
LIVROS 

DNA DNA: o segredo da vida 
James D. Watson 
Companhia das Letras 
472 páginas, R$75,00 

O polêmico descobridor, ao lado 
do colega Francis Crick, do modelo 
do DNA, em abril de 1953, num 
pequeno artigo na revista Nature, 

conta como chegaram a perceber o funcionamento 
da estrutura da vida. Partindo dos estudos do abade 
Mendel e suas famosas ervilhas, Watson faz um 
saboroso retrato de como, "nos ombros" de outros 
cientistas, a dupla chegou à sua descoberta 
revolucionária. O livro fala de passado, mas também 
aponta dilemas do futuro, como a clonagem. 

Companhia das Letras (11) 3707-3500 
www.companhiadasletras.com.br 

Gilberto Freyre: 
um vitoriano dos trópicos 
Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke 
Editora Unesp 
486 páginas, R$ 58,00 

O grande sociólogo pernambucano 
vem ganhando, aos poucos, uma 
merecida reavaliação por parte dos 

meios acadêmicos que, por anos, desprezaram suas teorias 
sobre a mistura de raças no Brasil. Esse livro tem 
o mérito de ser uma biografia intelectual de Freyre, que 
traz à luz o seu mundo cultural, em especial o percurso 
de influências inglesas que moldaram o pensamento 
do recifense. Um guia para o mundo freyriano. 
Editora Unesp (11) 3242-7171 
www.editoraunesp.com.br 

Os italianos 
João Fábio Bertonha 
Editora Contexto 
304 páginas, R$ 43,90 

Todo mundo no Brasil parece ter um 
parente italiano. Quem afinal é esse 
povo que parece permear quase todas 
as culturas do globo e que, por aqui, 

está em todos os estratos sociais, com sua língua, sua 
cultura e seus costumes? O historiador João Bertonha 
é um especialista no assunto e o revela, de forma muito 
divertida e consistente, em todos os seus aspectos, 
da sua história até o que é ser italiano hoje. 

Editora Contexto (11) 3832-5838 
www.editoracontexto.com.br 

Arcádia nassoviana: 
natureza e imaginário 
no Brasil holandês 
George Rembrandt Gutlich 
Annablume/FAPESP 
162 páginas, R$ 30,00 

Essa é uma reflexão das mais 
originais sobre a dimensão simbólica 

dos elementos naturais do Brasil como retratados 
pelos artistas flamengos que vieram com o príncipe 
Maurício de Nassau ao Brasil, no século 17, 
quando da invasão batava ao Nordeste. 

Annablume (11) 3812-6764 
www.annablume.com.br 

Pena de aluguel: 
escritores jornalistas 
no Brasil de 1904 a 2004 
Cristiane Costa 
Companhia das Letras 
400 páginas, R$ 49,00 

A partir de uma questão colocada 
por João do Rio, em 1904, sobre 

se a profissão de jornalista tinha algo a contribuir com 
a arte literária (algo que ele sabia fazer muito bem), 
Cristiane Costa partiu em busca de todos os escritores 
que, por necessidade econômica ou mera afinidade, 
exerceram o ofício em redações de jornal. Lá estão 
Graciliano Ramos, Nelson Rodrigues, João do Rio 
e, mais recentemente, Bernardo Carvalho e Marcai 
Aquino. Jornalista, a autora escreve com sabor de arte. 

Companhia das Letras (11) 3707-3500 
www.companhiadasletras.com.br 

Os descaminhos 
do São Francisco 
Marco Antônio T. Coelho 
Paz e Terra 
288 páginas, R$ 55,00 

Um assunto que está em todas 
as páginas dos jornais, a transposição 
do rio São Francisco ganha aqui uma 

extensa análise histórica, geográfica, social e, é claro, 
econômica. O estudo recupera o papel do Velho Chico 
na formação do Brasil e também discute quais seriam 
as conseqüências da mudança de seu curso na vida 
dos muitos habitantes que dependem do seu curso. 

Paz e Terra (11) 3337-8399 
www.pazeterra.com.br 
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