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A ciência como profissãoA ciência como profissãoA ciência como profissãoA ciência como profissãoA ciência como profissão
Dominichi Miranda de Sá
Editora Fiocruz, (21) 3882-9093

O chamado homem de letras cultivava
os mais variados saberes e se ostentava
com autoridade na Corte Imperial.
Mas, com o passar do tempo, começou
a ser acusado de reproduzir cultura

inútil e recebeu títulos pouco elogiosos
como retórico e enciclopédico. Com voz ativa nessa

crítica à exibição do homem de letras, emerge a figura do
cientista, que busca se estabelecer como o profissional da
pesquisa. Esse processo é analisado no livro recém-publicado
pela Editora Fiocruz.

O útero artificialO útero artificialO útero artificialO útero artificialO útero artificial
Henri Atlan
Editora Fiocruz, (21) 3882-9093

Depois da pílula contraceptiva, da inse-
minação artificial e da fecundação in
vitro, o próximo método a ser utilizado
poderá ser o útero artificial. Esta técnica,

além de ter funções terapêuticas, veio para
substituir as atuais incubadoras que mantêm vivos os

bebês prematuros. Assim, os úteros artificiais, associados às
técnicas atuais de procriação medicamente assistidas,
permitirão a qualquer um, homem ou mulher, “procriar” sem
recorrer a uma mulher que “empreste” seu útero.

Políticas internacionais de saúdePolíticas internacionais de saúdePolíticas internacionais de saúdePolíticas internacionais de saúdePolíticas internacionais de saúde
na Era Vna Era Vna Era Vna Era Vna Era Vargasargasargasargasargas
André Luiz Vieira de Campos
Editora Fiocruz, (21) 3882-9093

A atuação do Serviço Especial de
Saúde Pública (Sesp) entre os anos
de 1942 e 1960 é o tema principal

desta obra da coleção História e Saúde da
Editora Fiocruz  Alvo de paixões e polêmicas enquanto

existiu, pela primeira vez o Sesp é objeto de estudo pioneiro e
profundo, estabelecendo um novo patamar para a reflexão
sobre a história da saúde do Brasil.  O Sesp foi criado em
1942, durante a Segunda Guerra Mundial, instituído pelo
Estado Novo em associação com o governo americano. De
início, pretendia-se que fosse uma agência provisória,
responsável por políticas sanitárias pontuais em regiões
(Amazônia e Bacia do Rio Doce) produtoras de matérias-primas
estratégicas para o esforço de guerra. O órgão, no entanto,
existiu por 48 anos, sendo extinto em 1990.

Educação, comunicação e tecnologiaEducação, comunicação e tecnologiaEducação, comunicação e tecnologiaEducação, comunicação e tecnologiaEducação, comunicação e tecnologia
educacional: interfaces com o campo da saúdeeducacional: interfaces com o campo da saúdeeducacional: interfaces com o campo da saúdeeducacional: interfaces com o campo da saúdeeducacional: interfaces com o campo da saúde
Simone Monteiro e Eliane Vargas (organizadoras)
Editora Fiocruz, (21) 3882-9093

Os usuários dos serviços de saúde assimilam
o conteúdo dos materiais educativos que
recebem? Qual a eficácia das tecnologias
educacionais como instrumentos de comu-
nicação? De que modo compatibilizar os

numerosos interesses que se confrontam e os signi-
ficados construídos na relação entre os emissores e os receptores
dessas mensagens? Os órgãos públicos e privados que financiam
a produção de material educativo têm acompanhado o resultado
da veiculação e utilização desses recursos? Saberes de quais áreas
disciplinares estão, ou deveriam estar, na base da produção e da
avaliação desse material? Eis algumas das reflexões trazidas pela obra.
Como uma das autoras dessa coletânea destaca, “a habilidade de
comunicar está na habilidade de contextualizar. Isto quer dizer que o
saber comunicar, em qualquer tipo de recurso, está relacionado com
a capacidade de conseguir perceber e entrar nos variados contextos
que constituem cada situação de comunicação”.

Vírus, mosquito e modernidade – a febreVírus, mosquito e modernidade – a febreVírus, mosquito e modernidade – a febreVírus, mosquito e modernidade – a febreVírus, mosquito e modernidade – a febre
amarela no Brasil entre ciência e políticaamarela no Brasil entre ciência e políticaamarela no Brasil entre ciência e políticaamarela no Brasil entre ciência e políticaamarela no Brasil entre ciência e política
Ilana Löwy
Editora Fiocruz, (21) 3882-9093

Entre as doenças infecciosas, a febre
amarela ocupa um lugar de destaque na
história do Brasil. Na campanha desen-

volvida por Oswaldo Cruz, sua erradicação
na capital da República, em 1901, alcançou a dimensão

simbólica de vitória da civilização contra “uma maldição dos
trópicos”. Os esforços feitos, na primeira metade do século 20,
para controlar a febre amarela no país são apresentados nesta
obra da historiadora Ilana Löwy. Entretanto, a autora não se limita
a apresentar a história da febre amarela no Brasil, mas uma
reflexão sobre uma fase crucial da história da doença.
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Maria Luiza Heiborn, Estela Aquino, Michel
Bozon e Daniela Knauth (organizadoras)
Editora Fiocruz, (21) 3882-9093

Ao longo de dez capítulos, os autores
esmiuçam a questão da sexualidade e

reprodução entre adolescentes, investigando temas
como histórico familiar e socialização para a sexualidade;
relacionamentos afetivos e suas rupturas; moralidade sexual;
práticas e repertórios sexuais; ocorrência ou não de gravidez e
aborto; vivências de maternidade e paternidade; repercussões
da gravidez  na escolaridade e na entrada no mercado de trabalho.
A publicação traz os resultados de uma grande pesquisa realizada
em três capitais de estados – Rio de Janeiro, Salvador e Porto
Alegre – com quase cinco mil jovens de 18 a 24 anos.


