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O Sertão Carioca - 2ª edição

Armando Magalhães Corrêa, escultor for-
mado pela Escola Nacional de Belas Artes 
e pesquisador do Museu Nacional, retratou 
nos anos de 1931 e 1933 a baixada de Jaca-
repaguá, por meio de artigos publicados no 
jornal carioca Correio da Manhã. Esses artigos 

foram reunidos no livro O Sertão Carioca, lançado em 1936. 
Nesta segunda edição (Ed. Contra Capa, 2017, 328 p.), o 
pesquisador Marcus Venicio Ribeiro, da Fundação Biblioteca 
Nacional, resgata, com atualização ortográfi ca e gramatical, 
notas remissivas e um índice geral, obra com pioneiro viés 
etnográfi co e ecológico sobre o patrimônio natural local da 
Mata Atlântica carioca.

Rio 450 anos de Cinema
Rio 450 anos de cinema (Ed. Em 
Tempo, 2016, 336 p.) é uma coletânea 
que celebra a cidade do Rio de Janeiro 
pelo olhar do cinema. Os capítulos 
que compõem o livro analisam fi lmes 

brasileiros e estrangeiros que mostraram o Rio apenas como 
cenário natural privilegiado pelo cinema desde seus primór-
dios e como uma rica e variada cartografi a que exalta suas 
belezas naturais e expõe suas mazelas e tragédias cotidianas. 
O livro foi organizado por João Luiz Vieira, professor do 
Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), e Beatriz Kushnir, Diretora-Geral do 
Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ).

Por meio do programa Auxílio à 
Editoração (APQ 3), criado em 

novembro de 2000, a FAPERJ tem 
disponibilizado recursos para o fi nan-
ciamento integral de obras editoriais e 
audiovisuais de pesquisadores fl umi-

Apoio à edição de livros e DVDs põe em evidência a pesquisa no RJ

Café Rural: noções de cultura

O engenheiro agrônomo e professor da 
Universidade Estadual do Norte Fluminense 
(Uenf), Henrique Duarte Vieira, reuniu, na 
segunda edição do livro Café Rural – No-
ções da Cultura (Ed. Interciência, 2017, 
304 p.) textos de vários especialistas, que 
discorrem sobre o cultivo do café, a seleção 

de áreas de plantio e condições climáticas apropriadas para 
os cafezais, o manejo de plantas invasoras, o controle quí-
mico, a nutrição mineral e a adubação, entre outros assuntos. 
Aborda ainda as características de solo adequadas para um 
cafeeiro, tipos de herbicidas e doses recomendadas para eli-
minar determinadas plantas invasoras de cafezais e técnicas 
para identifi car as principais pragas e doenças da plantação.

Bolsa Família
Questões de gênero e moralidades

O livro Bolsa família: questões de gênero e 
moralidades (Editora da UFRJ, 2017, 312 
p.), da pesquisadora Mani Tebet A. Marins, 
analisa as concepções de pobreza instituídas 
pelo Programa Bolsa Família, implantado 
em 2003, e as defi nições que os próprios 

benefi ciários e agentes do Estado têm sobre o que signifi ca 
ser “pobre”. Mani Tebet é professora do Departamento de 
Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ) e do Programa de Pós-Graduação em Po-
líticas Públicas e em Direitos Humanos da UFRJ.

nenses, que são comercializadas pela 
rede tradicional de livrarias. A Fun-
dação possui ainda várias linhas de 
fomento que propiciam a produção de 
outros livros e produtos audiovisuais. 
Esta conjugação de linhas de fomento 

contribuem para a constituição de um 
valioso acervo bibliográfico e em 
mídia digital da pesquisa em ciência 
e tecnologia feita do Estado. Confi ra, 
a seguir, algumas obras recentemente 
editadas com recursos da FAPERJ.

EDITORAÇÃOEDITORAÇÃO

Esta publicação (Ed. Pallas, 2017, 408 p.) é resul-
tado de extensa pesquisa da pesquisadora Ynaê 
Lopes dos Santos e foi concebida como ferramenta 
didática sistematizada sobre o tema, constituindo-
-se como referência na área de estudos de História 
Geral, da África e do Brasil. Direcionado para 
alunos do Ensino Fundamental II, a obra dá espe-
cial atenção às sociedades africanas que estiveram 
diretamente relacionadas à história brasileira. 
Com cuidadosa edição, o livro é rico em gráfi cos, 

História da África e do Brasil Afrodescendente
mapas e ilustrações e é complementado por um 
caderno de atividades para fi xação dos conteúdos 
apresentados. A publicação teve o apoio do edital 
da FAPERJ Apoio à produção de material didático 
para atividades de ensino e/ou pesquisa, de 2014. 
Ynaê Lopes dos Santos é mestre e doutora em 
História Social na FFLCH-USP, especialista em 
História da escravidão nas Américas e professora-
-adjunta do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas 
no Rio de Janeiro. 
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