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79	 500	ANOs	DE	EDUCAÇÃO	NO	bRAsIL

79	 O	APARECImENTO	DA	EsCOLA	mODERNA	–	UmA	HIsTóRIA	ILUsTRADA	



79	 bOLETIm	vIDA	EsCOLAR	–	UmA	FONTE	E	múLTIPLAs	LEITURAs	sObRE	A	EDUCAÇÃO	NO	INíCIO	DO	séCULO	xx

80	 CINCO	EsTUDOs	Em	HIsTóRIA	E	HIsTORIOGRAFIA	DA	EDUCAÇÃO				

80	 CULTURA	EsCOLAR	–	PRÁTICAs	E	PRODUÇÃO	DOs	GRUPOs	EsCOLAREs	Em	mINAs	GERAIs	(1891-1918)	

80	 EsCOLAs	Em	REFORmA,	sAbEREs	Em	TRÂNsITO	–	A	TRAjETóRIA	DE	mARIA	GUILHERmINA	LOUREI-
RO	DE	ANDRADE	(1869-1913)

80	 HIsTóRIA	DA	EDUCAÇÃO	–	ENsINO	E	PEsqUIsA		

81	 LIvRO	DIDÁTICO	E	sAbER	EsCOLAR	–	1810-1910			

81	 A	ORDEm	–	UmA	REvIsTA	DE	INTELECTUAIs	CATóLICOs	–	1934-1945	

81	 PARA	A	COmPREENsÃO	HIsTóRICA	DA	INFÂNCIA

81	 PENsADOREs	sOCIAIs	E	HIsTóRIA	DA	EDUCAÇÃO	2º	EDIÇÃO	REvIsTA	E	AmPLIADA

82	 PEsqUIsA,	EDUCAÇÃO	E	FORmAÇÃO	HUmANA	–	NOs	TRILHOs	DA	HIsTóRIA

82	 TRAjETóRIA	DE	FEmINIZAÇÃO	DO	mAGIsTéRIO	–	AmbIGüIDADEs	E	CONFLITOs

83	 pArAdidáticos
83	 APRENDENDO	vALOREs	éTICOs

83	 FísICA	DO	DIA	A	DIA	1	–	105	PERGUNTAs	E	REsPOsTAs	sObRE	FísICA	FORA	DA	sALA	DE	AULA

83	 FísICA	DO	DIA	A	DIA	2	–	mAIs	104	PERGUNTAs	E	REsPOsTAs	sObRE	FísICA	FORA	DA	sALA	DE	
AULA...	E	UmA	NA	sALA	DE	AULA!

84	 qUERO	sER	DO	bEm			

85	 pedAgogiA	|	formAção	de	professores	
85	 ANTONIO	FLAvIO	bARbOsA	mOREIRA	–	PEsqUIsADOR	Em	CURRíCULO

85	 APRENDIZAGEm	CONTExTUALIZADA	DIsCURsO	E	INCLUsÃO	NA	sALA	DE	AULA

85	 bERNARDETE	A.	GATTI	–	EDUCADORA	E	PEsqUIsADORA

86	 CARLOs	RObERTO	jAmIL	CURY	–	INTELECTUAL	E	EDUCADOR		

86	 CIbERCULTURA	E	FORmAÇÃO	DE	PROFEssOREs				

86	 COmO	NOs	TORNAmOs	PROFEssORAs?

86	 CONsTRUÇÃO	DE	HAbILIDADEs	-	TRAmA	DE	AÇõEs	E	RELAÇõEs

87	 CONsTRUTIvIsmO	–	GRANDEs	E	PEqUENAs	DúvIDAs

87	 CRIsE	DA	EsCOLA	E	POLíTICAs	EDUCATIvAs

87	 O	CURRíCULO	COmO	FETICHE	–	A	POéTICA	E	A	POLíTICA	DO	TExTO	CURRICULAR	

87	 CURRíCULO	E	POLíTICAs	PúbLICAs		

88	 DERmEvAL	sAvIANI	–	PEsqUIsADOR,	PROFEssOR	E	EDUCADOR

88	 DICIONÁRIO	DA	GEsTÃO	DEmOCRÁTICA	–	CONCEITOs	PARA	A	AÇÃO	POLíTICA	DE	CIDADÃOs,	
mILITANTEs	sOCIAIs	E	GEsTOREs	PARTICIPATIvOs	

88	 DICIONÁRIO	DAs	IDEIAs	FEITAs	Em	EDUCAÇÃO	–	LUGAREs-COmUNs,	CHAvõEs,	CLICHês...

88	 DICIONÁRIO	PAULO	FREIRE	–	2º	EDIÇÃO	REvIsTA	E	AmPLIADA

89	 A	DIvERsIDADE	CULTURAL	vAI	AO	CINEmA

89	 DOCUmENTOs	DE	IDENTIDADE	–	UmA	INTRODUÇÃO	às	TEORIAs	DO	CURRíCULO			

89	 EDUCAÇÃO,	CIDADE	E	CIDADANIA	–	LEITURAs	DE	ExPERIêNCIAs	sOCIOEDUCATIvAs			

89	 EDUCAÇÃO	Em	TEmPOs	DE	INCERTEZAs	

90	 EDUCAÇÃO	EsCOLAR	E	As	TECNOLOGIAs	DA	INFORmÁTICA			

90	 EDUCAÇÃO	EsCOLAR	E	DEmOCRACIA	NO	bRAsIL	

90	 A	EsCOLA	E	sEUs	ATOREs	–	EDUCAÇÃO	E	PROFIssÃO	DOCENTE	

90	 A	EsCOLA	vAI	AO	CINEmA

91	 EsTéTICA	&	EDUCAÇÃO

91	 FONTEs	DA	PEDAGOGIA	LATINO-AmERICANA	–	UmA	ANTOLOGIA

91	 FORmAÇÃO	CONTINUADA	DE	DOCENTEs	DA	EDUCAÇÃO	bÁsICA	–	CONsTRUINDO	PARCERIAs	(LAsEb)

91	 FORmAÇÃO	DE	PROFEssOREs	–	PEsqUIsAs,	REPREsENTAÇõEs	E	PODER			

92	 FORmAÇÃO	DE	PROFEssOREs	E	PRÁTICAs	DOCENTEs	–	OLHAREs	CONTEmPORÂNEOs	



92	 FORmAÇÃO	DE	PROFEssOREs	PARA	A	EDUCAÇÃO	bÁsICA	–	DEZ	ANOs	DE	LDb	

92	 A	INFÂNCIA	vAI	AO	CINEmA

92	 INTRODUÇÃO	à	sOCIOLOGIA	DA	EDUCAÇÃO		

93	 A	INvENÇÃO	DA	PALAvRA	OFICIAL	–	IDENTIDADE,	LíNGUA	NACIONAL	E	EsCOLA	Em	TEmPOs	DE	GLObALIZAÇÃO

93	 jUsTIÇA	sOCIAL	–	DEsAFIO	PARA	A	FORmAÇÃO	DE	PROFEssOREs	

93	 A	jUvENTUDE	vAI	AO	CINEmA	

93	 LICENCIATURAs	Em	EDUCAÇÃO	DO	CAmPO	–	REGIsTROs	E	REFLExõEs	A	PARTIR	DAs		
ExPERIêNCIAs	PILOTO	(UFmG;	UNb;	UFbA	E	UFs)	

94	 LINGUAGEm	E	EDUCAÇÃO	–	FIOs	qUE	sE	ENTRECRUZAm	NA	EsCOLA	

94	 Os	mEIOs	DE	COmUNICAÇÃO	vÃO	à	EsCOLA?	

94	 O	mEsTRE	IGNORANTE	–	CINCO	LIÇõEs	sObRE	A	EmANCIPAÇÃO	INTELECTUAL				

94	 míDIA	&	EDUCAÇÃO

95	 mIGUEL	GONZÁLEZ	ARROYO	–	EDUCADOR	Em	DIÁLOGO	COm	NOssO	TEmPO

95	 A	mULHER	vAI	AO	CINEmA

95	 mUNICIPALIZAÇÃO	DO	ENsINO	NO	bRAsIL	

95	 A	NOvA	EDUCAÇÃO	E	vOCê	–	O	qUE	Os	NOvOs	CAmINHOs	DA	EDUCAÇÃO	Pós-LDb	Têm	A	vER	
COm	EDUCADOREs,	PAIs,	ALUNOs	E	COm	A	EsCOLA		

96	 NOvAs	TECNOLOGIAs	–	EDUCAÇÃO	E	sOCIEDADE	NA	ERA	DA	INFORmAÇÃO		

96	 OP	CRIANÇA	–	PROjETO	PEDAGóGICO	PARA	A	CIDADANIA

96	 PEDAGOGIA	DO	CONsUmO	–	FAmILíA,	míDIA	E	EDUCAÇÃO

96	 PEsqUIsA	COmO	ENsINO	–	TExTOs	DE	APOIO.	PROPOsTAs	DE	TRAbALHO		

97	 A	PEsqUIsA	NA	FORmAÇÃO	E	NO	TRAbALHO	DOCENTE	

97	 PLANO	NACIONAL	DE	EDUCAÇÃO	(2011-2020)	–	AvALIAÇÃO	E	PERsPECTIvAs

97	 POLíTICA	E	GEsTÃO	DA	EDUCAÇÃO	

97	 POLíTICA	E	TRAbALHO	NA	EsCOLA	–	ADmINIsTRAÇÃO	DOs	sIsTEmAs	PúbLICOs	DE	EDUCAÇÃO	bÁsICA	

98	 A	PsICANÁLIsE	EsCUTA	A	EDUCAÇÃO		

98	 qUANDO	A	DIvERsIDADE	INTERROGA	A	FORmAÇÃO	DOCENTE

98	 REFORmAs	EDUCACIONAIs	NA	AméRICA	LATINA	E	Os	TRAbALHADOREs	DOCENTEs		

98	 RELAÇõEs	E	sAbEREs	NA	EsCOLA	–	Os	sENTIDOs	DO	APRENDER	E	DO	ENsINAR	

99	 sENTIDOs	DO	TRAbALHO	–	A	EDUCAÇÃO	CONTINUADA	DE	PROFEssOREs	

99	 A	síNDROmE	DO	mEDO	CONTEmPORÂNEO	E	A	vIOLêNCIA	NA	EsCOLA

99	 TELEvIsÃO	&	EDUCAÇÃO	–	FRUIR	E	PENsAR	A	Tv			

99	 TEmAs	Em	PsICOLOGIA	E	EDUCAÇÃO

100	 TRAbALHO	E	sAúDE	DO	PROFEssOR	–	CARTOGRAFIAs	NO	PERCURsO	

100	 O	vALOR	DO	PROFEssOR	

100	 A	vIOLêNCIA	“DEsCE”	PARA	A	EsCOLA	–	As	mANIFEsTAÇõEs	DA	vIOLêNCIA		
NO	AmbIENTE	EsCOLAR	E	A	CONsTRUÇÃO	DE	IDENTIDADE	DE	jOvENs

102	 ensino	de	HistóriA	e	culturA	Afro-brAsileirA	e	indígenA
102	 AFIRmANDO	DIREITOs	–	ACEssO	E	PERmANêNCIA	DE	jOvENs	NEGROs	NA	UNIvERsIDADE	

102	 AFRO-DEsCENDêNCIA	Em	cadernOs negrOs	E	jOrnal dO mnU

102	 APRENDENDO	vALOREs	éTNICOs	NA	EsCOLA

103	 bANTOs,	mALês	E	IDENTIDADE	NEGRA	

103	 bRAsIL	AFRO-bRAsILEIRO	

103	 COmUNIDADEs	qUILOmbOLAs	DE	mINAs	GERAIs	NO	séC.	xxI	–	HIsTóRIA	E	REsIsTêNCIA	

103	 A	CONsCIêNCIA	DO	ImPACTO	NAs	ObRAs	DE	CRUZ	E	sOUsA	E	DE	LImA	bARRETO

104	 CRONIsTAs	Em	vIAGEm	E	EDUCAÇÃO	INDíGENA		

104	 DIvERsIDADE,	EsPAÇO	E	RELAÇõEs	éTNICO-RACIAIs	–	O	NEGRO	NA	GEOGRAFIA	DO	bRAsIL

estudos soBre a diversidade101
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104	 O	DRAmA	RACIAL	DE	CRIANÇAs	bRAsILEIRAs	–	sOCIALIZAÇÃO	ENTRE	PAREs	E	PRECONCEITO

104	 EDUCAÇÃO	E	RAÇA	–	PERsPECTIvAs	POLíTICAs,	PEDAGóGICAs	E	EsTéTICAs

105	 ExPERIêNCIAs	éTNICO-CULTURAIs	PARA	A	FORmAÇÃO	DE	PROFEssOREs

105	 Os	FILHOs	DA	ÁFRICA	Em	PORTUGAL	–	ANTROPOLOGIA,	mULTICULTURALIDADE	E	EDUCAÇÃO

105	 Os	GUARDIõEs	DE	sONHOs	–	O	ENsINO	bEm-sUCEDIDO	DE	CRIANÇAs	AFRO-AmERICANAs

105	 O	jOGO	DAs	DIFERENÇAs	–	O	mULTICULTURALIsmO	E	sEUs	CONTExTOs

106	 LITERATURAs	AFRICANAs	E	AFRO-bRAsILEIRA	NA	PRÁTICA	PEDAGóGICA	

106	 NEGRITUDE	–	UsOs	E	sENTIDOs

106	 Um	OLHAR	ALém	DAs	FRONTEIRAs	–	EDUCAÇÃO	E	RELAÇõEs	RACIAIs		

106	 RACIsmO	Em	LIvROs	DIDÁTICOs	–	EsTUDO	sObRE	NEGROs	E	bRANCOs	Em	LIvROs	DE	LíNGUA	
PORTUGUEsA	

107	 REDIsCUTINDO	A	mEsTIÇAGEm	NO	bRAsIL	–	IDENTIDADE	NACIONAL	vERsUs	IDENTIDADE	NEGRA

107	 sEm	PERDER	A	RAIZ	–	CORPO	E	CAbELO	COmO	símbOLOs	DA	IDENTIDADE	NEGRA	

108	 estudos	de	gênero	e	sexuAlidAde
108	 O	CORPO	EDUCADO	–	PEDAGOGIAs	DA	sExUALIDADE

108	 Um	CORPO	EsTRANHO	–	ENsAIOs	sObRE	sExUALIDADE	E	TEORIA	qUEER

108	 CORPO,	IDENTIDADE	E	bOm-mOCIsmO	–	COTIDIANO	DE	UmA	ADOLEsCêNCIA	bEm-COmPORTADA

109	 EDUCAÇÃO	sExUAL	NA	sALA	DE	AULA	–	RELAÇõEs	DE	GêNERO,	ORIENTAÇÃO	sExUAL	E	IGUALDADE-
éTNICO-RACIAL	NUmA	PROPOsTA	DE	REsPEITO	às	DIFERENÇAs

109	 A	DIvERsIDADE	sExUAL	NA	EDUCAÇÃO	E	Os	DIREITOs	DE	CIDADANIA	LGbT	NA	EsCOLA		

109	 ENTRE	GINGAs	E	bERImbAUs	–	CULTURAs	jUvENIs	E	EsCOLA		

109	 mENINAs-ADOLEsCENTEs	–	RITUAIs,	CORPO	E	REsIsTêNCIA

110	 mITOs	E	TAbUs	DA	sExUALIDADE	HUmANA

110	 sExUALIDADE	E	ADOLEsCêNCIA	–	As	OFICINAs	COmO	PRÁTICA	PEDAGóGICA	

111	 inclusão	escolAr
111	 CONCEITOs	E	PRÁTICAs	PARA	REFLETIR	sObRE	A	EDUCAÇÃO	INCLUsIvA

111	 DIvERsIDADE	E	AÇõEs	AFIRmATIvAs	COmbATENDO	As	DEsIGUALDADEs	sOCIAIs

111	 DIvERsIDADE	NO	AmbIENTE	EsCOLAR	–	INsTRUmENTOs	PARA	A	CRIAÇÃO	DE	PROjETOs	DE	INTERvENÇÃO		

112	 EDUCAÇÃO	DO	CAmPO	–	DEsAFIOs	PARA	A	FORmAÇÃO	DE	PROFEssOREs

112	 EsCOLA	DE	DIREITO	–	REINvENTANDO	A	EsCOLA	mULTIssERIADA

112	 A	EsCOLA	NO	sINGULAR	E	NO	PLURAL	–	Um	EsTUDO	sObRE	vIOLêNCIA	E	DROGAs	NAs	EsCOLAs	

112	 GêNERO	E	DIvERsIDADE	–	FORmAÇÃO	DE	EDUCADORAs/Es

113	 INCLUsÃO	EsCOLAR	–	CONjUNTO	DE	PRÁTICAs	qUE	GOvERNAm

113	 LINGUAGEm	E	LETRAmENTO	NA	EDUCAÇÃO	DOs	sURDOs	–	IDEOLOGIAs	E	PRÁTICAs	PEDAGóGICAs			

113	 OUTRAs	TERRAs	à	vIsTA	–	CINEmA	E	EDUCAÇÃO	DO	CAmPO

113	 sURDEZ	&	EDUCAÇÃO

115	 ACONTECImENTO	E	ExPERIêNCIA	NO	TRAbALHO	FILOsóFICO	COm	CRIANÇAs	

115	 ANTROPOLOGIA	DO	CIbORGUE	–	As	vERTIGENs	DO	Pós-HUmANO			

115	 bIOPOLíTICA,	GOvERNAmENTALIDADE	E	EDUCAÇÃO	–	INTRODUÇÃO	E	CONExõEs,	A	PARTIR	DE	
mICHEL	FOUCAULT

115	 CARTOGRAFIAs	DE	FOUCAULT		

116	 DAs	LUZEs	à	DEsILUsÃO	–	O	CONCEITO	DE	INDúsTRIA	CULTURAL	Em	ADORNO	E	HORKHEImER

116	 Os	DEsTINOs	DO	TRÁGICO	–	ARTE,	vIDA,	PENsAmENTO

116	 DEvIR-CRIANÇA	DA	FILOsOFIA	–	INFÂNCIA	DA	EDUCAÇÃO

116	 DO	sUbLImE	AO	TRÁGICO

117	 EsTILO	E	vERDADE	Em	jACqUEs	LACAN
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117	 éTICA	–	EDIÇÃO	bILíNGUE	

117	 éTICA	–	EDIÇÃO	mONOLíNGUE

117	 FIGURAs	DE	FOUCAULT		

118	 FOUCAULT	E	A	CRíTICA	DA	vERDADE	

118	 FOUCAULT	–	FILOsOFIA	&	POLíTICA		

118	 ImAGENs	DA	ImANêNCIA	–	EsCRITOs	Em	mEmóRIA	DE	H.	bERGsON	

118	 íON	

119	 mICHEL	FOUCAULT	–	TRANsvERsAIs	ENTRE	EDUCAÇÃO,	FILOsOFIA	E	HIsTóRIA		

119	 ORIGEm	DO	DRAmA	TRÁGICO	ALEmÃO

119	 O	PANóPTICO

119	 PARA	UmA	vIDA	NÃO-FAsCIsTA		

120	 PEDAGOGIA	E	GOvERNAmENTALIDADE	–	OU	DA	mODERNIDADE	COmO	UmA	sOCIEDADE	EDUCATIvA			

120	 PODER,	NORmALIZAÇÃO	E	vIOLêNCIA	–	INCURsõEs	FOUCAULTIANAs	PARA	A	ATUALIDADE			

120	 O	REsPEITO	OU	O	OLHAR	ATENTO	–	UmA	éTICA	PARA	A	ERA	DA	CIêNCIA	E	DA	TECNOLOGIA

120	 O	REsPIRAR	DOs	DIAs	–	UmA	REFLExÃO	FILOsóFICA	sObRE	A	ExPERIêNCIA	DO	TEmPO

121	 Os	úLTImOs	DIAs	DE	ImmANUEL	KANT	

121	 vOCAbULÁRIO	DE	FOUCAULT	–	Um	PERCURsO	PELOs	sEUs	TEmAs,	CONCEITOs	E	AUTOREs

121	 A	UNIDADE	DO	CORPO	E	DA	mENTE	–	AFETOs,	AÇõEs	E	PAIxõEs	Em	EsPINOsA

123	 A	AvENTURA	DO	LIvRO	ExPERImENTAL	

123	 DICIONÁRIO	HIsTóRICO	bRAsIL	–	COLÔNIA	E	ImPéRIO			

123	 DICIONÁRIO	HIsTóRICO	DAs	mINAs	GERAIs	–	PERíODO	COLONIAL	

123	 DOZE	LIÇõEs	sObRE	A	HIsTóRIA

124	 O	ENsINO	RéGIO	NA	CAPITANIA	DE	mINAs	GERAIs	–	1772-1814

124	 EvIDêNCIA	DA	HIsTóRIA	–	O	qUE	Os	HIsTORIADOREs	vEEm

124	 FLOREsTAs	ANÃs	DO	sERTÃO	–	O	CERRADO	NA	HIsTóRIA	DE	mINAs	GERAIs

124	 HIsTóRIA	&	DOCUmENTO	E	mETODOLOGIA	DE	PEsqUIsA	

125	 HIsTóRIA	&	ENsINO	DE	HIsTóRIA	

125	 HIsTóRIA	&	FOTOGRAFIA

125	 HIsTóRIA	&	GêNERO			

125	 HIsTóRIA	&	HIsTóRIA	CULTURAL

126	 HIsTóRIA	&	ImAGENs

126	 HIsTóRIA	&	LIvRO	E	LEITURA

126	 HIsTóRIA	&	mODERNIsmO			

126	 HIsTóRIA	&	músICA

127	 HIsTóRIA	&	NATUREZA		

127	 HIsTóRIA	&	RELIGIÃO	

127	 HIsTóRIA	&	sOCIOLOGIA		

127	 HIsTóRIA	&	TURIsmO	CULTURAL

128	 HIsTóRIA	DA	“CONsCIêNCIA	HIsTóRICA”	OCIDENTAL	CONTEmPORÂNEA	–	HEGEL,	NIETZsCHE,	RICOEUR

128	 HIsTóRIA	DA	CULTURA	EsCRITA	–	séCULOs	xIx	E	xx

128	 HIsTóRIA	DE	mINAs	GERAIs	–	As	mINAs	sETECENTIsTAs	–	vOL.1	

128	 HIsTóRIA	DE	mINAs	GERAIs	–	As	mINAs	sETECENTIsTAs	–	vOL.2			

129	 HIsTóRIA	DE	NOssA	sENHORA	Em	mINAs	GERAIs	

129	 HIsTóRIA	E	HIsTORIOGRAFIA	DA	EDUCAÇÃO	NO	bRAsIL

129	 HIsTóRIA	E	PsICANÁLIsE	–	ENTRE	CIêNCIA	E	FICÇÃO	

129	 A	HIsTóRIA	ENTRE	A	FILOsOFIA	E	A	CIêNCIA		



130	 HIsTóRIA	ORAL	–	mEmóRIA,	TEmPO,	IDENTIDADEs	

130	 A	HIsTóRIA	OU	A	LEITURA	DO	TEmPO			

130	 HIsTóRIA,	REGIÃO	&	GLObALIZAÇÃO

130	 O	HOmEm	E	A	mONTANHA	–	INTRODUÇÃO	AO	EsTUDO	DAs	INFLUêNCIAs	DA	sITUAÇÃO		
GEOGRÁFICA	PARA	A	FORmAÇÃO	DO	EsPíRITO	mINEIRO

131	 INAUGURANDO	A	HIsTóRIA	E	CONsTRUINDO	A	NAÇÃO	–	DIsCURsOs	E	ImAGENs	NO	ENsINO	DE	HIsTóRIA

131	 A	INvENÇÃO	DAs	mINAs	GERAIs		–	EmPREsAs,	DEsCObRImENTOs	E	ENTRADAs	NOs	sERTõEs	DO	
OURO	DA	AméRICA	PORTUGUEsA	

131	 A	LEITURA	E	sEU	PúbLICO	NO	mUNDO	CONTEmPORÂNEO	ENsAIOs	sObRE	HIsTóRIA	CULTURAL	

131	 LETRAs,	OFíCIOs	E	bONs	COsTUmEs	–	CIvILIDADE,	ORDEm	E	sOCIAbILIDADEs	NA	AméRICA	PORTUGUEsA

132	 LUGAREs	PARA	A	HIsTóRIA

132	 O	PEqUENO	x	–	DA	bIOGRAFIA	à	HIsTóRIA

132	 RIO	DOCE	–	A	EsPANTOsA	EvOLUÇÃO	DE	Um	vALE

132	 sERTÃO,	LUGAR	DEsERTADO	–	O	CERRADO	NA	CULTURA	DE	mINAs	GERAIs

133	 O	sOCIóLOGO	E	O	HIsTORIADOR	

133	 TEmPLOs	mODERNOs,	TEmPLOs	AO	CHÃO	–	A	TRAjETóRIA	DA	ARqUITETURA	RELIGIOsA		
mODERNIsTA	E	A	DEmOLIÇÃO	DE	ANTIGOs	TEmPLOs	CATóLICOs	NO	bRAsIL

135	 CORPUs	RAsURADO	–	ExCLUsÃO	E	REsIsTêNCIA	NA	NARRATIvA	URbANA	

135	 DICIONÁRIO	bIObIbLIOGRÁFICO	DE	EsCRITOREs	mINEIROs

135	 DIsCURsO	E	ENsINO		

135	 DRUmmOND	–	POEsIA	E	ExPERIêNCIA				

136	 GRACILIANO	RAmOs	–	Um	EsCRITOR	PERsONAGEm
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José márcio Barros (org.)

14,5	x	20,5	cm.	|	164	p.	|	IsbN:	978-85-7526-328-0	

diversidAde	culturAl	–	DA	PROTEÇÃO	à	PROmOÇÃO	

u Este livro reúne textos que tratam da importância de se promover e proteger 
a diversidade cultural, entendida aqui em sua complexidade a partir de aná-
lises que a articulam com a educação, a cultura, as artes e o desenvolvimento 
humano. Os autores dos textos compilados nesta obra mostram as discussões 
atuais sobre o assunto, sinalizam para onde parece caminhar o Brasil quando 
o assunto é diversidade cultural e tratam, ainda, de educação indígena, da 
diversidade étnico-racial e da Convenção sobre a Proteção e Promoção da 
Diversidade das Expressões Culturais, promovida pela UnEsCO.

antÔnia JesuÍta de lima (org.)

16	x	23	cm.	|	280	p.	|	IsbN:	978-85-7526-258-0

cidAdes	brAsileirAs	–	ATOREs,	PROCEssOs	
E	GEsTÃO	PúbLICA	

u Este livro analisa os contextos sociopolíticos das cidades situadas em dife-
rentes regiões do Brasil. Atentos às especificidades de cada lugar, os autores 
tratam dos desafios da gestão urbana, dos entraves à implementação de 
políticas de efetiva participação democrática e revelam a reduzida capaci-
dade do Estado de promover e executar políticas de gestão das cidades em 
qualquer parte do País, independentemente de tamanho e complexidade. A 
leitura desta coletânea é um convite à reflexão acerca dos múltiplos aspectos 
presentes nas cidades brasileiras.

valéria Heloisa Kemp, Helena 
maria tarcHi crivellari (orgs.)

15,5	x	22,5	cm.	|	328	p.	|	IsbN:	978-85-7526-361-7

cAtAdores	nA	cenA	urbAnA	–	CONsTRUÇÃO	
DE	POLíTICAs	sOCIOAmbIENTAIs	

u Graças ao trabalho dos catadores de material reciclável podemos transitar 
em ruas mais limpas. É também pelo seu trabalho que os processos de reci-
clagem ocorrem de modo a contribuir para um meio ambiente mais saudável. 
Para lançar luzes às atividades desses profissionais foi que as organizadoras 
produziram este livro. Ele traz várias contribuições que incitam novos desafios 
na busca de perspectivas que, partilhadas com parcerias nacionais e mesmo 
internacionais, potencializam a capacidade de construir subsídios para a 
condução adequada dos problemas socioambientais.

13	x	21	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	978-85-7526-397-6	|	Coleção	Temas	&	Educação

gilmar rocHa, sandra de Fátima pereira tostaAntropologiA	&	educAção
u A proposta deste livro é discutir questões cruciais para a educação e a 
escola. O ambiente escolar, tomado como campo para múltiplas interações 
estabelecidas entre seus atores, nos sugere a importância de se enxergar o 
sujeito em suas dimensões sociais e culturais. O livro alerta, ainda, para a 
necessidade de se avaliarem os PCns e seus temas que se propõem a tratar 
de questões como a pluralidade cultural, bem como outros assuntos em sua 
relevância pedagógica. Dessa maneira, contempla-se a educação para além 
dos limites físicos de uma escola.
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16	x	23	cm.	|	232	p.	|	IsbN:	978-85-7526-281-8

ricardo luiZ  
de souZa 

identidAde	nAcionAl	e	modernidAde	brAsileirA	
O	DIÁLOGO	ENTRE	síLvIO	ROmERO,	EUCLIDEs	DA	CUNHA,	CÂmARA		
CAsCUDO	E	GILbERTO	FREYRE	
u O que é ser brasileiro? neste livro, essa e outras questões são analisadas to-
mando como eixo a relação entre identidade nacional, tradição e modernidade. 
Para tanto, o autor estuda a obra de quatro grandes intelectuais brasileiros, 
sílvio Romero, Euclides da Cunha, Luiz da Câmara Cascudo e Gilberto Freyre, 
e apresenta ao leitor uma espécie de ensaio sobre os estudiosos da cultura 
popular, ao debruçar-se sobre o pensamento deles e também ao contemplar 
o processo histórico vivido e ainda vivenciado pelo Brasil.

13	x	21	cm.	|	144	p.	|	IsbN:	978-85-7526-456-0	|	Coleção	Ensaio	Geral

HomofobiA	–	HIsTóRIA	E	CRíTICA	DE	Um	PRECONCEITO

u A homofobia é a atitude de hostilidade contra as/os homossexuais, portanto, 
homens e mulheres. Quais são suas origens? Quais são suas relações com as 
outras formas de estigmatização e de discriminação? De que modo e a partir 
de quais discursos foi construída tanto a supremacia heterossexual quanto 
a desvalorização correlata da homossexualidade? Existe uma personalidade 
homofóbica? E quais são os recursos à nossa disposição para lutar contra 
essa forma de violência? 

edimilson de almeida pereira, 
nÚBia pereira de magalHÃes gomes

14	x	21	cm.	|	304	p.	|	IsbN:	85-86583-99-5

flor	do	não	esquecimento	–	CULTURA	
POPULAR	E	PROCEssOs	DE	TRANsFORmAÇÃO	

u Este livro reúne ensaios escritos entre 1992 e 1999 que ampliam as abordagens 
de temas específicos como: os processos de transformação da cultura popular, 
a estética do sagrado, as relações entre identidade e alteridade, a dialética do 
conceito de tradição, a iniciação às benzeções, a liderança religiosa de leigos, 
as mudanças na concepção de tempo e o sentido social dos discursos orais, 
entre outros.

daniel Borrillo
tradução: guilherme joão de 
Freitas teixeira 

14	x	21	cm.	|	192	p.	|	IsbN:	85-7526-187-8	|	Coleção	biblioteca	Universitária

nildo vianaintrodução	À	sociologiA	

u O que é sociologia? Como ela surgiu e se desenvolveu? Quem são os grandes 
pensadores dessa ciência? E os principais temas e teses? Além dessas questões, 
este livro busca elucidar qual a contribuição dessa ciência para conhecermos 
a realidade contemporânea. Desde o seu surgimento, no século XIX, a so-
ciologia preocupa-se com temas referentes às relações sociais. neste livro, 
nildo Viana debruça-se sobre alguns desses temas fundamentais: a relação 
indivíduo-sociedade, divisão social do trabalho, cultura e ideologia, e, por 
fim, movimentos sociais e mudança social.
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16	x	23	cm.	|	200	p.	|	IsbN:	85-7526-199-1

nilmário mirandapor	que	direitos	HumAnos		

u neste livro, o autor reflete sobre a prática e a evolução da educação em 
Direitos Humanos e a considera como absoluta prioridade. Para ele, essa 
concepção incorpora o entendimento de que o povo brasileiro só vai se apro-
priar dos seus direitos se construir uma cidadania democrática ativa, sendo 
protagonista na busca por justiça. O jornalista nilmário Miranda é o maior 
representante da luta em defesa da ampla aplicação dos Direitos Humanos 
no Brasil, tendo sido o primeiro a presidir a Comissão dos Direitos Humanos 
da Câmara dos Deputados.

11	x	15	cm.	|	240	p.	|	IsbN:	85-86583-56-1

o	que	é,	AfinAl,		
estudos	culturAis?

u Este livro reúne uma série de ensaios que constituem uma introdução à 
influente área de investigação e de intervenção conhecida como Estudos Cul-
turais. Diferentemente da crítica tradicional, entretanto, os Estudos Culturais 
não se concentram na análise estética a não ser para examinar suas conexões 
com relações de poder. na verdade, eles concebem a cultura como campo de 
luta em torno da significação social e estão preocupados com questões que se 
situam na conexão entre cultura, signi ficação, identidade e poder. 

ricHard JoHnson, norma scHulman, ana carolina escosteguy 
tradução e organização: tomaz tadeu
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peter stallyBrass  
tradução: tomaz tadeu

13	x	18	cm.	|	112	p.	|	IsbN:	978-85-86583-34-6	|	Coleção	mimo

o	cAsAco	de	mArx	– ROUPAs,	mEmóRIA,	DOR	

u num texto poético e comovente, Peter stallybrass nos faz pensar, neste 
livro, sobre nossa relação com as roupas e com as coisas em geral. Através 
das idas e vindas do casaco de Marx, stallybrass nos faz refletir sobre as com-
plexas relações entre as coisas como objetos de uso, como objetos aos quais 
imprimimos nossas marcas, como objetos que carregam nossa memória, e as 
coisas como mercadorias – precisamente o problema de Marx em O Capital.

nancy maria mendes (org.) 

15,5	x	22,5	cm.	|	312	p.	|	IsbN:	85-86583-83-9	

o	bArroco	mineiro	–	Em	textos	

u Este livro é resultado de uma análise atenta e minuciosa do material e da 
difícil arte da seleção em um universo tão rico e multiforme. A obra reúne 
diversos estudos críticos escolhidos a partir de suas qualidades intrínsecas 
e originalidade de visão, tanto que às vezes trazem opiniões diferentes e até 
mesmo opostas, o que incita o leitor à reflexão e a suas próprias conclusões. 
É um guia para o estudioso ou para aquele que pretende iniciar-se nos 
caminhos do barroco mineiro, expressão confinada, neste livro, às artes 
plásticas e à arquitetura. 

