
Editora Terceiro Mundo Ltda. 

[B] ossos leitores sabem que 
desde o começo de 1994 
estamos comemorando os 
vinte anos de cadernos 

do terceiro mundo, que se 
cumprem em setembro deste ano. 
A proximidade do nosso vigésimo 
aniversário nos levou a criar uma 
nova seção, "Grandes Reportagens", 
onde estamos republicando os 
principais artigos desse período. 
Por isso, almejamos que os leitores 
mais consci«;mtes conheçam melhor 
a trajetória de nossa publicação e 
os mais antigos avaliem, à luz das 
novas realidades, a cobertura que 
demos a fatos que marcaram estas 
duas décadas. 
Mas a data não pode ser 
comeromorada só olhando o 
passado. Pretendemos projetar 
nosso trabalho para o futuro, 
levando em consideração as 
mudanças produzidas nestas duas 
décadas e as novas expectativas de 
nossos leitores. Assim, queremos 
estabelecer um "diálogo" com nosso 
público para conhecer sua opinião 
sobre a revista, suas diferentes 
seções, o tratamento dos temas, a 
diagramação etc. 
O questionário que publicamos a 
seguir é uma tentativa de 
estabelecer com nossos leitores 
uma relação mais direta. Desde já, 
agradecemos o tempo que 
dedicarem a respondê-lo. 

As respostas devem ser dirigidas a: 

Editora Terceiro Mundo Ltda. 
Rua da Glória, 122 - Gr. 105-106 
Glória- 20241-180 
Río de Janeiro - Brasil 

r· ~-- -- ------- -- ------ -- ---- --- - ----- --------------- · ---------------------, 

1. Que seções você considera mais interessantes? 
( ) ~érica Latina ( ) Minorias 
( ) 4frica ( ) Drogas 
( ) Asia ( ) População 
( ) Oriente Médio ( ) Mulher 
() Economia () Outros 

2. Quais seções lhe parecem menos interessantes? 

3. Interessa que incluamos outras regiões? 
() Sim () Não 
Quais? ....................................... . .. .......... _ .. . 

4. Gostaria que tratássemos de outros temas? 
() Sim () Não 
Quais? ....................................................... . 

5. Você considera bom o tamanho dos artigos? 
() Sim () Não 
Explique por que: .......................... . ................... . 

6. O que você acha de nossas capas? 
() Boas () Ruins 
( ) Regulares 

7. Alguma em particular chamou a sua atenção? 
() Sim () Não 
Lembra qual foi o número da revista? ............................. . 

8. Você considera adequado o nome da revista? 
() Sim () Não 
Por quê? ..................................................... . 

9. O que você acha da apresentação visual dos temas? 
( ) Boa ( ) Regular ( ) Ruim 

10. Qual a sua opinião sobre o Suplemento? 
( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim 

11. Tem algum outro comentário ou sugestão sobre nosso trabalho? 
.................................... · ......................... . 

Nome ..................................................... . 
Ocupação .................... Idade ........................ . 
Endereço .............. ... ................................. . 
Cidade ... .... . ... ........ . ............................ . . .. . 
Estado .......... . ........... CEP ......................... . 
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ASSINE 
DUAS REVISTAS 
QUESOMAM 
NA SUA 

" 
INFORMAÇAO 
~ - - ---------------

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
DESCRIÇÃO ' ' 
DAS OPÇÕES AVISTA APRAZO 
Assinatura anual UI [] 

de "cadernos" ou R$ 41 ,00 2X R$23,00 
"Ecologia" p/ 30/60 dias 

Assinatura anual ~ 1.:1 

de "cadernos"+ R$ 82,00 
3X R$30,00 

"Ecologia" p/ 30/60/90 dias 

D cadernos D Ecologia 
Nome: ________________ _ 

Endereço: _______________ _ 

l Bairro: ________________ _ 

1 Cidade: ________ Estado: _____ _ 

: CEP: ________ Tel.: _______ _ 

1 Profissão: _______________ _ 

Editora Terceiro Mundo Uda. • Dept2 de Assinaturas 
Rua da Glória, 122-1º andar-Glória-CEP 20241-180-Rio de Janeiro, PJ 

PEÇA TAMBÉM PELOS TELS (021) 221-7511 
OU PELO FAX (021) 252-8455 

MEU PEDIDO DE: 
D Assinatura "cadernos" D Assinatura "Ecologia" 

Nome: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade: Estado: 

CEP: Tel. : 

Profissão: 

Minha opção de pagamento é: (A) ( B) ( e l (D) 

A opção do meu amigo é: (A) ( B) ( e l (D) 

Estou efetuando meu pagamerto por. 

O Cheque(s) nominal(ais) à Editora Terceiro Mundo Ltda. 

