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História, Ciências, Saúde: 
Manguinhos
Suplemento Junho 2008, v. 15 
Fiocruz, Garamond Universitária, Faperj 
312 páginas, R$ 25,00

A revista trimestral da Casa Oswaldo Cruz/
Fiocruz lança o suplemento especial Gêne-
ro e Ciências que traz, entre vários temas, 
dois artigos sobre a institucionalização das 
ciências e a profissionalização científica no 
Brasil. O volume levanta inúmeras questões 
como: o pensamento científico é masculino 
ou feminino? As diferenças biológicas entre 
homens e mulheres influenciam as habilida-
des cognitivas em alguns ramos da ciência?  

Fiocruz (21) 2209-4111 
www.coc.fiocruz.br/hscience

Boleiros do Cerrado:  
índios xavantes e o futebol
Fernando de Luiz Brito Vianna 
Annablume Editora / FAPESP 
336 páginas, R$ 40,00

O livro nos apresenta xavantes em cuja vida 
social o futebol é presença cotidiana, motivo 
para encontros interaldeias, foco de diverti-
mento e de disputas, via de conexão com as 
cidades brasileiras – pela força de atração, 
entre outras coisas, da profissão de jogador.
Fernando Vianna conta sobre os sentidos 
do futebol para uma parte do povo xavante, 
habitante do Cerrado do Mato Grosso, cru-
zando várias antropologias. 

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

Política: palavra feminina
Raquel Paiva 
Mauad X Editora 
240 páginas, R$ 36,00

Política: palavra feminina traz pela primeira 
vez uma pesquisa sobre a crescente partici-
pação feminina nas candidaturas a postos 
legislativos e executivos. Raquel Paiva indica 
que a participação das mulheres no processo 
eleitoral tende a superar, na prática, os privi-
légios decorrentes da separação entre mascu-
lino e feminino dentro da estrutura de uma 
ordem social de dominância patriarcal.

mauad X (21) 3479-7422  
www.mauad.com.brFo
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Biografismo: reflexões sobre  
as escritas da vida 
Sergio Vilas Boas 
Editora Unesp 
258 páginas, R$ 39,00

As obras biográficas, que encontram mui-
tos leitores no Brasil, acabam de ganhar um 
livro que discute as referências conceituais 
e metodológicas sobre este gênero. Sergio 
Vilas Boas analisa as biografias de JK, Nelson 
Rodrigues, Garrincha, Chatô, Mauá, Stefan 
Zweig e Fidel Castro amparado em seis tópi-
cos: descendência, fatalismo, extraordinarie-
dade, verdade, transparência e tempo. 

editora unesp (11) 3242-7171
www.editoraunesp.com.br

A retórica de Rousseau
Bento Prado Jr. 
Cosac Naify 
462 páginas, R$ 69,00

O livro reúne oito ensaios de Bento Prado Jr. 
publicados em jornais e revistas sobre a obra  
do pensador Rousseau (1712-1778), além de 
um ensaio inédito escrito durante o exílio do 
autor na França. Com estilo tão literário quan-
to filosófico, ele parte de Foucault e propõe 
uma estratégia retórica que pressupõe a lin-
guagem como parte de uma situação concreta, 
em que existe um reconhecimento mútuo en  tre  
aquele que fala e aqueles para quem se fala.

Cosac naify (11) 3218-1444  
www.cosacnaify.com.br

Cultura militar e de violência  
no mundo antigo: Israel, Assíria, 
Babilônia, Pérsia e Grécia
Luiz Alexandre Solano Rossi 
Annablume / FAPESP 
116 páginas, R$ 25,00

Por muito tempo a história foi um conjunto 
de narrativas sobre reis e generais e seus fatos 
decisivos acabavam por coincidir com as gran-
des batalhas. No entanto, Luiz Alexandre Rossi 
nos apresenta em seu livro o aspecto quase 
sempre ocultado desta disciplina. Sua abor-
dagem concentra-se na violência como fenô-
meno humano de todas as épocas e espécies e 
procura analisar os porquês das guerras.

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


