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O programa Auxílio à Editoração 

(APQ 3), ao lado de outras 

iniciativas da FAPERJ de fomento à 

edição de livros e obras audiovisuais 

e digitais, têm contribuído, ao longo 

de quase duas décadas, para a difusão 

do resultado de pesquisas e projetos de 

Livros contribuem para divulgar a produção científica do RJ

Cartografia Musical: Rio de 
Janeiro 450 anos

Cartografi a musical: Rio de Janeiro 450 

anos (Ed. Letra Capital, 2016, 144 pág.) tem 

como propósito geral empreender um breve 

passeio pela história musical do Rio de Ja-

neiro, revelando a trama de fi os que interliga 

a música às várias dimensões da vida social 

carioca. A obra, das pesquisadoras Flávia Barreto e Rita Leal, 

da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (FFP/Uerj), é acompanhada por um 

DVD que traz um documentário em dez capítulos percorrendo 

a trajetória da música no Rio de Janeiro.

A Cidade Mulher
Alvaro Moreyra 

A terceira edição de A Cidade Mulher, de 

Alvaro Moreyra, revisada e atualizada or-

tografi camente (Ed. Mauad X, 2016, 240 

pág.), é lançada 93 anos após a primeira 

edição e 25 depois da segunda. Organizada 

pelas pesquisadoras Cláudia de Oliveira 

(UFRJ), Cláudia Mesquita (UFRJ) e Joëlle 

Rouchou (FCRB), tem prefácio da pesquisadora literária Be-

atriz Resende (UFRJ) e é apresentada pela jornalista Sandra 

Moreyra (1954-2015), neta do autor, falecida antes da obra 

vir à luz. Livro de antológicas crônicas sobre a cidade do Rio 

de Janeiro e seus personagens, traz ainda três artigos sobre 

a obra e o autor, assinados pelas organizadoras.

âmbito cientifi co e cultural de pesqui-

sadores e cientistas de diversas insti-

tuições fl uminenses. A distribuição 

das obras fi nanciadas pelo programa 

se dá, por um lado, por meio da venda, 

no mercado editorial formal, possibili-

tando uma circulação abrangente desta 

produção. De outro, parte expressiva 

da tiragem é endereçada a bibliotecas 

de várias regiões do estado, permitindo 

que estudantes e pesquisadores tenham 

acesso facilitado às obras. Confi ra, 

abaixo, uma seleção de títulos recentes 

que receberam o apoio da FAPERJ.

Orçamento, Planejamento e 
Gerenciamento de Obras

Editada com esmero pela Rio Books 

(2017, 308 pág.), a publicação do 

arquiteto Ivan Silvio de Lima Xavier, 

professor da Escola de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal Flu-

minense (UFF), aborda com propriedade e em profundidade 

as etapas da produção das obras de arquitetura - orçamento, 

planejamento e gerenciamento de obras. Trata-se de trabalho 

de grande capacidade sistematizadora e atualizadora de co-

nhecimentos da área, constituindo um instrumento didático 

fundamental para a formação de arquitetos e engenheiros.

Zona Oeste Revisitada
Memória, patrimônio e identidade

Centrada na recuperação da memória da 

Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, 

a pesquisa que serviu de base a esta obra 

(Ed. Lamparina, 2016, 168 pág.) captou as 

particularidades inerentes às mudanças e 

permanências no cotidiano da região, por meio de entrevistas 

abertas, visando elencar espaços naturais e culturais e a pro-

dução e reprodução de imagens fotográfi cas de paisagens e 

monumentos históricos dos diversos bairros abordados, como 

Jacarepaguá, Bangu, Campo Grande, Sepetiba e Santa Cruz, 

entre outros. A autora, Maria Amália Silva Alves de Oliveira, 

é professora do Departamento de Turismo e Patrimônio da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

EDITORAÇÃOEDITORAÇÃO

Este almanaque ilustrado (Ed. Ex-Libris, 2016, 

64 pág.) apresenta aos pequenos leitores as 

transformações urbanas do bairro de Botafogo 

ao longo dos séculos. Resultado de pesquisa cui-

dadosa da professora e pesquisadora da Casa de 

Oswaldo Cruz (COC) da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), Kaori Kodama, a obra se destaca pelo 

O Corcovado conta histórias: as transformações urbanas de Botafogo

precioso levantamento de imagens dos séculos 

XIX e XX e pela atenção dada a monumentos 

históricos e a personagens que fi zeram a história 

do bairro. O livro tem também caráter lúdico, 

com o recurso de caça-palavras, palavras cruza-

das e um jogo de memória que ajudam a fi xar o 

conhecimento sobre a história de Botafogo.
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