14	x	21	cm.	|	112	p.	|	IsbN:	978-85-7526-461-4	

design museum  
tradução: elisa nazarian

cinquentA	cAdeirAs	que	mudArAm	o	mundo		

u seria possível traçar a história do design nos últimos 150 anos simples-
mente com uma sequência de cadeiras. As cadeiras fazem parte da história 
da sociedade. Este livro apresenta 50 cadeiras que moldaram a história do 
design e ficaram marcadas no cotidiano das pessoas. A obra apresenta, por 
meio de verbetes, desde a famosa cadeira sem braços n. 14 até a FPE, além de 
criadores da história do design de móveis, como Marcel Reuer, Harry Bertoia 
e Gió Ponti, entre outros.

14	x	21	cm.	|	112	p.	|	IsbN:	978-85-7526-533-8	

design museum  
tradução: liza meller cinquentA	bolsAs	que	mudArAm	o	mundo		

u Tudo à nossa volta tem um design, e essa palavra já é parte de nossa vivência 
diária. Mas quanto sabemos sobre o assunto? Cinquenta bolsas que mudaram 
o mundo contribui para esse conhecimento, listando as 50 principais bolsas, 
malas e mochilas que tiveram impacto substancial no mundo da moda e do 
design de hoje. Da “budget box” de Gladstone, de 1860, à bolsa de boliche de 
Vivienne Westwood, de 2010, sobre cada bolsa há uma breve descrição para 
que se conheça tanto o que deu a ela seu status de ícone quanto os designers 
que lhe proporcionaram um lugar especial na história do design.
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cinquentA	sApAtos	que	mudArAm	o	mundo		

u É impressionante a rapidez com que o sapato evoluiu nas últimas décadas. 
Para entender um pouco dessa evolução, este livro é fundamental. O título 
explora todo o escopo do design de sapatos, mostrando os 50 calçados que 
mais impactaram o mundo do design de moda. Este livro mostra como o 
calçado fascina a imaginação popular desde as botas Frye, de 1863, passando 
pelos saltos plataforma de Carmem Miranda, até chegar ao calçado Melissa, 
de 2008, não deixando de abordar os mais recentes sucessos da milionária 
indústria do calçado internacional.

14	x	21	cm.	|	112	p.	|	IsbN:	978-85-7526-459-1	

design museum  
tradução: elisa nazarian

cinquentA	vestidos	que	mudArAm	o	mundo		

u A indústria da moda é extremamente poderosa. O que vemos nas passarelas 
nos dá apenas uma ideia do que ela realmente é. Moda pode ser entendida de 
diversas maneiras: ela é tanto um fenômeno industrial quanto cultural. Esta 
obra relembra os 50 vestidos que marcaram o mundo e ditaram tendências 
do design de moda. O livro conta a história desses vestidos e os seus reflexos 
econômicos, sociais e sexuais até os dias de hoje; publicação indispensável para 
quem trabalha com moda ou simplesmente é apaixonado pelo mundo fashion.

14	x	21	cm.	|	112	p.	|	IsbN:	978-85-7526-462-1	

design museum  
tradução: cecília martins

14	x	21	cm.	|	112	p.	|	IsbN:	978-85-7526-532-1	

design museum  
tradução: cristina Bazan cinquentA	cHApéus	que	mudArAm	o	mundo		

u Cinquenta chapéus que mudaram o mundo lista os 50 principais chapéus 
e adornos de cabeça que tiveram impacto substancial no mundo da moda e 
do design de hoje. De uma coroa imperial do início do século XIV ao adorno 
de cabeça Arranha-Céus com Tiras, de noel stewart, de 2010, sobre cada 
chapéu há uma breve descrição para que se conheça tanto o que deu a ele 
seu status de ícone quanto os designers que lhe proporcionaram um lugar 
especial na história do design.

14	x	21	cm.	|	112	p.	|	IsbN:	978-85-7526-460-7	

design museum 
tradução: paula pimentacinquentA	cArros	que	mudArAm	o	mundo		

u Desde suas primeiras aparições, o carro tem atraído veneração em vários 
níveis: como objeto escultural, como produto do industrialismo de vanguarda 
e como notável peça de engenharia. Este livro apresenta os 50 carros que 
causaram substancial impacto no mundo automobilístico. Do Ford T, de 1908, 
até os smart cars, de hoje, passando pela Ferrari e pelo Lamborghini Miura, 
cada carro apresentado contém um verbete que justifica a sua condição de 
ícone e o seu status no mundo do design.
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16	x	23	cm.	|	208	p.	|	IsbN:	978-85-7526-594-9

inovAções,	coleções,	museus

u Treze trabalhos produzidos por pesquisadores de Itália, França, Canadá, Bélgica, 
Japão e Brasil integram este livro sobre práticas patrimoniais e museográficas de-
senvolvidas nesses países ao longo do século XIX e na atualidade. As análises aqui 
reunidas – fruto de vivências e/ou investigações no campo da história da técnica 
e da ciência, dos elementos materiais da cultura e das relações entre museus e 
Exposições Universais – brindam o leitor com abordagens contemporâneas. Para 
tanto, os autores se detêm nas culturas de preservação e valorização das inovações 
técnico-científicas e nos modos como os museus têm contribuído, do passado 
até hoje, para formar, ensinar e divulgar suas coleções, condição necessária para 
a valorização do patrimônio cultural da humanidade.

maria eliZa linHares Borges

José celso da cunHa

17	x	24	cm.	|	376	p.	|	IsbN:	978-85-7526-437-9	

HistóriA	dAs	construções	vol.	2
DAs	GRANDEs	PIRÂmIDEs	DE	GIsé	AO	TEmPLO	DE	mEDINET	HAbU		

u Estudos sobre os avanços técnicos que consolidaram o emprego da pedra na 
construção e que permitiram a realização de grandes obras da arquitetura e da 
engenharia, bem como suportes que garantiram esses avanços, são contemplados 
neste volume de A história das construções. O autor analisa construções egípcias, 
gregas e da América pré-colonial e encerra seus relatos numa análise detalhada 
sobre as construções do novo Império egípcio, apontando que desde então já 
estavam estabelecidas as bases técnicas para o desenvolvimento da arquitetura e 
da engenharia rumo ao futuro. 

José celso da cunHa

17	x	24	cm.	|	288	p.	|	IsbN:	978-85-7526-436-2

HistóriA	dAs	construções	vol.	1	
DA	PEDRA	LAsCADA	às	PIRÂmIDEs	DE	DAHCHUR		

u Este primeiro volume de A história das construções trata especialmente dos pri-
mórdios da arquitetura e da engenharia, mostrando como surgiram as primeiras 
manifestações humanas que contribuíram para o início das construções. O autor, que 
é professor de engenharia, analisa como os surtos civilizatórios foram importantes 
para a evolução das técnicas construtivas ao longo do tempo e, para tanto, lança 
mão de elementos surpreendentes e envolventes, num relato particular de suas pes-
quisas, rico de registros fotográficos, desenhos, mapas e comentários sobre o tema. 

14	x	21	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	978-85-7526-579-6

o	grito	dA	sedA	–	ENTRE	DRAPEADOs	
E	COsTUREIRINHAs:	A	HIsTóRIA	DE	Um		
ALIENIsTA	mUITO	LOUCO			
u Esta obra reúne dois famosos textos do psiquiatra Gatian de Clérambault, de 1908 
e 1910, ambos nomeados Paixão erótica dos tecidos na mulher, em que ele relata 
casos de pacientes diagnosticadas como “fetichista dos tecidos”. Acometidas desta 
patologia, essas mulheres eram presas por roubarem peças de pano para satisfazerem 
seus desejos. Os textos são complementados por dois ensaios do estudioso espanhol 
José María Álvarez que contextualiza a atuação e o método utilizado pelo médico 
e pelo artigo de Danielle Arnoux, sobre a contribuição dada por Clérambault ao 
estudo das roupas drapeadas.

danielle arnoux , gaëtan gatian de  
cléramBault , José marÍa álvareZ 
tradUçãO: tOmaZ tadeU 



ar
qu

it
et

ur
a 

| a
rt

es
 | 

de
si

gn
 | 

m
od

a 

22

14	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	85-7526-012-x

maria cristina rocHa simÃopreservAção	do	pAtrimÔnio		
culturAl	em	cidAdes	
u Turismo, em geral, tende a ser considerado em suas relações com o lazer, 
férias, excursões, atrações históricas… não se costuma pensar sobre o plane-
jamento turístico que, devidamente feito, além de garantir a adequação dessas 
atividades, pode torná-las rentáveis e proveitosas na promoção de empregos, 
no benefício da população e, principalmente, na melhoria da qualidade de 
vida nas cidades que possuem patrimônio cultural. neste livro, a autora une 
conhecimento teórico e experiência prática para tratar da gestão urbana, 
tomando como exemplo a cidade de Ouro Preto.

17	x	24	cm.	|	152	p.	|	IsbN:	978-85-7526-486-7	|	Coleção	mimo

cHarles Baudelaire concepção e organização: 
jérôme dufilho e tomaz tadeu  
tradução: tomaz tadeu

o	pintor	dA	vidA	modernA	

u Charles Baudelaire publica, no final de 1863, no jornal Figaro, um ensaio que 
se tornaria referência canônica para a noção de modernidade em arte e literatura: 
“O Pintor da Vida moderna”, no qual o poeta francês descreve e analisa a obra de 
um artista, Constantin Guys, que, para ele, captaria alguns dos aspectos defini-
dores da vida moderna: a instantaneidade, o transitório, o fugidio, o contingente.
Baudelaire aproxima, na sua curiosidade, na sua avidez pela vida, Constantin 
Guys, o “pintor da vida moderna”, do personagem anônimo do conto “O 
homem da multidão”, de Edgar Allan Poe.
O presente livro coloca, pela primeira vez, no Brasil, os textos de Baudelaire 
e de Poe, em nova tradução, ao lado das preciosas e deliciosas imagens de 
Constantin Guys. “O Pintor da Vida moderna” pode ser lido, assim, sob uma 
nova e fascinante perspectiva.
A presente edição é enriquecida, ainda, por um ensaio sobre as relações entre 
o pintor e o poeta, de autoria de Jérôme Dufilho, especialista francês da obra 
de Constantin Guys, que foi também o responsável pelo trabalho de reunião 
do inestimável material iconográfico que compõe o livro.

13	x	18	cm.	|	224	p.	|	IsbN:	978-85-7526-382-2	|	Coleção	mimo

cHarles Baudelaire, Honoré de BalZac, 
BarBey d’aurevilly tradução: tomaz tadeumAnuAl	do	dÂndi	–	A	vIDA	COm	EsTILO

u Para Charles Baudelaire, o dândi é um homem rico, dedicado ao ócio e que 
não tem outra profissão que não a da elegância. Esta obra reúne três textos 
fundamentais sobre o dandismo: O dandismo, de Baudelaire; Tratado da vida 
elegante, de Honoré de Balzac; e O dandismo e George Brummell, de Jules Barbey 
D’Aurevilly. George Bryan Brummell (1778-1840) é considerado pelos escritores o 
primeiro dândi, um ícone da elegância em sua época; era conhecido como “Beau 
Brummell”. “Beau”, além de significar “belo”, era sinônimo de “dândi” na França. 
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como	orientAr	A	pesquisA		
escolAr	–	EsTRATéGIAs	PARA	O	
PROCEssO	DE	APRENDIZAGEm

u Este livro revela a complexidade da aprendizagem pela busca e pelo uso da 
informação, abordando aspectos cognitivos e afetivos do processo da pesquisa 
escolar. Com a proposta de apresentar uma metodologia sustentada pela 
chamada abordagem baseada em processo, que entende a pesquisa escolar 
como uma sucessão de atividades complexas e não apenas como apresentação 
de um produto final pelo aluno, o livro reforça a ideia da biblioteca como 
recurso didático fundamental para professores e estudantes. 

carol KuHltHau – tradução e adaptação: Bernadete 
campello, adriana Bogliolo sirihal duarte, carlos alberto Ávila 
araújo, márcia milton Vianna, maria da conceição carvalho, 
paulo da terra caldeira, Vera lúcia Furst gonçalves abreu

16	x	23	cm.	|	238	p.	|	IsbN:	978-85-7526-323-5	|	Coleção	Formação	Humana	na	Escola

lucia Helena maroto 

15,5	x	22,5	cm.	|	152	p.	|	IsbN:	978-85-7526-435-5

bibliotecA	escolAr,	eis	A	questão!	–	DO	
EsPAÇO	DO	CAsTIGO	AO	CENTRO	DO	FAZER	EDUCATIvO	

u neste livro, Lucia Helena Maroto tece um relato crítico sobre o surgimento 
e a atuação das bibliotecas brasileiras no decorrer dos tempos e apresenta 
iniciativas de promoção da leitura e da valorização da biblioteca desenvolvidas 
em diversas cidades do país. A obra é fundamental para se pensar a biblioteca 
escolar no Brasil de hoje e, consequentemente, a escola pública que se constitui, 
muitas vezes, na primeira oportunidade concreta de acesso aos bens culturais 
e científicos produzidos pela coletividade. 

Bernadete campello, márcia milton vianna, maria da 
conceiÇÃo carvalHo, maria eugÊnia alBino andrade, paulo 
da terra caldeira, vera lÚcia Furst gonÇalves aBreu 

14	x	21	cm.	|	64	p.	|	IsbN:	978-85-7526-049-4	|	Coleção	biblioteca	Escolar

14	x	21	cm.	|	144	p.	|	IsbN:	978-85-7526-593-2	|	Coleção	biblioteca	Escolar

A	bibliotecA	escolAr	–	TEmAs	
PARA	UmA	PRÁTICA	PEDAGóGICA

u Um dos papéis da escola e de sua biblioteca é promover oportunidades para 
que o estudante aprenda a aprender, permitindo-lhe educar-se durante a vida 
inteira. Este livro discute situações de aprendizado que desafiam e motivam 
os alunos, de modo que professores e bibliotecários possam acompanhá-los 
e orientá-los no desenvolvimento de competências informacionais cada vez 
mais sofisticadas.

bibliotecA	escolAr	–	CONHECImENTOs	qUE	sUsTENTAm	A	PRÁTICA

u Esta obra contribui para que bibliotecários e educadores estabeleçam e 
aperfeiçoem práticas que tornem a biblioteca também um espaço de apren-
dizagem. Mostra que uma prática baseada em evidências, ou seja, embasada 
em resultados de pesquisas sobre bibliotecas escolares e a subsequente refle-
xão sobre eles, pode proporcionar ideias inovadoras que apurem as práticas 
educativas de bibliotecários e amplie sua área de atuação.

Bernadete campello 
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16	x	23	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	85-7526-233-5	|	Coleção	Ciência	da	Informação

miriam vieira da cunHa, Francisco  
das cHagas de souZa (orgs.)

comunicAção,	gestão	e	profissão	–	AbOR-
DAGENs	PARA	O	EsTUDO	DA	CIêNCIA	DA	INFORmAÇÃO	

u As tecnologias de informação e comunicação são elementos característicos 
da contemporaneidade e vêm interferindo fortemente no cenário econômico 
planetário e nos modos de relações estabelecidas entre os indivíduos e entre 
eles e o mundo. Tamanha é a importância de se refletir sobre as questões acerca 
das novas possibilidades advindas das novas tecnologias, que os autores deste 
livro reuniram textos sobre a ciência da informação e suas interfaces com a 
comunicação, a gestão e a profissão.

Bernadete campello, paulo da  
terra caldeira (orgs.)

16	x	23	cm.	|	180	p.	|	IsbN:	85-7526-165-7	|	Coleção	Ciência	da	Informação

introdução	Às	fontes	de	informAção	

u Esta obra privilegia as fontes que tratam da informação organizada. Os 
organizadores abordam a origem e a evolução da internet, dos jornais, dicioná-
rios e fontes biográficas, entre outros. Além disso, a obra traz a descrição das 
características de cada uma dessas fontes informacionais e, quando possível, 
mostra as diversas formas nas quais essa fonte se apresenta, bem como seus 
principais produtores.

14	x	21	cm.	|	80	p.	|	IsbN:	978-85-7526-390-7	|	Coleção	biblioteca	Escolar

Bernadete campello letrAmento	informAcionAl	–	FUNÇÃO	
EDUCATIvA	DO	bIbLIOTECÁRIO	NA	EsCOLA

u Voltado especialmente para bibliotecários, educadores e dirigentes edu-
cacionais, esta obra mostra a relação entre o letramento informacional e a 
educação, partindo do pressuposto de que cabe ao bibliotecário tornar mais 
fácil o acesso do indivíduo à informação e ao conhecimento. O livro ainda 
reúne, em sete capítulos, discussões acerca da necessidade da interface entre a 
biblioteconomia, a ciência da informação e a educação, numa interdisciplina-
ridade que propicia um trabalho colaborativo de professores e bibliotecários.

carol KuHltHau – tradução e adaptação: Bernadete 
campello, márcia milton Vianna, paulo da terra caldeira, 
Vera lúcia Furst gonçalves abreu, marlene edite pereira 
de rezende, Vera amália amarante macedo

15,5	x	22,5	cm.	|	304	p.	|	IsbN:	978-85-7526-039-5	|	Coleção	Formação	Humana	na	Escola

como	usAr	A	bibliotecA	nA		
escolA	–	Um	PROGRAmA	DE	ATIvIDADEs	
PARA	O	ENsINO	FUNDAmENTAL

u Facilitar a tarefa dos educadores para desenvolver nos alunos habilidades 
para lidar com a informação. Essa é a proposta deste livro, cujo conteúdo se-
gue os preceitos dos Parâmetros Curriculares nacionais (PCns). O educador 
encontrará uma nova metodologia para preparar as crianças e jovens de 4 a 15 
anos – respeitando sempre seus estágios de desenvolvimento – para a prática 
da pesquisa escolar. Assim, os alunos aproveitarão completamente todas as 
informações oferecidas pela biblioteca.
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JoÃo antonio de paula (org.)

16	x	23	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	978-85-7526-470-6	|	Coleção	Economia	Política	e	sociedade

o	ensAio	gerAl	–	mARx	E	A	CRíTICA	
DA	ECONOmIA	POLíTICA	(1857-1858)		
u Dentro da divisão tradicional dos manuscritos de Karl Marx, os Grun-
drisse, redigidos entre 1857 e 1858, são o primeiro esboço de O capital. Foi 
neles que Marx elaborou pela primeira vez sua teoria do valor e do dinheiro, 
contrapondo-se de modo polêmico aos socialistas utópicos e, naturalmente, 
à própria economia política. nesta obra, fruto de um seminário realizado 
para comemorar os 150 anos do manuscrito, os autores esclarecem de modo 
categórico a origem do mais-valor e de suas formas particulares (lucro, renda 
e juros) e, por conseguinte, o excedente.  

16	x	23	cm.	|	464	p.	|	IsbN:	978-85-7526-582-6	|	Coleção	Economia	Política	e	sociedade

em	buscA	dA	inovAção	
INTERAÇÃO	UNIvERsIDADE-EmPREsA	NO	bRAsIL

u Este livro traz uma série de artigos que analisam as interações de universidades 
e institutos de pesquisa com empresas no Brasil, como partes constitutivas de 
relações que se firmam no âmbito de um sistema nacional de inovação. Os textos 
presentes na obra tratam de aspectos dessas interações e dos procedimentos 
metodológicos para o tratamento dos dados procedentes do diretório dos grupos 
de pesquisa do CnPq, além de identificar as características do intercâmbio entre 
universidades e empresas, em parâmetros estaduais e regionais.

eduardo alBuquerque, silvio antonio 
FerraZ cario, Wilson suZigan (orgs.)

16	x	23	cm.	|	344	p.	|	IsbN:	85-7526-204-1

moedA	e	território	–	UmA	INTERPRETAÇÃO	
DA	DINÂmICA	REGIONAL	bRAsILEIRA	

u Composto de 12 capítulos, de autoria de economistas nacionais e estrangeiros 
de destaque, este livro abarca várias dimensões da problemática monetária 
e financeira e seus efeitos diferenciais sobre o território. A obra inicia com 
análises teóricas sobre a questão da moeda e do sistema financeiro no capi-
talismo, passa por análises de experiências internacionais e se concentra da 
análise do entendimento da relação entre as diferentes dimensões do sistema 
monetário, financeiro e bancário sobre o desenvolvimento regional no Brasil.

marco crocco, Frederico g. Jayme Jr. 
(orgs.)

16	x	23	cm.	|	408	p.	|	IsbN:	85-7526-184-3

Adeus	Ao	desenvolvimento	–	A	OPÇÃO	DO	GOvERNO	LULA	

u Este livro é a continuidade de um debate iniciado em 2003, quando foi 
publicado o livro A economia política da mudança: desafios e equívocos do 
início do governo Lula. A obra reúne trabalhos de economistas da esquerda 
brasileira contrários à adesão petista às elites e ao pensamento dominante. 
“Os textos do livro são voltados para compreender o sentido dessa entrega 
gratuita, desse abraço amoroso do líder operário e de seu partido com os piores 
representantes do que há de pior no País”, afirma o organizador. 

JoÃo antonio  
de paula (org.)
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16	x	23	cm.	|	440	p.	|	IsbN:	978-85-7526-475-1	|	Coleção	Economia	Política	e	sociedade

pArA	A	críticA	dA	economiA	políticA	–	
mANUsCRITO	DE	1861-1863	(CADERNOs	I	A	v)		
TERCEIRO	CAPíTULO	–	O	CAPITAL	Em	GERAL	

u Elo de duas obras importantes de Karl Marx (os Grundrisse e o primeiro 
caderno de O capital), a publicação – até então inédita em português – foi 
uma tentativa de sistematização das categorias desvendadas em 1857 e que 
culminou com a publicação de O capital. Além de ser a gênese mais precisa de 
várias categorias que compõem O capital – tais cadernos I a V foram a primeira 
tentativa de abordagem sistemática do processo de produção de capital, ou seja, 
a transformação do dinheiro em capital –, esta obra oferece elementos para a 
compreensão dos próprios procedimentos empregados por Marx na redação. 

Karl marx 
tradução: leonardo de deus
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arnold liBerman 
tradução: cristina antunes

15,5	x	22,5	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	978-85-7526-482-9	

gustAv	mAHler:	um	corAção	AngustiAdo		
UmA	bIOGRAFIA	Em	qUATRO	mOvImENTOs	

u Esta obra, que não é uma biografia no sentido convencional do termo, decorre 
da admiração, do respeito e do amor do autor por Gustav Mahler. neste relato, 
o leitor é convidado a aprofundar-se na alma do compositor, em seu modo de 
ver o mundo, suas paixões e humores, seu processo criativo, sua vida familiar, 
suas posições políticas e seu percurso até chegar a diretor da Ópera de Viena, 
cidade em que viveu boa parte de sua vida e onde parece ter “nascido” todo o 
século XX (Brahms, schönberg, Freud, Klimt, Wittgenstein, Kafka, entre outros, 
cujos caminhos entrecruzaram-se nesta história).

emmanuel Wallon (org.) – tradução: ana alvarenga, 
augustin de tugny, cristiane lage 

15,5	x	22,5	cm.	|	192	p.	|	IsbN:	978-85-7526-407-2	

o	circo	no	risco	dA	Arte	

u Durante mais de dois séculos, o circo inventou suas relações próprias com o 
corpo, a palavra, o objeto e o espaço sem deixar de manter sedutoras relações 
com outras disciplinas. Provenientes de novas escolas, as companhias de 
hoje desestruturam as categorias e as hierarquias tradicionais, concebendo 
obras nas quais a proeza não está mais em primeiro plano. A gente do circo 
contesta a noção de gênero menor inserindo-se com isso nas noções usu-
fruídas pelas artes cultas?

rosália duarte

13	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-060-9	|	Coleção	Temas	&	Educação

cinemA	&	educAção		

u A obra aborda o cinema como atividade essencial para a socialização e a 
inserção no mundo da cultura. A autora revela que o livro é produto de sua 
experiência com o cinema como espectadora, como pesquisadora e como 
professora. nascido de reflexões sobre o papel desempenhado pelos filmes na 
formação das pessoas em sociedades audiovisuais como a nossa e do desejo 
de compartilhá-las com outros professores, a obra traz, ainda, indicações de 
livros e sites para quem quiser se aprofundar no tema.

carlos armando 

14	x	21	cm.	|	336	p.	|	IsbN:	85-7526-121-5

os	AdorAdores	de	filmes	

u Este livro, publicado com os benefícios da Lei Municipal de Incentivo à Cul-
tura, é resultado de uma extensa pesquisa realizada por Carlos Armando sobre 
a história do Cinema em Belo Horizonte. neste livro ele reconstitui a trajetória 
do Centro de Estudos Cinematográficos, o CEC, importante agente na formação 
de cineastas e críticos de cinema e de arte. Junto com a atuação do CEC, o autor 
registra a importância que tiveram os inúmeros cineclubes que contribuíram 
para a rica e movimentada cena cinematográfica belo-horizontina.
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13	x	20,5	cm.	|	80	p.	|	IsbN:	978-85-7526-269-6	|	Coleção	Espetáculos	do	Galpão

italo calvino – adaptação: cacá BrandãopArtido

u Dirigido por Cacá Carvalho e adaptado por Cacá Brandão, Partido foi livre-
mente inspirado no romance Visconde partido ao meio, do escritor italiano 
Italo Calvino, e feita a partir de improvisos dos autores do Grupo Galpão. O 
espetáculo é mais um dos encenados pelo grupo nesses mais de 25 anos com 
uma vivência teatral calcada na pesquisa e na experimentação e centrada no 
trabalho de grupo. Buscando uma temática essencialmente popular, o grupo 
dá ênfase a um teatro que rompe com os limites do palco e ganha as ruas e 
os espaços não convencionais.

13	x	20,5	cm.	|	144	p.	|	IsbN:	978-85-7526-272-6	|	Coleção	Espetáculos	do	Galpão

pequenos	milAgres	

u Esta peça apresenta um emocionante painel do homem brasileiro con-
temporâneo. sua dramaturgia foi inspirada livremente em quatro pequenas 
histórias enviadas ao Grupo Galpão durante a campanha Conte suas Histórias, 
que pedia ao público relatos pessoais, verdadeiros e surpreendentes. Depois 
de uma seleção de mais de 600 textos, julgou-se que os quatro relatos sele-
cionados eram detentores de um potencial emocional e de uma sinceridade 
que possibilitavam certo recorte de brasilidade (como um pequeno painel 
do homem brasileiro) e, principalmente, tinham uma possibilidade enorme 
de transposição para o teatro.

Bertolt BrecHt – tradução: Fernando peixoto 

13	x	20,5	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	978-85-7526-271-9	|	Coleção	Espetáculos	do	Galpão

um	Homem	é	um	Homem

u O livro apresenta o texto do espetáculo Um homem é um homem, com direção 
e adaptação de Paulo José. A peça é livremente inspirada no original de Bertolt 
Brecht. O musical critica de maneira mordaz a manipulação do homem comum 
pelo poder e a ideologia da guerra. O Grupo Galpão é conhecido, entre outros 
motivos, pela vivência teatral calcada na pesquisa e na experimentação e cen-
trada no trabalho de grupo. Buscando uma temática essencialmente popular, 
dá ênfase a um teatro que rompe com os limites do palco e ganha as ruas e os 
espaços não convencionais. 

moliÈre – adaptação: cacá Brandão

13	x	20,5	cm.	|	96	p.	|	IsbN:	978-85-7526-268-9	|	Coleção	Espetáculos	do	Galpão

um	moliÈre	imAginário

u Um Molière imaginário foi o espetáculo que representou a retomada pelo 
Grupo Galpão do seu próprio rumo artístico, depois de duas experiências 
marcantes com o diretor Gabriel Villela que, com Romeu e Julieta e A rua da 
amargura, deixou uma assinatura fundamental na estética e na linguagem 
do Grupo. O espetáculo, montado para a rua, em 1997, é um dos trabalhos 
do Galpão de mais longa permanência no repertório e que se apresentou em 
maior número de cidades em todo o Brasil.

maurÍcio arruda mendonÇa, paulo de moraes 
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14	x	21	cm.	|	288	p.	|	IsbN:	978-85-7526-458-4	|	Coleção	mimo

stépHane mallarmé – tradução: tomaz tadeu rAbiscAdo	no	teAtro			

u Esta obra reúne crônicas teatrais do poeta francês stéphane Mallarmé, 
que as via com certa resistência e a contragosto. Muito frequentemente, os 
comentários não eram mais que pretextos para apresentar suas visões estéti-
cas mais gerais. A presente tradução procura conservar as peculiaridades da 
sintaxe de Mallarmé, tentando proporcionar ao leitor de língua portuguesa 
uma estranheza parecida à sentida pelo leitor de língua francesa diante do 
original. Os mais perplexos podem se socorrer das abundantes “notas de 
leitura” do tradutor que acompanham esta edição.

13	x	20,5	cm.	|	96	p.	|	IsbN:	978-85-7526-266-5	|	Coleção	Espetáculos	do	Galpão

William sHaKespeare – tradução: Onestaldo de pennaforteromeu	e	JulietA

u Maior sucesso da história do Galpão, Romeu e Julieta, célebre peça do 
dramaturgo inglês William shakespeare teve sua carreira coroada com a 
temporada no Globe Theatre de Londres, em 2000, com grande repercussão. 
O espetáculo foi concebido e dirigido por Gabriel Villela, com dramaturgia e 
textos adicionais de Cacá Brandão, sobre o original de William shakespeare.

13	x	20,5	cm.	|	80	p.	|	IsbN:	978-85-7526-267-2	|	Coleção	Espetáculos	do	Galpão

A	ruA	dA	AmArgurA

u O mártir do calvário, escrito pelo dramaturgo carioca de ascendência portu-
guesa Eduardo Garrido, nos idos de 1901, se convertera no maior sucesso do 
circo-teatro no Brasil, durante a primeira metade do século XX. E é a partir 
desse texto que surgiu o espetáculo A rua da amargura, concepção e direção 
de Gabriel Villela, com adaptação de Arialdo de Barros para o texto O mártir 
do calvário, de Eduardo Garrido. O texto trata do nascimento e da paixão 
de Cristo à maneira do circo-teatro e foi um marco na história do Galpão.

eduardo garrido – adaptação: arildo de Barros

13	x	20,5	cm.	|	88	p.	|	IsbN:	978-85-7526-265-8	|	Coleção	Espetáculos	do	Galpão

textos	de	ruA

u neste volume encontram-se textos que foram encenados pelo Grupo Galpão 
por um longo período de tempo: “A comédia da esposa muda”, adaptação de 
um cannovaccio de autor anônimo da commedia dell’arte, dirigida por Pau-
linho Polika e que teve sua estreia em 1986; “Foi por amor”, esquete de rua 
escrito por Antônio Edson e Eduardo Moreira e dirigido pelo primeiro, que 
estreou em 1987; e “Corra enquanto é tempo”, de Eid Ribeiro, que estreou em 
1988 e teve direção do próprio Eid. Esses são os espetáculos com os quais o 
grupo viajou pela primeira vez ao exterior, tendo cumprido longas temporadas. 

grupo galpÃo 
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13	x	20,5	cm.	|	112	p.	|	IsbN:	978-85-7526-270-2	|	Coleção	Espetáculos	do	Galpão

luÍs alBerto de aBreu um	trem	cHAmAdo	deseJo	

u Este livro apresenta texto do espetáculo Um trem chamado desejo, uma 
comédia musical que narra as desventuras de uma companhia teatral, na 
Belo Horizonte da década de 1930. De acordo com Chico Pelúcio, “essa foi a 
montagem do Galpão em que os autores do grupo mais contribuíram para 
a concepção do espetáculo como um todo e mais efetivamente interagiram 
com os criadores convidados”. A direção do Trem é de Chico Pelúcio, e o texto 
de Luis Alberto de Abreu, com músicas de Tim Rescala. 



comunicaÇÃo  
Jornalismo  
moBiliZaÇÃo social 



35

com
unicaÇÃo | Jornalism

o | m
oBiliZaÇÃo social 

márcio simeone  
Henriques (org.) 

14	x	21	cm.	|	104	p.	|	IsbN:	978-85-7526-122-4	|	Coleção	Comunicação	e	mobilização	social

comunicAção	e	estrAtégiAs	de	mobilizAção	sociAl	

u O crescimento dos movimentos sociais lançou novos questionamentos 
quanto à importância da comunicação na permanência e na solidificação 
desses. Os movimentos sociais, diante deste espaço midiatizado, procura-
ram transformar as lutas por reconhecimento em lutas por visibilidade. Os 
textos deste livro discorrem sobre a necessidade de se pensar os meios de 
comunicação de massa não como atividade-fim, e sim como atividade-meio 
que explora o potencial educativo gerado pela participação ativa do cidadão 
em todo o processo.

gino murta

16	x	23	cm.	|	144	p.	|	IsbN:	978-85-7526-256-6	

o	briefing	dA	éticA	–	PARA	UmA	PROPAGANDA	REsPONsÁvEL			

u É possível agir eticamente na prática da publicidade e propaganda? Ou é 
mesmo verdade que teremos de olhar para ela sempre com desconfiança, uma 
vez que oferece produtos e serviços que nem sempre são tão ideais quanto 
parecem? Para tratar dessas questões e mostrar que ética e propaganda podem, 
sim, se misturar, o autor escreveu este livro, que trata ainda do ensino da ética 
aplicada nas faculdades, das campanhas publicitárias e seus processos e da 
legislação que orienta a prática.

Julio pinto, vera casa nova 

14	x	21	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	978-85-7526-425-6

AlgumAs	semióticAs

u Os autores, estudiosos de referência no campo da semiótica e apaixonados 
por suas possibilidades, discorrem neste livro sobre a história da semiótica, 
contemplando suas interfaces, suas apropriações e seus usos na construção do 
cotidiano. Instrumento para reflexão sobre a semiótica, em linguagem acessível 
e com insights surpreendentes, a obra desmistifica a temática e aproxima o 
tema do leitor de forma a atraí-lo para novas leituras e percepções acerca do 
mundo em que vive.

márcio simeone  
Henriques

14	x	21	cm.	|	144	p.	|	IsbN:	978-85-7526-504-8	|	Coleção	Comunicação	e	mobilização	social

comunicAção	e	mobilizAção	sociAl	nA	práticA		
de	políciA	comunitáriA

u Apontar os principais desafios da prática conhecida como policiamento comuni-
tário e identificar a mobilização social como principal instrumento para o sucesso 
dessa política de segurança pública é o que pretende esta obra, integrante da coleção 
Comunicação e Mobilização social. Com uma escrita acessível aos leigos e escla-
recedora para os especialistas no assunto, o livro possibilita ao leitor refletir sobre 
a necessidade da integração entre policiais e cidadãos, além de esclarecer como é 
desenvolvido o trabalho dos policiais dentro das comunidades.
Esta obra, organizada de forma didática, certamente contribuirá para os programas 
de formação dos quadros policiais e para elucidar dúvidas e discussões prementes 
sobre o tema, por meio de atividades relacionadas à área da Comunicação social.
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leda naglede	minAs	pArA	o	mundo	
LEvANDO	mINAs	NO	GEsTO	E	NO	CORAÇÃO			
u neste livro a jornalista Leda nagle reúne entrevistas com cerca de 80 perso-
nalidades nascidas em Minas Gerais e que ganharam o mundo com seu talento. 
A cada uma dessas boas conversas, a autora acaba por desvendar a “mineirice” 
espalhada país afora e as peculiaridades, curiosidades e os casos engraçados 
causados por ela. são, entre outros, músicos, atores, escritores, políticos e 
esportistas que contam sua história de vida, falam sobre sua profissão e dão 
suas opiniões sobre os mais diversos assuntos.
16	x	23	cm.	|	480	p.	|	IsbN:	978-85-7526-454-6

nelson de luca pretto,  
sandra pereira tosta (orgs.)