O Reembolso Postal 

O Por Telefone (fornecer o nº do cartão de crédito) 

O Vale Postal Ag . Lapa 

O De acordo com a opção feita, autorizo o débito no cartão 

de crédito : ____ , que tem validade até_/_ 
(nome do cartão) 

Nome do titular do Cartão 

N11 do Cartão 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO 

DATA:_/__/__ 
Comprador 

L---------------------------------
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OS HERDEIROS DO PODER 
Francisco Antonio Doria e 
outros 
Rastreando a história de al
gumas famílias no Brasil, o 
autor mostra o modo "de pai 
para filho" que caracteriza a 
transmissão de poder da ellte 
dirigente em nosso país, com 
uma análise sociológica 
apoiada numa rica exposição 
de árvores genealógicas. 
R$18,60 209 pp. cod. 405 

BECO DAS GARRAFAS -
UMA LEMBRANÇA 
Marcello Cerqueira 
Com narração leve, o roman
ce desfila personagens que 
habitaram um certo quartei
rão da Copacabana dos anos 
60, onde nasceu a bossa
nova e onde marginais, boê
mios, trabalhadores, em
presários e prostitutas con
viviam pacificamente. 198 
PP cód. 357 R$14,00 

CONDOMÍNIO 
DO DIABO 
AlbaZaluar 
O livro reúne ensaios publi
cados sobre dois aspectos 
destacados pela antropólo
ga em suas pesquisas: o 
efeito devastador do crime 
organizado sobre os jovens 
da periferia urbana e a inca
pacidade do Estado de atin
gir os processos de conver
são destes jovens à carreira 
criminosa. O livro tenta des
montar a máquina destes 
"círculos infernais", para ir em 
busca de uma sociedade de 
paz, justiça e liberdade. 
278 pp cód. E-351 
R$ 24,50 

ALMANAQUE 
BRASIL 1993/94 
Editora Terceiro Mun
do/Ivan Alves 
Publicação voltada para a 
discussão de um projeto 
nacional. 
Formação da nacionalidade 
brasileira, conjuntura atual, 
povo e instituições, ativida
des produtivas, roteiro da ci
dadania e suporte estatísti
co com 60 quadro e tabelas 
atualizadas. Complementa 
o Guia do Terceiro Mundo, 
cuja nova edição está sen-
do preparada. 327pp 
E 318 R$ 19,00 

A SAGRAÇÃO DA LIBER
DADE- HERÓIS E MÁRTI
RES DA AMÉRICA 
LATINA 
Vários autores 
Trabalhos apresentados 
em seminário que juntou 
historiadores e ensaístas la
tino-americanos no Rio, em 
comemoração dos 200 
anos de Tiradentes. Simón 

Bolívar, José Martí e outros 
são tratados de forma criati
va e original. 182 pp 
cód. 353 R$ 13,00 

QUALQUER 
FERRO VELHO 
Anthony Burgess 
Um grupo heterogêneo de 
personagens leva o leitor a 
viajar através da história do 
século. Num mundo em mu
tação, eles deslocam-se no 
espaço e no tempo ao sabor 
dos conflitos na Europa e no 
Oriente Médio, e assistem à 
criação do Estado de Israel 
e de Gales independente, 
libertada do jugo saxão. 
368 pp cód. 350 R$ 23,80 

COLAPSO DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA NO 
BRASIL 
Organizado por Ana Maria 
Fernandes e Fernanda Sobral 
Um convite à reflexão sobre 
os impasses e limites deste 
setor da vida nacional, atra
vés de textos de Benício 
Viero Schmidt, Brasilmar , 
Nunes, Ivan Rocha, Miche
langelo Trigueiro e Ronaldo 
Conde Aguiar. 152 PP 

E 341 R$10,00 

VISÕESDOGOLPEDE1964 
Maria Cefina D'Araujo, Gláucio 
A D. Soares 
e Celso Castro 
O livro reúne depoimentos 
de militares que vieram a 
ocupar posições de relevo 
no sistema de informações 
criado a partir de 1964. A 
obra nos faz rever páginas 
da história recente do país, 
desde a renúncia de Jânio 
Quadros em 1961 até apos
se de Costa e Silva, em 67. 

A CONSTITUIÇÃO NA HISTÓRIA -
ORIGEM E REFORMA 
Marcello Cerqueira 

RETRATOS E FATOS DA 
HISTÓRIA RECENTE 
Carlos Castello Branco 

POLÍTICA BRASILEIRA DE 1945 A 
1990-UMAVISÃONACIONALISTA 
Oswaldo Lima Filho 

O autor examina as constituições de 
diversos países, desde a época da 
Revolução Francesa até nossos dias. 
Com uma visão erudita e corajosa da 
história, mostra os choques políticos 
que se escondem debaixo da redação 
das leis, desnudando o real funciona
mento do poder 
439 PP 
E 347 R$ 36,30 

O famoso jornalista traça os perfis 
de várias pessoas que ajudaram 
a construir a História recente bra
sileira, desde os presidentes João 
Goulart (Jango) e Jânio Quadros 
até Itamar Franco 

205 PP 
E338 
R$14,70 

Uma visão aprofundada dos princi
pais temas que estiveram em 
discussão nas últimas décadas no 
Brasil, sempre com a perspectiva de 
identificar, analisar e defender o real 
interesse nacional 

324 PP 
E-340 R$18,70 

ATENÇÃO: Se, por motivo de insuficiência de estoque, faltar algum livro de seu pedido, 
a entrega será feita parcialmente e completada posteriormente. 

