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Metrópoles: entre a coesão 
e a fragmentação, 
a cooperação e o conflito 
Luiz César de Queiroz Ribeiro (org.) 
Fase / Fundação Perseu Abramo 
432 páginas / R$ 45,00 

Que as metrópoles brasileiras são 
caóticas e fonte de problemas quase 
insolúveis, ninguém duvida. Mas é 

preciso pensar em soluções e é justamente isso a que esse 
estudo se propõe por meio de um grupo de artigos que 
discutem exatamente como se pode tornar governáveis 
as nossas metrópoles. Os artigos apontam para o futuro, 
mas igualmente discutem o passado. 

Editora Fundação Perseu Abramo (11) 5571-4299 
www.fpa.com.br ou editora@fpabramo.org.br 

São Paulo: a construção da 
cidade (1872-1914) 
Paulo Xavier Pereira 
RiMa/FAPESP 
174 páginas / R$ 27,90 

Uma análise sociológica do intervalo 
de tempo em que a cidade de 
São Paulo definiu sua feição 
moderna. Os parâmetros temporais 

delimitam, de início, o fim da escravidão e a entrada 
dos imigrantes no mercado de trabalho e, depois, 
a substituição da mão-de-obra estrangeira pelos 
migrantes nacionais. Para o autor, a modernização 
implicou a aceitação, pelos trabalhadores, 
da desqualificação do seu métier. No meio tempo, 
houve a especulação imobiliária. 

Editora Ri Ma (16) 272-5269 
www.rimaeditora.com.br 

Estação Ecológica 
Juréia-Itatins: ambiente 
físico, flora e fauna 
Otávio Marques e Wânia Duleba 
Holos Editora / FAPESP 
384 páginas / R$ 60,00 

O autores advertem os leitores 
sobre uma conta temporal temerária: 

foram necessários 80 milhões de anos para a formação 
da grande diversidade da Mata Atlântica e em apenas 
cinco séculos boa parte dela foi devastada pelo homem. 
Um dos oásis restantes é a Estação Ecológica Juréia- 
Itatins, descrita em detalhes nessa obra. Um aviso para 
a sua preservação. 

Holos, Editora (16) 639-9609 
www.holoseditora.com.br ou holos@holoseditora.com.br 
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Manual de identificação 
dos Brachyura (caranguejos 
e siris) do litoral brasileiro 
Gustavo Augusto Schmidt de Melo 
Editora Plêiade/ FAPESP 
603 páginas / R$ 70,00 

Um guia para estudiosos dessas 
espécies, fartamente ilustrado, 

ideal para a consulta aprofundada. Além do presente 
volume, o pesquisador Gustavo Augusto Schmidt 
de Melo também está lançando outros manuais 
de interesse correlato para os especialistas marinhos: 
Manual de identificação dos Crustácea decapoda 
do litoral brasileiro (163 descrições e ilustrações, 
mapas e chaves de identificação); e Manual 
de identificação dos Crustácea decapoda de água 
doce do Brasil. 

Contato (11) 6165-8122 
gasmelo@usp.br 

HWQ • finHiMÉs Ética e finitude 
Zeljko Loparic 
Editora Escuta 
114 páginas / R$ 23,00 

A segunda edição do livro de Loparic, 
professor de filosofia na PUC-RS, 
PUC-SP e Unicamp, levanta questões 
interessantes sobre partes que não 
foram trabalhadas da obra de 

Heidegger, em especial a idéia de que existiria nela uma 
ética que não preconiza a eliminação da finitude, mas 
que, ao contrário, se caracteriza por uma aceitação 
incondicional da finitude, o chamado finitismo. Nesse 
movimento, é uma ética inovadora e ousada. 

Editora Escuta (11) 3865-8950 / 3675-1190 / 3672-8345 
www.editoraescuta.com.br ou escuta@uol.com.br 

São Paulo de 
Piratininga: de pouso 
de tropas a metrópole 
0 Estado de S.Paulo 
Editora Terceiro Nome / OESP 
256 páginas / R$ 130,00 

Um livro delicioso que traz fotos de São Paulo, 
tiradas entre 1860 e 1930, exatamente 
o período em que se operou a transição da cidade 
para a sua modernidade e status de metrópole. 
As fotos foram descobertas apenas em 2000, 
durante uma reforma do Centro de Documentação 
e Informação do jornal O Estado de S.Paulo. 

Editora Terceiro Nome (11) 5093-8216 
www.terceironome.com.br 
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