14	x	21	cm.	|	208	p.	|	IsbN:	978-85-7526-448-5	|	Coleção	Cultura,	mídia	e	Escola

do	meb	À	Web	–	O	RÁDIO	NA	EDUCAÇÃO

u Os autores percorrem um espaço de tempo que leva o leitor à origem do Mo-
vimento de Educação de Base (MEB), no final da década de 1960, trazendo-o 
para a mutante e inquieta época das tecnologias da informação, do apogeu 
da Web. neste livro é possível vislumbrar a interface entre esse passado – da 
utilização do rádio como instrumento pedagógico básico do MEB – e o que 
está se anunciando como futuro: a interferência da rádio web na educação, 
suas possibilidades e seus desafios.

14	x	21	cm.	|	192	p.	|	IsbN:	978-85-7526-206-1	|	Coleção	Comunicação	e	mobilização	social

entre	o	espetáculo,	A	festA	e	A	ArgumentAção	
míDIA,	COmUNICAÇÃO	EsTRATéGICA	E	mObILIZAÇÃO	sOCIAL

u Visibilidade, convocação, participação, comunicação – questões que insti-
gam e permeiam os processos de mobilização social. Em que medida ações 
espetaculares se inserem nesses momentos? Quais as possibilidades tem a 
festa com vistas ao engajamento coletivo? Como os sujeitos são envolvidos, 
nos processos mobilizadores, em momentos argumentativos? Tais questões, 
discutidas a partir da relação entre mídia, comunicação estratégica e mobi-
lização social, representam o tema central deste livro. 

rennan maFra

16	x	23	cm.	|	232	p.	|	IsbN:	978-85-7526-403-4

A	deliberAção	pÚblicA	e	suAs	dimensões		
sociAis,	políticAs	e	comunicAtivAs
u Este livro cumpre o importante papel de apresentar ao leitor brasileiro o tema 
da deliberação pública. A proposta é se tornar referência para a investigação 
sobre como a formação de uma esfera pública de discussão ampliada pode con-
tribuir para a construção de um sistema democrático marcado pela aproximação 
entre instâncias formais do governo e espaços informais de discussão entre 
os cidadãos, além do melhor entendimento sobre a abordagem dos conflitos 
políticos e sociais das sociedades contemporâneas. 

Organização e tradução:  
Ângela cristina salgueiro marques
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14	x	21	cm.	|	224	p.	|	IsbN:	978-85-7526-387-7	|	Coleção	Cultura,	mídia	e	Escola

Kely cristina nogueira souto, marco antÔnio de souZa, sandra pereira tosta, 
graZiela valadares gomes de mello vianna, rutH riBeiro (orgs.) 

A	infÂnciA		
nA	mídiA	
u Esta publicação é uma importante colaboração para a reflexão sobre infância, 
mídia, sociedade e cultura, lançando à escola o status de lugar privilegiado 
para pesquisas multidisciplinares, como a que apresentamos aqui. Deixando 
de lado o maniqueísmo primário que destina à mídia o rótulo de agente do 
mal e aos telespectadores a posição de passivos e vítimas, os autores exploram 
o tema de forma crítica, compreendendo a complexidade do assunto tratado 
e dos atores envolvidos. 

15,5	x	22,5	cm.	|	320	p.	|	IsbN:	978-85-7526-502-4

entre	o	sensível	e	o	comunicAcionAl

u Discussões em torno da relação entre os fenômenos comunicativos e a experiência 
estética são por vezes nebulosas, pois um não complementa o outro de imediato. 
É preciso uma partícula aditiva que ligue os termos “comunicação” e “experiência 
estética” para promover essa junção de maneira harmoniosa e menos problemática.
Os autores desta obra refletem sobre essa tensão conceitual entre os dois 
termos e procuram formas de aproximar um do outro, discutindo questões 
fundamentais, como a necessidade de se pensar as origens do discurso estético; 
a revisão e a reflexão de tradições teóricas constitutivas no campo científico da 
comunicação social; a investigação dos conceitos de comunicação implícitos na 
noção de experiência estética; o debate sobre aspectos específicos dos modos de 
apreensão da experiência estética como fenômeno comunicacional e a apreensão 
das manifestações da experiência estética nos meios de comunicação diversos.

Bruno souZa leal, césar guimarÃes , 
carlos camargos mendonÇa (orgs.) 

16	x	23	cm.	|	312	p.	|	IsbN:	978-85-7526-488-1	|	Coleção	Comunicação	e	mobilização	social

William gamson - tradução: Ângela cristina salgueiro marques fAlAndo	de	políticA	
u  Como é possível que tantas pessoas se tornem ativas em movimentos sociais 
se elas estão tão desinteressadas a respeito das questões políticas? William 
Gamson responde aqui a essa questão e analisa uma série de conversações 
realizadas em grupos de trabalhadores a respeito de quatro questões: a ação 
afirmativa; a energia nuclear; o conflito árabe-israelense e os problemas 
enfrentados pela indústria norte-americana. Além disso, discute como os 
temas foram tratados em discursos midiáticos, a fim de determinar se as 
discussões em grupo se restringem ou não a reproduzi-los.

14	x	21	cm.	|	320	p.	|	IsbN:	978-85-7526-242-9	|	Coleção	Comunicação	e	mobilização	social

mídiAs	comunitáriAs,	Juventude	e	cidAdAniA

u neste livro, a reconhecida trajetória da Associação Imagem Comunitária 
(AIC) é apresentada em artigos que reúnem reflexões e análises sobre os cri-
térios que a orientam. E, como forma de enriquecer a leitura, o diálogo entre 
comunicação, educação e cidadania encontra força em textos que sinalizam a 
importância da produção midiática ser descentralizada, plural, em defesa do 
direito de expressão e campo fértil para criatividade e inovação. se pelos meios 
de comunicação a sociedade olha para si e para o mundo, nada mais justo do 
que essa iniciativa desafiante e necessária.

raFaela lima (org.) 
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nÍsia maria duarte Furquim 
WernecK, José Bernardo toro 

14	x	21	cm.	|	112	p.	|	IsbN:	978-85-7526-124-8	|	Coleção	Comunicação	e	mobilização	social

mobilizAção	sociAl	–	Um	mODO	DE
CONsTRUIR	A	DEmOCRACIA	E	A	PARTICIPAÇÃO

u A mobilização social desempenha papel fundamental na busca por uma 
democracia legítima, construída pela sociedade. sendo assim, este livro, fun-
damentado na metodologia de mobilização social desenvolvida pela Fundación 
social da Colômbia e aplicada no Brasil em 1993, vem sugerir, comentar e 
indicar critérios e formas sobre como conceber, planejar e organizar uma 
mobilização social que construa entre todos os brasileiros uma cultura e 
uma ética democráticas.

14	x	21	cm.	|	136	p.	|	IsbN:	85-7526-211-4	

paulo Bernardo vaZ (org.) nArrAtivAs	fotográficAs		

u O mundo que nos circunda é complexo e imagético. sabendo disso, para 
produzirem este livro, os autores debruçaram-se sobre as fotos jornalísticas 
e sobre o modo como elas representam os sujeitos sociais, como os símbolos 
e signos dessa “vitrine da realidade” se tornam referências. É a esse universo 
que a obra se dedica, e traz, entre outras constatações, a perpetuação do 
preconceito racial pelo modo como o negro-mestiço é representado nas 
imagens que “vendem” dele. 

14	x	21	cm.	|	152	p.	|	IsbN:	85-7526-212-2

vera FranÇa (org.)nArrAtivAs	televisivAs	–	PROGRAmAs	POPULAREs	NA	Tv		

u Os textos desta coletânea versam sobre os programas populares – tidos como 
os responsáveis pela baixa qualidade televisiva brasileira, mas detentores de 
altos níveis de audiência – e a estrutura deles. O objetivo é compreender a 
relação entre a mídia e as classes populares, a maneira como essas pessoas 
lidam, se comportam, apropriam e são apropriadas pela presença da mídia 
em sua realidade cotidiana, bem como lançar luzes para a compreensão da 
natureza desses programas, as razões e implicações de seu surgimento, e seus 
significados no contexto da relação entre o povo e a televisão.

14	x	21	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	85-7526-210-6

BeatriZ Bretas (org.) nArrAtivAs	telemáticAs

u A internet e a mídia têm estimulado o crescimento dos contatos e do 
intercâmbio de informações. não por acaso este livro trata da comunicação 
pelo computador, processo cada vez mais presente na vida de milhares de 
pessoas, em todo o mundo. Encurtando distâncias ao mesmo tempo que 
também as aumenta, o computador vem se firmando como instrumento de 
comunicação. sendo assim, ao se relacionarem por meio de linguagens digi-
tais, os sujeitos proporcionam conversações capazes de construir identidades, 
apontar pertencimentos e configurar comunidades.
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14	x	21	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	978-85-7526-251-1	|	Coleção	Cultura,	mídia	e	Escola

cláudio márcio magalHÃes os	progrAmAs	infAntis	dA	tv	–	TEORIA	E	PRÁTICA	
PARA	ENTENDER	A	TELEvIsÃO	FEITA	PARA	As	CRIANÇAs

u O autor envereda no rumo da desmistificação dos conceitos arraigados sobre 
TV e criança, enriquecendo um debate que, em geral, peca pelo maniqueísmo. 
sua tarefa começa na própria definição de “programa educativo”, avança pela 
evolução histórica da televisão educativa e culmina no exame detalhado de dois 
produtos exemplares – “Castelo Rá-Tim-Bum” e “TV Xuxa” –, extraindo uma 
certeza: a de que educação e diversão podem coexistir na televisão infantil e 
que a fórmula ideal talvez esteja no equilíbrio desses elementos.

lÍlian mourÃo BaHia

14	x	21	cm.	|	208	p.	|	IsbN:	978-85-7526-367-9	|	Coleção	Comunicação	e	mobilização	social

rádios	comunitáriAs	–	mObILIZAÇÃO	sOCIAL	E	
CIDADANIA	NA	RECONFIGURAÇÃO	DA	EsFERA	PúbLICA

u As rádios comunitárias contribuem de fato para a reconfiguração demo-
crática da esfera pública nas comunidades onde atuam? O que as impede de 
agir como reconfiguradoras das esferas públicas locais? Essas são algumas das 
questões elucidadas neste livro, que, além de caracterizar os recursos técnicos 
e humanos disponíveis nas rádios pesquisadas, investigou de que forma as 
comunidades locais participam e interagem com as programações e até que 
ponto essas emissoras comunitárias inovam e rompem, de fato, com o modelo 
radiofônico praticado pelas emissoras comerciais.

mÍriam aguiar 

15,5	x	22,5	cm.	|	288	p.	|	IsbN:	978-85-7526-337-2

o	vinHo	nA	erA	dA	técnicA	e	dA	informAção
Um	EsTUDO	sObRE	bRAsIL	E	ARGENTINA

u surpreendente e revelador, este livro possibilita ao leitor um novo olhar sobre 
o vinho e sua indústria. É principalmente das questões política, econômica 
e cultural que Míriam Aguiar trata ao se debruçar sobre o setor vitivinícola, 
atenta às especificidades desta nova era, fortemente regida pela tecnologia e 
pelas ciências da informação numa atmosfera globalizada e globalizante. Para 
isso, apresenta um estudo comparado entre Brasil e Argentina, sem deixar de 
contemplar elementos históricos de outras nações, no qual o foco é a difusão 
midiática da cultura e do consumo do vinho.  

16	x	23	cm.	|	96	p.	|	IsbN:	85-7526-050-2

Julio pinto o	ruído	e	outrAs	inutilidAdes	
ENsAIOs	DE	COmUNICAÇÃO	E	sEmIóTICA

u Informática, informação, comunicação são termos tão atuais quanto outros 
como quadro negro, correio e carta eram em tempos atrás. O autor propõe, 
nesta obra, analisar semioticamente termos, temas, expressões e palavras 
fundamentais na comunicação atual e transformá-los em conceitos. Através 
de trocas simbólicas, de signos, enunciações e enunciados, Júlio Pinto esta-
belece diálogos entre a semiótica e a informação, além de produzir sentido 
nos ruídos da comunicação.
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márcio simeone Henriques, nÍsia maria duarte  
Furquim WernecK (orgs.)

14	x	21	cm.	|	144	p.	|	IsbN:	978-85-7526-178-1	|	Coleção	Comunicação	e	mobilização	social	

visões	de	futuro	–	REsPONsAbILIDADE	
COmPARTILHADA	E	mObILIZAÇÃO	sOCIAL	

u Esta coletânea traz exemplos de projetos mobilizadores que trabalham com 
uma visão de comunicação estratégica. nos dois primeiros casos, empresas 
assumem a tarefa de estimular as comunidades e apontam para as novas 
atitudes que precisam adotar perante os públicos. Como os próprios casos 
demonstram, esse campo de interlocução não é algo construído sem conflitos, 
dilemas e contradições. Assim, as próprias estratégias e técnicas de comuni-
cação precisam ser vistas como algo mais aberto e menos determinado, dado 
o caráter dinâmico dessas ações. 
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16	x	23	cm.	|	248	p.	|	IsbN:	85-7526-177-0

steFÂnie arca garrido loureiro AlfAbetizAção	–	UmA	PERsPECTIvA	
HUmANIsTA	E	PROGREssIsTA

u Este livro apresenta um trabalho de alfabetização fundamentada na teoria 
humanista de Carl Rogers e nas ideias de Paulo Freire, desenvolvido com 
uma turma de alunos em uma escola pública de Belo Horizonte. A autora visa 
aprofundar o conhecimento sobre a facilitação do processo de alfabetização 
e de crescimento humano. nesse contexto, objetiva-se uma aprendizagem 
profunda que abrange várias dimensões do ser, facilitando um processo no 
qual o educando adquira mais autonomia, responsabilidade e autenticidade 
em relação a si mesmo e aos outros.

14	x	21	cm.	|	124	p.	|	IsbN:	978-85-7526-354-9	|	Coleção	Alfabetização	e	Letramento	na	sala	de	Aula

maria lÚcia castanHeira, Francisca iZaBel pereira 
maciel, raquel márcia Fontes martins (orgs.) 

AlfAbetizAção	e	letrAmento		
nA	sAlA	de	AulA		

u Alfabetização e letramento são atualmente temas recorrentes na produção 
acadêmica e na produção editorial voltada para a área da Educação. Entre-
tanto, vale questionar: quais têm sido os diálogos possíveis entre esses temas 
e as práticas de professores alfabetizadores? A proposta deste livro é que ele 
não apenas se aproxime do leitor-professor, mas que possibilite intensificar 
o diálogo entre a produção acadêmica e o fazer docente.

14	x	21	cm.	|	208	p.	|	IsbN:	978-85-7526-438-6	|	Coleção	Linguagem	e	Educação

maria da graÇa costa val (org.)AlfAbetizAção	e	línguA	portuguesA	
LIvROs	DIDÁTICOs	E	PRÁTICAs	PEDAGóGICAs	

u Os oito artigos reunidos nesta publicação tratam de temas importantes 
para o ensino-aprendizagem nessa área: metodologias e estratégias de al-
fabetização, ortografia, conhecimentos linguísticos (entre eles, recursos de 
coesão), produção de textos escritos, leitura literária e letramento digital. O 
livro é dirigido ao professor, seja o alfabetizador, seja o professor de língua 
portuguesa do ensino fundamental, bem como ao professor em formação, na 
graduação, na especialização ou nos cursos de formação continuada.

alFaBetiZaÇÃo e letramento 
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maria de Fátima cardoso gomes,  
maria das graÇas de castro sena (orgs.)

14	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	85-86583-63-4	|	Coleção	Linguagem	e	Educação

dificuldAdes	de	AprendizAgem		
nA	AlfAbetizAção		
u Destinado a professores, pais, alunos e educadores em geral, este livro 
discute o processo de ensino da leitura e da escrita de alunos que estão em 
fase inicial de aprendizagem e sofrem com as dificuldades advindas desse 
processo. Como a escola lida com a subjetividade e a individualidade de seus 
alunos? Por que algumas crianças têm mais facilidade para aprender a ler ou 
a escrever? Que processos de ensino e aprendizagem os alunos de camadas 
populares vivenciam que os dividem e os separam em “bons” e “maus” alunos? 
Essas são algumas questões tratadas pelo livro.

artur gomes de morais (org.)

14	x	21	cm.	|	144	p.	|	IsbN:	85-86583-51-0	|	Coleção	Linguagem	e	Educação

o	AprendizAdo	dA	ortogrAfiA		

u Que nível de consciência que as crianças possuem em relação à norma 
ortográfica da língua? Que aspectos da ortografia elas dominam primeiro? 
Quando se deve “cobrar” a ortografia das crianças? O que o aprendiz pode 
compreender e o que ele tem de memorizar? Como o professor pode ser um 
mediador eficiente no aprendizado da norma ortográfica? Como trabalhar 
a pontuação? Essas e outras questões são analisadas nos diversos estudos 
que compõem este livro.

magda soares 

14	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-86583-16-2	|	Coleção	Linguagem	e	Educação

letrAmento	–	Um	TEmA	Em	TRês	GêNEROs	

u sucesso de vendas, esta obra de Magda soares versa sobre o letramento e 
sobre três diferentes textos que analisam, exploram e dão visibilidade ao tema. 
Desse modo, embora centrado numa única temática, este livro assume, a cada 
diferente situação de enunciação, uma nova e diferente posição a partir da qual 
o tema do letramento pode ser visto, analisado e ressignificado. O leitor preten-
dido é aquele que se interessa por letramento e alfabetização, por habilidades 
e práticas sociais de leitura e escrita e também por uma análise discursiva das 
práticas de produção e leitura textual.

carla viana coscarelli,  
ana elisa riBeiro (orgs.)

14	x	21	cm.	|	248	p.	|	IsbN:	978-85-7526-170-5	|	Coleção	Linguagem	e	Educação

letrAmento	digitAl	–	AsPECTOs	
sOCIAIs	E	POssIbILIDADEs	PEDAGóGICAs	

u no livro são apresentados ao leitor reflexões de temas importantes como 
a Educação e sociedade da Informação;  como os professores lidam com a 
inclusão de novas tecnologias no ensino; Alfabetização e letramento digital; 
Letramento e novas tecnologias: questões para a prática pedagógica; Alfabeti-
zação digital: problematização do conceito e possíveis relações com a pedagogia 
e com a aprendizagem inicial do sistema de escrita; entre outras questões que 
vão levar o leitor a refletir a respeito desse universo cada vez mais complexo.
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14	x	21	cm.	|	240	p.	|	IsbN:	85-7526-132-0	|	Coleção	Linguagem	e	Educação

livros	de	AlfAbetizAção	e	de		
português	–	Os	PROFEssOREs	E	sUAs	EsCOLHAs	
u O MEC promove, desde de 1996, uma avaliação das coleções inscritas no 
Programa nacional de Livros Didáticos (PnLD). Paradoxalmente, as obras 
que recebem as menções mais altas, na área de Língua Portuguesa (de 1ª a 4ª 
séries) e Alfabetização, tendem a ser as menos escolhidas pelos professores. 
neste livro, seis estudos de pesquisadores do Brasil e do exterior analisam os 
possíveis motivos desse descompasso.

14	x	21	cm.	|	272	p.	|	IsbN:	978-85-7526-174-3	|	Coleção	Linguagem	e	Educação

maria da graÇa costa val,  
BetH marcuscHi (orgs.)

livros	didáticos	de	línguA	portuguesA	
LETRAmENTO	E	CIDADANIA

u Esta coletânea de oito artigos se dirige a professores e pesquisadores in-
teressados no tema “livro didático de alfabetização e de língua portuguesa”. 
A obra trata de questões relativas ao mercado editorial, à natureza do livro 
didático, à avaliação feita pelo Programa nacional do Livro Didático (PnLD), 
ao modo como alguns objetos de ensino são abordados (apropriação do 
sistema de escrita e produção de textos, por exemplo) e como os livros são 
usados em sala de aula pelos professores.

antÔnio augusto gomes Batista, maria  
da graÇa costa val (orgs.) 
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eliana Borges correia de alBuquerque, 
telma FerraZ leal (orgs.) 

14	x	21	cm.	|	168	p.	|	IsbN:	978-85-7526-147-7	|	Coleção	Estudos	em	EjA

AlfAbetizAção	de	Jovens	e	Adultos	
Em	UmA	PERsPECTIvA	DE	LETRAmENTO

u Este livro é fruto de um trabalho de formação de professores alfabetiza-
dores dentro do Programa Brasil Alfabetizado. Os textos revelam a natureza 
do trabalho do grupo: cooperativa, solidária, comprometida. Diversos atores 
envolvidos no campo da educação travaram, em espaços abertos, debates 
calorosos sobre os princípios que guiariam as ações do programa em Recife 
e passaram, então, a produzir os textos que seriam usados na formação dos 
professores alfabetizadores, tomando como eixo o documento orientador.

telma FerraZ leal, eliana Borges 
correia de alBuquerque, artur 
gomes de morais (orgs.)

14	x	21	cm.	|	184	p.	|	IsbN:	978-85-7526-418-8	|	Coleção	Estudos	em	EjA

AlfAbetizAr	letrAndo		
nA	eJA	–	FUNDAmENTOs	TEóRICOs	
E	PROPOsTAs	DIDÁTICAs	

u Este livro reflete sobre a alfabetização de jovens e adultos e, ao mesmo 
tempo, socializa estratégias didáticas que promovam a emergência de ricas 
situações de aprendizagem para jovens e adultos alfabetizandos e para os 
professores e pesquisadores que trabalham com esses alunos. Ao longo da 
obra, vários relatos são inseridos, como meio de dividir os muitos saberes que 
os professores da Educação Básica têm gerado no cotidiano da sala de aula.

leÔncio soares (org.) 

14	x	21	cm.	|	144	p.	|	IsbN:	85-7526-094-4	|	Coleção	Estudos	em	EjA

Aprendendo	com	A	diferençA	–	EsTUDOs	
E	PEsqUIsAs	Em	EDUCAÇÃO	DE	jOvENs	E	ADULTOs

u A intenção deste livro é democratizar o acesso às inúmeras pesquisas que 
estão sendo realizadas dentro das universidades e que têm tido circulação 
muito restrita. Os cinco capítulos deste livro são de autores que se dedicam à 
pesquisa de temas atuais da Educação de Jovens e Adultos, e o leitor perceberá 
que esta publicação não vem apenas salientar a necessidade de discutir de 
forma mais ampla essas questões, mas, e principalmente, repensar sua prática 
sob pontos de vista diferenciados e atuais. 

educaÇÃo de Jovens e adultos (eJa)
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14	x	21	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	85-7526-149-5	|	Coleção	Estudos	em	EjA

telma FerraZ leal, eliana Borges 
correia de alBuquerque (orgs.)

desAfios	dA	educAção	de	Jovens	e	Adultos	
CONsTRUINDO	PRÁTICAs	DE	ALFAbETIZAÇÃO

u O projeto pedagógico que orientou o programa Brasil Alfabetizado em Recife 
foi elaborado por professores e alunos de pós-graduação da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE), que hoje constituem o Centro de Estudo em Educação 
e Linguagem, no Centro de Educação daquela universidade. A execução de toda 
a formação continuada dos professores alfabetizadores provocou reflexões que 
culminaram neste livro. 

14	x	21	cm.	|	296	p.	|	IsbN:	978-85-7526-150-7	|	Coleção	Estudos	em	EjA

leÔncio soares, maria amélia giovanetti, 
nilma lino gomes (orgs.)

diálogos	nA	educAção		
de	Jovens	e	Adultos
u Esta coletânea tem como fio condutor a compreensão da Educação de Jovens 
e Adultos como campo político, de formação e de investigação que está irre-
mediavelmente comprometido com a educação das camadas populares e com 
a superação das diferentes formas de exclusão e discriminação existentes em 
nossa sociedade, as quais se fazem presentes tanto nos processos educativos 
escolares quanto nos não escolares.

14	x	21	cm.	|	272	p.	|	IsbN:	978-85-7526-499-7	|	Coleção	Estudos	em	EjA

educAção	e	seus	Atores	
ExPERIêNCIAs,	sENTIDOs	E	IDENTIDADEs

u Os textos aqui presentes contribuem para pensarmos os sujeitos sociais em 
sua constituição nos diferentes espaços, proporcionando aos educadores e 
aos pesquisadores subsídios para sua prática cotidiana. As reflexões apresen-
tadas desvendam, nos processos educativos, a complexidade das vivências 
e das experiências de diferentes sujeitos – crianças, jovens, adultos, idosos 
e educadores, dialogando com representações, análises e indagações sobre 
a formação humana.

isaBel de oliveira e silva,  
geraldo leÃo (orgs.)

14	x	21	cm.	|	168	p.	|	IsbN:	978-85-7526-137-8	|	Coleção	Estudos	em	EjA

A	construção	do	letrAmento		
nA	educAção	de	Jovens	e	Adultos
u O processo de alfabetização de jovens e adultos traz muitos desafios. Muitas 
práticas se mostram insuficientes para promover a inserção plena dos alfabe-
tizandos na cultura da escrita. Entre as limitações se tornam evidentes aquelas 
que se referem à seleção de conteúdos e à adequação de métodos de ensino. 
Ademais, há no processo as expectativas dos educandos em relação ao apren-
dizado da leitura e da escrita. A obra discute questões, entre outras, como o fato 
de os alfabetizandos expessarem o desejo de “falar melhor”, “escrever direitinho”, 
“ler bem”, “não depender sempre dos outros”.

marina lÚcia pereira 



educaÇÃo – educação de Jovens e adultos (eJa) 

47

marisa narciZo sampaio, 
rosilene souZa almeida

14	x	21	cm.	|	256	p.	|	IsbN:	978-85-7526-424-9	|	Coleção	Estudos	em	EjA	

práticAs	de	educAção	de	Jovens	e	Adultos	
COmPLExIDADEs,	DEsAFIOs	E	PROPOsTAs		

u A proposta deste livro é contribuir para o processo de formação de educadores 
de jovens e adultos, através de problematizações, reflexões e relatos relacionados 
com a prática pedagógica. Os artigos contemplam uma variedade de aspectos 
relacionados à EJA: experiências de projetos, práticas de formação continuada 
de professores, elaboração de projeto político-pedagógico, indicações para 
a prática, diversidade de espaços, sujeitos da EJA e culturas, fundamentação 
política e histórica da EJA no Brasil hoje. 

14	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-284-9	|	Coleção	Estudos	em	EjA

tania maria de melo 
moura (org.) 

A	formAção	de	professores	pArA	A	educAção		
de	Jovens	e	Adultos	–	DILEmAs	ATUAIs

u Este livro apresenta estudos teóricos-empíricos sobre uma temática que 
até recentemente carecia de pesquisas que a qualificassem como campo de 
conhecimento científico: a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Compreender 
a formação de professores para EJA, seus dilemas atuais, seus aspectos histó-
ricos, sociais, políticos e econômicos é entender a implicação desse processo 
na vida de milhares de brasileiros. Os artigos deste livro respondem a vários 
questionamentos sobre o tema que surgem entre os envolvidos.

maria da conceiÇÃo 
F. r. Fonseca 

14	x	21	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	978-85-7526-056-2	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

educAção	mAtemáticA	de	Jovens	e	Adultos	
EsPECIFICIDADEs,	DEsAFIOs	E	CONTRIbUIÇõEs		

u neste livro, a autora, trazendo reflexões atuais feitas por ela e por outros 
educadores que são referência na área de Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
no país, apresenta uma visão do que é a EJA e de que forma esta se entrelaça 
com a Educação Matemática. Para tanto, trata das especificidades da temática, 
mostra os desafios de alunos e professores e apresenta as contribuições dessa 
prática. Com depoimentos e exemplos de experiências, a obra permite ao leitor 
uma reflexão sobre o ensino e a aprendizagem em contextos de EJA, além de 
revelar quem são esses sujeitos que em idade adulta procuram a sala de aula. 

14	x	21	cm.	|	280	p.	|	IsbN:	978-85-7526-539-0	|	Coleção	Estudos	em	EjA

educAção	de	Jovens	e	Adultos
O	qUE	REvELAm	As	PEsqUIsAs

u Este livro traz uma coletânea de artigos que fornece conteúdo fundamental 
para quem está interessado em pesquisar alguma temática específica em 
Educação de Jovens e Adultos, pois faz um balanço das pesquisas realizadas 
no Brasil sobre esse campo. Os autores desta obra ajudam a compreender 
como pesquisadores e pesquisadoras em Educação de Jovens e Adultos vêm 
produzindo conhecimento na área, quais são as principais abordagens, as me-
todologias utilizadas e as análises produzidas nesse campo de aprendizagem.

leÔncio soares (org.)
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leÔncio soares, isaBel de 
oliveira e silva (orgs.)

14	x	21	cm.	|	296	p.	|	IsbN:	978-85-7526-444-7	|	Coleção	Estudos	em	EjA

suJeitos	dA	educAção	e	processos	de		
sociAbilidAde	–	Os	sENTIDOs	DA	ExPERIêNCIA

u A experiência humana, os processos de participação na cultura, as desi-
gualdades sociais, o lugar da educação dentro e fora dos muros da escola, os 
múltiplos e diferentes espaços e tempos de sociabilidade de sujeitos jovens e 
adultos, abordados sob as perspectivas das diferenças étnico-raciais, de gênero, 
de idade e de condição social articulam-se nesta coletânea, que pretende ser 
uma contribuição ao debate sobre os sujeitos da educação e seus processos 
de sociabilidade na sociedade brasileira contemporânea.
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14	x	21	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	978-85-7526-254-2	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

Helena noronHa cury Análise	de	erros	–	O	qUE	PODEmOs	
APRENDER	COm	As	REsPOsTAs	DOs	ALUNOs	

u Para a autora deste livro, a análise de erros é uma abordagem de pesquisa e 
também uma metodologia de ensino. Portanto, ela apresenta nesta obra uma 
visão geral sobre o assunto, fazendo um retrospecto das primeiras pesquisas 
na área e indicando teóricos que subsidiam investigações sobre erros. Além 
disso, traz um levantamento de trabalhos sobre erros, apresenta sugestões de 
uso dos erros em sala de aula e sugere que discussões sobre os erros dos alunos 
venham a ser contempladas em disciplinas de cursos de formação de professo-
res, já que podem gerar reflexões sobre o próprio processo de aprendizagem. 

14	x	21	cm.	|	148	p.	|	IsbN:	978-85-7526-478-2	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

cristiano alBerto muniZ brincAr	e	JogAr	–	ENLACEs	TEóRICOs	
E	mETODOLóGICOs	NO	CAmPO	DA	EDUCAÇÃO	mATEmÁTICA	

u O autor apresenta a complexa relação do jogo e da brincadeira com a 
aprendizagem matemática. Ao analisar produções matemáticas realizadas 
por crianças em jogos ditos espontâneos, faz um contraponto às expecta-
tivas do educador em relação às suas potencialidades para a aprendizagem 
matemática. Este livro apresenta subsídios tanto para o desenvolvimento da 
investigação científica quanto para a práxis pedagógica por meio da atividade 
lúdica na sala de aula. 

15,5	x	22,5	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	978-85-7526-356-3	|	série	O	Professor	de	matemática	em	Ação

ruy madsen BarBosa conexões	e	educAção	mAtemáticA
bRINCADEIRAs,	ExPLORAÇõEs	E	AÇõEs	–	vOL.	1	

u Este primeiro volume de Conexões e Educação Matemática se inicia com uma 
preparação do raciocínio lógico e, em seguida, fornece farto material sobre 
coloração de polígonos e poliedros, especialmente cubos. Posteriormente, 
brinda o leitor com recreações de algarismos e números, em um interessante 
movimento de “descoberta passo a passo”. Por fim, discute divisão de figuras, 
redes de pontos e jogo dos isolamentos.  

educaÇÃo matemática 
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paulus gerdes 

14	x	21	cm.	|	184	p.	|	IsbN:	9788575264775	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

dA	etnomAtemáticA	A	Arte-design	e	mAtrizes	cíclicAs		

u neste livro o leitor encontra uma cuidadosa discussão e diversos exemplos 
de como a matemática se relaciona com outras atividades humanas. O autor 
aborda novos tópicos, em especial as matrizes cíclicas, ideia que supera não só 
a noção de que a matemática é independente de contexto e deve ser pensada 
como o símbolo da pureza, mas também quebra, dentro da própria matemá-
tica, barreiras entre áreas que muitas vezes são vistas de modo estanque em 
disciplinas da graduação em matemática ou do ensino médio. 

ruy madsen BarBosa 

14	x	21	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	978-85-7526-057-9	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

descobrindo	A	geometriA	frActAl	
PARA	A	sALA	DE	AULA	

u O uso de fractais nas salas de aula de matemática é o tema deste livro. Com 
bastante apelo ao visual artístico, mas sem prejuízo da precisão e do rigor 
matemático, o autor inclui capítulos sobre criação e exploração de fractais, 
manipulação de materiais concretos e relacionamento com o triângulo de Pascal, 
com recursos computacionais com softwares educacionais em uso no Brasil. E 
mais: dados e comentários históricos e um CD-ROM com o programa nfract 1.0, 
que vem em anexo e permite a construção dos fractais de Mandelbrot e Julia. 

