
LlUROS 

Flora fanerogâmica 
do Estado de São Paulo - 
volume 3 
Maria das Graças Wanderley, George 
Shepherd, Ana Giulietti eTherezinha 
SanfAnna Melhem 
RiMa Editora/FAPESP 
398 páginas / R$ 70,00 

Lançado o terceiro volume da Flora 
fanerogâmica, que reúne 38 artigos de autores nacionais 
e internacionais, com detalhes da taxonomia vegetal 
do Estado de São Paulo em minúcias. Além do uso e 
distribuição geográfica, o novo volume traz descrições, 
muitas ilustrações e comentários sobre os vários táxons. 

RiMa Editora: (16) 272-5269 
www.rimaeditora.com.br 

0 imaginário e as guerras 
da imprensa 
Orivaldo Leme Biagi 
Papel Virtual Editora 
308 páginas / R$ 40,82 

O IMAGINÁRIO 
E AS GUERRAS 
DA   IMPRENSA 

Fruto de pesquisa financiada pela 
FAPESP, este é um interesssante 
estudo sobre as coberturas 
jornalísticas realizadas pela imprensa 

brasileira da Guerra da Coréia e da Guerra do Vietnã. 
No entanto, mais do que um estudo sobre os conflitos, 
a tese mostra de que forma a mídia da época 
se apropriou dos conflitos para defender seus pontos 
de vista, ligados à Guerra Fria. Assim, o que surge 
não é uma história do real, mas de como a imprensa 
pode recriar essa realidade para fins diversos. 

Papel Virtual Editora: (21) 3329-2886 
www.papelvirtual.com.br ou editor@papelvirtual.com.br 

A vida quotidiana 
na Roma antiga 
Pedro Paulo Funari 
Annablume Editora 
146 páginas / R$ 25,00 

Resultado de um longo trabalho, 
que rendeu várias teses com apoio 
da FAPESP, essa Vida quotidiana 
na Roma antiga mostra a capital 

do mundo antigo em toda a sua intimidade. Funari 
não se contenta com as informações de praxe, mas 
dá todo um sabor especial ao trazer à luz a vida 
romana das pichações, dos gladiadores, 
das campanhas eleitorais, dos bairros e da nobreza. 

Annablume Editora (11) 3812-6764/3031-9727 
www.annablume.com.br 

Bartolomé de Las Casas 
José Alves de Freitas Neto 
Annablume Editora 
234 páginas / R$ 33,00 

Em meio ao entusiasmo sanguinário 
da conquista da América houve uma 
voz dissonante no século 16: o bispo 
espanhol Bartolomé de Las Casas, 
autor de História das índias e 

da Brevíssima relação da destruição das índias, relatos 
notáveis de como se deu a trágica conquista do Novo 
Mundo. O autor, doutor em História Social, disseca o 
discurso lascasista usando elementos que engendraram, 
em seu tempo, esse texto de denúncia, pleno de ideais 
da tradição cristã. Um retrato notável cujas raízes ainda 
permeiam a nossa visão da história. 

Annablume Editora (11) 3812-6764 / 3031-9727 
www.annablume.com.br 

Arte rupreste 
na Amazônia - Pará 
Edithe da Silva Pereira 
Editora Unesp 
248 páginas / R$ 160,00 

Este lançamento é obra 
de referência para pesquisas 

arqueológicas, mas também serve a leigos que se 
interessam por pinturas e gravuras rupestres ou pelo 
mundo indígena. O livro traz figuras gravadas por povos 
primitivos que aparecem nas margens rochosas de rios 
e nos abrigos das serras da região amazônica, tudo 
ilustrado com desenhos, fotos, gráficos e mapas. 

Editora Unesp: (11) 3242-7171 
www.editoraunesp.com.br ou feu@editora.unesp.br 

Dia seguinte e outros dias 
Oswald de Andrade Filho 
Codex 
312 páginas / R$ 30,00 

Para quem se encantou com 
o Oswald de Andrade da minissérie 
da TV, essa é uma boa chance de 
descobrir a criatividade igualmente 
irrequieta do primeiro filho do poeta, 

Oswald de Andrade Filho, ou Nonê. Ele acompanhou 
de perto as andanças do pai e sabe como poucos o que 
se passava na cabeça do modernista, sem deixar de 
nos mostrar, ao lado da amizade entre os dois, os pontos 
fracos de Oswald. Nonê deixou vários cadernos com 
essas lembranças, resgatados nos anos 1990 por seus filhos. 

Editora Códex: (11) 3061-1446 
www.editoracodex.com.br 

PESQUISA FAPESP 99 ■ MAIO DE 2004 ■ 97 