SHORTCUTS
CENAS DA VIDA 
Raymond Carver 
Com prefácio do cineasta Robert 
Altman, responsável pela versão ci
nematográfica do livro, esta obra 
reúne pequenos contos sobre 
gente comum. Sua grande quali
dade é dar emoção e significado a 
fatos aparentemente destituídos 
de grandeza 
179 PP 
E348 R$12,14 

PENSAR PELO AVESSO 
Benjamin Cariai 
O economista francês analisa no livro 
o modelo de administração e geren
ciamento adotado nas empresas do 
Japão, levando em conta a própria 
mentalidade japonesa, determinante 
para as relações de trabalho existen
tes no país. Cariai mostra quais os 
aspectos da experiência japonesa 
que poderiam ser transferidos ou 
não para o Brasil, no qual esteve di
versas vezes. 
209pp 
400 
R$14,80 

CUBA CHEGA LÁ! 
Jurema Finamour 
O livro fala sobre as descobertas, in
venções, realizações científicas, 
tratamentos e curas de várias enfer- , 1 

midades. Em meio a mais de 30 anos 
de bloqueio econômico que asfixiou a 
economia cubana, o país sobrevive 
graças aos esforços do povo e do go
verno e à solidariedade internacional. 
406 PP 
E349 
R$10,00 



CIDADANIA E COMPETITIVIDADE 
Guiomar Namo de Mello 

Discussão sobre temas relativos ao 
sistema escolar, sob a ótica da gestão 
da escola e da prática da sala de aula, 
apoiando-se em trabalhos da autora 
apresentados na USP entre 1991 e 
1993, e no sem inário da Unes
co/OREALC em 1992. 
195 PP 
cód.358 
R$11,50 

SOCIALISMO 
Émile Durkheim e Max Weber 
Organizado por Luis Carlos Fridman 
Dois grandes autores clássicos da so
ciologia discorrem sobre o futuro e a 
possibilidade da justiça social plena. 
São ensaios e conferências inéditas 
em português, com análise às vezes 
até profética 
128pp E344 R$11 ,50 

NO TEMPO DE VARGAS 
Francisco Antonio Doria 

CARLSON WAD E --

Memórias, reflexões e documentos sobre os dois governos 
de Getúlio Vargas. Análise dos usos e métodos que carac
terizam o período e os grandes acontecimentos daquele 
momento fundamental da história brasileira. 
170pp 
cód. 356 
R$12,80 

ALIMENTOS NATURAIS 
PARA OBTER MAIS ENERGIA 
CarlsonWade 
Conhecido especialista norte-americano na área de saú
de mostra um programa completo para combater fadiga 
e estresse, sem drogas ou efeitos colaterais:Exercícios 
e alimentaço energéticos ajudam a retardar o envelhe
cimento 
304 pp cód.406 
R$24,90 

DESTRÓIER 
Douglas Reeman 
Narrativa sobre a Segunda Guerra Mundial, com feitos 
heróicos de homens que, mesmo levados ao ex1remo de 
sua resistência a bordo de navios precários, enfrentando 
poderio superior, conseguem se manter fiéis a seus prin
cípios pessoais. 
351 PP 
cód. 360 
R$15,00 

DO MUNDO DA LEITURA PARA A LEITURA 
DO MUNDO 
Marisa Lajolo 
Dirigido a professores, historiadores, educadores e escri
tores, o livro aborda valores e funções atribuídos à litera
tura infanto-juvenil na escola. Na segunda parte, análises 
sobre tex1os literários. 
109 pp cód. 359 
R$8,00 
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Nome . .. 

Endereço 

Bairro . . . 

Estado .. .. .... . ... CEP. . . . . . . . 

Profissão ... .. . ......... . . . 

.Cidade. 

.Tel . . 

Assinale a forma de pagamento do(s) seu(s) pedido(s). 
) Cheque(s) nominal(is) em anexo à Editora Terceiro Mundo Ltda. 
) Vale Postal - Agência Lapa ( ) Assinante ( ) Não-assinante 
) Pagarei por Reembolso Postal 
) Autorizo débito no meu cartão . 

Que tem yalidade até / No valor de CR$ 
Cartão N2 

li 
ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO 

Data: ..... .. ./ ... .... ./ ..... .. . Assinatura do comprador 

CÓD. QUANT. 

Cadernos n2 180 
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