Helle alrø, ole sKovsmose 

14	x	21	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	978-85-7526-217-7	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

diálogo	e	AprendizAgem		
em	educAção	mAtemáticA	
u neste livro, os educadores matemáticos dinamarqueses Helle Alrø e Ole sko-
vsmose relacionam a qualidade do diálogo em sala de aula com a aprendizagem. 
Apoiados em ideias de Paulo Freire, Carl Rogers e da Educação Matemática 
Crítica, esses autores trazem exemplos da sala de aula para substanciar os 
modelos que propõem acerca das diferentes formas de comunicação na sala de 
aula. Este é o terceiro título da coleção no qual autores de destaque do exterior 
juntam-se aos autores nacionais para debaterem as diversas tendências em 
Educação Matemática. 

ruy madsen BarBosa 

15,5	x	22,5	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	978-85-7526-431-7	|	série	O	Professor	de	matemática	em	Ação

conexões	e	educAção	mAtemáticA	
bRINCADEIRAs,	ExPLORAÇõEs	E	AÇõEs	–	vOL.	2	

u no volume 2 de Conexões e Educação Matemática, Ruy Madsen Barbosa 
surpreende o leitor com novas brincadeiras, explorações e ações. “Triân-
gulos companheiros”, “Máscara do Batman”, “Família-P: os poliminós, os 
poliamondes, os polihexes e os policubos”, brincadeiras de dobrar tiras e 
desafios com balanças são algumas das atividades propostas que acabam 
por despertar no educando a criatividade. A consequência é um prazeroso e 
atraente aprendizado de matemática. 
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14	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-020-3	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

luiZ carlos paisdidáticA	dA	mAtemáticA	–	UmA	ANÁLIsE	DA	INFLUêNCIA	FRANCEsA		

u Este livro apresenta conceitos fundamentais de uma tendência que ficou 
conhecida como “Didática Francesa”. Educadores matemáticos, franceses na 
sua maioria, desenvolveram um modo próprio de ver a educação centrada na 
questão do ensino da matemática. Vários educadores matemáticos do Brasil 
adotam alguma versão dessa tendência ao trabalhar com concepções dos alunos 
e com formação de professores, dentre outros temas. O autor é um dos maiores 
especialistas dessa tendência no país.

13,8	x	21	cm.	|	152	p.	|	IsbN:	85-7526-221-1	

luiZ carlos paisensinAr	e	Aprender	mAtemáticA	

u Como valorizar o ensino das estruturas e dos conceitos na educação ma-
temática sem menosprezar a subjetividade contida no fenômeno cognitivo? 
Baseando-se nessa questão, o autor propõe uma reflexão sobre os aspectos 
metodológicos do ensino da matemática, sempre atento à subjetividade de 
tal processo cognitivo. O livro trata da relação entre o saber matemático e dos 
desafios inerentes às ações integradas do ensino e da aprendizagem escolar, 
além de invocar a questão da linearidade do livro didático e os conceitos de 
ordem, clareza e formalidade, que parecem impregnar de rigidez e absolutismo 
todo o ensino da matemática.

marcelo de carvalHo BorBa, ana paula dos santos 
malHeiros, rÚBia Barcelos amaral Zulatto 

14	x	21	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	978-85-7526-259-7	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

educAção	A	distÂnciA	online	

u neste livro os autores apresentam resultados de mais de oito anos de 
experiência e pesquisas em Educação a Distância online (EaDonline), com 
exemplos de cursos ministrados para professores de Matemática. Além desses 
cursos, outras práticas pedagógicas, como comunidades virtuais de aprendiza-
gem e desenvolvimento de projetos de Modelagem realizados a distância, são 
descritas. Assim, esta obra se dirige tanto àquele que ainda não está familiarizado 
com a EaDonline quanto àquele que busca refletir de forma mais intensa sobre 
sua prática nessa modalidade educacional. 

14	x	21	cm.	|	144	p.	|	IsbN:	978-85-7526-573-4	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

educAção	estAtísticA	–	TEORIA	E	PRÁTICA	Em	
AmbIENTEs	DE	mODELAGEm	mATEmÁTICA			
u Integrante da coleção Tendências em Educação Matemática, este livro 
traz ao leitor um estudo minucioso sobre a Educação Estatística e oferece 
elementos fundamentais para o ensino e a aprendizagem em sala de aula 
dessa disciplina, que vem se difundindo e já integra a grade curricular dos 
ensinos fundamental e médio. Os autores apresentam aqui o que apontam 
as pesquisas desse campo, além de fomentarem discussões acerca das teorias 
e práticas em interface com a Modelagem Matemática e a Educação Crítica.

celso riBeiro campos, maria lÚcia 
lorenZetti WodeWotZKi, otávio 
roBerto JacoBini 
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14	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	85-86583-93-6	

maria da conceiÇÃo F. r. Fonseca, maria 
da penHa lopes, maria das graÇas gomes 
BarBosa, maria laura magalHÃes gomes, 
mÔnica maria macHado s. s. dayrell 

o	ensino	de	geometriA	nA	escolA		
fundAmentAl	–	TRês	qUEsTõEs	PARA	A	
FORmAÇÃO	DO	PROFEssOR	DOs	CICLOs	INICIAIs		

u Este livro discute três questões que emergem no e do trabalho com o ensino 
de geometria: “O que se ensina em geometria”, “Os conhecimentos de geome-
tria dos professores e alunos” e “Por que se ensina geometria”. Organizado a 
partir de atividades práticas realizadas em oficinas de formação de educa-
dores, o livro apresenta ainda uma fundamentação teórica sólida em torno 
da importância e do significado da realização dessas atividades, sendo, por 
isso, uma obra referência no ensino da geometria para o ensino fundamental. 

uBiratan d’amBrosio 

14	x	21	cm.	|	112	p.	|	IsbN:	978-85-7526-019-7	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

etnomAtemáticA	–	ELO	ENTRE	As	TRADIÇõEs	E	A	mODERNIDADE	

u Escrito por um dos grandes nomes da Educação Matemática, este livro 
apresenta os mais recentes pensamentos do autor sobre etnomatemática, uma 
tendência da qual é um dos fundadores. Construída sobre conhecimentos histó-
ricos, geográficos, políticos, socioculturais, este trabalho identifica a matemática 
e sua importância como parte da cultura humana. Dessa forma, o leitor poderá 
apreciar uma análise do papel dessa ciência na cultura ocidental e da noção de 
que matemática é apenas uma forma de etnomatemática. Diversos trabalhos 
já dessa área desenvolvidos no Brasil e no exterior também são apresentados 
no livro, referência no assunto. 

maria aparecida viggiani Bicudo, 
antonio vicente maraFioti garnica 

14	x	21	cm.	|	88	p.	|	IsbN:	85-7526-016-2	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

filosofiA	dA	educAção	mAtemáticA	

u Este livro trata de um assunto fundamental no ensino de matemática: a 
linguagem. Os autores discutem o texto matemático e suas implicações na 
prática pedagógica, ao tratar de conceitos, concepções e questões presentes 
na complexidade do ensino da matemática. Tendo como ponto importante 
o ensinar e o aprender Matemática, os autores fizeram uma investigação em 
torno da linguagem matemática, tentando, assim, ultrapassar o ambiente da 
sala de aula, focando a etnoargumentação como elemento vital para relativizar 
o panorama eurocêntrico ainda hegemônico no ensino da Matemática.

adair mendes nacarato,  
celi espasandin lopes (orgs.) 

16	x	23	cm.	|	192	p.	|	IsbN:	85-89239-27-6		

escritAs	e	leiturAs		
nA	educAção	mAtemáticA	
u O ensino de Matemática deve focalizar os saberes do aluno, oportunizar 
a criação de seus próprios procedimentos e o desenvolvimento de seu 
raciocínio e criatividade, priorizando a aquisição e a comunicação da lin-
guagem matemática. Esta obra aposta nisso e traz uma reunião de textos que 
contribuem para uma reflexão sobre a viabilidade da educação matemática 
mais qualificada, permitindo que se enxergue o ensino da matemática por 
trás dos números, das equações e dos gráficos. Ademais, tratando o tema 
de forma abrangente, explora questões pouco discutidas, como a linguagem 
matemática e meios de comunicação.
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14	x	21	cm.	|	200	p.	|	IsbN:	85-7526-120-7	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

antÔnio miguel, maria Ângela miorim HistóriA	nA	educAção	mAtemáticA	
PROPOsTAs	E	DEsAFIOs		
u nesta obra, os autores discutem diversos temas que interessam ao educador 
matemático. Eles abordam História da Matemática, História da Educação 
Matemática e como esses dois campos podem se relacionar com a Educação 
Matemática. O leitor irá notar que eles também apresentam uma visão sobre 
o que é História e abordam esse difícil tema de vai forma acessível ao leitor 
interessado no assunto, contribuindo para transformar sua visão a respeito do 
uso de História na Educação Matemática. 

13,8	x	21	cm.	|	116	p.	|	IsbN:	85-7526-151-7	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

A	formAção	mAtemáticA	do	professor	
LICENCIATURA	E	PRÁTICA	DOCENTE	EsCOLAR			
u neste livro, os autores levantam questões fundamentais para a formação do 
professor de matemática. Que matemática deve o professor de matemática es-
tudar? A acadêmica ou aquela que é ensinada na escola? A partir de perguntas 
como essas, os autores questionam essas opções dicotômicas e apontam um 
terceiro caminho a ser seguido, qual seja, uma nova perspectiva de pesquisa 
relacionada ao ensino das diferentes disciplinas matemáticas do curso de licen-
ciatura. A proposta é proporcionar ao futuro professor uma avançada e consciente 
formação matemática voltada para as necessidades da educação escolar básica. 

plÍnio cavalcante moreira,  
maria manuela m. s. david 

16	x	23	cm.	|	240	p.	|	IsbN:	978-85-7526-219-1	

adair mendes nacarato, maria 
auxiliadora vilela paiva (orgs.) 

A	formAção	do	professor	que		
ensinA	mAtemáticA	–	PERsPECTIvAs	E	PEsqUIsAs	
u Com a preocupação de fomentar a discussão e a reflexão sobre a formação 
do professor que ensina Matemática, este livro traça um painel de pers-
pectivas sobre o tema e apresenta resultados de pesquisa sobre a formação 
docente no campo da Educação Matemática. Em compasso com a demanda 
da profissionalização docente, os autores debruçam-se sobre diversos pontos 
que interessam a quem está envolvido com a área, ao lançar luzes a diversas 
questões que surgem aos que trabalham com e nessa área. 

14	x	21	cm.	|	104	p.	|	IsbN:	978-85-7526-021-0	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

marcelo de carvalHo BorBa,  
miriam godoy penteado informáticA	e	educAção	mAtemáticA	

u Os autores deste livro trabalham há mais de dez anos em uma das principais 
tendências da Educação Matemática: a informática. Aqui eles apresentam o 
resultado de mais um trabalho em conjunto sobre informática educativa e 
trazem exemplos do uso de informática com alunos e professores, para, então, 
debaterem desde temas ligados às políticas governamentais para a informática 
educativa até questões epistemológicas e pedagógicas relacionadas à utilização 
de computadores e calculadoras gráficas em Educação Matemática. 
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14	x	21	cm.	|	216	p.	|	IsbN:	978-85-7526-353-2	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

vanessa sena tomaZ,  
maria manuela m. s. david 

interdisciplinAridAde	e	AprendizAgem		
dA	mAtemáticA	em	sAlA	de	AulA				
u Como lidar com a interdisciplinaridade no ensino da matemática? De que 
forma o professor pode criar um ambiente favorável para perceber o que e 
como seus alunos aprendem? Essas são algumas das questões elucidadas 
neste livro que leva à compreensão de que a matemática deve estar engajada 
na formação integral do aluno como cidadão. Para enriquecer a leitura, as 
autoras apresentam algumas situações ocorridas em sala de aula que mostram 
diferentes abordagens interdisciplinares dos conteúdos escolares e oferecem 
elementos para que se criem formas cada vez mais produtivas de ensinar e 
inserir a compreensão matemática na vida do aluno. 

adair mendes nacarato, Brenda 
leme da silva mengali, cármen 
lÚcia Brancaglion passos 

14	x	21	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	978-85-7526-400-3	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

A	mAtemáticA	nos	Anos	iniciAis		
do	ensino	fundAmentAl	–	TECENDO	
FIOs	DO	ENsINAR	E	DO	APRENDER	

u neste livro, as autoras analisam como tem sido a formação dos profes-
sores de matemática das séries iniciais e trazem perspectivas nesse campo 
de formação docente. A partir dessas situações, discutem suas concepções 
sobre o ensino de matemática a alunos dessa escolaridade, o ambiente de 
aprendizagem a ser criado em sala de aula, as interações que ocorrem nesse 
ambiente e a relação dialógica entre alunos-alunos e professora-alunos que 
possibilita a produção de significado. 

nÍlson José macHado, marisa 
ortegoZa da cunHa (orgs.) 

14	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-172-9	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

lógicA	e	linguAgem	cotidiAnA	–	vERDADE,	
COERêNCIA,	COmUNICAÇÃO,	ARGUmENTAÇÃO		
u neste livro, os autores buscam ligar as experiências vividas em nosso cotidiano 
a noções fundamentais tanto para a lógica quanto para a matemática. Com 
linguagem acessível, traz uma forte base filosófica que sustenta a apresentação 
sobre lógica e uma bibliografia comentada que permite ao leitor procurar 
outras obras para aprofundar os temas de seu interesse. Ademais, um índice 
remissivo, possibilita que o leitor ache facilmente explicações sobre vocábulos 
como “contradição”, “dilema”, “falácia”, “proposição” e “sofisma”. 

14	x	21	cm.	|	152	p.	|	IsbN:	978-85-7526-103-3	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

JoÃo pedro da ponte, Joana Brocardo, Hélia oliveira investigAções	mAtemáticAs		
nA	sAlA	de	AulA	
u nesta obra, os autores – todos portugueses – analisam como práticas de 
investigação desenvolvidas por matemáticos podem ser trazidas para a sala 
de aula. Eles mostram resultados de pesquisas ilustrando as vantagens e as 
dificuldades de se trabalhar com tal perspectiva em Educação Matemática. 
Geração de conjecturas, reflexão e formalização do conhecimento são aspectos 
discutidos pelos autores ao analisarem os papéis de alunos e professores em 
sala de aula quando lidam com determinados problemas. 
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Jorge tarcÍsio da rocHa FalcÃo 

14	x	21	cm.	|	136	p.	|	IsbN:	978-85-7526-104-0	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

psicologiA	nA	educAção	mAtemáticA	
UmA	INTRODUÇÃO	

u Em que consiste a psicologia da educação matemática? Como surgiu e a que 
se refere? A proposta deste livro é responder a essas e outras questões e suscitar 
reflexões sobre as contribuições da educação matemática pensada a partir do 
domínio da psicologia. Para tanto, na primeira parte da obra, o autor discute 
temas como psicologia do desenvolvimento, psicologia escolar e da aprendi-
zagem, mostrando como um novo domínio emerge dentro dessas áreas mais 
tradicionais. na segunda, apresenta resultados de pesquisa fazendo a conexão 
com a prática daqueles que trabalham em sala de aula. 

marcelo de carvalHo BorBa,  
Jussara de loiola araÚJo (orgs.) 

14	x	21	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	85-7526-118-5	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

pesquisA	quAlitAtivA		
em	educAção	mAtemáticA	
u Os autores apresentam neste livro algumas das principais tendências no que 
tem sido denominado Pesquisa Qualitativa em Educação Matemática. Essa visão 
de pesquisa está baseada na ideia de que há sempre um aspecto subjetivo no 
conhecimento produzido. não há, nessa visão, neutralidade no conhecimento 
que se constrói. Os quatro capítulos explicam quatro linhas de pesquisa quali-
tativa em Educação Matemática que são representativas do que de importante 
vem sendo feito no Brasil. são capítulos que revelam a originalidade de seus 
autores na criação de novas direções de pesquisa. 

14	x	21	cm.	|	144	p.	|	IsbN:	978-85-7526-590-1	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

modelAgem	em	educAção		
mAtemáticA

u A partir de pesquisas e da experiência adquirida em sala de aula, os autores 
deste livro oferecem aos leitores reflexões sobre aspectos da Modelagem e suas 
relações com a Educação Matemática. Esta obra mostra como esta disciplina 
pode funcionar como uma estratégia na qual o aluno ocupa lugar central na 
escolha de seu currículo. 

ademir doniZeti caldeira,  
ana paula dos santos malHeiros,  
JoÃo Frederico da costa de aZevedo meyer (Joni)

maria celeste r. F. de souZa,  
maria da conceiÇÃo F. r. Fonseca 

14	x	21	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	978-85-7526-508-6	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

relAções	de	gênero,	educAção		
mAtemáticA	e	discurso	–	ENUNCIADOs	sObRE	
mULHEREs,	HOmENs	E	mATEmÁTICA	

u neste livro, as autoras nos convidam a refletir sobre o modo como as relações 
de gênero permeiam as práticas educativas, em particular as que se constituem 
no âmbito da Educação Matemática. Destacando o caráter discursivo dessas 
relações, a obra entrelaça os conceitos de gênero, discurso e numeramento para 
discutir enunciados envolvendo mulheres, homens e matemática.
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14	x	21	cm.	|	144	p.	|	IsbN:	978-85-7526-202-3	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

marcelo de carvalHo BorBa (org.) tendênciAs	internAcionAis	em	formAção		
de	professores	de	mAtemáticA			
u neste livro, alguns dos mais importantes pesquisadores em Educação Mate-
mática, que trabalham em países como África do sul, Estados Unidos, Israel, 
Dinamarca e diversas ilhas do Pacífico, nos trazem resultados dos trabalhos 
desenvolvidos. Esses resultados e os dilemas apresentados por esses autores 
de renome internacional são complementados pelos comentários que Marcelo 
Borba faz na apresentação, buscando relacionar as experiências deles com 
aquelas vividas por nós no Brasil. 

14	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-476-8	|	Coleção	Tendências	em	Educação	matemática

ana coelHo vieira selva,  
rute eliZaBete s. rosa BorBa 

o	uso	dA	cAlculAdorA	nos	Anos		
iniciAis	do	ensino	fundAmentAl	
u neste livro, as autoras abordam o uso da calculadora, desmistificando 
preconceitos e demonstrando a sua grande contribuição para o processo de 
aprendizagem da Matemática. Por meio de pesquisas, analisam propostas de 
uso da ferramenta em livros didáticos, descrevem experiências inovadoras em 
sala de aula e trazem também diversas sugestões de uso da calculadora na sala 
de aula que podem contribuir para um novo olhar por parte dos professores 
para o uso do instrumento no cotidiano da escola. 
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telma FerraZ leal,  
artur gomes de morais

14	x	21	cm.	|	224	p.	|	IsbN:	85-7526-196-7	|	Coleção	Ensino	da	Língua	Portuguesa	

A	ArgumentAção	em	textos	escritos
A	CRIANÇA	E	A	EsCOLA	

u É suficiente para o desenvolvimento das capacidades de escrita o contato 
com a diversidade textual em sala de aula ou se torna necessário também 
um trabalho de sistematização a respeito das configurações dos diferentes 
gêneros? Existe uma sequência quanto às diferentes espécies de textos a ser 
trabalhadas (e, portanto, níveis de complexidade em relação à capacidade de 
apreensão pela criança)? nesta obra, essas e outras questões são objeto de 
reflexão: busca-se articular os conhecimentos oriundos das pesquisas sobre 
o tema e as experiências de professores e de alunos do ensino fundamental.

ronald claver 

15,5	x	22,5	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	85-7526-213-0	|	Coleção	Formação	Humana	na	Escola

A	Arte	de	escrever	com	Arte

u Ao ler esta obra, o leitor vai poder enxergar as infinitas possibilidades que 
as letras, as palavras e as frases podem abrigar e ver que a definição de “pa-
lavra” vai muito além do que possamos (nós e os dicionários) imaginar. Esta 
publicação se constitui como um hipertexto: uma “coisa” leva a outra “coisa”, 
e a leitura parece não ter hora para acabar. E, se ao leitor parecer que o livro 
é “meio maluco”, é um bom sinal. Pois a proposta é inventar, brincar com as 
palavras, atividade para a qual não se tem limite de idade.

maria da graÇa costa val, marildes marinHo, gilcinei 
teodoro carvalHo, aracy alves martins, maria Helena 
almeida riBeiro starling, leiva de Figueiredo viana leal

14	x	21	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	978-85-7526-411-9	|	Coleção	Alfabetização	e	Letramento	na	sala	de	Aula

AvAliAção	do	texto	escolAr	
PROFEssOR-LEITOR/ALUNO-AUTOR				
u Este estudo discute problemas relacionados ao ensino da língua materna, sem 
perder de vista sua inter-relação com o horizonte sócio-histórico em que se situa. 
Expõe nossa compreensão de conceitos básicos como língua, texto e escrita em 
função daquilo que acreditamos ser a educação, a aprendizagem e o ensino
e busca aprofundar a discussão de um processo particularmente tenso: a ava-
liação do texto escrito.

ensino da escrita e da leitura 
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aracy alves martins evangelista, 
Heliana maria Brina BrandÃo, maria 
Zélia versiani macHado (orgs.)

14	x	21	cm.	|	272	p.	|	IsbN:	85-86583-40-5	|	Coleção	Literatura	e	Educação

A	escolArizAção	dA	leiturA	literáriA	
O	jOGO	DO	LIvRO	INFANTIL	E	jUvENIL	

u Por que alguém dirige a leitura do outro? Por que, o que e como ler? Essas 
são algumas das questões discutidas nos artigos deste livro, que demonstram 
a riqueza e a diversidade dos estudos sobre leitura. A obra, ao tratar da lite-
ratura no espaço escolar, questiona: até que ponto a organização do trabalho 
escolar, o horário e a divisão de conteúdos interferem, em primeiro lugar, 
nas práticas cotidianas e, em segundo lugar, nas práticas de leitura literária 
dos professores?

19	x	20	cm.	|	240	p.	|	IsbN:	85-7526-033-2	|	Coleção	Historial

ana maria de oliveira galvÃocordel	–	LEITOREs	E	OUvINTEs

u Este livro aborda questões fundamentais sobre a literatura de cordel, tais 
como: Em que se constitui, afinal, essa atividade? Que efeitos ela produz? 
Que leitor é esse, em geral identificado como não leitor? A autora se propõe 
a pensar o leitor e a leitura na História, ainda que recente, para relativizar 
certas afirmações comuns nos estudos sobre esse gênero, principalmente as 
que tendem a “congelar” o cordel em determinada época e universalizá-la.

aracy alves martins, aparecida paiva,  
graÇa paulino, Zélia versiani (orgs.)

14	x	21	cm.	|	240	p.	|	IsbN:	978-85-7526-145-3	|	Coleção	Literatura	e	Educação

democrAtizAndo	A	leiturA
PEsqUIsAs	E	PRÁTICAs	

u Os textos selecionados para este livro recuperam o movimento de integração 
entre as diversas instâncias responsáveis pela democratização do livro e da 
leitura. As autoras trazem ora experiências concretas diversas, ora reflexões 
teóricas multifacetadas, para dar vida e função às mais variadas práticas de 
leitura. O tema escolhido – a democratização da leitura – não poderia ser 
mais oportuno. A ampliação das matrículas escolares e as próprias facilidades 
técnicas de produção do livro e do material de leitura em geral têm facilitado 
a publicação de novos títulos e o surgimento de novos escritores.

15,5	x	22,5	cm.	|	208	p.	|	IsbN:	978-85-7526-317-4

sérgio roBerto costadicionário	de	gêneros	textuAis

u É no quadro atual de mudança paradigmática no ensino do português que 
a produção deste dicionário se revela extremamente oportuna e valiosa. O 
autor combina precisão analítica e comprometimento pedagógico e constrói 
uma obra que é, ao mesmo tempo, um estudo sério e exaustivo de gêneros 
e um instrumento fundamental para o ensino. O critério para a escolha dos 
verbetes ou artigos – cerca de 500 – se orientou no princípio da diversidade 
ou da heterogeneidade dos gêneros, sejam os mais consagrados (jurídico, 
religioso, cotidiano), sejam os emergentes (eletrônico, digital).
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maria Zélia versiani macHado, aparecida paiva, 
aracy alves martins, graÇa paulino (orgs.)

14	x	21	cm.	|	208	p.	|	IsbN:	978-85-7526-410-2	|	Coleção	Literatura	e	Educação

escolHAs	(literáriAs)	em	Jogo

u Este livro propõe uma reflexão sobre o jogo que se desenrola em torno do 
objeto e do objetivo das escolhas literárias. A publicação trata, primeiramente, 
de três possíveis modos de leitura: a leitura como entretenimento; a leitura do 
texto em uma perspectiva estética, histórica ou cultural; e, por fim, a produção 
de sentidos por um leitor que estabelece relações contextuais e intertextuais 
com seu material de leitura. A segunda parte discute as escolhas do vestibular. 
Depois, estão as “Escolhas de quem escreve e de quem publica”. Por fim, uma 
reflexão dedicada à relação entre literatura e escola.

Bernardete Biasi-rodrigues, JÚlio césar araÚJo, 
socorro cláudia tavares de sousa (orgs.)

16	x	23	cm.	|	240	p.	|	IsbN:	978-85-7526-396-9	|	Coleção	Leitura,	Escrita	e	Oralidade

gêneros	textuAis	e		
comunidAdes	discursivAs	
Um	DIÁLOGO	COm	jOHN	sWALEs

u Este livro reúne artigos produzidos a partir da leitura da obra de John M. 
swales, constituindo-se numa grande contribuição aos estudos do texto e do 
discurso. Ao contemplar os questionamentos de pesquisadores brasileiros 
sobre os gêneros discursivos, esta obra acaba por demonstrar as várias aplica-
ções do trabalho de swales e a produtividade do campo da análise de gêneros
no Brasil. Todas as pesquisas ora apresentadas contribuem para subsidiar a 
análise de diferentes gêneros acadêmicos e não acadêmicos em nosso país. 

ronald claver 

15,5	x	22,5	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-004-3	|	Coleção	Formação	Humana	na	Escola

escrever	e	brincAr	–	OFICINAs	DE	TExTOs

u Escrever é um exercício humano como outro qualquer. Requer preparo físico, 
disciplina, uma boa dose de sensibilidade, de estar de bem ou de mal com a vida, 
algumas paisagens e alguns quilômetros caminhados. Escrever é um exercício de 
liberdade, de coragem, de amor, de solidão. não podemos nos esquecer de que 
a escrita, em sua origem, estava associada ao jogo, ao desenho lúdico. Imagine 
nossos avozinhos pré-históricos cunhando a palavra no barro ou desenhando 
nas paredes das cavernas. Era pura aventura e magia.

graÇa ramos

15,5	x	22,5	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	978-85-7526-534-5	|	série	Conversas	com	o	Professor

A	imAgem	nos	livros	infAntis
CAmINHOs	PARA	LER	O	TExTO	vIsUAL

u Este volume trata do lugar da ilustração nos livros infantis nacionais e es-
trangeiros, clássicos e contemporâneos. Para sustentar a tese de que “a imagem 
pode definir rumos para a leitura” e de que esta não é um ato arbitrário, a 
autora discorre sobre os componentes técnicos necessários ao exercício da 
leitura de ilustrações que, ao lado do capital cultural de cada leitor, interferem 
no processo de leitura e interpretação do texto visual. 
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ana maria de oliveira galvÃo, antÔnio 
augusto gomes Batista (orgs.)

14	x	21	cm.	|	168	p.	|	IsbN:	85-86583-46-4	|	Coleção	Linguagem	e	Educação

leiturA	–	PRÁTICAs,	ImPREssOs,	LETRAmENTOs		

u A obra reúne textos de pesquisadores do Brasil e do exterior que discutem a 
leitura como prática sociocultural, refletindo várias tendências e perspectivas
presentes na recente produção brasileira e internacional sobre essa temática. 
Este livro focaliza a questão da leitura propriamente dita, o impresso em sua 
materialidade e os processos de aquisição e uso da escrita em diferentes socie-
dades, baseando-se, principalmente, nos pontos de vista histórico, literário, 
pedagógico e sociológico a respeito da temática principal.

16	x	23	cm.	|	112	p.	|	IsbN:	85-7526-188-6	|	Coleção	Leitura,	Escrita	e	Oralidade

cyana leaHyA	leiturA	e	o	leitor	integrAl	–	LENDO	NA	bIbLIOTECA	DA	EsCOLA			

u Desenvolver a prática literária em escolas públicas significa reconstruir a 
história com uma nova geração de alunos, oriundos de diferentes estratos 
sociais. O exercício da leitura é uma ferramenta de transformação e sociali-
zação, especialmente para crianças e pré-adolescentes. neste livro, a autora 
aposta na necessidade de os educadores se enxergarem como uma ponte 
entre o livro e o aluno. Conscientes, devem rever a importância do ato de 
ler nas escolas, bem como o papel dessa prática na constituição de cidadãos.

16	x	23	cm.	|	144	p.	|	IsbN:	978-85-8658-375-9	|	Coleção	Leitura,	Escrita	e	Oralidade

leiturA	e	escritA	de	Adolescentes		
nA	internet	e	nA	escolA
u Que mudanças o computador e a internet podem estar imprimindo em nosso 
meio? Que novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no 
mundo das telecomunicações e da informática? E, hoje, não estaria a internet 
integrando, de uma maneira nova, oralidade e escrita? Outra relação com 
o texto e com a escrita não estaria sendo possibilitada pela internet? Essas 
questões norteiam este livro, fundamental para professores e estudantes.

maria teresa de assunÇÃo Freitas,  
sérgio roBerto costa (orgs.)

14	x	21	cm.	|	208	p.	|	IsbN:	978-85-7526-175-4	|	Coleção	Literatura	e	Educação

leiturAs	literáriAs	
DIsCURsOs	TRANsITIvOs	

u A disposição deste livro é de partilhamento de discursos produzidos, em 
contextos diferenciados, em torno de uma questão central: a busca de possibi-
lidades de formação e de atuação no campo da leitura literária. As categorias 
e as terminologias utilizadas em cada texto vão demonstrar para os leitores 
o pertencimento de cada pesquisador convidado que, a partir das suas vin-
culações acadêmicas, do seu campo de investigação e das suas experiências 
docentes, propõe questionamentos que confluem para a reflexão sobre a 
leitura literária.

aparecida paiva, aracy martins,  
graÇa paulino, Zélia versiani (orgs.)
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aparecida paiva, aracy martins, graÇa paulino, 
Hércules corrÊa, Zélia versiani (orgs.)

14	x	21	cm.	|	184	p.	|	IsbN:	978-85-7526-260-3	|	Coleção	Literatura	e	Educação	

literAturA	–	sAbEREs	Em	mOvImENTO	

u Este livro é resultado de reflexões e discussões sobre  letramento literário. 
Diálogos sobre a literatura e seu ensino ou suas mediações educativas na escola 
e na sociedade e os diferentes saberes em movimento são alguns dos assuntos 
abordados pelos autores. O tema escolhido tem como objetivo redimensionar 
o papel de ações e práticas educativas num momento em que se discutem po-
líticas culturais para o livro e para a leitura no país. Com esta obra, pretende-se 
aprofundar a discussão sobre as relações entre literatura e educação. 

gaBriel perissé

12	x	18	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	85-7526-223-8	|	Coleção	Temas	e	Educação

literAturA	&	educAção	

u Dinâmico da linguagem, Gabriel Perissé se pauta na relação intrínseca do 
ser humano de se comunicar, de existir enquanto ator social e de se posicionar 
no mundo em que vive para produzir este livro. De acordo com o autor, um 
professor (independentemente da matéria que ministre) alheio às grandes 
contribuições da literatura não tem o direito de queixar-se de que seus alunos 
demonstrem um repertório intelectual limitado, insensibilidade para certos 
aspectos da existência humana, imaturidade emocional. Afinal, não seriam os 
professores os melhores exemplos do quanto pode a literatura nos humanizar? 

14	x	21	cm.	|	192	p.	|	IsbN:	978-85-7526-503-1		|	Coleção	Língua	Portuguesa	na	Escola

ana carolina perrusi BrandÃo, ester 
calland de sousa rosa (orgs.)  

ler	e	escrever	nA	educAção	infAntil	–	
DIsCUTINDO	PRÁTICAs	PEDAGóGICAs		

u A leitura e a escrita fazem parte do nosso cotidiano e são patrimônios culturais 
que devem ser disponibilizados a todos, inclusive às crianças. Partindo desse 
pressuposto, este livro apresenta um conjunto de artigos voltados para os que 
atuam na Educação Infantil e que buscam refletir sobre o trabalho didático que 
desenvolvem na área de linguagem escrita. nesse sentido, a intenção desta obra 
é contribuir com o planejamento do ensino da linguagem escrita a crianças 
menores de seis anos, na direção de práticas significativas que integrem, desde 
cedo, o letramento e a alfabetização.

15,5	x	22,5	cm.	|	136	p.	|	IsbN:	85-86583-28-6

eliane marta teixeira lopes, maria 
cristina soares de gouvÊa (orgs.) 

lendo	e	escrevendo	lobAto		

u Esta obra reúne importante coletânea de textos sobre a obra do maior escritor 
brasileiro de literatura infantil. são seis artigos de especialistas como Marisa 
Lajolo e uma entrevista com Pedro Paulo Moreira sobre Monteiro Lobato, 
apresentando a vida e a obra do escritor. O livro ainda traz cartas inéditas 
de Lobato. não apenas para os interessados em literatura, este livro também 
contribui para outras tantas áreas das Ciências Humanas e para o leitor comum, 
que encontrará aqui um texto fácil e, sobretudo, enriquecedor.
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aparecida paiva, aracy martins, 
graÇa paulino, Zélia versiani (orgs.)

14	x	21	cm.	|	272	p.	|	IsbN:	978-85-7526-092-0	|	Coleção	Literatura	e	Educação	

literAturA	e	letrAmento	
EsPAÇOs,	sUPORTEs	E	INTERFACEs	

u se este livro convida seus leitores a percorrer caminhos e acidentes já conhe-
cidos, ele faz esse convite, porém, de um modo estranho: é que os autores nos 
propõem uma revisão em nossa maneira de ver as coisas já vistas, de modo 
a melhor compreender esse complexo fenômeno da difusão da literatura. E o 
fazem de diferentes modos, mostrando que a difusão da literatura não se faz 
apenas por meio da literatura infanto-juvenil e que o livro não é mais o único 
suporte sobre o qual se exerce a formação para a leitura de textos literários.

aparecida paiva, magda soares (orgs.) 

14	x	21	cm.	|	136	p.	|	IsbN:	978-85-7526-355-6	|	Coleção	Literatura	e	Educação

literAturA	infAntil	–	POLíTICAs	E	CONCEPÇõEs		

u Este livro é um convite ao debate. Os autores sugerem que talvez seja mais 
pertinente dizer que a edição é o momento em que um texto se torna um objeto 
e procura leitores; no caso da edição de literatura infantil, os textos se tornam 
livros que procuram leitores na escola. Esta publicação ainda sistematiza e 
interpreta parte do intercâmbio produtivo e consequente de experiências entre 
universidade, escola e instituições oficiais responsáveis pelo funcionamento e 
pela organização dos diversos sistemas de ensino.

aparecida paiva, aracy evangelista, 
graÇa paulino, Zélia versiani (orgs.)

