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Dicas de leitura
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você se informar

Você gosta de se debruçar sobre os livros, mas sente falta, às vezes, de boas indicações e de referências de
leitura? Neste mês, o Parceria ouviu servidores que sugeriram algumas obras, demonstrando preocupação
com aspectos sociais e políticos da história brasileira e da democracia no País. Há, ainda, outras dicas de
leitura, como relatos de viagem. O espaço está aberto também para receber suas sugestões.

Práticas corruptas ou aceitáveis?
s limites entre as práticas sociais definidas na', de Robert D. Putnam, publicado pela edi-

'como corruptas e as que são consideradas tora Fundação Getúlio Vargas. A proposta do
aceitáveissãootemade"Corrupção— umestudo autor é mostrar como as forças do
sobre poder público e relações pessoais no Brasil",	associacionismo, da confiança e da coopera-
obra indicada por Odilon Vargas, daÁrea de Proje- ção contribuem para a boa governança e pros-
tos Institucionais. O cientista social Marcos Otávio	peridade econômica. De acordo com Odilon,
Bezerra parte da análise de três casos de corrupção. a proposta do livro é interessante, pois ressal-
Faz um estudo relevante sobre o tema, apontando a ta a importância do capital social como fator
fragilidade entre o legítimo e o ilegítimo. Aobra, que fundamental da democracia, invertendo a idé4
recebeu o prêmioAnpoc de melhortese em Ciên- comumente estabelecida de uma democracia
cias Sociais em 1994, foi lançada pela editora Relume	dependente do capital econômico. A obra foi
Dumará.	 indicada também pelo responsável pela Área

Outra indicação é o livro "Comunidade e de Consultoria Temática, Sabino José Fortes
Democracia - a experiência da Itália Moder-	Fleury.

Exclusão social é tema de obrasSabino indica
também
relatos de
viagem

Maurício
Trigueiro:
contraposição à
versão oficial

Feia riqueza e importância teórica, Sabino indica
" Executivo e Legislativo na nova ordem cons-

titucional » , de Argelina Cheub Figueiredo e Fernando
Limongi, edido pela FGViFapesp. Segundo ele, a
obra é importante para que se entenda o funciona-
mento dos mecanismos institucionais e políticos no
Brasil após o ano de 1988. 

Por considerar a exclusão social um dos te-
mas mais relevantes a serem estudados atualmen-
te, Sabino aponta, ainda, "Economia Global e Ex-
clusão Social", de Gilberto Dupas, editora Paz e
Terra; e 'Quarto de despejo", de Carolina de Je-
sus, editora Ática. Dupas faz uma análise crítica
do capitalismo e da globalização, que, segundo
Sabino, por ser um texto de fácil assimilação, pode
ser compreendido por todos e não somente pe-
los "iniciados" em ciência social e econômica.

"Quarto de despejo", um dos livros indicados no
vestibular deste ano pela UFMG, foi escrito na
forma de diário, na década de 50, e relata a vida
de uma mulher favelada e humilde na grande me-
trópole. 'Exemplo de dignidade perante uma con-
dição que normalmente avilta os seres humanos,
é um testemunho agudo da realidade ainda hoje
vivida por uma grande parte da população do Br1

si[", salienta Sabino.
Para relaxar - As notas de viagem de Goethe
são a sugestão do consultor para os momentos
de descanso. O titulo da obra é "Viagem à Itália
1786/1788", lançado pela Cia. Das Letras. Se-
gundo Sabino, o relato é interessante, pois alterna
observações sobre o meio físico, a história e prin-
cipalmente as pessoas que o autor encontra, rela-
tadas através do seu olhar peculiar.

Privatizações na berlinda
nbÁiaurício Trigueiro, professor da Escola do portante por se tratar de uma contraposição à

	

li Legislativo, indica "O Brasil Privatizado",	versão oficial que insiste na necessidade e no

	

do jornalista Aloísio Byondi, editado pela Perseu	benefício das privatizações. A outra sugestão,

	

Abramo. O livro aborda o programa de	'Quatro Gigantes da Alma", de Mira e Lopez,
privatizações implementado pelo governo fede- lançado pela editora José O'mpio, fala sobre sen-
ral, citando os casos da Companhia Siderúrgica timentos humanos. Medo, ciúme, amor, ira e
Nacional (CSN) e das empresas que compunham dever são discutidos nas perspectivas biológica,

	

o sistema Telebrás. Para Trigueiro, a obra é im-	cultural, social e psiquiátrica.
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