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Esta publicação bilíngue apresenta 27 edifi ca-
ções de 14 arquitetos estrangeiros que foram 
signifi cativos na confi guração arquitetônica 
e paisagística do Rio de Janeiro da primeira 
metade do século XX, período importante 
na consolidação urbana, social e cultural da 
cidade. A obra, de Marcia Cristina Cabral e 

Presença Estrangeira
Arquitetura no Rio de Janeiro 1905-1942

Rodrigo Cury Paraizo, preciosamente ilustrada 
por fotos e plantas das obras, foi publicada 
pela Rio Books (2018, 264 p.) Ela integra a 
coleção fi nanciada pelo edital Apoio à Produ-
ção e Publicação de Livros e DVDs Visando 
à Celebração dos 450 Anos da Cidade do Rio 
de Janeiro, de 2014.
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Mapas de Percepção de Riscos
Metodologia multimétodo para 
análise de territorialidades 
afetadas pelo domínio armado

Integrante da coleção Confl itos, Direitos e 
Sociedade, e resultante de pesquisas no âmbi-
to do INCT/InEAC, com a coordenação geral 
do professor e pesquisador Roberto Kant de 

Lima, esta obra (Ed. Autografi a, 2019, 214 p.) apresenta de-
talhadamente as situações sociais relacionadas à insegurança 
e à violência que afetam o trabalho regular de medição da 
eletricidade provocadas por fraudes conhecidas popularmente, 
no Rio de Janeiro, como os “gatos” de energia elétrica.

Memória, patrimônio cultural 
e a questão urbana no Rio de 
Janeiro: contradições, conflitos 
e desafios

Esta publicação, organizada por João Do-
mingues e Mário Ferreira Pragmácio Telles 
(Letra Capital, 2019, 368 p.) reúne 13 artigos 

que abordam a problemática do patrimônio cultural e sua 
inserção na vida da cidade do Rio de Janeiro, demonstrado 
como a defesa do patrimônio esteve associada à intensa ex-
ploração econômica da cidade por muito poucos. Discutem 
também como a cidade foi o epicentro de um projeto de 
internacionalização para sua exploração pelo turismo e pelos 
serviços e/ou agências que vivem em função dele, visando 
preferencialmente um público de alto poder aquisitivo.

No ano 2000, a FAPERJ instituiu 
um programa destinado a conce-

der recursos para a publicação de livros 
acadêmicos e de divulgação científi ca, 
além de obras em formato audiovisual 
ou multimídia, resultantes de pesquisas 
e projetos apoiados pela instituição. Ao 

Edição de livros contribui para a divulgação da pesquisa científica 

A cooperação científica 
Brasil-Estados Unidos na 
Segunda Guerra
Levantamento dos peixes marinhos 
brasileiros de importância 
comercial (1943-1955)

Este livro, organizado por Magali Romero 
Sá e Marcelo R. Britto (Ideia D, 2018, 240 

p.), foi concebido com o duplo propósito de apresentar uma 
das ações da cooperação científi ca entre os Estados Unidos 
e o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial - um programa 
de pesquisa de peixes marinhos da costa brasileira - e dispo-
nibilizar a documentação sobre o projeto, que se encontrava 
no Setor de Ictiologia do Museu Nacional e foi devorada pelo 
incêndio que atingiu o Museu em 2018. Sua edição contou 
com recuros oriundos do Programa Cientista do Nosso Es-
tado, Edição 23/2013.

O que há de novo sobre 
o Estado Novo?
Autoritarismos e democracia

Publicada pela FGV Editora (352 p., 2019), 
esta coletânea, com organização de Amé-
rico Freire, Francisco Carlos Palomanes 
Marinho e Marco Aurélio Vannucci, reúne 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros que 

apresentam e discutem, sob diversas e inovadoras perspecti-
vas, o legado do Estado Novo brasileiro e também de outras 
experiências autoritárias no Brasil, em Portugal e na África.

longo destes vinte anos, o conjunto de 
obras que a Fundação fi nanciou tem 
contribuído para  difundir não apenas 
o trabalho de excelência dos pesqui-
sadores das instituições fl uminenses, 
como tem viabilizado a produção de 
importantes obras de referência e de 

catálogo em diversos ramos da ciência 
e do conhecimento, ajudando também 
a formar novos leitores e a incentivar o 
mercado editorial fl uminense. Algumas 
obras recentes, editadas com recursos 
da Fundação, podem ser conferidas na 
relação abaixo.
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