14	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	85-86583-68-5	|	Coleção	Linguagem	&	Educação

no	fim	do	século	–	A	diversidAde	
O	jOGO	DO	LIvRO	INFANTIL	E	jUvENIL

u Este livro apresenta uma coletânea de artigos sobre a diversidade de suportes, 
de gêneros e de leituras que caracterizam o final do século XX e que perpassam 
as práticas escolares, tanto no que diz respeito à linguagem em geral quanto 
à mediação realizada por professores, quando ocorre a recepção literária de 
seus alunos. Destacam-se nesta publicação a relevância e a função da leitura 
literária, que assume um sentimento de formação estética, ética e política na 
vida de professores e alunos leitores.

13	x	18	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	978-85-7526-401-0

sérgio roBerto costaminidicionário	do	discurso	
eletrÔnico-digitAl		

u neste minidicionário o leitor encontra em verbetes os principais gêneros 
que circulam no discurso eletrônico-digital, bem como palavras relacionadas 
a ele, mesmo as mais atuais. Escrito em linguagem clara e acessível, o livro 
ainda traz reflexões introdutórias sobre as relações discursivas, enunciativas, 
estilísticas e pragmáticas existentes entre as novas tecnologias, suas ferramen-
tas e seus suportes, modos de comunicação, espaços/ambientes enunciativos, 
gêneros textuais emergentes da/na “realidade virtual” e os termos já existentes 
na “realidade real”.
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ivete lara camargos Walty, maria naZaretH 
soares Fonseca, maria Zilda Ferreira cury

15,5	x	22,5	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	85-86583-62-6	

pAlAvrA	e	imAgem	–	LEITURAs	CRUZADAs

u As palavras gerando imagens e as imagens gerando textos verbais num 
processo de deslocamentos e condensações, metonímias e metáforas. são 
essas questões que figuram como o o objeto da obra que se propõe a instigar 
leituras críticas, em tempos e espaços diversos. Tradição e ruptura se articulam 
na prática de leitura tematizada na casa e na terra. As autoras ilustram suas 
reflexões teóricas, associando poemas, crônicas, notícias de jornal, letras de 
músicas, fotos, propagandas ilustrações.

16	x	23	cm.	|	168	p.	|	IsbN:	978-85-7526-255-9	|	Coleção	Formação	Humana	na	Escola

neusa sorrenti A	poesiA	vAi	À	escolA	–	REFLExõEs,	
COmENTÁRIOs	E	DICAs	DE	ATIvIDADEs

u A proposta do livro é fazer com que o professor do ensino fundamental te-
nha gosto em trabalhar com a poesia. Respondendo a muitas perguntas feitas 
em cursos e oficinas de poesia e literatura, a autora traz nesta obra atividades 
para que o professor saiba como explorar a poesia na sala de aula. A vantagem 
principal, segundo a autora, é o fato de a poesia nos tornar mais críticos, mais 
humanos e mais participantes. “Quem lê poesia, lê qualquer texto”, justifica.

luis a. castello, claudia t. mársico  
tradução: ingrid müller Xavier

16	x	23	cm.	|	152	p.	|	IsbN:	978-85-7526-286-3

oculto	nAs	pAlAvrAs	–	DICIONÁRIO	ETImOLóGICO	
PARA	ENsINAR	E	APRENDER

u Reconhecendo o valor da etimologia para se entender o significante e os sig-
nificados das palavras, este dicionário traz as origens e as acepções de diversos 
verbetes relacionados à ação do ensinar e aprender, por exemplo, “ensinar”, 
“exercício”, “preceptor”, “colega”, “Gramática”. Ordenadas sob nove subtítulos 
(desde “O que é educar” até “Onde se estuda”), as explicações sobre cada um 
dos termos são úteis não só para quem trabalha com educação, mas também 
para todos os interessados por palavras.

carla viana coscarelli (org.)

16	x	23	cm.	|	144	p.	|	IsbN:	85-75260-63-4	|	Coleção	Leitura,	Escrita	e	Oralidade

novAs	tecnologiAs,	novos	textos,		
novAs	formAs	de	pensAr	
u Que a tecnologia é importante no mundo de hoje, disso todo mundo sabe. 
Mas o que fazer com a tecnologia na escola? Que consequências essas novi-
dades trazem para os estudos do texto? Quais as relações entre informática, 
educação, linguagem e cognição? se o tema lhe interessa, leia este livro. 
nele você vai encontrar muitas discussões sobre informática na educação, 
feitas por quem está com a mão na massa, procurando e experimentando 
maneiras de usar o computador como recurso didático e refletindo sobre 
a informática na escola.
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anne-marie cHartier

14	x	21	cm.	|	248	p.	|	IsbN:	978-85-7526-261-0	|	Coleção	Linguagem	e	Educação

práticAs	de	leiturA	e	escritA	–	HIsTóRIA	E	ATUALIDADE	

u neste livro, fundamental para os interessados em questões de alfabetização, 
leitura e escrita, a autora realiza magistralmente a necessária mas difícil articulação 
entre teorias e práticas, entre a história passada e o presente em construção, entre 
a pesquisa e o cotidiano escolar. Partindo da realidade educacional francesa, a obra 
ilumina nossos problemas brasileiros, desperta em nós a estranheza de que falam 
os antropólogos e nos permitem ver com outros olhos e melhor compreender, 
pelos contrastes, a nossa escola e o nosso ensino da língua escrita.

15,5	x	22,5	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-426-3	|	série	Conversas	com	o	Professor

ligia cademartorio	professor	e	A	literAturA	
PARA	PEqUENOs,	méDIOs	E	GRANDEs			

u De acordo com Magda soares, esta é obra “que nunca tivemos e sempre espe-
ramos sobre literatura na escola, sobre as relações do professor com a literatura, 
sobre as relações entre professor e alunos com a mediação da literatura”. Trata-se 
de um livro que dá suporte ao trabalho em sala de aula sem ignorar a bagagem 
que o professor traz consigo, apontando múltiplos caminhos e promovendo 
reflexão, questionamento, ampliação e enriquecimento sobre essa bagagem. A 
autora instiga, seduz e convida a uma conversa fluente e acolhedora, fruto de sua 
grande experiência e sensibilidade.

14	x	21	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	978-85-7526-131-6	|	Coleção	Linguagem	e	Educação

ludmila tomé de andradeprofessores-leitores	e	suA	formAção	

u Como o professor, ou o futuro professor, lida com as leituras propostas pela 
universidade? De que forma os saberes universitários modelam a relação do pro-
fessor com a leitura? Quem é o professor leitor presumido que aparece nos textos 
sobre língua materna e ensino de português, escritos por linguistas, em exercício 
nas universidades? Essas são algumas das questões tratadas nesta publicação, que 
apresenta ainda pesquisas sobre formação docente, análise de relatos de professores 
sobre sua formação profissional e as experiências de letramento mencionadas pelas 
professoras participantes de um curso de extensão em alfabetização. 

14	x	21	cm.	|	208	p.	|	IsbN:	978-85-7526-091-3	|	Coleção	Linguagem	e	Educação

reflexões	sobre	práticAs	escolAres		
de	produção	de	texto	–	O	sUjEITO-AUTOR

u Os autores deste livro refletem sobre o processo de apropriação de habilidades 
textuais-discursivas pelo aprendiz no Ensino Fundamental, especialmente nos 
primeiros anos de escolarização, vendo o aluno como sujeito que elabora seu 
conhecimento de diferentes gêneros de textos escritos a partir da interação com 
esses textos. O reconhecimento da diversidade de experiências culturais dos alunos 
e da singularidade de suas trajetórias de aprendizagem é tônica comum aos artigos 
desta coletânea, que buscam compreender as representações e hipóteses sobre 
texto escrito que os aprendizes (re)elaboram, as particularidades e convergências 
de seus percursos, marcados por uma subjetividade socialmente constituída, como 
postulam Bakhtin e Vygotsky. A concepção de linguagem como atividade discur-
siva, trabalho e objeto do trabalho de sujeitos concretos é outro pressuposto 
compartilhado por estes estudos.

maria da graÇa Ferreira 
da costa val (orgs.) 



65

educaÇÃo – ensino de línguas portuguesa e estrangeiras  

antÔnio augusto gomes Batista

14	x	21	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	978-85-7526-130-9	|	Coleção	Linguagem	e	Educação

o	texto	escolAr	–	UmA	HIsTóRIA	

u Literatura infantil, livros didáticos e práticas de leitura. É em torno desses 
temas que este livro, voltado principalmente para educadores, produz uma 
reflexão original sobre o texto escolar (que é, para o autor, sempre resultado da 
ação do docente que o lê, explora e apresenta aos alunos) e seus processos de 
produção. A obra reconstrói um caso de escolarização do poema “são Francisco”, 
de Vinicius de Moraes, entre as décadas de 1950 e 1980, e os diferentes modos 
pelos quais ele é construído, lido e apropriado nas esferas literárias e escolar. 
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16	x	23	cm.	|	216	p.	|	IsbN:	978-85-7526-257-3	

cris souZa expressões	necessáriAs	pArA	fAlAr	inglês

u Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, o mais famoso dicionarista brasileiro, 
define “expressão idiomática” da seguinte forma: “sequência de palavras que 
funcionam como uma unidade; idiomatismo, idiotismo, frase feita, locução 
estereotipada, grupo fraseológico”. É impossível dominar um idioma sem 
conhecê-las. É quase impossível manter uma conversa em inglês com um 
nativo ou ler uma obra em língua inglesa sem encontrar pelo caminho 
numerosas e frequentes expressões idiomáticas e locuções. Menos ou mais 
cultos, todos recorrem a elas, com certo grau de consciência.

14	x	21	cm.	|	172	p.	|	IsbN:	978-85-7526-084-5		|	Coleção	Linguagem	e	Educação

ceres prado, José carlos 
cunHa (orgs.)

línguA	mAternA	e	línguA	estrAngeirA		
nA	escolA	–	O	ExEmPLO	DA	bIvALêNCIA				

u A proposta original e inovadora que este livro oferece é uma contribuição 
significativa para o ensino e a aprendizagem tanto do francês, língua estrangeira, 
quanto do português, língua materna; contribuição tanto teórica, porque são 
aqui explicitados os pressupostos daquilo que se propõe, quanto prática, porque 
são sugeridos procedimentos metodológicos e relatos de atividades de sala de 
aula que concretizam esses fundamentos. O livro é fundamental para profes-
sores de português, professores de francês ou de outras línguas estrangeiras.

ensino de lÍnguas portuguesa  
e estrangeiras  

15,5	x	22,5	cm.	|	136	p.	|	IsbN:	978-85-7526-074-6		|	Coleção	Formação	Humana	na	Escola

carla viana coscarellilivro	de	receitAs	do	professor	de		
português	–	ATIvIDADEs	PARA	A	sALA	DE	AULA	

u Do mesmo jeito que consultamos um livro de culinária quando queremos 
inovar, o intuito deste livro é dar ao professor algumas receitas testadas e 
aprovadas para que ele possa chegar à nova prática da aula de língua de que 
todo mundo fala, mas que pouca gente faz. são apenas alguns pratos sabo-
rosos que podem servir de inspiração para muitos outros. Embora seja um 
livro que só vai apresentar a prática, todas as atividades têm motivação em 
teorias modernas dos estudos da linguagem e da aprendizagem da leitura.
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14	x	21	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	85-7526-197-5	|	Coleção	Ensino	da	Língua	Portuguesa

eliana Borges correia  
de alBuquerque

mudAnçAs	didáticAs	e	pedAgógicAs	no	ensino		
de	línguA	portuguesA	–	APROPRIAÇõEs	DE	PROFEssOREs

u Como os professores estão se apropriando das concepções oficiais de ensino 
de Língua Portuguesa? Que mudanças têm realizado em suas práticas de 
ensino nessa área? Como eles têm escolarizado as práticas sociais de leitura 
e de escrita, que envolvem diferentes gêneros, lidos e escritos de diferentes 
modos e para diferentes fins? Essas são algumas das questões que a autora 
busca elucidar nesta publicação. Aos que acreditam que os professores resistem 
ao “novo”, a leitura desta obra surpreende na medida em que revela mudanças 
didáticas e pedagógicas envolvendo vários aspectos.

JuareZ nogueira

14	x	21	cm.	|	112	p.	|	IsbN:	978-85-7526-378-5

redAção	–	mANUAL	DE	sObREvIvêNCIA
PARA	CONCURsOs	E	vEsTIbULAREs	

u Para quem pensa que a redação é um “bicho de sete cabeças” e se enche de 
dúvidas como “Por que a redação é utilizada em concursos e vestibulares?”, 
“O que é avaliado?”, “Que tipo de texto ‘cai’ nos concursos e vestibulares?”, 
“Quais são os tipos de redação?”, este livro esclarece que, na verdade, ela 
nada mais é que mas um texto produzido por um sujeito pensante e criador, 
que tem uma mensagem a comunicar. O manual traz indicações de como 
fazer um texto claro, coerente e organizado, e dicas de como evitar “doenças 
textualmente transmissíveis”.
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13	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-352-5	|	Coleção	Temas	&	Educação

acácio augusto, edson passettiAnArquismos	&	educAção		

u Esta publicação destina-se a todos aqueles que pretendem compreender 
a relação entre o anseio da liberdade e a obediência, muitas vezes reforçada 
por uma educação e uma escola que não ensinam a pensar e a formar seres 
críticos. Atentos à riqueza dessa relação, Edson Passetti e Acácio Augusto 
produziram esta obra que contextualiza os anarquismos e suas manifestações 
mais lembradas de séculos passados e analisa na atualidade traços dessa 
postura, registros da anarquia.

17	x	24	cm.	|	272	p.	|	IsbN:	978-85-7526-373-0

Walter omar KoHan, ingrid müller xavier  
(orgs.) – tradução: ingrid müller Xavier et	al.Abecedário	de	criAção	filosóficA

u Este livro, composto de textos cujos assuntos vão de A a Z, provoca outros 
exercícios ou experiências de escrita-pensamento, talvez “letrários”, “nume-
rários” e, por que não, muitos outros abecedários de alunos, professores e 
de qualquer um que for atravessado pela força da escrita e do pensamento.
Pela escolha dos termos, estilos e atividades, o ABeCedário de criação filosófica 
é uma forma de afirmar que podemos desaprender olhares e ver o antes invisí-
vel, trazer outros mundos num grão de areia, numa bola de sabão, num ovo…

FilosoFia da educaÇÃo 

sandra mara coraZZa

14	x	21	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	85-7526-205-x	|	Coleção	Educação:	Experiência	e	sentido

ArtistAgens	–	FILOsOFIA	DA	DIFERENÇA	E	EDUCAÇÃO		

u “Este não é um livro sobre o ser e o nada, os mares e os oceanos, o pensa-
mento e o desejo, as florestas e os desertos, o amor e o ódio, a flora e a fauna, 
o gozo e a dor […]. Curiosamente é, ao mesmo tempo, um livro sobre Deus 
e o cosmo, os cinco sentidos e os sete pecados capitais, a vida e a morte, o 
infinitamente pequeno e o infinitamente grande, o agradável e o repulsivo, os 
rebeldes e os conformados, as andorinhas e os beija-flores, o liso e o enrugado 
[…]. não tenho nenhuma dúvida de que a diferença não terá escapado ao 
leitor atento.” Tomaz Tadeu
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Felipe quintÃo de almeida, ivan marcelo gomes, valter BracHt

13	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-428-7	|	Coleção	Pensadores	&	Educação

bAumAn	&	A	educAção

u Esta publicação apresenta a vida, a obra e as concepções de um dos mais 
relevantes nomes da sociologia na contemporaneidade. Os autores mostram a 
crítica de Zygmunt Bauman à sociedade moderna, apresentando aos leitores 
aspectos da atual condição moderna e líquida, em contraposição à sua etapa
anterior, sólida. O livro oferece uma interpretação da obra do sociólogo 
polonês, trazendo seus conceitos, suas ideias, suas possibilidades e suas 
potencialidades para se pensar a educação nesse complexo contexto no 
qual a escola está hoje inserida.

inÊs BarBosa de oliveira

13	x	21	cm.	|	144	p.	|	IsbN:	978-85-7526-193-4	|	Coleção	Pensadores	&	Educação

boAventurA	&	A	educAção	

u Este livro situa e analisa o pensamento do português Boaventura tanto para 
compreendermos o presente quanto para extrairmos dele novas maneiras de 
problematizar as nossas práticas e teorizações educacionais. A autora suscita 
discussões  desenvolvidas pelo próprio teórico sobre temas como: a formação 
das subjetividades inconformistas e rebeldes para a ação transformadora e a 
formação das subjetividades democráticas como elemento determinante das 
possibilidades de democratização da sociedade.

maria alice nogueira, cláudio m. martins nogueira

13	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-142-2	|	Coleção	Pensadores	&	Educação

bourdieu	&	A	educAção	

u O livro analisa o pensamento de Pierre Bourdieu, autor que formulou uma 
resposta original, abrangente e bem fundamentada, teórica e empiricamente, 
para o problema das desigualdades escolares: a educação não mais como ins-
tância transformadora e democratizadora das sociedades, mas como uma das 
principais instituições por meio da qual se mantêm e se legitimam os privilégios 
sociais. Trata-se, portanto, de uma inversão total de perspectiva. Outras questões 
que merecem destaque nesta publicação são a herança familiar desigual e suas 
implicações escolares e a relação entre escola e o processo de reprodução das 
desigualdades sociais. 

12	x	18	cm.	|	112	p.	|	IsbN:	85-7526-026-x	|	Coleção	Pensadores	&	Educação

mariano narodoWsKi – tradução: alfredo Veiga-neto comenius	&	A	educAção	

u Este livro apresenta e analisa o pensamento de Comenius, um dos mais 
importantes teóricos da educação, buscando aproximar seus preceitos da rea-
lidade vivida no dia a dia dos professores e demais envolvidos com educação 
no Brasil. O livro traz uma análise profunda das relações de Comenius com 
o nascimento da pedagogia moderna, da pedagogia relacionada à educação 
da infância e da juventude, de sua influência no desenvolvimento de ensino 
e da forma como a obra do autor de Didática Magna é lida.
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13	x	21	cm.	|	104	p.	|	IsbN:	978-85-7526-100-2	|	Coleção	Pensadores	&	Educação

sÍlvio gallodeleuze	&	A	educAção			

u Este livro pretende ser uma introdução didática à obra do filósofo francês 
contemporâneo Gilles Deleuze, assim como oferecer uma exploração inicial 
de questões tratadas por ele que podem fazer interface com temáticas da 
educação. sílvio Gallo analisa o pensamento do filósofo principalmente nos 
pontos em que ele é mais importante e produtivo para compreendermos o 
mundo contemporâneo e o papel da educação no estabelecimento das novas 
práticas de controle e de subjetivação que hoje estão em curso.

13	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-173-6	|	Coleção	Pensadores	&	Educação

carlos sKliar (org.)derridA	&	A	educAção	

u neste livro os autores vão além das temáticas mais (re)conhecidas: o Ou-
tro, a tradução, a desconstrução, a diferença e a difference, a hospitalidade, 
o monolinguismo (do outro), etc. Mais do que um livro sobre Derrida, este 
é um livro sobre como a escrita de Derrida provoca uma aventura, que é 
educativa, em nossa escrita; é um livro no qual a escrita de Derrida permeia 
e se dissemina na escrita dos autores.

14	x	21	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	978-85-7526-511-6	|	Coleção	Ensino	de	Filosofia

patrÍcia del nero velasco educAndo	pArA	A	ArgumentAção	
CONTRIbUIÇõEs	DO	ENsINO	DA	LóGICA	
u Este livro oferece uma introdução às noções elementares da lógica e familia-
riza o leitor com sua estrutura conceitual. A autora fornece conteúdos lógicos 
considerados fundamentais ao estudante de graduação – passíveis de ser tra-
balhados no ensino fundamental e no médio – e mostra como a introdução 
desses conceitos em sala de aula pode oferecer importantes contribuições para 
uma educação que visa à correta argumentação. Com a utilização de fragmentos 
jornalísticos, quadrinhos e outras ferramentas que ilustram e dão suporte aos 
conceitos apresentados, esta obra faz possível trabalhar tais conceitos em sala 
de aula a partir de um universo muito próximo dos jovens.

aleJandro cerletti 
tradução: ingrid müller Xavier

14	x	21	cm.	|	104	p.	|	IsbN:	978-85-7526-398-3	|	Coleção	Ensino	de	Filosofia

o	ensino	de	filosofiA	como		
problemA	filosófico
u A questão do ensino de filosofia foi, de maneira geral, reduzida ao desenvol-
vimento de estratégias didáticas que tentam facilitar a atividade docente. neste 
livro, propõe-se um momento prévio e uma reflexão sobre o que se entende 
por “ensinar filosofia” e como se poderia transmitir aquilo cuja caracterização 
é já um problema. Mostra-se que para levar adiante a tarefa de ensinar filosofia 
deve-se adotar uma série de decisões filosóficas e, em seguida, elaborar os 
recursos mais convenientes para tornar essa tarefa possível e significativa.
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13	x	21	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	978-85-7526-316-7		|	Coleção	Temas	&	Educação

inÊs BarBosa de oliveira, paulo sgarBiestudos	do	cotidiAno	&	educAção	

u Este livro trata da importância de educadores, professores e estudantes dos 
cursos de Pedagogia e demais áreas de licenciatura lançarem seus olhares 
aos estudos do cotidiano. Isso porque é um campo que permite melhor 
compreensão de fenômenos da Educação, do ato educativo e do ambiente 
escolar. Os autores mostram como o cotidiano marca a construção do co-
nhecimento, na configuração de sentidos e nas relações que se estabelecem 
principalmente no espaço de ensino e aprendizagem.

16	x	16	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	85-7526-095-2

Jorge larrosa 
tradução: ingrid müller Xavier

estudAr	–	estudiAr	

u neste livro, o autor Jorge Larrosa traz reflexões e poemas sobre o estudante, 
sobre o ato de estudar  e de ler e sobre a disciplina que o estudante deve ter para 
uma maior eficácia nesta empreitada. Essa disciplina significa não apenar ter o 
controle do corpo (da fala e dos gestos permitidos em um espaço determinado 
– a sala de aula), mas também manter a ordem, conceber a disciplina como 
organização. A publicação é voltada para educadores, estudantes e a todos inte-
ressados em refletir sobre como se organizar para oobter mais sucesso no estudo.

14	x	21	cm.	|	96	p.	|	IsbN:	978-85-7526-394-5	|	Coleção	Ensino	de	Filosofia

Walter omar KoHan 
tradução: ingrid müller XavierfilosofiA	–	O	PARADOxO	DE	APRENDER	E	ENsINAR		

u O pensar filosófico é o principal eixo norteador desta publicação. nela 
Walter Omar Kohan convida o educador a refletir sobre a relação entre quem 
aprende e quem ensina, de forma a contemplar o pensamento socrático sobre 
vários ângulos, a partir do olhar contemporâneo de nomes como Foucault, 
Rancière e Derrida. E se, de acordo com o autor, existem, na relação entre 
ensinante e aprendiz de filosofia, tensões que não podem ser evitadas, seja 
de âmbito político, ético, epistemológico, seja de âmbito estético, este livro 
trata da filosofia e sua relação com o saber.

15,5	x	22,5	cm.	|	360	p.	|	IsbN:	978-85-7526-346-4

siomara BorBa, WaltHer KoHan (orgs.)filosofiA,	AprendizAgem,	experiênciA

	u Com a obrigatoriedade do ensino de filosofia como disciplina nas três séries 
do ensino médio brasileiro faz renascer objeções sobre a real importância da 
disciplina, e contra-argumentos também são apresentados para defender a 
filosofia. Os textos que compõem o presente livro refletem imparcialmente 
sobre o tema e nos ajudam a pensar algumas questões básicas, cruciais, 
que qualquer interessado na filosofia deveria se colocar para pensar seus 
alcances educacionais.
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alFredo veiga-neto

13	x	21	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	978-85-7526-105-7	|	Coleção	Pensadores	&	Educação

foucAult	&	A	educAção		

u Este livro situa e analisa o pensamento de Michel Foucault para extrairmos 
dele novas maneiras de problematizar as nossas práticas e teorizações edu-
cacionais. E, por se tratar de Foucault, isso significa pensar e problematizar, 
além da escola, também outros espaços e instâncias sociais, como a prisão, 
o hospício, a fábrica, o quartel, a mídia, etc. Por meio do estudo sobre a vida 
e a obra do filósofo, bem como seu diálogo com a educação, o autor explora 
conceitos como epistéme, genealogia, governamentalidade, dispositivo, ar-
quivo, discurso, enunciado e tecnologias do eu.

 sÍlvio gallo, alFredo veiga-neto (orgs.)

13	x	21	cm.	|	240	p.	|	IsbN:	978-85-7526-433-1	|	Coleção	Temas	&	Educação

fundAmentAlismo	&	educAção

u Um filme a um só tempo belo, provocador e polêmico foi o ponto de partida 
para os capítulos que compõem este livro. Trata-se de A vila, de M. night 
shyamalan, que coloca o problema do fundamentalismo nas relações pessoais 
e sociais. O propósito deste livro é abrir o debate a respeito do que podemos 
chamar de “fundamentalismo pedagógico”, despertando uma reflexão sobre 
como somos vetores de um fundamentalismo pedagógico em nosso cotidiano 
de sala de aula, como professores e/ou gestores de processos educativos e como 
formuladores de projetos e de políticas.

ralpH ings Bannell 

11	x	18	cm.	|	164	p.	|	IsbN:	85-7526-222-x		|	Coleção	Pensadores	&	Educação

HAbermAs	&	A	educAção	

u Os aspectos centrais da teoria do agir comunicativo de Habermas, um dos 
filósofos sociais mais importantes da atualidade, uma vez que suas ideias e 
análises permanecem com força em áreas diversas, e sua relação com a Educação 
foram os elementos que guiaram o autor a produzir este livro. A obra abrange 
a noção de “processos de aprendizagem” e traz uma análise da concepção de 
coconstrução da sociedade, da cultura e da pessoa por intermédio da interação 
social mediada pela linguagem. 

carlos sKliar , Jorge larrosa (orgs.) 

15,5	x	22,5	cm.	|	304	p.	|	IsbN:	85-7526-032-4

HAbitAntes	de	bAbel	–		
POLíTICAs	E	POéTICAs	DA	DIFERENÇA
u Instigantes e inovadoras interpretações sobre o mito bíblico de Babel são 
oferecidas neste livro. Os autores articulam história e modernidade rumo 
à temporalidade mítica, que se reitera a cada dia, em sociedades e tempos 
diferentes. A memória que desafia o presente e que abre o imprevisível des-
conhecido que pode ser futuro é analisada através de sua manifestação mais 
autêntica: a linguagem.
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carlos sKliar , Jorge larrosa (orgs.) 

14	x	21	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	978-85-7526-264-1	|	Coleção	Educação:	Experiência	e	sentido

Walter o. KoHaninfÂnciA,	estrAngeiridAde	e	ignorÂnciA	
ENsAIOs	DE	FILOsOFIA	E	EDUCAÇÃO			

u neste instigante livro o autor apresenta um conjunto de ensaios que são 
perturbadores. E o são justamente porque têm o poder de desalojar nossas
ideias estabelecidas sobre as crianças. Afinal, desde que se pensa a educação, 
a noção de infância tem uma centralidade, a de que a criança é o objeto a ser 
educado. na contramão disso, a leitura desta obra nos leva a uma filosofia da 
infância, naquilo que ela tem de inocência e descoberta. Uma descolonização 
do pensamento, que possibilita outro olhar, outra experiência.

14	x	21	cm.	|	264	p.	|	IsbN:	85-7526-073-1	|	Coleção	Educação:	Experiência	e	sentido

Walter o. KoHaninfÂnciA.	entre	educAção	e	filosofiA

u Este livro propõe uma experiência para quem o escreve e quem o lê. seu 
sentido principal é transformar a relação da infância por meio da filosofia e 
da educação e a relação de quem escreve uma experiência e de quem lê essa 
experiência. A preocupação maior é uma prática coletiva e um modo habitual 
de pensar as várias faces entre esses três temas. Para tanto, o autor propõe um 
certo conceito de infância que recrie a forma dominante de pensá-la, trazendo 
propostas de uma política da infância que permita pensar uma educação e 
uma filosofia abertas e não totalitárias.

13	x	21	cm.	|	96	p.	|	IsbN:	978-85-7526-329-7	|	Coleção	Pensadores	&	Educação

roBerto s. KaHlmeyer-mertensHeidegger	&	A	educAção		

u Como o pensamento de Heidegger contribui para se pensar a educação 
hoje? Essa é a questão norteadora deste livro, que pretende lançar olhares ao 
pensamento de um filósofo pouco estudado, em proporção às suas contribui-
ções para diversas correntes de pensamento. Roberto s. Kahlmeyer-Mertens 
apresenta a influência da fenomenologia sobre o existencialismo, trata da 
relação entre cuidado, singularidade e impessoalidade sob a ótica do filósofo 
alemão e traz relevantes pensamentos sobre o processo ensino-aprendizagem, 
sinalizados por Heidegger.

rené scHérer 
tradução: guilherme joão de Freitas teixeira

14	x	21	cm.	|	240	p.	|	IsbN:	978-85-7526-298-6	|	Coleção	Educação:	Experiência	e	sentido

infAntis	–	CHARLEs	FOURIER	E	A	
INFÂNCIA	PARA	ALém	DAs	CRIANÇAs	
u O livro, assinado pelo professor emérito da Universidade de Paris 8, o francês 
René schérer, traz ao leitor as ideias pedagógicas de Charles Fourier, além de ex-
plorar concepções sobre a infância que escapam ao corriqueiro. A obra de schérer 
traz uma concepção de infância distinta daquela fundamentada na psicologia do 
desenvolvimento infantil, relacionada às mudanças comportamentais referentes 
à idade, ao andamento da vida. O autor resgata o conceito de Gilles Deleuze e 
Félix Guattari, “Devir-criança”, para explanar seu ponto de vista sobre a infância.
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14	x	21	cm.	|	256	p.	|	IsbN:	978-85-7526-287-0	|	Coleção	Educação:	Experiência	e	sentido

A	invenção	de	si	e	do	mundo	–	UmA	INTRODUÇÃO	
DO	TEmPO	E	DO	COLETIvO	NO	EsTUDO	DA	COGNIÇÃO

u O ponto de partida deste livro, voltado a profissionais da educação e das Ciên-
cias Humanas, em especial a psicologia, para questões como “o que significa 
conhecer?” é forte e provocador. A autora parte de uma percepção que não 
tem sido formulada até o presente: uma psicopatologia da invenção cognitiva. 
É claro, no entanto, que não se trata apenas de formular tal teoria, mas sim de 
pensar suas próprias condições. 

virgÍnia Kastrup 

danilo r. strecK

13	x	21	cm.	|	104	p.	|	IsbN:	978-85-7526-349-5	|	Coleção	Pensadores	&	Educação

José	mArtí	&	A	educAção

u Este livro mostra as contribuições de José Martí, pensador e criador do 
Partido Revolucionário Cubano, para o pensamento da Educação. Que escolas 
são necessárias para a nossa América? Quais processos pedagógicos podem 
dar conta da formação dos povos que José Martí sonhava para essa parte 
do mundo? Essas são algumas das questões elucidadas neste livro, que trata 
do ser ético, por meio do questionamento: “Que mulheres e homens cabe 
formar?” e da Educação científica, técnica, manual e espiritual. A obra traz 
ainda informações sobre a vida e a obra de Martí, ressaltando as implicações 
de seu pensamento para a contemporaneidade.

14	x	21	cm.	|	196	p.	|	IsbN:	978-85-7526-339-6	|	Coleção	biblioteca	Universitária

gaBriel perisséintrodução	À	filosofiA	dA	educAção

u Este livro é voltado para o público acadêmico, principalmente para os que 
desejam uma leitura acessível e, ao mesmo tempo, rica sobre a filosofia da 
educação. Com texto atraente, Gabriel Perissé questiona: Para que servem 
as teorias educacionais? Como a educação se relaciona com a cultura, a 
linguagem, a estética, o sentido e o humor? O que é filosofia da educação? 
Além de elucidar essas questões e aguçar a curiosidade sobre outros pontos 
importantes na discussão sobre o tema, o autor apresenta uma lista de leituras 
recomendadas, para que a reflexão continue em outras publicações.

13	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-564-2	|	Coleção	Pensadores	&	Educação

KAnt	&	A	educAção

u Este livro oferece ao leitor as principais ideias de Immanuel Kant sobre 
Educação. Claudio A. Dalbosco traz aqui uma introdução geral sobre as 
perspectivas educacionais do mestre do racionalismo iluminista, um dos 
maiores filósofos de todos os tempos, e revela os aspectos fundamentais 
da educação e da formação humana sob a ótica de Kant. O autor mergulha 
na produção intelectual para refletir sobre o grau de influência da Filosofia 
no trabalho do Kant educador e oferece aqui uma obra fundamental para 
educadores, pesquisadores e aqueles interessados em Educação, Filosofia da 
Educação e no pensamento do filósofo alemão.

claudio a. dalBosco
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José ruBens l. Jardilino

13	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-429-4	|	Coleção	Pensadores	&	Educação

lutero	&	A	educAção

u A proposta deste livro é ampliar o debate sobre o pensamento educacional da 
Reforma Protestante, procurando localizar pressupostos filosóficos e concepções 
de política educativa. É um importante instrumento para se pensar política e 
pedagogicamente a chamada “Educação da Modernidade”. Para isso, o autor 
lança luzes sobre o pensamento de Martinho Lutero, apresentando um breve 
panorama do contexto desse movimento, as novas ideias pedagógicas que 
nasciam com o humanismo renascentista e, ainda, os temas mais importantes 
do pensamento pedagógico da Reforma.

Jorge larrosa

13,8	x	21	cm.	|	360	p.	|	IsbN:	85-7526-113-4		|	Coleção	Educação:	Experiência	e	sentido

linguAgem	e	educAção	depois	de	bAbel	

u O autor transita em um território fronteiriço entre a filosofia, a literatura e a 
pedagogia neste livro,  que contém ensaios nos quais ele discute a relação entre 
linguagem, experiência e formação, e sua possível articulação pedagógica. Há 
um deslocamento temático da questão da subjetividade e suas metamorfoses 
para os temas da pluralidade e da diferença. Trata-se de uma série de exercícios 
de escritura (e de pensamento) voluntariamente fragmentados, muitas vezes 
dialogados e com uma certa vontade experimental, cuja trama está tecida com 
leitura de teóricos diversos

rui c. mayer 

14	x	21	cm.	|	264	p.	|	IsbN:	85-7526-073-1	|	Coleção	Educação:	Experiência	e	sentido

letrAs	cAnibAis	–	Um	EsCRITO	DE	CRíTICA	
AO	HUmANIsmO	Em	EDUCAÇÃO	

u O autor busca, nesta obra, problematizar filosoficamente a educação, inspirado 
em Georges sorel e apoiado no pensamento de nietzsche, cuja obra submete a 
uma releitura, numa perspectiva de crítica à cultura e à educação modernas. Um 
dos objetivos deste livro é mostrar os pés de barro daquele que é, certamente, o 
maior ídolo da educação brasileira: Paulo Freire. Quem ousaria querer tirá-lo do 
seu pedestal? Críticas a ele já vimos várias, e certamente veremos ainda muitas 
outras. Mas, derrubá-lo de sua condição de ídolo, quem ousaria?

