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livros

Entre palavras e números
Renato Sérgio de Lima 
Editora Alameda 
308 páginas, R$ 42,00

Aqui estão resultados de pesquisas reali-
zadas durante uma década no campo da 
segurança pública, trazendo a produção de 
conhecimentos no domínio das ciências 
sociais bem como a organização das agên-
cias que compõem o sistema de justiça cri-
minal e às estratégias dos encarregados de 
aplicar lei e ordem. O foco central da obra 
repousa nas relações entre conhecimento 
acadêmico e suas implicações práticas.

Editora alameda (11) 3012-2400 
www.alamedaeditorial.com.br

Pandemias:  
a humanidade em risco
Stefan Cunha Ujvari 
Editora Contexto 
216 páginas, R$ 33,00

A mídia fala recorrentemente sobre o me-
do dos cientistas de que a humanidade 
posa ser vítima de uma pandemia capaz 
de matar milhões de pessoas no mundo 
todo. A pesquisa de Ujvari tenta mostrar, 
de forma precisa e sem exageros, o que 
pode acontecer com os seres humanos, 
num futuro próximo. 

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

Kluge: a construção 
desordenada da mente humana
Gary Marcus  
Tradução de Roberta Gregoli 
Editora Unicamp 
288 páginas, R$ 48,00

A visão de Marcus mostra o cérebro à luz 
da evolução humana e argumenta que a 
mente não é um órgão que surge “perfeito” 
e “projetado”, mas vai encontrando meca-
nismos adaptativos, “kluges”, para dar conta 
das necessidades que surgem e, nesse movi-
mento, vai se “construindo” e se adequando. 
Por isso, é o órgão que melhor revela o fun-
cionamento do processo evolutivo.

Editora Unicamp (19) 3521-7718
www.editora.unicamp.br

o plano e o pânico  
Maria Helena Pereira Toledo Machado 
Edusp 
246 páginas, R$ 37,00

O estudo recupera as vozes dissonantes 
dos que viveram a Abolição e destaca o 
papel dos escravos e libertos que chegaram 
a inspirar programas de reforma agrária 
e projetos de integração social, posterior-
mente esquecidos com o advento da Re-
pública. Revelando assim os mecanismos 
de censura que ocultaram a história no 
período até hoje. 

Edusp (11) 3091-2911
www.edusp.com.br

o moderno em revistas: 
representações do rio  
de Janeiro de 1890 a 1930
Cláudia de Oliveira / Monica Velloso / Vera Lins 
Editora Garamond / Faperj 
268 páginas, R$ 42,00

Aqui estão três ensaios que analisam as con-
figurações do moderno a partir das revistas 
como fonte de estudo. São revelados os gru-
pos intelectuais e seus elos com os grupos 
sociais da trama urbana carioca, a natureza 
diferenciada das revistas em função do pú-
blico leitor e da própria concepção do que é 
moderno. O livro é acompanhado de uma 
farta iconografia sobre o período. 

Editora Garamond (21) 2504-9211
www.garamond.com.br

Warchavchik: fraturas  
da vanguarda
José Lira 
Editora Cosac Naify / FAPESP 
554 páginas, R$ 89,00

O estudo de José Lira traz uma análise do 
momento vanguardista, inserindo a obra 
do arquiteto Gregori Warchavchik em um 
triângulo de forças com Mário de Andrade e 
Lúcio Costa, como vértices do modernismo 
no Brasil. A edição traz mais de 350 ima-
gens, entre fotos, documentos e projetos, 
que acompanham a biografia do arquiteto 
ucraniano que chegou ao Brasil em 1923. 

Cosac Naify (11) 3218-1473
www.cosacnaify.com.brfo
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