
Os peixes do 
rio Sorocaba 
A história de uma 
bacia hidrográfica 
Welber Senteio Smith 
EditoraTCM Comunicação 
164 páginas / R$ 25,00 

Fruto, entre outros apoios, de uma bolsa da FAPESP, 
esse belo livro faz justiça à recuperação de um rio que se 
julgava praticamente morto. Hoje, o Sorocaba, o maior 
afluente da margem esquerda do rio Tietê, com uma 
bacia que abastece grandes populações à sua margem, 
apresenta uma grande variedade de peixes. Descritos 
com detalhes nesse livro ilustrado. 

Editora TCM Comunicação: (15) 232-8061 
www.editoratcm.com.br 

Comportamento animal 
Uma introdução à ecologia 
comportamental 
Kleber Del-Claro 
Livraria Conceito 
132 páginas / R$ 20,00 

Escrito numa linguagem muito 
acessível, ideal para leigos, o estudo 
pretende atingir o público jovem e 

pesquisadores e estimulá-los à análise de como se dá a 
ecologia do comportamento dos animais. O livro é 
baseado em dez anos de pesquisas no ensino de técnicas 
de avaliação comportamental feitas pelo autor e seus 
colegas. Acima de tudo, é uma obra feita na medida 
para ensinar a pesquisar o mundo animal. 

Livraria Conceito: (11) 4522-1900 
www.livrariaconceito.com.br 

História da fotorreportagem 
no Brasil 
Joaquim Marcai Ferreira de Andrade 
Editora Campus / Elsevier 
304 páginas / R$ 49,00 

Hoje todo leitor de imprensa deseja 
abrir seu jornal e revista e dar de cara 
com fotografias que o ajudem a 
entender o fato explicado em palavras 

pelo jornalista. Essa não foi uma evolução fácil e esta obra 
conta justamente a história desse complexo desenvolvimento 
da relação entre imagem e texto na imprensa carioca, 
desde 1839, com o daguerreótipo, até 1900, com a 
consolidação dos principais jornais da República, 
mostrando a influência dos avanços na Europa e nos EUA. 

Editora Campus/ Elsevier: (21) 3970-9300 
www.campus.com.br ou info@elsevier.com.br 

Montaigne contra a vaidade 
Um estudo sobre 
o ceticismo na apologia 
de Raimond Sebond 
Luiz Antônio Alves Eva 
Humanitas/FAPESP 
300 páginas / R$ 20,00 

Poucos discutem nos meios 
da filosofia a importância 

de Montaigne, ao lado de Pascal, na constituição do 
pensamento cético. Parte do mérito dessa aceitação deve-se 
ao celebrado texto de Raimond Sebond, Apologia. 
O que o presente estudo pretende, com argumentos 
sem dúvida precisos, é mostrar que Sebond, ele mesmo, 
usou princípios de Montaigne para sua argumentação. 

Humanitas FFLCH/USP: (11) 3091-2920; fax (11) 3091-4593 
www.fflch.usp.br ou editflch@edu.usp.br 

Ancestrais 
Uma introdução à história 
da África Atlântica 
Mary Del Priore e 
Renato Pinto Venâncio 
Editora Campus / Elsevier 
198 páginas / R$ 34,00 

Não faltam estudos de todos os 
matizes sobre o fenômeno da 

escravidão no Brasil. No entanto, boa parte deles deixa 
de lado o outro lado desse horror: a vida dos ancestrais 
africanos em sua terra natal, vistos na glória de seus 
reinos, na sua vida familiar, no seu cotidiano, revelando 
analogias que destroem de vez as especulações racistas 
que deram base para a escravidão entre nós. 

Editora Campus/ Elsevier: (21) 3970-9300 
www.campus.com.br ou info@elsevier.com.br 

De que amanhã... Diálogo 
Jacques Derrida e Elisabeth Roudinesco 
Jorge Zahar Editor 
240 páginas / R$ 39,00 

O moto para o diálogo entre os dois 
famosos intelectuais franceses foi 
uma frase de Victor Hugo: "O amanhã 
é sempre o grande momento! De 
que amanhã se trata?" Ousadamente 

usando conceitos atualmente desprezados (liberdade, 
marxismo etc), os dois discutem o futuro e colocam ao 
leitor a questão de se devemos mesmo esperar o melhor 
para o amanhã. Uma discussão saborosa e acessível. 

Jorge Zahar Editor: (21) 2240-0226 
www.zahar.com.br ou jze@zahar.com.br 
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