13	x	21	cm.	|	112	p.	|	IsbN:	978-85-7526-430-0	|	Coleção	Pensadores	&	Educação

niZe maria campos pellanda mAturAnA	&	A	educAção			

u As relações do biólogo chileno Humberto Maturana com a educação e sua 
contribuição para uma epistemologia viva são temas centrais deste livro. Um 
dos principais movimentos científicos do século passado foi o que deu origem 
à cibernética, articulação de diferentes áreas do conhecimento para abordar 
a realidade. Posteriormente, a II cibernética incluiu o observador no sistema 
observado e passou a demandar uma epistemologia complexa que não separasse 
mais o sujeito do objeto e a cognição do processo de viver. Assim surgiram 
os estudos de Maturana, que elaborou a biologia da cognição e, mais tarde, a 
biologia do amor, muito importante para educadores e epistemólogos. 
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13	x	21	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	978-85-7526-496-6	|	Coleção	Pensadores	&	Educação

marina marcondes macHado merleAu-ponty	&	A	educAção			

u A proposta deste livro, integrante da coleção Pensadores & Educação, é di-
fundir o olhar fenomenológico voltado para a vida da criança na comunidade 
leitora, baseando-se nos pensamentos e no trabalho sobre criança e infância que 
o importante filósofo Maurice Merleau-Ponty realizou em cursos na sorbonne.
Com uma linguagem próxima do pensamento do filósofo, a autora amplia as 
formas de descrever e situar a criança no mundo, refletindo acerca da infância 
em coexistência com o adulto e apresentando, com louvor, as possibilidades que a 
Fenomenologia de Merleau-Ponty abre para os educadores da primeira infância.

13	x	21	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	978-85-7526-058-6	|	Coleção	Pensadores	&	Educação

Jorge larrosanietzscHe	&	A	educAção

u Esta obra transita no pensamento e no estilo de nietzsche apresentando-nos 
três ensaios, chamados por Jorge Larrosa de “nietzchianas”, interpretados,
com maior ou menor habilidade, para um auditório – ou uma escuta – de 
caráter pedagógico: “Ler em direção ao desconhecido. Para além da hermenêu-
tica”; “Como se chega a ser o que se é. Para além da formação”; “A libertação 
da liberdade. Para além do sujeito”. Ademais, o leitor encontra sugestões 
bibliográficas e sites relacionados a nietzsche e à educação.

13	x	21	cm.	|	96	p.	|	IsbN:	978-85-7526-280-1	|	Coleção	Pensadores	&	Educação

andréa Borges leÃonorbert	eliAs	&	A	educAção		

u Infância e vida privada são temas de domínio de norbert Elias, cujo tra-
balho abre caminhos para a compreensão da formação do indivíduo e suas 
implicações com as apropriações dos objetos da cultura, como os modos de 
ler e as relações com os livros. Elaborando uma teoria sobre civilização, o 
sociólogo estudou costumes das sociedades e comprovou vínculos entre o 
processo civilizador individual e o processo civilizador social. E, ao contemplar
a obra de Elias neste livro, a autora mostra por que a obra dele deve ser olhada 
com atenção também pelos envolvidos com a Educação.

13	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-568-0	|	Coleção	Pensadores	&	Educação

mAuss	&	A	educAção			

u A coleção Pensadores & Educação apresenta aqui o pensamento de um dos 
maiores sociólogos e antropólogos da história: Marcel Mauss, estudioso francês 
que voltou seu olhar e se dedicou aos dois campos disciplinares e se tornou 
referência mundial. Gilmar Rocha oferece aqui um entendimento histórico 
irretocável da obra de Mauss e revela a atualidade de sua produção intelectual.
Além de uma preciosa análise do conjunto da obra de Marcel Mauss, este livro 
propõe um diálogo com outros intelectuais e estudiosos da Educação sobre o 
grande legado que o pensador francês deixou. 

gilmar rocHa
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Jayme paviani

13	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-302-0	|	Coleção	Pensadores	&	Educação

plAtão	&	A	educAção

u Este livro mostra as contribuições de um dos maiores filósofos da huma-
nidade para a prática educativa. Quem foi Platão? Como ele se posiciona no 
contexto de sua época? Como ler Platão hoje? Como se caracteriza sua obra? 
Quais suas influências? E suas contribuições para a Educação? Esses são alguns 
dos pontos tratados neste livro, que ainda aborda temas como: “A virtude ou 
excelência humana em Educação”; “Conhecimento sensível versus inteligível” 
e “A reforma educacional e os valores da sociedade”.

eulàlia BoscH

14	x	21	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	85-7526-218-1	|	Coleção	Educação:	Experiência	e	sentido

quem	educA	quem?	–	EDUCAÇÃO	E	vIDA	COTIDIANA	

u neste livro, a autora tece ideias sobre como a Educação se estabelece, a 
cada dia, a partir de cada experiência e de sua apropriação pela criança em 
formação. Ela aborda, entre outros pontos, a questão da necessária autono-
mia dos filhos e a constante proteção excessiva dos pais, a relação entre a 
criança que chega ao mundo e o estranhamento natural que se manifesta em 
interrogações e a necessidade de se atentar para as formas de expressão da 
criança, seja dentro da sala de aula ou em outros espaços de socialização. O 
livro traz relatos de experiências com crianças, vividas pela autora, e ilustra 
como a educação é uma via de mão dupla. 

13	x	21	cm.	|	96	p.	|	IsbN:	978-85-7526-220-7	|	Coleção	Pensadores	&	Educação

Jaime José ZitKosKipAulo	freire	&	A	educAção

u O diálogo entre Paulo Freire e a Educação na atualidade é a proposta des-
te livro. O autor apresenta as contribuições da obra freiriana de modo a 
articulá-las com os desafios da sociedade contemporânea, estruturalmente 
marcada pela exclusão, pela crise de valores e pelo desnível social. A questão 
da cultura como libertação humana, o papel social da Educação, seu caráter 
ético e político e o contexto da subjetividade na história são alguns pontos 
tratados neste livro.

Jorge larrosa – tradução: 
alfredo Veiga-neto

15,5	x	22,5	cm.	|	208	p.	|	IsbN:	978-85-86583-36-0

pedAgogiA	profAnA	–	DANÇAs,	PIRUETAs	E	mAsCARADAs		

u Os textos deste livro, segundo o próprio autor, “aspiram a ser indisciplinados, 
inseguros e impróprios porque pretendem se situar à margem da arrogância e da 
impessoalidade da pedagogia dominante, fora dos tópicos morais com as quais 
se configura a boa consciência”. Como apontam na direção de outra forma de 
pensar e de escrever em pedagogia, esta obra de Jorge Larrosa foi classificada 
como brilhante, poética, genial, delicada, irreverente, transgressiva, sensual, 
dissonante, deliciosa, sedutora, desrespeitosa, mas delicada e bonita.
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13	x	21	cm.	|	96	p.	|	IsbN:	978-85-7526-143-9	|	Coleção	Pensadores	&	Educação

danilo r. strecKrousseAu	&	A	educAção		

u Voltado principalmente para educadores, pesquisadores, estudantes de Pe-
dagogia e licenciaturas e demais interessados em Educação, este título versa 
sobre as contribuições de Rousseau para o campo da Educação. O pensador 
é uma dessas figuras diante das quais não se consegue manter a neutralidade 
nem a passividade. nesta obra, Danilo streck busca verificar a maneira como 
Rousseau foi atual em seu tempo e de que forma nos ajuda a sermos atuais 
hoje. Afinal, Rousseau nos faz ver a cada momento como as grandes perguntas, 
sempre diferentes, são também as mesmas.

13	x	21	cm.	|	152	p.	|	IsbN:	978-85-7526-569-7	|	Coleção	Pensadores	&	Educação

sócrAtes	&	A	educAção	
O	ENIGmA	DA	FILOsOFIA		

u Esta obra traz ao leitor uma reflexão sobre o pensamento de sócrates, um 
dos maiores filósofos da história, acerca da política do ensino de Filosofia e 
de seus respectivos atores. Para tanto, Walter Omar Kohan explora as ideias 
educacionais de sócrates, figura paradoxal, um personagem com dimensões 
tão diversas, que o tornaram um enigma a ser decifrado dentro da Filosofia. 
E é dessa maneira – contrastante, enigmática e estimulante – que sócrates é 
apresentado aqui, por meio de sua política para ensinar e aprender Filosofia.

Walter omar KoHan 

maria virgÍnia macHado daZZani 

13	x	21	cm.	|	112	p.	|	IsbN:	978-85-7526-453-9	|	Coleção	Pensadores	&	Educação

rorty	&	A	educAção

u Como a reflexão filosófica pode contribuir para a compreensão dos temas, pro-
blemas e desafios da educação na nossa época? A partir desses questionamentos,
a autora pesquisa como as ideias de Richard Rorty podem ajudar a entender 
a educação e a inspirar novos projetos para a escola. Ela ainda expõe os traços 
mais relevantes da obra do pensador, com destaque para os temas acerca da 
linguagem, do conhecimento, da interpretação e da contingência, e traz ainda 
textos em que Rorty analisa os temas relacionados à educação e à escola, 
posicionando-se perante os dilemas históricos dos teóricos educacionais.
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maria lÚcia spedo HilsdorF

16	x	23	cm.	|	232	p.	|	IsbN:	85-75261-86-x

o	ApArecimento	dA	escolA		
modernA	–	UmA	HIsTóRIA	ILUsTRADA	

u Este livro traz ilustrações e componentes históricos que permitem à autora 
traçar um painel de como a educação escolar foi se desenvolvendo através dos 
séculos, dando origem às instituições do período moderno. Para apresentar 
ao leitor as suas marcas, ao mesmo tempo tão distantes e tão próximas das 
escolas nossas contemporâneas, a autora percorre a história da educação e a 
história da arte, dos séculos V ao início do século XIX, entrelaçando descrições 
e análises de ideias, práticas e representações pictóricas.

cyntHia greive veiga, eliane marta teixeira lopes, 
luciano mendes de Faria FilHo (orgs.)

17	x	25	cm.	|	608	p.	|	IsbN:	978-85-86853-61-6

500	Anos	de	educAção		
no	brAsil
u Esta primorosa coletânea com 24 artigos versa sobre a História da Educação 
no Brasil. Os ensaios discutem, numa perspectiva interdisciplinar, desde as ori-
gens da educação no Brasil, como o trabalho dos jesuítas no período colonial, 
até temas mais contemporâneos, como educação e cinema, a transformação 
das universidades brasileiras, formação de professores, enfim, estudos que 
são referência tanto para pesquisadores como para leitores em geral.

HistÓria da educaÇÃo 

15,5	x	22,5	cm.	|	144	p.	|	IsbN:	978-85-7526-563-5	|	Coleção	História	da	Educação

boletim	vidA	escolAr
UmA	FONTE	E	múLTIPLAs	LEITURAs	sObRE		
A	EDUCAÇÃO	NO	INíCIO	DO	séCULO	xx				
u Este livro oferece ao leitor uma coletânea de artigos que analisam, sob diferen-
tes perspectivas, uma única fonte histórica: o Boletim Vida Escolar, publicado 
pelo Grupo Escolar de Lavras, entre 1907 e 1908, em Minas Gerais. O objetivo 
é mostrar, principalmente para pesquisadores (estudantes e professores) de 
História da Educação, como um mesmo material pode dar origem a várias 
interpretações e o valor histórico do Boletim, como fonte de pesquisa para 
a formação do professor. A publicação também é fundamental, mais parti-
cularmente, aos pesquisadores que realizam estudos históricos sobre grupos 
escolares e sobre a imprensa pedagógica.

ana maria de oliveira galvÃo, eliane 
marta teixeira lopes (orgs.)
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16	x	23	cm.	|	200	p.	|	IsbN:	85-7526-229-7	|	Coleção	História	da	Educação

irlen antÔnio gonÇalves culturA	escolAr	–	PRÁTICAs	E	PRODUÇÃO	
DOs	GRUPOs	EsCOLAREs	Em	mINAs	GERAIs	(1891-1918)	

u Este livro tem como objeto de investigação as prescrições e as práticas que 
permitiram produzir os grupos escolares mineiros como lugares autorizados 
para a escolarização das novas gerações. A obra contribui significativamente 
para uma melhor compreensão dos desafios que permeiam a prática pedagógica 
nas escolas brasileiras. Isso porque Irlen Antônio Gonçalves reuniu, nesta publi-
cação, elementos históricos e análises sobre essa temática, de modo a fomentar 
a reflexão sobre um importante fenômeno da Educação: os grupos escolares.

16	x	23	cm.	|	216	p.	|	IsbN:	978-85-7526-359-4	|	Coleção	História	da	Educação

carla simone cHamonescolAs	em	reformA,	sAberes	em		
trÂnsito	–	A	TRAjETóRIA	DE	mARIA	GUILHERmINA	
LOUREIRO	DE	ANDRADE	(1869-1913)

u Maria Guilhermina, como a autora desta obra demonstra, foi mulher, pro-
fessora, tradutora, viajante, reformadora, escritora, que soube como poucas 
brasileiras do período compartilhar com os homens de seu tempo a posição 
de intelectual engajada na discussão dos assuntos da educação no Brasil. Um 
dos méritos deste trabalho é, pois, enfocar Maria Guilhermina nessa complexa 
posição que lhe era, muitas vezes, reconhecida pelos próprios pares e que ela 
mesma, de forma consciente, ajudou a construir.

cHristianni cardoso morais, écio antÔnio portes, 
maria aparecida arruda (orgs.)

16	x	23	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	85-75262-26-2		|	Coleção	História	da	Educação

HistóriA	dA	educAção	
ENsINO	E	PEsqUIsA		

u Esta coletânea é uma rica ferramenta para se compreender a historicidade 
das práticas educativas, escolares e extraescolares no Brasil e também para 
pontuar como o ensino e a pesquisa vêm permeando a vida dos envolvidos 
com a educação. O ensino da história da educação tem carecido de mais esfor-
ços para o entendimento das abordagens teóricas e das práticas pedagógicas 
mais utilizadas nos cursos superiores em que essa disciplina é oferecida. Por 
isso, os organizadores chamam a atenção para as discussões sobre as relações 
entre pesquisa e ensino de história da educação.

marcus aurélio taBorda de oliveira (org.)

16	x	23	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-290-0	|	Coleção	História	da	Educação

cinco	estudos	em	HistóriA	e		
HistoriogrAfiA	dA	educAção				
u Partindo do entendimento de que o incremento dos estudos em História da 
Educação no Brasil nos coloca diante do desafio de refletir de forma constante 
e consciente sobre esse campo de conhecimento, este livro apresenta pesquisa-
dores e projetos de diferentes perspectivas, mas que têm como denominador 
comum a crítica permanente dos modos de se construir a História da Edu-
cação no Brasil e suas formas de organização cultural. Para tanto, os autores 
se debruçam sobre fontes distintas, como literatura, jornalismo, relatórios de 
professores escolares, entre outros.
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circe Bittencourt

16	x	23	cm.	|	240	p.	|	IsbN:	978-85-7526-358-7	|	Coleção	História	da	Educação

livro	didático	e	sAber	escolAr	–	1810-1910			

u neste trabalho, Circe Bittencourt aborda a história do livro didático no pro-
cesso de constituição do ensino escolar brasileiro no decorrer do século XIX e 
no início do século XX. A proposta é pensar o livro didático de forma ampla, 
acompanhando desde a sua concepção até a sua utilização em sala de aula. Esta é 
uma reflexão sobre o papel do livro didático na construção do saber escolar, que 
deve ser considerado em um conjunto mais geral no qual aspectos sociais, cul-
turais, políticos e econômicos se articulem, conferindo-lhe dimensão específica.

cÂndido moreira rodrigues

16	x	23	cm.	|	240	p.	|	IsbN:	85-7526-181-9

A	ordem	–	UmA	REvIsTA	DE	INTELECTUAIs	
CATóLICOs	–	1934-1945	

u A revista A Ordem, ao pretender “recatolicizar” o País, a partir da manutenção 
da ordem simbólica religiosa, contribuiria também para a manutenção da 
ordem política , algo muito interessante para um governo como o de Vargas. 
A partir de meados da década de 1930, discutem, de maneira mais enfática, 
temas como educação, ação católica, combate ao comunismo. num nível mais 
amplo, temos a condenação do liberalismo, cujo erro fundamental seria o de 
ignorar a unidade espiritual, tida como base de todas as unidades.

rogério Fernandes, alBerto lopes,  
luciano mendes de Faria FilHo (orgs.)

16	x	23	cm.	|	304	p.	|	IsbN:	978-85-7526-289-4	|	Coleção	História	da	Educação

pArA	A	compreensão		
HistóricA	dA	infÂnciA
u Esta obra é uma rica ferramenta de estudo para os envolvidos com educação, 
em suas diferentes vertentes. O trabalho conjunto de investigadores brasileiros 
e portugueses permite que o leitor possa encontrar novas formas de se com-
preender a infância e a criança por meio de elementos históricos reveladores 
e abordagens surpreendentes. Promovendo um diálogo entre a história da 
infância e a Educação, os textos apresentados se voltam para a criança e para 
a gravidade de sua situação em todo o mundo.

luciano mendes de Faria 
FilHo (org.)

16	x	23	cm.	|	344	p.	|	IsbN:	978-85-7526-176-7

pensAdores	sociAis	e	HistóriA	dA	educAção	
2º	EDIÇÃO	REvIsTA	E	AmPLIADA

u Este livro apresenta ao leitor como os clássicos das Ciências Humanas e sociais 
têm sido mobilizados pelos pesquisadores da História da Educação brasileira
em seus respectivos campos de estudos. se não se pode dizer que há uma re-
novação dos autores de referência, pode-se sim dizer que há modos renovados 
de apropriação. Assim como têm sido feitas novas perguntas a velhos objetos, 
antigos autores/interlocutores têm sido lidos de forma a ajudarem a entender 
a Educação e, deste modo, a constituição da própria sociedade brasileira.
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16	x	23	cm.	|	184	p.	|	IsbN:	85-7526-154-1

trAJetóriA	de	feminizAção	do		
mAgistério	–	AmbIGüIDADEs	E	CONFLITOs

u Esta publicação possibilita a outros profissionais da educação compreender 
as mudanças de gênero na profissão de magistério. O predomínio da mulher 
no magistério primário, ainda hoje existente, contribuiu para manter os 
salários da profissão em níveis mais baixos do que os de outras categorias, 
cuja responsabilidade social de formação das novas gerações nem se compara 
à dos professores. À medida que também esse magistério primário afirma-
se como uma profissão e exige valorização, renasce a esperança de que ele 
ganhe o status que merece.

regina célia passos riBeiro de campos (org.)

15,5	x	22,5	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	85-7526-507-9

pesquisA,	educAção	e	formAção		
HumAnA	–	NOs	TRILHOs	DA	HIsTóRIA

u Para a organizadora Regina Célia Passos Ribeiro de Campos, este livro 
corresponde à necessidade de refletir sobre alguns dos temas e debates aca-
dêmicos que fazem parte da rotina dos pesquisadores, no sentido de esta-
belecer as relações entre pesquisa, educação e formação humana. A obra 
pretende explicar e exemplificar a complexidade dos processos investigativos, 
os desafios e as carências que a pesquisa em educação sofre, partindo do 
pressuposto de que os relatos de pesquisa inseridos aqui contribuirão para 
originar e nortear outras pesquisas sobre o tema, porque eles jamais devem 
morrer em si mesmos.
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educaÇÃo – paradidáticos

paradidáticos

márcia BotelHo Fagundes 

15,5	x	22,5	cm.	|	112	p.	|	IsbN:	85-86583-47-2	|	Coleção	Formação	Humana	na	Escola

Aprendendo	vAlores	éticos

u Dirigido a professores e estudantes dos ensinos fundamental e médio, este 
livro é um importante instrumento para se trabalhar uma das questões mais 
discutidas hoje dentro da escola: a formação do cidadão ético. Cada capítulo 
possui uma discussão conceitual sobre os valores, textos literários e atividades 
afins. Entre os autores escolhidos por Márcia Fagundes para fazer parte deste 
projeto estão Fernando sabino, Machado de Assis, Monteiro Lobato; através 
de crônicas e contos deliciosos é dada ao leitor a possibilidade de discutir as 
relações humanas por meio da literatura.

14	x	21	cm.	|	88	p.	|	IsbN:	978-85-7526-553-6	

físicA	do	diA	A	diA	1	–105	PERGUNTAs	E	
REsPOsTAs	sObRE	FísICA	FORA	DA	sALA	DE	AULA

u Este livro oferece ao leitor uma seleção de 105 questões referentes a fenôme-
nos que ocorrem comumente em nosso cotidiano, acompanhadas de respostas 
curtas e claras, sem uso de fórmulas, mas lançando mão de conhecimentos 
científicos. Esta obra é útil a estudantes, professores de nível fundamental e 
médio, e também aos curiosos, uma vez que encontrarão nela explicações 
para perguntas intrigantes, elaboradas por estudantes de Instrumentação 
para o Ensino da Física. 

regina pinto de carvalHo (org.)	

14	x	21	cm.	|	88	p.	|	IsbN:	978-85-7526-554-3	

físicA	do	diA	A	diA	2	–	mAIs	104	PERGUNTAs	
E	REsPOsTAs	sObRE	FísICA	FORA	DA	sALA	DE	AULA...		
E	UmA	NA	sALA	DE	AULA!

u neste segundo volume do Física do Dia a Dia, a autora traz ao leitor novas 
situações encontradas em nosso cotidiano que podem ser explicadas por 
meio de princípios físicos conhecidos. Desta vez, a autora responde às dú-
vidas e sugestões de leitores sobre diversos assuntos do nosso dia a dia. são 
104 questões respondidas sobre diversos fenômenos, não apenas da Física, 
mas também de outras disciplinas, como Química, Matemática e Biologia.

regina pinto de carvalHo
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15,5	x	22,5	cm.	|	144	p.	|	IsbN:	85-7526-106-1	|	Coleção	Formação	Humana	na	Escola

márcia Fagundesquero	ser	do	bem			

u A autora de Aprendendo valores éticos avança na discussão sobre ética neste 
livro. no convívio diário com as pessoas, em conversas informais e no contato 
com a mídia, ela lança um olhar mais atento à expressão “quero ser do bem” 
e, com grande satisfação, constata que “ser do bem” significa ser ético. Este 
trabalho não pretende ser moralista ou fazer com que as pessoas fiquem mais 
“boazinhas”, mas tem a intenção de trazer a discussão sobre os valores éticos 
para o cotidiano de alunos e educadores, com leveza e consistência.
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maria lÚcia castanHeira 

14	x	21	cm.	|	192	p.	|	IsbN:	978-85-7526-133-0	|	Coleção	Linguagem	e	Educação

AprendizAgem	contextuAlizAdA	
DIsCURsO	E	INCLUsÃO	NA	sALA	DE	AULA

u Em um turma heterogênea cultural, linguística e cognitivamente, uma 
professora cria condições para que a diferença e a diversidade não sejam 
vistas como problema, como limite, como impossibilidade. Pelo contrário: 
nessa sala de aula, a diversidade se torna uma rica oportunidade de inclusão, 
de aprendizado para todos. Trata-se de uma investigação de leitura impres-
cindível para os estudos sobre interação discursiva em sala de aula e suas 
relações com o aprendizado.

pedagogia | FormaÇÃo de proFessores 

marlucy alves paraÍso (org.)  

15,5	x	22,5	cm.	|	248	p.	|	IsbN:	978-85-7526-500-0	|	Coleção	Perfis	da	Educação

Antonio	flAvio	bArbosA	moreirA		
PEsqUIsADOR	Em	CURRíCULO

u O professor e pesquisador Antonio Flavio Barbosa Moreira é referência 
quando se discutem conceitos, práticas e questões centrais do campo cur-
ricular. Com reconhecida capacidade para dialogar e propor reflexões aos 
pesquisadores que se enveredam nas diferentes vertentes teóricas da área, 
ele contribuiu para que as investigações curriculares fossem revigoradas e 
problematizadas devidamente. Este livro traz uma introdução em que se 
abordam as ações e a importância do pesquisador para a Educação, uma 
entrevista na qual são reveladas as suas principais preocupações ao longo 
dessa trajetória, além de textos fundamentais escritos por ele em diferentes 
momentos de sua vida.

15,5	x	22,5	cm.	|	272	p.	|	IsbN:	978-85-7526-562-8	|	Coleção	Perfis	da	Educação

bernArdete	A.	gAtti	
EDUCADORA	E	PEsqUIsADORA

u Integrante da coleção Perfis da Educação, este livro apresenta uma seleção 
dos 13 principais textos de Bernardete A. Gatti, uma das maiores pesqui-
sadoras brasileiras no campo da formação de professores, e traz também 
uma entrevista com a educadora sobre a formação docente e sobre os novos 
desafios da Educação no país. A obra oferece ainda a cronologia e uma lista 
com toda a sua produção bibliográfica. Esta publicação é indispensável para 
educadores e para todos os interessados em pesquisas sobre formação de 
professores e sobre a qualidade na Educação.

Walter e. garcia (org.)
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maria teresa de assunÇÃo Freitas (org.)

15,5	x	22,5	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	978-85-7526-417-1	|	Coleção	Leitura,	Escrita	e	Oralidade

ciberculturA	e	formAção	
de	professores				
u Como os professores encaram a cultura tecnológica da informática e o que 
ela proporciona? Como esses profissionais se situam e agem diante das novas 
práticas de leitura e escrita possibilitadas pela cibercultura? De que forma 
esse fenômeno pode afetar os processos de aprendizagem na escola? Até 
que ponto os professores se apropriam das contribuições dessas tecnologias 
para pensar sobre as transformações que podem ocorrer no processo de 
aprendizagem? Estarão eles preparados para enfrentar essas questões postas 
pela cultura digital contemporânea?

15,5	x	22,5	cm.	|	200	p.	|	IsbN:	85-86583-74-x	

roseli a. caÇÃocomo	nos	tornAmos	professorAs?

u neste livro, a professora é focalizada nos espaços e tempos que a constituem; 
nos processos de interlocução que se estabelecem no trabalho. Desse terreno,
a autora se interroga e nos interroga: “Como nos tornamos professoras? 
Qual o significado e como se tem elaborado em nós a personagem (função 
social) professora, produzida na trama das multideterminações do processo 
histórico-social, constituindo-a como prática e modo de ser do indivíduo 
(como nossa subjetividade)”.

15,5	x	22,5	cm.	|	200	p.	|	IsbN:	85-86583-74-x	

construção	de	HAbilidAdes
TRAmA	DE	AÇõEs	E	RELAÇõEs

u Este livro  investiga os modos de socialização e de transmissão familiar de 
habilidades artísticas e esportivas. A  obra mostra que o talento não se limita a 
uma ou outra classe, podendo se manifestar em todos os contextos socioeco-
nômicos. Para tanto, a autora resgata pensadores consagrados da sociologia da 
Educação para explicar quais fatores externos, como o social e o familiar, levam 
o jovem a desenvolver sua habilidade. Além de ressaltar o papel da família na 
trajetória desse jovem, a autora questiona o papel do educador nesse cenário.

cyntHia greive veiga (org.) 

15,5	x	22,5	cm.	|	248	p.	|	IsbN:	978-85-7526-501-7	|	Coleção	Perfis	da	Educação

cArlos	roberto	JAmil	cury	
INTELECTUAL	E	EDUCADOR		

u Primeiro volume da coleção Perfis da Educação, este livro traz ao leitor a vida 
e a obra do educador Carlos Roberto Jamil Cury, um dos maiores especialistas 
brasileiros em políticas públicas educacionais. Por meio de uma entrevista e de 
12 dos principais textos do intelectual, a obra apresenta a vasta contribuição 
de Cury para a educação do país e oferece uma preciosa fonte de reflexão 
sobre movimentos intelectuais, debates constitucionais, Estado e educação.
O livro ainda traz uma lista com toda a produção bibliográfica do intelectual. 
Obra indispensável para professores e para intelectuais e estudiosos interes-
sados em políticas educacionais.

Kátia maria penido Bueno 



educaÇÃo – pedagogia | Form
ação de professores

87

tomaZ tadeu da silva

18	x	19	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	978-85-86583-54-4

o	currículo	como	feticHe	
A	POéTICA	E	A	POLíTICA	DO	TExTO	CURRICULAR	

u Este livro é um exercício de “aplicação” de conceitos da crítica cultural 
contemporânea e uma tentativa de introduzir um pouco de graça num campo 
intelectual tradicionalmente tão aborrecido. O livro pretende demonstrar 
que o trabalho em educação não precisa estar do lado oposto ao do desejo 
e do prazer. Os três capítulos que constituem o livro são “O currículo como 
prática de significação”, “O currículo como representação” e “O currículo 
como fetiche”.

15,5	x	22,5	cm.	|	320	p.	|	IsbN:	978-85-7526-415-7

eliZa BartoloZZi Ferreira, dalila 
andrade oliveira (orgs.)

crise	dA	escolA	e	políticAs	educAtivAs

u Quem costuma ir ao cinema certamente percebeu o número dos filmes que 
têm a escola como foco. O retrato que se vê não é infundado; estamos diante 
de um realismo cruel e contraditório que nos assusta. Por outro lado, nunca 
a educação escolar esteve tanto na pauta dos mais diversos atores sociais. E 
por que se chegou a esse ponto? Este livro nos ajuda a penetrar nessa área e, 
aí, buscar compreender os condicionantes de um processo de produção de 
uma realidade crítica, na qual se mesclam filosofias em ação como resultantes 
de políticas em curso nas diferentes conjunturas.

16	x	23	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	85-7526-101-0

currículo	e	políticAs	pÚblicAs	

u Partindo da constatação de que o período de crise afeta instituições culturais, 
econômicas e políticas, o interesse dos pesquisadores que produziram esta obra 
centra-se no papel da escola e como ela vem reagindo a essa crise em diferentes 
momentos da história. Tendo como pano de fundo as políticas levadas a efeito 
no País (e no mundo) os artigos presentes neste livro mostram a trajetória dos 
estudos que hoje permitem uma elaboração teórica sobre as questões que a 
implantação e a implementação de  currículos impõem e oferece um  debate 
sobre aspectos fundamentais da sociedade atual e suas instituições.

luiZ alBerto oliveira gonÇalves (org.)

maria das graÇas de castro Bregunci

14	x	21	cm.	|	96	p.	|	IsbN:	978-85-7526-412-6	|	Coleção	Alfabetização	e	Letramento	na	sala	de	Aula

construtivismo	
GRANDEs	E	PEqUENAs	DúvIDAs

u Após três décadas de difusão do ideário construtivista e de sua apropriação, 
permanece instigante a reflexão sobre dilemas e defasagens entre a produção
do conhecimento teórico e sua apropriação por profissionais imersos nas 
práticas pedagógicas cotidianas. A primeira edição desta obra ocorreu há 
13 anos, quando o construtivismo se consolidava no Brasil como campo 
fértil em produções, polêmicas e muitas dúvidas. Esta reedição, ampliada, 
articulada e atualizada, busca manter o diálogo com grandes e pequenas 
dúvidas de educadores.
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instituto cultiva, escola de 
governo de sÃo paulo (orgs.)

14	x	21	cm.	|	312	p.	|	IsbN:	978-85-7526-276-4	|	Coleção	Educação	para	a	Cidadania

dicionário	dA	gestão	democráticA	
CONCEITOs	PARA	A	AÇÃO	POLíTICA	DE	CIDADÃOs,		
mILITANTEs	sOCIAIs	E	GEsTOREs	PARTICIPATIvOs	

u Encontram-se hoje em todas as livrarias vários tratados gerais sobre o Es-
tado e as dinâmicas governamentais. Este livro tem um interesse particular, 
o de tratar de maneira sintética as questões práticas que temos de enfrentar 
para nos governarmos melhor. Problemas como inclusão digital, democracia 
participativa, redes de informação, defesa do consumidor, entre outros, são 
apresentados em verbetes independentes, traçando em poucas páginas o 
essencial do assunto. De certa forma, é uma caixinha de ferramentas sobre 
como fazer a democracia funcionar.

dicionário	dAs	ideiAs	feitAs	em	educAção			
LUGAREs-COmUNs,	CHAvõEs,	CLICHês...

u nesta divertida enciclopédia crítica realizada em forma de farsa, como fez 
Gustave Flaubert em seu Dictionnaire des idées reçues, os autores trazem defi-
nições – ou descomposições – de ideias convencionais, escritas e transmitidas 
no “boca a boca”, que são aceitas sem questionamento e são frequentemente 
utilizadas. Ideias que, de tão repetidamente expressadas, perderam a origem, 
e já não se sabe quem as inspirou nem de quem se aprendeu, mas que são 
apropriadas e consagradas como verdades.

sandra mara coraZZa, Julio groppa 
aquino (orgs.) 

14	x	21	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	978-85-7526-558-1

dicionário	pAulo	freire	
2º	EDIÇÃO	REvIsTA	E	AmPLIADA

u Obra fundamental para educadores e os que estudam Educação e ciências 
humanas, este livro reúne 232 verbetes sobre a obra do célebre educador Paulo 
Freire, conhecido pelo caráter transformador de sua pedagogia e pela atuação 
marcada pela busca de uma sociedade mais justa por meio de uma educação 
humanizadora. Foi para compilar fragmentos das práticas, dos pensamentos e 
dos sonhos de Paulo Freire que 104 estudiosos(as) produziram este dicionário 
de verbetes fundamentais para se pensar a educação hoje.

danilo r. strecK, euclides redin, Jaime José ZitKosKi (orgs.)

