B. Molfetta; "Genetic Characterization of Dengue
Virus Type 3 Isolates in the State of Rio de Janeiro,
2001", de M.P. Miagostovich, F.B. dos Santos,
E.V. Costa; "Molecular Identification of Sicilian
Thalassemia Associated with B-Thalassemia
and Hemoglobin S in Brazil", de T.G. Andrade,
A. Fattori, M.F. Sonati; "Presence of Ductal Carcinoma
in situ Confers an Improved Prognosis"; entre outros.
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Revista do Instituto
de Medicina Tropical
de São Paulo
Volume 44 - Novembro de 2002

A revista editada mensalmente
pelo instituto traz na edição
de novembro um dossiê sobre
o 29° Annual Meeting on Basic

• Research in Chagas Disease e
o 18° Meeting of the Brazilian Society of Protozoology,
eventos realizados entre 4 e 6 de novembro no Hotel
Glória, Caxambu. Segundo a apresentação da publicação,
feita por Sergio Schenkman e Igor de Almeida,
os encontros tiveram resultados práticos notáveis,
entre esses a integração de especialistas de vários países,
reunidos para a redução da doença de Chagas.
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Revista Brasileira
de Ciências Sociais
Número 50

o livro traz uma reunião de artigos
organizados pelo Grupo de Estudos
em Inovação Tecnológica na

Agricultura (Geita), fruto do fórum Gestão da Interação
Ciência, Tecnologia e Sociedade, ocorrido em março
deste ano no Instituto Agronômico do Paraná. Os textos
pretendem enfatizar o papel da sociedade na fixação
de objetivos e na avaliação dos resultados dos projetos
de ciência e tecnologia como contribuição para o debate.

Para celebrar os 50 números
da revista quadrimestral,
a Associação Nacional
de Pós-Graduação e Pesquisa
em Ciências Sociais traz uma edição
especial com um CD-ROM (com os

números 1 ao 50) que inclui uma coleção completa
da publicação, da primeira até esta edição. Entre
os artigos da versão impressa: "Por uma Sociologia
do Desemprego", de Nadya Guimarães; "A Antropologia
na Era de Confusão", de David Lewis, entre outros.

O Irracional
Editora Unesp
Gilles Gaston Granger
292 páginas I R$ 31,00

Em tempos quando todos tentam,
em vão, diminuir a irracionalidade
que tomou conta do mundo
globalizado, o professor francês

iJtÊii aponta na direção oposta com
seu estudo polêmico sobre a

necessidade do componente irracional em nossa
sociedade. Segundo Gilles Granger, o mundo científico
deveria reavaliar a sua aversão contumaz à
irracionalidade e compreendê-Ia como uma força
criativa importante e, ao mesmo tempo, uma opção
que pode ser consciente contra o excesso racionalista,
que, para ele, é também um perigo.

o Irraâonal
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