
LIVROS 

Política e drogas 
nas Américas 
Thiago Rodrigues 
Educ/FAPESP 
334 páginas / R$ 39,00 

A pesquisa chega no momento mais 
do que necessário e traz uma notável 
discussão sobre a questão do chamado 
narcotráfico, discutido aqui sem 

os preconceitos, mitos e tabus que costumam revestir 
a questão e impedir uma boa apreciação do tema. 
Partindo de uma análise dos antecedentes históricos, 
Rodrigues mostra como foi montado todo um sistema 
jurídico e legal sobre o assunto, só piorando as coisas. 

Editora Educ (11) 3873-3359 
educ@pucsp.br 

INFIUENZA, 
A MEDICINA ENFERMA 

Influenza, a medicina 
enferma 
Liane Maria Bertucci 
Editora Unicamp/ FAPESP 
448 páginas / R$ 32;00 

Tema pouco discutido, a epidemia 
de gripe espanhola que assolou 
São Paulo em 1918 serve como pano 
de fundo para discutir o estado dos 

serviços de saúde nacionais da época. A pesquisadora 
revela como, diante das mortes, a população perdeu 
a confiança na nova e incipiente medicina científica 
e, por um bom intervalo de tempo, foi obrigada 
a um convívio forçado com curandeiros, herboristas, 
rezadeiras e outros, mostrando mazelas ainda 
não de todo resolvidas no país. 

Editora Unicamp (19) 3788-7235/7786 
www.editora.unicamp.br ou vendas@editora.unicamp.br 

A queda do Muro de Berlim 
Flavia Bancher 
Ateliê Editorial 
136 páginas / R$ 20;00 

Uma visão nacional e diferenciada 
de um fato fundamental que fechou 
com chave de ouro o século 20: 
a queda do Muro de Berlim. 
Mas a autora não se prende apenas 

aos eventos, já muito discutidos, que levaram ao fim 
do muro que separava as duas Alemanhas e as duas 
formas de ideologia. Bancher também analisa o que 
significa um fato histórico e suas ramificações. Uma 
análise muito lúcida e inovadora de um acontecimento. 

Ateliê Editorial (11) 4612-9666 
www.atelie.com.br ou atelie_editorial@uol.com.br 

Redação científica 
Paulo Abrahamsohn 
Guanabara Koogan 
272 páginas / R$ 40,00 

Um guia para solucionar as eternas 
dúvidas sobre como escrever teses, 
dissertações e artigos para revistas 
especializadas. Com uma linguagem 
simples e direta, o autor dá uma série 

de dicas para estudantes de graduação, pós-graduação, 
em especial nas áreas de Ciências Naturais, Biologia, 
Medicina e outras áreas da saúde. O pesquisador ensina 
o que escrever ou não escrever, o estilo preciso 
da redação científica, como reunir material e escrever 
o texto, como desenvolver as idéias, como publicar 
e fazer um bom texto final. 

Editora Guanabara (21) 2221-9621 
www.editoraguanabara.com.br ou gbk@editoraguanabara.com.br 

Língua e realidade 
Vilém Flusser 
Annablume Editora 
228 páginas / R$ 32,00 

Um livro fora de catálogo há várias 
décadas está de volta numa bonita 
edição da Annablume. Considerado 
pelo crítico Anatol Rosenfeld como 
uma obra magistral, ainda que ele 

discordasse de suas teses, Língua e realidade é uma 
bela discussão sobre a filosofia da língua, escrita por um 
tcheco em português. No cerne da teoria de Flusser, 
a noção de que realidade, conhecimento, universo e toda 
a verdade são aspectos lingiísticos. Leitura recomendada. 

Annablume Editora (11) 3812-6764/3031-9727 
www.annablume.com.br 

§ 
LIDERANÇAS 

DO CONTESTADO 

Lideranças do Contestado 
Paulo Pinheiro Machado 
Editora Unicamp/FAPESP 
400 páginas / R$ 28,00 

Em tempos que o Movimento dos 
Sem-Terra ocupa as manchetes dos 
jornais, torna-se leitura necessária 
esse revisitar como se deu e acabou 
o movimento social do Contestado, 

em Santa Catarina e Paraná, entre 1912 e 1926. É uma 
boa discussão sobre a história social do sertão e de 
como, a partir de entrevistas com sobreviventes, se pode 
analisar como foi a luta dos caboclos e sertanejos 
pelo que eles entendiam como liberdade e justiça. 

Editora Unicamp (19) 3788-7235/7786 
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