16	x	25,5	cm.	|	448	p.	|	IsbN:	978-85-7526-306-8

15,5	x	22,5	cm.	|	208	p.	|	IsbN:	978-85-7526-561-1	|	Coleção	Perfis	da	Educação

dermevAl	sAviAni
PEsqUIsADOR,	PROFEssOR	E	EDUCADOR

uO filósofo e professor Dermeval saviani tem contribuído há mais de quatro 
décadas para uma nova perspectiva educacional nas áreas de História da Educa-
ção e Filosofia da Educação. Com uma obra substancial e diversificada, o teórico 
tornou-se referência da educação brasileira e latino-americana por seu mérito 
científico e seu engajamento político com a educação no Brasil. Este livro traz o 
perfil pessoal e profissional de saviani, por meio de uma introdução contextu-
alizadora de sua produção, de uma entrevista que apresenta sua trajetória e de 
uma coletânea de seus principais textos sobre áreas diversas da Educação. A obra 
é fundamental para educadores.

diana gonÇalves vidal (org.) 



educaÇÃo – pedagogia | Form
ação de professores

89

álvaro moreira HypÓlito

15,5	x	22,5	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	85-86583-70-7

educAção	em	tempos	de	incertezAs	

u Até certo ponto, todos os tempos são incertos, pois o desenvolvimento cultural 
nunca permanece imóvel, nunca é fixo. Pelo contrário, a cultura é emergente, 
contestada e, consequentemente, está sempre no processo de ser construída e 
reconstruída enquanto produção histórica. Alguns tempos são mais incertos 
do que outros – tempos em que os modos estabelecidos de ver as questões 
sociais e educacionais começam a desgastar-se. Os autores que integram esta 
coletânea apresentam ao leitor ensaios fundamentais para se discutir a educação 
em tempos de incertezas.

16	x	23	cm.	|	168	p.	|	IsbN:	978-85-7526-245-0

carlos roBerto Jamil cury, sandra 
de Fátima pereira tosta (orgs.)

educAção,	cidAde	e	cidAdAniA	
LEITURAs	DE	ExPERIêNCIAs	sOCIOEDUCATIvAs			

u Especialistas das áreas de educação e ciências sociais apresentam uma 
coletânea de artigos que discutem temáticas referentes à cidadania como um 
direito de todos. neste livro, os autores compreendem a complexidade de se 
conceituar cidadania e tratam, entre outros temas, da gestão democrática na 
escola, dos caminhos democráticos no campo educacional em Minas Gerais 
e da prática do ensino religioso escolar, de forma a analisar sua contribuição 
à formação ética e cidadã do professor.

18	x	18	cm.	|	158	p.	|	IsbN:	978-85-8658-344-5

tomaZ tadeu da silvadocumentos	de	identidAde	
UmA	INTRODUÇÃO	às	TEORIAs	DO	CURRíCULO			
u A proposta deste livro é traçar um mapa dos estudos sobre currículo desde 
sua gênese até as atuais teorias pós-críticas. O que é uma teoria do currículo? 
Onde começa e como se desenvolve a história das teorias do currículo? Quais 
os objetivos da educação escolarizada: formar o trabalhador especializado ou 
proporcionar uma educação geral, acadêmica, à população? O que se deve en-
sinar: as habilidades básicas de escrever, ler e contar; as disciplinas científicas; 
as habilidades práticas necessárias para as ocupações profissionais? Essas são 
algumas questões tratadas na obra.

inÊs assunÇÃo de castro teixeira,  
José de sousa miguel lopes (orgs.) 

15,5	x	22,5	cm.	|	272	p.	|	IsbN:	85-7526-195-9	|	Coleção	Cinema,	Cultura	e	Educação

A	diversidAde	culturAl		
vAi	Ao	cinemA
u nesta coletânea discute-se a diferença e os diferentes sob diversos ângulos, 
situações, contextos, imagens e enredos. sob distintos olhares e sensibili-
dades, dos/as diretores/as das películas e dos autores/as colaboradores/as, 
a diversidade cultural é apresentada e debatida, sempre na perspectiva de 
que os diferentes são iguais enquanto espécie, enquanto sujeitos, enquanto 
seres de direitos, vivendo a dialética da igualdade e da diferença, duas faces 
da liberdade e da justiça. Este é o nosso convite: compreender e viver nossos 
registros culturais como apenas mais um dentre os muitos possíveis, abrindo-
nos para a aventura do encontro com a alteridade. 
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16	x	23	cm.	|	232	p.	|	IsbN:	978-85-7526-146-0

elie gHanemeducAção	escolAr	e	democrAciA	no	brAsil	

u Este livro, produzido pelo pedagogo Elie Ghanem, mostra como a as-
piração de democratizar a educação escolar depende, para se realizar, de 
uma mudança no modelo predominante de educação escolar, modelo que 
reduz a escola elementar a uma agência especializada em transmitir saberes 
considerados legítimos e indispensáveis, embora sejam, em grande medida, 
frívolos e alheios às necessidades mais vivas dos diferentes grupos sociais.

16	x	23	cm.	|	224	p.	|	IsbN:	85-7526-180-0

ana maria casasanta peixoto, mauro passos (orgs.)A	escolA	e	seus	Atores	
EDUCAÇÃO	E	PROFIssÃO	DOCENTE	

u no jogo de diferentes contextos, a identidade da profissão docente se 
afirma, se constrói e se estabelece. A proposta deste livro é revitalizar o 
debate e socializar as pesquisas sobre a constituição da profissão docente. É 
um trabalho que se define não só pelo aspecto material, mas também pelas 
aspirações dos professores. O enfoque da obra é pensar na identidade do 
trabalho do docente como vivência concreta de relações sociais. 

16	x	23	cm.	|	224	p.	|	IsbN:	9788575260937	|	Coleção	Cinema,	Cultura	e	Educação

inÊs assunÇÃo de castro teixeira,  
José de sousa miguel lopes (orgs.) A	escolA	vAi	Ao	cinemA

u Este livro tem uma proposta inovadora: aliar educação à sétima arte. Os 
artigos reunidos na publicação refletem sobre filmes que inspiram temas 
relativos às múltiplas dimensões da educação: seus significados e alcances; 
seus sujeitos e práticas; os espaços e processos educativos, entre outros. Filmes 
de diferentes épocas e países foram selecionados para serem analisados na 
obra. Adeus, meninos, O carteiro e o poeta, Bicho de sete cabeças, Filhos do 
paraíso, Gattaca e Central do Brasil são alguns deles. 

14	x	21	cm.	|	168	p.	|	IsbN:	978-85-7526-068-5	|	Coleção	Trajetória

luiZ carlos paiseducAção	escolAr	e	As		
tecnologiAs	dA	informáticA			
u A história da educação registra ao longo dos tempos o insucesso de diversas 
tecnologias quando aplicadas à educação. Este livro busca reflexões acerca 
dessa questão e propõe métodos para resolvê-la, por meio de diversos ensaios 
referentes a uma multiplicidade de questões sobre a inserção da informática na 
educação escolar, que desvelam articulações possíveis entre o uso diversificado 
dessa tecnologia e o fenômeno da cognição. 
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JÚlio emÍlio diniZ pereira

13,8	x	21	cm.	|	168	p.	|	IsbN:	978-85-86583-72-8	|	Coleção	Trajetória

formAção	de	professores	
PEsqUIsAs,	REPREsENTAÇõEs	E	PODER			

u A propalada indissociabilidade entre ensino e pesquisa é apenas uma qui-
mera acadêmica? não se tem proclamado que as atividades de ensino somente 
são realizadas plenamente quando aliadas à pesquisa? Existe possibilidade de 
realização dessa integração? Como superar a presente dicotomia entre essas 
atividades? Essas e outras questões são objetos deste livro, que apresenta as 
principais questões que norteiam as discussões sobre formação docente e os 
principais impasses identificados nesse campo.

Ângela imaculada loureiro de  
Freitas dalBen, maria de Fátima 
cardoso gomes (orgs.) 

15,5	x	22,5	cm.	|	336	p.	|	IsbN:	978-85-7526-439-3	

formAção	continuAdA	de	docentes	dA		
educAção	básicA	–	CONsTRUINDO	PARCERIAs	(LAsEb)

u Esta publicação visa consolidar e socializar as práticas formadoras do LAsEB 
– proposta de Pós-Graduação Lato sensu em Docência na Educação Básica, 
viabilizada pela FaE/UFMG e pela secretaria Municipal de Educação de Belo 
Horizonte. Os relatos detalham pressupostos da proposta curricular, processos 
e atividades integrantes de cinco áreas de especialização. As reflexões permitem 
ultrapassar a dimensão local dessa formação para se alcançar o nível mais global 
e central do debate em torno das políticas públicas brasileiras.

16	x	23	cm.	|	464	p.	|	IsbN:	978-85-7526-483-6	

danilo r. strecK (org.)  fontes	dA	pedAgogiA	lAtino-AmericAnA	
UmA	ANTOLOGIA

u Antologia fundamental para profissionais de educação e demais interessa-
dos, esta obra reúne textos selecionados de 26 pensadores que marcaram a 
educação na América Latina e no Caribe. Cada um dos escritos é apresentado 
por estudiosos dos respectivos pensadores e contém notas biográficas, con-
textualização e análise do trecho ou texto escolhido. Desde a educação dos 
Guarani, passando por nomes como simón Rodríguez, Domingo Faustino 
sarmiento, José Martí, Gabriela Mistral e nísia Floresta, até chegar às contri-
buições mais recentes de Paulo Freire, do subcomandante insurgente Marcos 
e de Chico Mendes, o livro abrange um amplo espectro de ideias que ajudam 
a compor uma base sólida para a práxis pedagógica na América Latina.

gaBriel perissé

13	x	21	cm.	|	104	p.	|	IsbN:	978-85-7526-370-9	|	Coleção	Temas	&	Educação

estéticA	&	educAção

u Uma abordagem instigante que contempla a valiosa interface existente entre 
Educação e experiência estética: isso é o que este livro traz. O processo ensino-
aprendizagem contribui para a construção de um cidadão no lapidamento de 
suas crenças e valores. Por outro lado, a educação rígida e limitante acaba por 
ignorar essa capacidade transformadora e enriquecedora que a prática educativa 
pode desempenhar. Para o autor, o dinamismo criador não pertence exclusi-
vamente ao artista. E é esse deleite estético que ele reverencia nesta que é uma 
fascinante viagem às possibilidades inquietantes da Educação.
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JoÃo valdir alves de souZa (org.)

15,5	x	22,5	cm.	|	288	p.	|	IsbN:	978-85-7526-304-4

formAção	de	professores	pArA		
A	educAção	básicA	–	DEZ	ANOs	DE	LDb	

u Palavra mágica no discurso cotidiano, a educação tem sido vista, há muito 
tempo, como elemento-chave no combate aos problemas com que sociedades 
modernas têm se defrontado. Mas para além da genérica e corrente formulação 
segundo a qual a educação é o antídoto para todos os males que nos afligem, não 
seria ela também expressão dos problemas que tenta combater? E não seriam 
os próprios professores da educação básica os primeiros a serem afetados por 
esses problemas? Esses e outros assuntos são tratados nesta obra.

16	x	23	cm.	|	256	p.	|	IsbN:	85-7526-227-0	|	Coleção	Cinema,	Cultura	e	Educação	

inÊs assunÇÃo de castro teixeira, Jorge larrosa, 
José de sousa miguel lopes (orgs.) 

A	infÂnciA	vAi	Ao	cinemA

u neste livro, vários filmes são analisados para mostrar como a criança e a 
infância são representadas nas películas. Observando as crianças nas his-
tórias que os filmes contam, nas cenas filmadas, nas imagens e nos gestos 
em movimento, os autores debruçam-se sobre as orientações políticas e 
ideológicas dos contextos em que estão inseridas, sobre a situação social 
mostrada, a pluralidade cultural, as interações entre meninos e meninas, 
entre outros pontos. 

14	x	21	cm.	|	192	p.	|	IsbN:	978-85-7526-285-6	|	Coleção	biblioteca	Universitária

JoÃo valdir alves de souZaintrodução	À	sociologiA	dA	educAção		

u O pressuposto deste livro é o de que é impossível entender a educação e 
a escola fora da cultura e da sociedade nas quais estão inseridas. Para isso, 
apresenta a discussão de conceitos-chave da sociologia da Educação e carac-
teriza os ambientes aos quais eles se referem: comunidade, sociedade, cultura, 
educação e escola. Apontando a necessidade do exercício de compreensão 
da nossa realidade social, esta obra apresenta como veio se estabelecendo a 
relação entre sociedade e instituição escolar em diferentes épocas.

José augusto de carvalHo mendes soBrinHo, 
marlene araÚJo de carvalHo (orgs.)

16	x	23	cm.	|	208	p.	|	IsbN:	978-85-7526-247-4

formAção	de	professores	e	práticAs		
docentes	–	OLHAREs	CONTEmPORÂNEOs	

u Que formação docente tem se delineado no cenário educacional brasileiro? 
Em que medida essa formação responde às exigências e aos desafios da profissão 
numa sociedade complexa e contraditória? Como organizar as concepções cur-
riculares a fim de que se perceba as características gerais e as especificidades das 
diversas categorizações de currículo? Reconhecendo a complexidade da prática 
docente, este livro reúne textos com perspectivas avançadas sobre questões 
relacionadas à formação de professores na contemporaneidade. 
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inÊs assunÇÃo de castro teixeira, José de sousa 
miguel lopes, JuareZ dayrell (orgs.)

15,5	x	22,5	cm.	|	224	p.	|	IsbN:	978-85-7526-443-0	|	Coleção	Cinema,	Cultura	e	Educação

A	Juventude	vAi	Ao	cinemA	

u nesta coletânea encontram-se jovens trazidos(as) das barricadas, das ruas 
e das praças, das motocicletas, dos albergues, das famílias, das prisões às telas 
do cinema. nela estão diversas formas de ser, de estar e de se viver a juventude 
sob o olhar de cineastas de diferentes países e épocas. Jovens do passado e 
do presente, culturas juvenis e rebeldes juventudes, reunidos em artigos de 
diversos pesquisadores.

JÚlio emÍlio diniZ pereira, KennetH m. ZeicHner (orgs.) 
trad.: cristina antunes

15,5	x	22,5	cm.	|	168	p.	|	IsbN:	978-85-7526-320-4	|	Coleção	Docência	

JustiçA	sociAl	–	DEsAFIO	PARA	
A	FORmAÇÃO	DE	PROFEssOREs	

u A formação de professores é o principal tema deste livro, que discute a 
dimensão de justiça social na prática docente. Os autores tratam dos desa-
fios da formação de professores para a justiça social. Como se caracteriza 
esse processo? Como são as principais metodologias usadas nas pesquisas 
que abordam o tema? Essas são algumas das questões deste livro, destinado 
aos que desejam compreender como a prática docente afeta nossa realidade 
social e como podem reverter quadros negativos de uma sociedade repleta 
de desigualdades econômicas e sociais.

15,5	x	22,5	cm.	|	376	p.	|	IsbN:	978-85-7526-581-9	|	Caminhos	da	Educação	do	Campo

licenciAturAs	em	educAção	do	cAmpo	
REGIsTROs	E	REFLExõEs	A	PARTIR	DAs		
ExPERIêNCIAs	PILOTO	(UFmG;	UNb;	UFbA	E	UFs)	

u Este livro tem como objetivo registrar e socializar as experiências viven-
ciadas em processos de formação de educadores, realizados a partir da exe-
cução dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo. Desde o início do 
movimento da Educação do Campo, expressa-se a necessidade de forjar um 
perfil de educador que seja capaz de compreender as contradições sociais e 
econômicas enfrentadas pelos sujeitos que vivem no território rural, e que 
seja capaz de construir com eles práticas educativas que os instrumentalizem 
no enfrentamento e na superação dessas contradições.

laÍs mourÃo sá,  
mÔnica castagna molina (orgs.) 

16	x	23	cm.	|	216	p.	|	IsbN:	85-7526-102-9

andrea BerenBlumA	invenção	dA	pAlAvrA	oficiAl	
IDENTIDADE,	LíNGUA	NACIONAL	E	EsCOLA	Em	TEmPOs	DE	GLObALIZAÇÃO

u A compreensão dos processos históricos de formação das línguas nacionais, 
relacionados com a construção coletiva das identidades das nações, constitui-
se no contexto em que a autora analisa criticamente as propostas de reformas 
educacionais recentes no Brasil e na Argentina, na perspectiva do currículo 
para o ensino das línguas nacionais. Este livro apresenta um estudo de grande 
atualidade, considerando-se os incisivos e preocupantes movimentos e ações 
de globalização e de mundialização da cultura.
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14	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	85-7526-141-x

cláudia cHaves Fonsecaos	meios	de	comunicAção	vão	À	escolA?	

u Comunicação e educação são áreas do saber e práticas sociais que se (des)
encontram? Quais são os caminhos para a sua convergência e quais são os 
obstáculos que as separam? Este livro pretende contribuir para esse debate, 
buscando um diálogo entre campos que ainda se desconhecem e convivem 
com muita resistência. A partir do estudo de um programa de mídia e edu-
cação, a autora pretendeu reacender um debate tantas vezes negligenciado 
e que, paradoxalmente, a cada dia se faz mais urgente nas salas de aula. 

14	x	21	cm.	|	192	p.	|	IsbN:	85-7526-045-6	|	Coleção	Educação:	Experiência	e	sentido

Jacques ranciÈre  
tradução: lilian do Valle

o	mestre	ignorAnte	–	CINCO	LIÇõEs	
sObRE	A	EmANCIPAÇÃO	INTELECTUAL				

u Referência na educação, este é um dos livros mais lidos por quem quer re-
pensar as condições básicas do ensinar. Ele conta a história de Joseph Jacotot, 
professor, militante ardoroso do século das Luzes que, confrontado, em 1818, a 
uma situação pedagógica inaudita, é levado a romper com todos os pressupos-
tos existentes sobre as condições básicas do ensinar. A partir de então, Jacotot 
transforma radicalmente suas ideias e sua prática, oferecendo uma resposta à 
altura desse desafio e iniciando uma aventura intelectual incessante, filosóficas, 
capazes de pôr em questão os sentidos instituídos do ensinar e do aprender. 

13	x	21	cm.	|	112	p.	|	IsbN:	978-85-7526-350-1	|	Coleção	Temas	&	Educação

José marques de melo, sandra pereira tosta mídiA	&	educAção

u Este livro contribui para a compreensão conceitual e empírica de como 
pensar uma educação midiática e uma mídia educativa. Os autores tratam 
ainda dos precursores da mídia-educação no Brasil, da legislação sobre o 
magistério e do papel social da educação e da mídia, instrumentos funda-
mentais de transformação, mobilização e informação. Além disso, oferecem 
uma biblioteca multimídia comentada sobre livros, revistas, sites e filmes e 
uma relação de OnGs do Brasil que desenvolvem projetos de educomídia.

JÚlio césar araÚJo, messias dieB (orgs.)

16	x	23	cm.	|	248	p.	|	IsbN:	978-85-7526-244-3	|	Coleção	Leitura,	Escrita	e	Oralidade

linguAgem	e	educAção	
FIOs	qUE	sE	ENTRECRUZAm	NA	EsCOLA	

u É fundamental que se reforce o empenho pela pesquisa linguística de diferen-
tes fenômenos, nomeadamente quando tais fenômenos recobrem o domínio 
amplo e significativo do texto, do discurso e de suas múltiplas incursões. Essa 
pretensão está presente neste livro, que tem como principal proposta pôr em 
destaque que não se pode pensar educação sem pensar em linguagem e que 
explorar a linguagem representa uma forma de desenvolver nas pessoas suas 
capacidades para compreenderem melhor o mundo.
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inÊs assunÇÃo de castro teixeira, 
José de sousa miguel lopes (orgs.) 

16	x	23	cm.	|	288	p.	|	IsbN:	978-85-7526-164-4	|	Coleção	Cinema,	Cultura	e	Educação

A	mulHer	vAi	Ao	cinemA

u Os filmes selecionados neste livro procuram representar uma cinematografia 
de qualidade – destacada daquela que tem fins exclusivamente comerciais –, 
tratando de temáticas relevantes referentes às mulheres. Entre os filmes, estão 
clássicos como Hanna e suas irmãs, de Woody Allen; Eternamente Pagu, de 
norma Bengell; A excêntrica família de Antonia, de Marleen Gorris, entre tantos 
outros que marcaram a história do cinema nas últimas décadas. 

15,5	x	22,5	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	85-86583-65-0

municipAlizAção	do	ensino	no	brAsil	

u Esta obra é uma produção coletiva que  reúne textos de pesquisadores 
oriundos de várias universidades brasileiras que, ao longo de um intenso 
trabalho de investigação científica, produziram uma análise das políticas de 
municipalização a fim de contribuir com o debate nacional desencadeado por 
governantes, dirigentes educacionais, representantes do Ministério Público, 
docentes e pais. A obra instala um debate fecundo sobre uma polêmica reno-
vada na atualidade, contribuindo, a partir de dados da realidade e diferentes 
abordagens, para um melhor entendimento da questão.

cleiton de oliveira et al.

16	x	23	cm.	|	180	p.	|	IsbN:	978-85-7526-088-3	

sérgio godinHo oliveira 
A	novA	educAção	e	você	–	O	qUE	Os	NOvOs	CAmINHOs	
DA	EDUCAÇÃO	Pós-LDb	Têm	A	vER	COm	EDUCADOREs,	PAIs,		
ALUNOs	E	COm	A	EsCOLA		
u sérgio Godinho mostra que a educação contemporânea pede, inexoravelmente, 
a união dos fazeres com os saberes. Ele não é um educador de gabinete, desses 
que ditam regras e lançam soluções mágicas sem nunca terem pisado numa sala 
de aula. seu trabalho é fruto de experimentação e da vivência de uma experiência 
educacional inovadora, que é a Escola Técnica de Formação Gerencial do sebrae. 

Gilberto Dimenstein

15,5	x	22,5	cm.	|	408	p.	|	IsbN:	978-85-7526-580-2	|	Coleção	Perfis	da	Educação

miguel	gonzález	Arroyo
EDUCADOR	Em	DIÁLOGO	COm	NOssO	TEmPO

u Mais um volume da coleção Perfis da Educação. Perfis da educação construídos 
nas tentativas de sintonizar nosso pensar-fazer a educação com a diversidade de 
lutas por uma sociedade mais justa e igualitária. Um pensamento educacional 
colado aos movimentos sociais e ao movimento docente por um outro projeto 
de escola em um outro projeto de sociedade, de cidade, de campo. Por um outro 
projeto de ser humano. Miguel Arroyo faz parte desses itinerários-diálogos co-
letivos de procura de respostas no repensar e no refazer nossa educação. neste 
volume estão organizados alguns de seus textos mais marcantes e suas análises 
dos contextos sociais, políticos, culturais e pedagógicos em que foram produzidos. 
Contextos que continuam tão presentes e instigantes.

paulo Henrique de queiroZ nogueira, sHirley 
aparecida de miranda (orgs.) 
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cláudia sapag ricci

13,8	x	21	cm.	|	72	p.	|	IsbN:	978-85-7526-278-8	|	Coleção	Educação	para	a	Cidadania	

pesquisA	como	ensino	
TExTOs	DE	APOIO.	PROPOsTAs	DE	TRAbALHO		
u A autora defende a ideia de que a pesquisa é o eixo organizador do currículo. 
neste livro, ela trata do desafio que é despertar, em torno de um assunto, o desejo 
e a necessidade de saber mais e discorre sobre a importância de se problema-
tizar e saber lidar com os diversos tipos de fontes, além de outras questões de 
caráter mais metodológico. A pesquisa redimensiona a aprendizagem e deve 
constituir-se enquanto processo compartilhado entre aluno e professor. O livro 
ainda apresenta um referencial teórico sobre o tema.

14	x	21	cm.	|	112	p.	|	IsbN:	978-85-7526-277-1	|	Coleção	Educação	para	a	Cidadania

micHelle nunes matos, rudá ricci op	criAnçA	–	PROjETO	PEDAGóGICO	PARA	A	CIDADANIA

u O Orçamento Participativo Criança, do qual trata este livro, se fundamenta 
na esperança de que há outras formas de constituir nossa realidade, acre-
ditando que outro mundo é possível. O que se deseja é que as crianças e os 
adolescentes tomem parte nas decisões e se sintam responsáveis pela escola, 
pela cidade, pelo país e pelo mundo em que vivem. Trata-se de mobilizá-
los para que contribuam na formulação de políticas públicas estatais que 
direcionem os recursos públicos para a construção de uma sociedade mais 
justa e democrática.

16	x	23	cm.	|	200	p.	|	IsbN:	978-85-7526-471-3	

ineZ lemospedAgogiA	do	consumo	–	FAmILíA,	míDIA	E	EDUCAÇÃO

u Como enfrentar a crise simbólica que vivemos, quando o mais importante 
são as aquisições fashion – corpo siliconado, corpo lipoaspirado ou cheio de 
piercings e tatuagens? Por onde caminha a sexualidade e o gozo do sujeito 
moderno? Qual a relação entre multimídias, cultura da visibilidade e violên-
cia? Como pensar a conexão entre corrupção, impunidade e criminalidade? 
O que é responsabilidade da família e o que é responsabilidade da escola? 
A proposta deste livro é investigar a complexidade das questões e, numa 
perspectiva psicossociológica, debater a insânia globalizada.

14	x	21	cm.	|	96	p.	|	IsbN:	978-85-7526-002-6

moZart linHares da silva (org.)novAs	tecnologiAs	–	EDUCAÇÃO	
E	sOCIEDADE	NA	ERA	DA	INFORmAÇÃO		

u Este livro traz abordagens diversas sobre as relações entre avanços tecnológi-
cos, sociedade e educação através de análises críticas que consideram aspectos 
econômicos e intelectuais na busca pelo entendimento da influência da tecno-
logia sobre o pensamento. Aspectos históricos são também demonstrados para 
a devida contextualização dos avanços tecnológicos da atualidade, oferecendo 
uma visão ampla das relações entre novas tecnologias e modo de vida.
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dalila andrade oliveira,  
marisa riBeiro (orgs.)

15,5	x	22,5	cm.	|	256	p.	|	IsbN:	85-86583-64-2

políticA	e	trAbAlHo	nA	escolA	
ADmINIsTRAÇÃO	DOs	sIsTEmAs	PúbLICOs	DE	EDUCAÇÃO	bÁsICA	

u Este livro apresenta diversos estudos que retomam análises desenvolvidas por 
pesquisadores na área de Estado e políticas educacionais sobre temas de grande 
relevância na atualidade. Certamente eles acrescentarão novos elementos para 
as reflexões e análises das políticas educacionais colocando-se como importante 
instrumental para os interessados na referida área.

dalila andrade oliveira,  
maria de Fátima Felix rosar (orgs.) 

15,5	x	22,5	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	978-85-7526-067-8	

políticA	e	gestão	dA	educAção	

u Este livro atualiza as discussões sobre o tema da gestão e da política educa-
cional e tenta resgatar as principais tendências, permanências e rupturas no 
campo teórico da administração escolar. Os autores discutem ainda como as 
orientações mais recentes têm o financiamento como principal instrumen-
to. Afinal, o financiamento da educação pública tem sido utilizado como 
importante estratégia para obrigar os países em desenvolvimento ou sub-
desenvolvidos a adotarem os modelos de gestão que têm em vista objetivos 
para alcançar a eficiência e a equidade neste setor.

JÚlio emÍlio diniZ pereira, KennetH m. ZeicHner (orgs.)

14	x	21	cm.	|	20	p.	|	IsbN:	978-85-7526-079-1	|	Coleção	Trajetória

A	pesquisA	nA	formAção		
e	no	trAbAlHo	docente	
u A proposta deste livro é esclarecer e discutir os diferentes conceitos de 
pesquisa-ação apresentando referenciais teóricos da pesquisa na formação e 
no trabalho docente, analisando estudos práticos desenvolvidos em diversos 
países. nos artigos reunidos, são discutidos temas como: o movimento dos 
educadores-pesquisadores como estratégia para a construção de modelos 
críticos e emancipatórios de formação docente; a pesquisa-ação participativa 
e as ferramentas metodológicas normalmente utilizadas para o estudo da 
prática docente visando à transformação social. 

16	x	23	cm.	|	344	p.	|	IsbN:	978-85-7526-537-6	

plAno	nAcionAl	de	educAção	(2011-2020)
AvALIAÇÃO	E	PERsPECTIvAs		

u Em boa hora, este livro vem à luz de modo a preencher duas finalidades: uma 
análise crítica do fracasso do plano recém-terminado e uma análise crítico-
propositiva do projeto de lei enviado pelo Executivo ao Legislativo, para que 
se torne um plano de Estado capaz de expressar a participação da sociedade 
brasileira nos rumos da educação. Que este livro contribua para que os limites 
verificados sejam transpostos e que seja um instrumento para que a população 
exerça o seu papel de controle democrático dos atos de governo.

luiZ Fernandes dourado (orgs.)
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messias dieB (org.)

16	x	23	cm.	|	184	p.	|	IsbN:	978-85-7526-345-7	|	Coleção	Leitura,	Escrita	e	Oralidade	

relAções	e	sAberes	nA	escolA	
Os	sENTIDOs	DO	APRENDER	E	DO	ENsINAR	

u A relação com o saber situa o profissional de educação num patamar de 
produtor de saberes e sentidos fundados em uma racionalidade aberta à 
aprendizagem, à vida no mundo e do mundo, ou seja, numa racionalidade 
pedagógica. Essa relação com o saber produz significados na medida em que se 
torna uma prática social vivenciada, tanto na escola como nos outros espaços 
de formação para a vida no mundo. Esse, portanto, é o convite à reflexão que 
este livro propõe como contribuição ao projeto de “reinventar a educação”.

dalila andrade oliveira (org.)

16	x	23	cm.	|	192	p.	|	IsbN:	85-7526-097-9	

reformAs	educAcionAis	nA	AméricA	lAtinA		
e	os	trAbAlHAdores	docentes		
u Este livro é resultado de um seminário organizado em Belo Horizonte, em 
2002, sobre as reformas educacionais na América Latina e suas repercussões 
sobre os trabalhadores, mas também consequência de um movimento maior 
que foi tomando corpo em torno desse tema nos últimos anos. A obra dá um 
passo importante ao apresentar as diferentes contribuições dos autores/pesqui-
sadores que têm se debruçado com muita responsabilidade sobre a questão das 
reformas educacionais e os trabalhadores docentes.

15,5	x	22,5	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	978-85-7526-362-4	|	Coleção	Docência

JÚlio emÍlio diniZ pereira, 
geraldo leÃo (orgs.)

quAndo	A	diversidAde	interrogA		
A	formAção	docente
u Este livro pretende discutir algumas questões sobre o tema “formação 
docente e diversidade” e sobre os cursos de formação inicial e continuada de 
professores. Trata-se de um convite à reflexão sobre questões como as lança-
das por Miguel Arroyo em seu capítulo introdutório: O que há de novidades 
nesses cursos? O que podem significar esses cursos para as faculdades de 
Educação? Que indagações trazem para a construção e o repensar da teoria 
pedagógica? Ou em que sentido a diversidade presente em nossa sociedade 
e em nossas escolas interroga a formação docente?

14	x	21	cm.	|	244	p.	|	IsbN:	85-86583-03-0	

eliane marta teixeira lopes (org.)A	psicAnálise	escutA	A	educAção		

u A psicanálise é, neste fim de século, um saber que nos afeta, engaja nossa 
subjetividade oferece reflexões aos que interrogam sobre o mal-estar na cultura 
e na civilização. Partilhar dessa interrogação interessa à educação. O livro 
apresenta seis artigos sobre a relação entre a educação e a psicanálise. Além 
de sigmund Freud e Jacques Lacan, os autores se basearem em outros três 
autores, para elaboração e fundamentação dos artigos: Roland Barthes, Michel 
de Certeau e Mireille Cifali.
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12	x	18	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	85-7526-027-8	|	Coleção	Temas	&	Educação

rosa maria Bueno FiscHer (org.)televisão	&	educAção	–	FRUIR	E	PENsAR	A	Tv			

u A organizadora apresenta neste livro uma análise sobre a relação entre tele-
visão e educação. Fundamental para professores, educadores, pesquisadores 
e demais envolvidos com educação, a obra mostra como a televisão e seus 
produtos podem ser explorados na sala de aula de forma a agregar conheci-
mentos e promover críticas e posicionamentos nos alunos. Ademais, há uma 
lista de sugestões de leituras e sites para complementar a reflexão e contribuir 
para que o professor tenha mais embasamento ao tratar da televisão, seus 
processos e suas influências na vida da sociedade.

16	x	23	cm.	|	184	p.	|	IsbN:	85-7526-228-9

maria vilani cosme de carvalHo (org.)temAs	em	psicologiA	e	educAção

u Iluminar a dimensão subjetiva da Educação e apreender o rico potencial 
teórico da Psicologia, que colabora com a compreensão e explicação de como a 
Educação, sobretudo a escolar, é uma ação humana imprescindível no processo 
do tornar-se humano – um ser que pensa, sente e age –, é a proposta deste 
livro. Os autores se debruçam sobre o diálogo entre Educação e Psicologia 
para construírem a obra, que se constitui em ferramenta elucidativa para 
se repensar a Educação, seus atores, as relações estabelecidas no contexto 
escolar, e as manifestações que se cristalizam a partir do modo como se dão 
as relações nesse meio.

maria emÍlia caixeta de castro lima

16	x	23	cm.	|	240	p.	|	IsbN:	85-7526-155-x

sentidos	do	trAbAlHo	
A	EDUCAÇÃO	CONTINUADA	DE	PROFEssOREs	

u Emília Caixeta de Castro Lima discute a constituição dos sujeitos mediante os 
sentidos produzidos num grupo de professores em formação. sem abandonar 
a lida diária de professora, a autora apura os sentidos para compreender os 
modos de ser e de estar dos professores nos espaços de educação continuada. 
Trata-se de um conjunto de lições extraídas da narrativa do vivido em que não 
apenas se aprende, mas também se produz o que se aprende.

luiZ alBerto oliveira gonÇalves, 
sandra pereira tosta (orgs.)

14	x	21	cm.	|	256	p.	|	IsbN:	978-85-7526-351-8	|	Coleção	Cultura,	mídia	e	Escola

A	síndrome	do	medo	contemporÂneo		
e	A	violênciA	nA	escolA
u não é de hoje que a violência urbana e a falta de segurança, principalmente 
nas grandes cidades, preocupam a população. E quando a violência chega à 
escola? Enriquecido pelo trabalho de campo realizado pelos autores, o que os 
permitiu enxergar de perto a face dessa violência que vem tornando a escola 
um espaço marcado pela desordem e pela agressividade, pelas drogas e pela 
violência gratuita, este livro traz à tona essas e outras questões.
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carla araÚJo

14	x	21	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	85-7526-064-2

A	violênciA	“desce”	pArA	A	escolA	–	As	mANIFEsTAÇõEs	DA	
vIOLêNCIA	NO	AmbIENTE	EsCOLAR	E	A	CONsTRUÇÃO	DE	IDENTIDADE	DE	jOvENs

u O livro de Carla Araújo constitui para cada um de nós um momento impor-
tante de reflexão e de alargamento de nossa compreensão sobre as relações 
entre violência e escola. A pesquisa desenvolvida em escola pública de Belo 
Horizonte privilegia os episódios de violência observados na unidade escolar, 
que traduzem a experiência de afrontamento de moradores de bairros geogra-
ficamente próximos, mas distantes simbolicamente em razão da rivalidade e 
de formas de conflitos cotidianos. 

