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Genética: escolhas que  
nossos avós não faziam
Mayana Zatz 
Editora Globo 
208 páginas, R$ 29,90

Professora titular de genética do Instituto de 
Biociências da USP e coordenadora do Cen-
tro de Estudos do Genoma Humano, Maya-
na Zatz resumiu em livro sua expe riência no 
ramo mais polêmico deste século. Seu foco 
são as questões éticas na produção científica 
e tecnológica, em especial nas rupturas de 
dogmas acarretadas pelas pesquisas. Entre 
os capítulos, “Paternidade ou o direito de 
não saber”; “Menino, menina e o que você 
faria se pudesse escolher”; “Projeto Geno-
ma”; “O que nos reserva o futuro”.

editora Globo (11) 3767-7880 
www.globolivros.com.br

Bestiário e discurso do gênero 
no descobrimento da América  
e na colonização do Brasil
Pedro Carlos Louzada Fonseca 
Edusc  

400 páginas, R$ 55,00

O autor conduz o leitor a uma viagem ao 
imaginário medieval. Da análise do ideário e 
do discurso do gênero presentes no bestiário 
medieval, que caracterizava o feminino como 
algo animal e demoníaco, passa a compreen-
der a visão cheia de “pecados” e “tentações” 
que os europeus tinham do Novo Mundo.

edusc (14) 2107-7252 
www.edusc.com.br

imprensa, humor e caricatura
Isabel Lustosa (org.) 
Editora UFMG 
560 páginas, R$ 83,00

Ao abordar as várias práticas da imprensa 
ilustrada, da caricatura, da fixação e da ne-
gação de estereótipos de diferentes épocas 
(séc. XVIII e XXI), o livro traça um retrato 
das produções de humor na América Latina e 
Europa,  com ampla documentação histórica, 
e analisa politicamente o humor e sua con-
textualização na história de vários países. 

editora UfmG (31) 3409-4650 
www.editora.ufmg.br

os batalhadores brasileiros
Jessé Souza 
Editora UFMG 
354 páginas, R$ 56,00

O debate acerca da chamada “nova classe 
média” ou a “nova classe trabalhadora” ga-
nha destaque no Brasil de hoje. Para Jessé 
Souza, essa classe social, que ascendeu a 
novos patamares de consumo através de 
enorme esforço, é a grande responsável pe-
lo extraordinário crescimento econômico 
dos últimos anos. O livro fundamenta-se 
em pesquisa empírica qualitativa realizada 
em todo o país, experimentando aborda-
gens diferentes das usuais nesses estudos. 

editora UfmG (31) 3409-4650
www.editora.ufmg.br

História e poesia em Drummond
Fernando Braga F. Talarico 
Edusc / FaPESP   
344 páginas, R$ 49,90

O historiador Fernando Talarico faz um es-
tudo da obra A rosa do povo, de Drummond, 
relacionando o poeta com outros escritores 
como Mário de Andrade e mesmo Thomas 
Mann. O autor aborda o universo drum-
mondiano através de referenciais analíticos, 
como indivíduo lírico, pluralidade temático- 
-formal, ato poético, gauchismo, eu / mun-
do, participação reflexiva, entre outros. 

edusc (14) 2107-7252 
www.edusc.com.br

Agenda brasileira
andré Botelho e Lilia Moritz Schwarcz (orgs.) 
Companhia das Letras 
584 páginas, R$ 54,00

O livro reúne 50 profissionais de diversas 
áreas para contribuir com o debate sobre 
as principais questões nacionais, que vêm 
suscitando discussão e reflexão e gerando 
polêmica na contemporaneidade. As con-
dições dos índios, da periferia, do racismo, 
da segurança pública e do meio ambiente, 
entre outros temas, estão na pauta do dia 
e apresentam, cada qual à sua maneira, 
diferentes graus de complexidade.

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