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O programa Auxílio à Editora-
ção (APQ 3) tem fi nanciado, 

durante os seus dezessete anos de 
existência, obras impressas e em 
formato digital que contribuem 
para levar a um público amplo e 

Livros e obras digitais divulgam a ciência e a cultura no estado do RJ

Problemas públicos e 
mobilizações coletivas em 
Nova Iguaçu
O livro da pesquisadora Jussara Freire 
(Ed. Garamond, 2016, 380 p.) retoma sua 
pesquisa de doutorado, realizada entre 2002 
a 2005 em uma região da periferia carioca 
conhecida como Baixada Fluminense. A 

autora investiga e problematiza o engajamento de grupos 
de moradores de Nova Iguaçu e da Baixada Fluminense na 
explicitação de problemas sociais e na reivindicação de direi-
tos e na consolidação de uma política cultural para a região.

Arte, Ensino e Academia
Estudos e Ensaios sobre a 
Academia de Belas Artes do 
Rio de Janeiro

Resultado de pesquisas sobre a arte brasilei-
ra do século XIX em geral e a Academia de 
Belas Artes do Rio de Janeiro em particular, 
o presente trabalho é obra fundamental para 

a revisão historiográfi ca e reavaliação crítica da produção 
artística do século XIX, tendo como pano de fundo a atuação 
da Academia. O livro (Ed. Mauad X, 2016, 296 p.) discute a 
trajetória da instituição, pondo em relevo a teoria e a prática 
acadêmicas que constituiu e suas repercussões no campo da 
arte brasileira. A autora Sonia Gomes Pereira é museóloga 
e historiadora da arte e professora da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

diversifi cado a produção intelectual 
de pesquisadores das instituições de 
ensino e pesquisa sediadas em terri-
tório fl uminense. Parte signifi cativa 
da tiragem de cada obra apoiada é 
distribuída para bibliotecas de todo 

o estado, de modo a alimentar e re-
novar o acervo de obras de autores 
fluminenses destas instituições. 
Conheça a seguir algumas obras 
recentes editadas com o apoio da 
FAPERJ.

O Movimento Estudantil na 
resistência à Ditadura Militar 
(1969-1979)

De autoria de Angélica Müller, a pesquisa 
contida neste livro (Ed. Garamond, 2016, 224 
p.) parte do pressuposto de que o movimento 
estudantil apresentou propostas de resistência 
contra o regime militar durante todo o período, 

inclusive nos chamados “anos de chumbo”. Trata-se de uma 
contribuição importante para a historiografi a brasileira sobre 
a conjuntura mais aguda da ditadura instalada em 1964, so-
bretudo porque reconstitui a trajetória dos estudantes, atores 
de primeira grandeza na resistência à ditadura durante os 
anos 1970.

Rio de Astronomia 

Organizado pelos astrônomos Alexandre 
Cherman e Luís Guilherme Haun, Rio de 

Astronomia (Ednews Editora, 2016, 136 p.), 
apresenta dados históricos e descritivos, além 
de rica inconografi a sobre as instituições 
voltadas exclusivamente para a astronomia 
situadas na cidade do Rio de Janeiro: o Ob-

servatório Nacional, o Observatório do Valongo, o Museu 
de Astronomia e Ciências Afi ns e a Fundação Planetário da 
Cidade do Rio de Janeiro. O Rio concentra o maior número 
de instituições dedicadas à astronomia do país, com atuação 
nas áreas de pesquisa, ensino, documentação e divulgação 
científi ca.

EDITORAÇÃOEDITORAÇÃO

Esta obra, produto de edital de publicações co-
memorativas dos 450 anos da cidade do Rio de 
Janeiro, reúne, em volume único, 13 dos 23 livros 
da coleção Cantos do Rio, editados entre 1996 e 
2004, que apresentam um perfi l histórico e literário 
de bairros de diversas regiões cidade. Nesta edição 
(Ed. Ponteio, 2016, 656 p.), o organizador Roberto 
Acízelo de Souza, além de cuidadosa revisão e 

Cantos do Rio - Imagens literárias de bairros e localidades cariocas

atualização de cada volume selecionado entre os 
anteriormente publicados, acrescentou o bairro 
de Água Santa. Os perfi s de alguns destes cantos 
do Rio conciliam diversas abordagens, como a 
historiográfica, a sociológica, a urbanística, a 
humorística e a poética, comportando uma leitura 
orientada pelo próprio processo de formação his-
tórica da cidade.
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