15,5	x	22,5	cm.	|	184	p.	|	IsbN:	978-85-7526-559-8	

o	vAlor	do	professor	

u As mais belas ideias sobre educação, os mais sinceros e comoventes elo-
gios ao papel do ensino no desenvolvimento de um país e os sonhos mais 
generosos em que a escola aparece como espaço de verdadeiro aprendizado e 
crescimento humano não resolvem o problema da educação se as professoras 
e os professores não forem e não se sentirem valorizados. Esta obra, por 
meio de um rico diálogo, oferece argumentos mais que convincentes para a 
valorização desses profissionais, que ocupam lugar incomparável na vida de 
cada um de nós e na estrutura social.

gaBriel perissé

maria eliZaBetH Barros de Barros, ana lucia 
coelHo HecKert, lilian margoto (orgs.)

15,5	x	22,5	cm.	|	182	p.	|	IsbN:	978-85-7526-319-8	

trAbAlHo	e	sAÚde	do	professor	
CARTOGRAFIAs	NO	PERCURsO	
u Como buscar melhorias qualitativas na educação se há demandas cada 
dia mais crescentes, em todas as redes públicas de ensino que conhecemos, 
de licenças médicas dos professores? Quais os significados e motivos desses 
adoecimentos? Como lidar com a ausência em salas de aula? Essas e outras 
questões poderiam ser postas como desafios a qualquer gestor educacional. 
Entretanto, poucas ainda são as respostas satisfatórias, e, este livro, vem  
preencher algumas dessas lacunas.
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ensino de HistÓria e cultura  
aFro-Brasileira e indÍgena

rosa vani pereira 

15,5	x	22,5	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	978-85-7526-432-4	|	Coleção	Formação	Humana	na	Escola

Aprendendo	vAlores	étnicos	nA	escolA

u Como você vê o tratamento às diferenças na sua escola? se a situação não 
mudar, que consequências para o futuro podem ser esperadas? Essa é apenas 
uma das questões que a autora questiona nesta publicação sobre a construção 
identitária do Brasil, que contempla, principalmente, a questão racial. Ao apre-
sentar um panorama histórico sobre o negro no País, a autora incita reflexões 
a todo e qualquer cidadão, principalmente aos que fazem parte do ambiente 
escolar e se comprometeram, ou pelo menos deveriam se comprometer, com a 
educação de nossas crianças e jovens. 

Florentina da silva souZa

14	x	21	cm.	|	272	p.	|	IsbN:	85-7526-168-1	|	Coleção	Cultura	Negra	e	Identidades

Afro-descendênciA	em	cAdernos	
negros	e	JornAl	do	mnu

u A escolha de uma produção textual que se define como “negra” evidencia a 
opção da autora por lidar com outra parte de sua formação identitária, o afro, 
marcada pela cor da pele e pela necessidade de tornar patente a impossibilidade 
da transparência. Os diversos textos se entrecruzam com debates, reflexões, aulas, 
seminários, leituras e discursos vários, atribuindo-lhes valores diferenciados. 
Assim fazem-se adaptações, realça-se o que se configura pertinente para o 
estudo dos periódicos, exploram-se as possibilidades de remodelar e trair ou 
abandonar ideias e conceitos que não se enquadram nas nuances escolhidas.  

aracy alves martins, nilma 
lino gomes (orgs.) 

14	x	21	cm.	|	296	p.	|	IsbN:	85-7526-139-8	|	Coleção	Cultura	Negra	e	Identidades

AfirmAndo	direitos	– ACEssO	E	PERmANêNCIA	
DE	jOvENs	NEGROs	NA	UNIvERsIDADE	

u As políticas de Ações Afirmativas, dentro das quais se insere o Programa 
Ações Afirmativas na UFMG, apresentado e discutido neste livro, exigem uma 
mudança de postura do Estado, da universidade e da sociedade de um modo 
geral em relação à situação de desigualdade social e racial vivida historicamente 
pelo segmento negro da população brasileira. A concretização da igualdade racial 
e da justiça social precisa deixar de fazer parte somente do discurso da nossa 
sociedade e se transformar, de fato, em iniciativas reais e concretas.
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15,5	x	22,5	cm.	|	224	p.	|	IsbN:	978-85-7526-215-3	|	Coleção	Cultura	Negra	e	Identidades

nei BraZ lopes bAntos,	mAlês	e	identidAde	negrA	

u Esta obra reúne elementos históricos sobre a formação do Brasil em seu 
caráter étnico, identitário e cultural e mostra ao leitor as contribuições dos 
bantos e dos malês nesse processo. O autor debruça-se sobre a formatação 
do Brasil, cujo povo, apesar de genuinamente negro, se formou sob a égide 
da superioridade branca. Além disso, o autor estabelece novos parâmetros 
sobre as conexões entre islamismo e negritude. À guisa de seu envolvimento 
com a resistência cultural negra no Brasil e na África, apresenta ao leitor uma 
face da história ignorada por grande parte dos brasileiros.      

15,5	x	22,5	cm.	|	392	p.	|	IsbN:	978-85-7526-274-0	|	Coleção	Cultura	Negra	e	Identidades

centro de documentaÇÃo eloy  
Ferreira da silva – cedeFes (org.) 

comunidAdes	quilombolAs	de	minAs		
gerAis	no	séc.	xxi	–	HIsTóRIA	E	REsIsTêNCIA	

u Os negros foram perseguidos, condenados, maltratados em nosso país. Para 
escapar, eles buscaram locais e formas próprias para sobreviver numa sociedade 
em que quase tudo lhes era negado. Daí os quilombos, comunidades próprias 
onde viveram e, até hoje, vivem e reproduzem suas famílias, seus modos de 
ser e de fazer. Este livro é uma fonte básica de consulta para todos aqueles que 
querem conhecer o que foi e o que ainda representa essa extraordinária luta 
pela vida, pela dignidade, pela terra e pela alegria dos quilombolas.

15,5	x	22,5	cm.	|	352	p.	|	IsbN:	978-85-8658-379-7	

maria naZaretH soares Fonseca (org.)brAsil	Afro-brAsileiro	

u Os artigos que compõem esta coletânea inserem-se na tendência de se 
atentar para as representações de negro que circulam em diferentes supor-
tes da memória cultural: livros, objetos de culto, objetos de arte, pesquisa 
etnográfica e criação literária. Com uma proposta multidisciplinar, o livro 
pretende contribuir para o aprofundamento da discussão dos processos pro-
duzidos pela sociedade brasileira de invisibilidade das diferenças quando, de 
alguma forma, procura apaziguar os conflitos étnico-raciais para fortalecer-se 
enquanto totalidade harmônica e integrada. 

A	consciênciA	do	impActo	nAs	obrAs		
de	cruz	e	sousA	e	de	limA	bArreto

u A proposta da aproximação das obras desses dois autores, tão diversificadas 
e complexas, serviu para a elaboração deste livro como meio para trilhar o 
caminho inverso que costumeiramente busca a diferença entre a experiência 
subjetiva do negro e do mulato no campo da criação literária, bem como para 
manter afastados os gêneros. O que se pretende elucidar nas páginas deste livro 
é que, considerando as obras não terem sido marginalizadas, o sujeito étnico 
percorre seus textos criando uma tensão com o discurso racial dominante, 
numa oposição direta ou indireta.
15,5	x	22,5	cm.	|	296	p.	|	IsbN:	978-85-7526-416-4	|	Coleção	Cultura	Negra	e	Identidades

cuti
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o	drAmA	rAciAl	de	criAnçAs	brAsileirAs	
sOCIALIZAÇÃO	ENTRE	PAREs	E	PRECONCEITO
	
u Entender como crianças, em suas relações entre si, constroem uma realidade 
preconceituosa é de fundamental importância para a compreensão da ordem 
racial desigual existente no Brasil. É este o objetivo deste trabalho: descobrir, 
em termos sociológicos, a teoria do preconceito racial, sugerida pela forma 
como as crianças observadas estão elaborando suas próprias experiências 
raciais. Afinal, a conquista da igualdade racial passa pelo estudo dos meca-
nismos discriminatórios atuantes na sociedade brasileira.

14	x	21	cm.	|	228	p.	|	IsbN:	85-7526-138-x	|	Coleção	Cultura	Negra	e	Identidades

rita de cássia FaZZi

diversidAde,	espAço	e	relAções	étnico-rAciAis		
O	NEGRO	NA	GEOGRAFIA	DO	bRAsIL
u A uma imagem de um território que remete exclusivamente à colonização 
pela imigração europeia, como muitos concebem a região sul do país (“Mas 
no Paraná há negros? Lá não houve escravidão!”), oculta a presença negra, 
apaga a escravidão da história da região e assim autoriza violências diversas. 
Partindo desse entendimento, os autores desta coletânea mostram a impor-
tância de se construir em nossos cidadãos um conhecimento geográfico que 
contemple a participação do negro na constituição do Brasil enquanto nação. 

15,5	x	22,5	cm.	|	208	p.	|	IsbN:	978-85-7526-288-7	|	Coleção	Cultura	Negra	e	Identidades

renato emerson  
dos santos (org.)

anete aBramoWicZ,  
nilma lino gomes (orgs.) 

15,5	x	22,5	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-513-0		|	Coleção	Cultura	Negra	e	Identidades	

educAção	e	rAçA	–	PERsPECTIvAs	POLíTICAs,	
PEDAGóGICAs	E	EsTéTICAs
	
u Integrante da Coleção Cultura negra e Identidades, este livro mapeia um dos 
temas educacionais mais importantes da atualidade: as relações étnico-raciais 
na educação. Os autores refletem sobre a diversidade étnico-racial dentro 
da sociedade, da universidade e da educação básica, por meio de opiniões, 
interpretações e relatos de pesquisas sobre o tema. Como conciliar raça, 
educação e nação? Quem é o “Outro” na educação? Como se constitui o “Ou-
tro” no processo de produção das identidades? O que significa a experiência 
racial? Quais as possibilidades teóricas e práticas de pensar a realidade social 
a partir da ideia de raça? Essas são algumas das questões analisadas nesta 
obra fundamental para aqueles que pretendem enfrentar o complexo debate 
sobre a diferença, as desigualdades e as redes sociais sob a perspectiva racial.

nietta lindenBerg monte

22,5	x	20	cm.	|	240	p.	|	IsbN:	978-85-7526-305-1

	cronistAs	em	viAgem	e	educAção	indígenA		

u A autora nos apresenta os bastidores da história de jovens indigenistas 
brasileiros, focando as atividades de documentação e reflexão sobre o tra-
balho de campo realizado por esses viajantes: a assessoria e a formação de 
indígenas como professores e agroflorestais. Debruçada sobre relatórios de 
viagem, narra as experiências vividas em campo pela voz de seus autores. 
Além disso, o perfil e a trajetória desses assessores são expostos com detalhes, 
suas descobertas, ansiedades e proposições.
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os	guArdiões	de	sonHos	–	O	ENsINO	
bEm-sUCEDIDO	DE	CRIANÇAs	AFRO-AmERICANAs

u Um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos e referência mundial 
quando o assunto é educação, relações raciais e formação de professores, a 
obra nos leva a refletir sobre a construção de práticas pedagógicas multicul-
turais e a educação das crianças afro-americanas. Mas além disso, também 
nos leva a uma reflexão sobre as semelhanças e as diferenças que envolvem 
a realidade educacional de crianças afro-americanas, afro-brasileiras e seus 
professores, impulsionando-os em direção ao desafio de uma educação para 
a diversidade étnico-racial.
15,5	x	22,5	cm.	|	200	p.	|	IsbN:	978-85-7526-299-3	|	Coleção	Cultura	Negra	e	Identidades

gloria ladson-Billings 
tradução: cristina antunes 

o	Jogo	dAs	diferençAs	–	O	mULTICULTURALIsmO	
E	sEUs	CONTExTOs

u Falar de multiculturalismo é falar do “jogo das diferenças”, cujas regras são 
definidas nas lutas sociais. neste contexto, esta obra vem discutir o direito 
à diferença e busca compreender, na cena social, os diversos significados 
de multiculturalismo. Os autores falam de conceitos como “discriminação”, 
“preconceito” e “politicamente correto” e constatam que as regras desse “jogo 
das diferenças” estão em constante mudança, já que o multiculturalismo está 
ligado aos novos sujeitos que passam a integrar a cena social.
14	x	21	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	85-8658-319-7	|	Coleção	Cultura	Negra	e	Identidades

luiZ alBerto oliveira gonÇalves,  
petronilHa BeatriZ gonÇalves e silva 

os	filHos	dA	áfricA	em	portugAl
ANTROPOLOGIA,	mULTICULTURALIDADE	E	EDUCAÇÃO

u Ao eleger crianças e jovens africanos e luso-africanos como sujeitos do olhar, 
este trabalho assumiu como questão central a condição étnica decorrente 
da origem e da cor. A mesma razão tornou significativo o desvendar das 
estratégias de sobrevivência dos indivíduos e grupos frente às crises. A obra 
aborda as dificuldades e rupturas que esses sujeitos vivenciam como grupo ou 
como membros de um grupo particular, no interior do qual os mecanismos 
de convivência étnica e racial são elaborados e transformados pelo contato 
com a sociedade nacional em que se inserem.
14	x	21	cm.	|	320	p.	|	IsbN:	85-7526-169-x	|	Coleção	Cultura	Negra	e	Identidades

neusa maria mendes  
de gusmÃo

experiênciAs	étnico-culturAis	pArA			
A	formAção	de	professores

u Pesquisadores nacionais e estrangeiros projetam suas interpretações so-
bre uma questão que está no centro das atenções de grupos de militância, 
estudiosos e políticos: a diversidade étnico-cultural. Dirigido de maneira 
especial aos professores e à sua formação, este livro é indispensável para o 
debate sobre a educação e os processos de busca de identidade, nos quais 
estarão sempre presentes as tensões, os conflitos e as negociações entre os 
semelhantes e os diferentes.
14	x	21	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	85-7526-066-9	|	Coleção	Cultura	Negra	e	Identidades

nilma lino gomes, petronilHa 
BeatriZ gonÇalves e silva (orgs.) 
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um	olHAr	Além	dAs	fronteirAs	
EDUCAÇÃO	E	RELAÇõEs	RACIAIs		

u O livro revela o quanto a questão racial é um assunto que extrapola fron-
teiras nacionais ao apresentar uma reflexão teórica sobre a questão racial 
e as diferentes formas como ela é interpretada e entendida em diferentes 
contextos históricos, políticos, culturais e sociais. A discussão passa pelos 
desafios trazidos pela perspectiva pós-colonial, a educação para a dignidade 
humana, os processos hegemônicos e contra-hegemônicos da globalização 
e sua articulação com a questão racial em nível nacional e internacional.
15,5	x	22,5	cm.	|	136	p.	|	IsbN:	978-85-7526-291-7	|	Coleção	Cultura	Negra	e	Identidades

nilma lino gomes (org.)

rAcismo	em	livros	didáticos	–	EsTUDO	sObRE	
NEGROs	E	bRANCOs	Em	LIvROs	DE	LíNGUA	PORTUGUEsA	

u Por que tem sido tão difícil alterar as representações de negros(as) e 
brancos(as) nos livros didáticos brasileiros? A partir desse questionamento, 
o autor apresenta uma análise dos discursos sobre os segmentos raciais negros 
e brancos em livros didáticos de Língua Portuguesa produzidos no período 
entre 1975 e 2003. E, apesar do intervalo cronológico, o que se constata é 
que nossas crianças têm acesso a uma informação estereotipada, de caráter 
preconceituoso, que perpetua interpretações equivocadas por parte dos alunos, 
de si, do outro e da sociedade. 
15,5	x	22,5	cm.	|	240	p.	|	IsbN:	978-85-7526-336-5	|	Coleção	Cultura	Negra	e	Identidades

paulo vinicius Baptista da silva 

negritude	–	UsOs	E	sENTIDOs

u Escrito por um dos maiores estudiosos da cultura negra no Brasil e no 
mundo, este livro figura como obra relevante e inquietante sobre a negritude 
e, principalmente, acerca da construção identitária da nação e da configuração 
social, cultural, política e econômica no Brasil. O estudo aqui apresentado 
aponta para as semelhanças da funcionalidade do sujeito étnico nas obras 
dos dois autores. E mais: destaca os trechos de maior relevância para o debate 
racial, refletindo como a ausência aparente deste não exclui sua presença 
metaforizada mas latente.

15,5	x	22,5	cm.	|	96	p.	|	IsbN:	978-85-7526-380-8	|	Coleção	Cultura	Negra	e	Identidades

KaBengele munanga 

literAturAs	AfricAnAs	e	Afro-	
brAsileirA	nA	práticA	pedAgógicA	

u Esta obra propõe ao docente uma postura pedagógica mais responsável, 
que privilegie o diálogo intercultural e supere preconceitos e estereótipos. 
Para isso, as autoras mostram aos professores as contribuições das literaturas 
africanas e afro-brasileira na prática pedagógica e elucidam questões como: 
Até quando os cursos de Pedagogia e de licenciatura continuarão negando 
ou omitindo a inclusão do conteúdo da Lei nº 10.639/03 nos seus currículos? 
O que fazer diante das lacunas que comprometem a implantação dessa Lei?
15,5	x	22,5	cm.	|	168	p.	|	IsbN:	978-85-7526-301-3	|	Coleção	Cultura	Negra	e	Identidades

iris maria da costa amÂncio, nilma lino  
gomes, miriam lÚcia dos santos Jorge
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sem	perder	A	rAiz	–	CORPO	E	CAbELO	
COmO	símbOLOs	DA	IDENTIDADE	NEGRA	

u Esta obra é peça fundamental para a compreensão da relação do negro com 
seu corpo e sua imagem e, portanto, para se pensar sobre o caráter identitário, 
as relações étnico-raciais e o processo de formação histórico, cultural e estético 
no Brasil. neste livro, a autora não limita sua discussão à questão estética. 
Pelo contrário, ela explora o caráter social, simbólico, político e identitário 
que a relação entre o negro e sua imagem abriga. 

15,5	x	22,5	cm.	|	416	p.	|	IsbN:	85-7526-216-5	|	Coleção	Cultura	Negra	e	Identidades

nilma lino gomes

rediscutindo	A	mestiçAgem	no	brAsil	
IDENTIDADE	NACIONAL	vERsUs	IDENTIDADE	NEGRA

u É à luz do discurso pluralista emergente (multiculturalismo, pluriculturalis-
mo) que a presente obra recoloca em discussão os verdadeiros fundamentos 
da identidade nacional brasileira, convidando estudiosos da questão para 
rediscuti-la e melhor entender por que as chamadas minorias, que na rea-
lidade se constituem em maiorias silenciadas, não são capazes de construir 
identidades políticas verdadeiramente mobilizadoras. Essa discussão não 
pode ser sustentada sem colocar no bojo da questão o ideal do branqueamento 
materializado pela mestiçagem e seus fantasmas.
15,5	x	22,5	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-127-9	|	Coleção	Cultura	Negra	e	Identidades

KaBengele munanga 
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alex Branco Fraga

14	x	21	cm.	|	168	p.	|	IsbN:	85-86583-69-3

corpo,	identidAde	e	bom-mocismo	
COTIDIANO	DE	UmA	ADOLEsCêNCIA	bEm-COmPORTADA

u Um jovem professor retorna à comunidade onde começou sua atividade 
docente e, com olhos de pesquisador, pretende estranhar o que lhe era comum,
questionar o que sempre fora “natural”. Vai ao encontro de adolescentes, 
estudantes de uma escola pública como tantas outras do Brasil. A paisagem 
pode nos parecer, à primeira vista, banal: afinal, outros meios estão a dizer 
como vivem esses garotos. O autor sabe disso, mas se dispõe a esquecer, mo-
mentaneamente, todas as certezas já assentadas sobre a juventude e encontrar 
os jovens de um modo mais “desarmado”.

guacira lopes louro

14	x	21	cm.	|	96	p.	|	IsbN:	978-85-7526-116-3

um	corpo	estrAnHo	–	ENsAIOs	
sObRE	sExUALIDADE	E	TEORIA	qUEER
u Queer é estranho, raro, esquisito. Queer é, também, o sujeito da sexualidade 
desviante – homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, drags. É o excên-
trico que não deseja ser “integrado” e muito menos “tolerado”. Queer é um 
jeito de pensar e de ser que não aspira o centro nem o quer como referência; 
um jeito de pensar e de ser que desafia as normas regulatórias da sociedade, 
que assume o desconforto da ambigüidade, do “entre lugares”, do indecidível. 
Queer é um corpo estranho que incomoda, perturba, provoca e fascina.

estudos soBre a diversidade – estudos de gênero e sexualidade

guacira lopes louro (org.)

15,5	x	22,5	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	978-85-86583-33-9

o	corpo	educAdo	–	PEDAGOGIAs	DA	sExUALIDADE

u nas sociedades modernas, a sexualidade e o corpo ganharam uma evi-
dente centralidade. Este livro trata da produção histórica da sexualidade, 
das formas como ela vem sendo teorizada, exercida e regulada hoje. Autores 
de distintas formações acadêmicas refletem sobre as desigualdades e as 
diferenças históricas e socialmente atribuídas e convidam leitores a com-
partilhar de sua inconformidade em face do silêncio e das marginalização 
impostos a sujeitos e práticas sexuais.

estudos de gÊnero e sexualidade 
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21	x	26	cm.	|	192	p.	|	IsbN:	978-85-7526-541-3	

educAção	sexuAl	nA	sAlA	de	AulA	–	RELAÇõEs	DE	
GêNERO,	ORIENTAÇÃO	sExUAL	E	IGUALDADE	éTNICO-RACIAL		
NUmA	PROPOsTA	DE	REsPEITO	às	DIFERENÇAs

u Este livro apresenta princípios políticos voltados a uma educação de 
respeito às diferenças e de positivação das muitas identidades assumidas, 
hoje, pelos sujeitos sociais, decorrentes de sua sexualidade, seu gênero, 
sua inserção étnico-racial, sua aparência física, etc. O sucesso da Educação 
sexual voltada às/aos adolescentes, sobretudo naquilo que muitas/os de-
sejam tão enfaticamente – um comportamento sexual seguro e preventivo 
em relação à gravidez indesejada e/ou às DsT/HIV e aids –, começa por 
reflexões e ações no âmbito da infância.

Jimena Furlani 

14	x	21	cm.	|	72	p.	|	IsbN:	978-85-7526-489-8	|	série	Cadernos	da	Diversidade

A	diversidAde	sexuAl	nA	educAção	e		
os	direitos	de	cidAdAniA	lgbt	nA	escolA	
	

u De forma consistente, atualizada e esclarecida, este livro introduz o leitor 
às discussões contemporâneas sobre sexualidade de maneira clara e didática. 
Dentre temáticas inovadoras, destaca-se a forma como ele opta por sublinhar o 
termo “heterossexismo” em relação ao mais conhecido “homofobia”, ampliando 
as discussões sobre preconceito na escola para além de manifestações isoladas 
de violência. A obra ainda fornece apoio teórico e dicas úteis para educadores 
lidarem com a diversidade sexual na educação de jovens.

marco antonio torres 
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carla linHares maia

14	x	21	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	978-85-7526-325-9	|	Coleção	Cultura,	mídia	e	Escola

entre	gingAs	e	berimbAus	–	CULTURAs	jUvENIs	E	EsCOLA		

u neste livro, a autora trata de jovens e suas expressões culturais ao lançar seu 
olhar para um grupo de capoeira que se reúne no espaço de uma escola pública 
municipal. A intenção é analisar a participação cultural voluntária de jovens 
para descrever e interpretar as vivências juvenis e buscar o conhecimento e a 
compreensão das diversas expressões das culturas construídas e introduzidas 
no cotidiano escolar pelos alunos e os modos como a escola se relaciona com 
eles, por seus educadores e seus projetos político-pedagógicos.

vanessa guilHerme souZa

14	x	21	cm.	|	152	p.	|	IsbN:	978-85-7526-321-1	|	Coleção	Cultura,	mídia	e	Escola

meninAs-Adolescentes	–	RITUAIs,	CORPO	E	REsIsTêNCIA

u neste livro, a autora mostra como meninas, principal alvo dos discursos 
midiáticos, se relacionam com seus corpos, ao sinalizar o porquê da insatisfa-
ção dessas adolescentes com a disciplina Educação Física, principal meio de 
expressão corporal no ambiente escolar. se é verdade que os apelos por um 
corpo considerado belo fazem com que essas meninas se sujeitem a passar 
por privações e, muitas vezes, transformam o cotidiano dessas garotas em uma 
busca excessiva e vazia pela beleza, é verdade também que uma disciplina como 
Educação Física mexe com a resistência e com a subjetividade de cada uma delas.
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luiZ carlos castello Branco rena

14	x	21	cm.	|	248	p.	|	IsbN:	85-86583-90-1	|	Coleção	Trajetória

sexuAlidAde	e	AdolescênciA	
As	OFICINAs	COmO	PRÁTICA	PEDAGóGICA	

u Com objetividade e experiência para tratar com naturalidade um assunto 
que o tabu poderia tornar espinhoso e com conhecimento de prática didática 
o suficiente para inserir esse tema na escola sem banalização e distante do falso 
moralismo, este livro demonstra a eficiência das oficinas de educação sexual 
desenvolvidas pelo autor em escolas das áreas rural e urbana de Goiânia. Afinal, 
lembra Lúcia Afonso, professora de Psicologia da UFMG, “a educação sexual 
também ultrapassa a transmissão de informações sobre o corpo e a biologia 
para se estender às esferas da afetividade, da sociabilidade e da ética”.

14	x	21	cm.	|	196	p.	|	IsbN:	85-7526-083-9

Jimena Furlanimitos	e	tAbus	dA	sexuAlidAde	HumAnA

u nossos conceitos sobre a sexualidade são históricos e políticos. É preciso, 
portanto, que convenções e comportamentos sexuais deixem de ser compreen-
didos como meras escolhas pessoais e passem ser vistos como constituídos por 
(e constituintes de) relações de poder. neste livro a autora procura se inscrever 
nessa ótica ao analisar algumas práticas e crenças sexuais correntes em nossa 
sociedade, a fim de demonstrar como se construíram tais crenças, e oferece 
sugestões de novas formas de se aproximar dessas questões.

estudos soBre a diversidade – estudos de gênero e sexualidade
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estudos soBre a diversidade – inclusão escolar

14	x	21	cm.	|	88	p.	|	IsbN:	978-85-7526-490-4	|	série	Cadernos	da	Diversidade

conceitos	e	práticAs	pArA	refletir	sobre	
A	educAção	inclusivA

u Este é um livro com conteúdo extremamente atual e que é valioso para 
todos os que se interessam pelos temas da diversidade e da inclusão social. 
A autora produz, com uma linguagem atraente, concisa, simples – sem, em 
nenhum momento, confundir esta simplicidade com um “simplismo” ou uma 
superficialidade – uma obra que expõe conceitos de forma clara e objetiva, 
tornando-os compreensíveis para leitores de todos os níveis.

ériKa lourenÇo 

14	x	21	cm.	|	44	p.	|	IsbN:	978-85-7526-491-1	|	série	Cadernos	da	Diversidade

diversidAde	e	Ações	AfirmAtivAs	
COmbATENDO	As	DEsIGUALDADEs	sOCIAIs

u Esta obra pretende discutir sobre a necessidade de ampliação dos direitos e 
de se discutir e combater as desigualdades no contexto de lutas históricas que 
têm os movimentos sociais como protagonistas. O texto tem o mérito de situar 
esses embates em vários espaços, oferecendo-nos uma instigante reflexão sobre 
os desafios situados no espaço escolar e no campo das práticas pedagógicas.

sHirley aparecida de miranda

inclusÃo escolar

Keila deslandes 
nira FialHo 

14	x	21	cm.	|	80	p.	|	IsbN:	978-85-7526-481-2	|	série	Cadernos	da	Diversidade

diversidAde	no	Ambiente	escolAr	
INsTRUmENTOs	PARA	A	CRIAÇÃO	DE	PROjETOs	DE	INTERvENÇÃO 	

u De forma objetiva, a autora distingue os conceitos básicos de preconceito 
e discriminação e apresenta dados sobre suas ocorrências e impactos nas 
escolas brasileiras, convidando o leitor a uma reflexão crítica sobre o caráter 
interativo de todo processo de mudança social. Este livro contribui para que 
atores sociais na escola lidem com os problemas do preconceito e da discri-
minação observados neste ambiente, melhorando o desempenho acadêmico 
e promovendo uma sociedade inclusiva e igualitária.
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14	x	21	cm.	|	96	p.	|	IsbN:	978-85-7526-493-5	|	série	Cadernos	da	Diversidade

gênero	e	diversidAde	
FORmAÇÃO	DE	EDUCADORAs/Es

u Esta obra apresenta a discussão sobre relações de gênero a docentes dos en-
sinos fundamental e médio. Em um texto claro e acessível, as autoras abordam 
questões relevantes no contexto escolar, sugerindo atividades que podem ser 
desenvolvidas com os alunos, a fim de que sejam trabalhados temas diversos, 
como corpo, sexualidade, respeito e liberdade. As autoras deste livro propõem 
aos leitores o desafio de identificar e combater no cotidiano alguns dos precon-
ceitos camuflados, que muitas vezes afloram em falas e comportamentos que 
reforçam a desigualdade social.

maria madalena magnaBosco, cÍntia maria teixeira  

15,5	x	22,5	cm.	|	208	p.	|	IsbN:	978-85-7526-405-8	|	Coleção	Caminhos	da	Educação	do	Campo

maria isaBel antunes-rocHa, 
aracy alves martins (orgs.) 

educAção	do	cAmpo	–	DEsAFIOs	
PARA	A	FORmAÇÃO	DE	PROFEssOREs

u Uma educação adequada à realidade das áreas de reforma agrária tem 
demandado a construção e a melhoria de projetos de educação do campo, 
iniciativa que ganha força na luta dos movimentos sociais e sindicais e toma 
as páginas deste livro. A proposta é chamar a atenção do leitor para essa ne-
cessidade, revelando o que tem sido feito nesse sentido e o que ainda precisa 
ser realizado e sinalizando as dificuldades e os desafios desse processo, que 
visa a elevar as condições de vida e de cidadania de milhares de brasileiros 
e brasileiras que vivem no e do campo. 

15,5	x	22,5	cm.	|	424	p.	|	IsbN:	978-85-7526-487-4		|	Coleção	Caminhos	da	Educação	do	Campo

maria isaBel antunes-rocHa,  
salomÃo muFarreJ Hage (orgs.) 

escolA	de	direito	–	REINvENTANDO	
A	EsCOLA	mULTIssERIADA	

u Uma primeira lição: as escolas multisseriadas merecem outros olhares. Pre-
dominam imaginários extremamente negativos a ser desconstruídos. A escola 
multisseriada pensada na pré-história de nosso sistema escolar; vista como 
distante do paradigma curricular moderno, urbano, seriado; vista como distante 
do padrão de qualidade pelos resultados nas avaliações, pela baixa qualificação 
dos professores, pela falta de condições materiais e didáticas, pela complexidade 
do exercício da docência em classes multisseriadas, pelo atraso da formação 
escolar do sujeito do campo em comparação com aquele da cidade… Difícil 
superar essas visões tão negativas do campo e de suas escolas, porque repro-
duzem visões negativas dos seus povos e das instituições do campo. 

Miguel G. Arroyo

19	x	23	cm.	|	216	p.	|	IsbN:	85-7526-235-1

A	escolA	no	singulAr	e	no	plurAl	
Um	EsTUDO	sObRE	vIOLêNCIA	E	DROGAs	NAs	EsCOLAs		
	
u Resultado de uma pesquisa em escolas públicas e privadas em Belo Horizonte, 
este livro se debruça sobre fenômenos cada vez mais comuns dentro da escola: a 
violência em suas diferentes manifestações e o consumo de drogas. Reconhecen-
do a necessidade de se pensar as representações simbólicas dessas instituições 
de ensino, os autores deste livro lançam luzes a essa discussão ao fazerem uma 
leitura analítica da relação entre violência, droga e a escola e seus atores.

regina medeiros (org.) 
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estudos soBre a diversidade – inclusão escolar

14	x	21	cm.	|	224	p.	|	IsbN:	978-85-7526-427-0	

maura corcini lopes, morgana domÊnica Hattge (orgs.)inclusão	escolAr	–	CONjUNTO	
DE	PRÁTICAs	qUE	GOvERNAm

u Este livro discute a inclusão escolar analisando práticas que se estabelecem 
na escola e no seu entorno. Os textos circulam pelas temáticas da diferença, da 
língua, da avaliação, das políticas inclusivas, do corpo, da família e da gestão da 
educação, buscando olhar para essas questões como políticas de governamento 
que se articulam e constroem o cenário educacional inclusivo que vivenciamos 
no momento. O leitor encontra neste livro não um guia, mas reflexões sérias e 
comprometidas com a busca de outras práticas de educação inclusiva.

15,5	x	22,5	cm.	|	208	p.	|	IsbN:	978-85-7526-506-2		|	Coleção	Caminhos	da	Educação	do	Campo

aracy alves martins, inÊs assunÇÃo de castro 
teixeira, mÔnica castagna molina, raFael litvin 
villas BÔas (orgs.)

outrAs	terrAs	À	vistA		
CINEmA	E	EDUCAÇÃO	DO	CAmPO

u A coletânea tem o mérito de inverter a visão do campo e dos povos do 
campo. De inexistentes, inferiorizados, sub-humanos, atolados na tradição, 
no misticismo e no atraso, vistos como primitivos e incultos, mostra-os 
ativos, resistentes, incômodos, presentes e desafiantes. Trazendo-os às telas 
desde outras miradas, esse cinema nega-se a pensá-los como foram vistos 
e os vê com outras vistas. Outros olhares para uma nova pedagogia à vista.

Miguel Arroyo

14	x	21	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	85-7526-001-4

paula BotelHolinguAgem	e	letrAmento	nA	educAção		
dos	surdos	–	IDEOLOGIAs	E	PRÁTICAs	PEDAGóGICAs			
u Este livro, ao tratar de linguagem e letramento na educação dos surdos, 
propõe questões, sobretudo aos ouvintes, e crava fundo nossa vergonha pelo 
desconhecimento do outro. A surdez tem socialmente uma marca depre-
ciativa e pejorativa que se traduz no estigma e no preconceito em relação a 
seus portadores. Este livro revela-nos que o aparentemente silencioso ato da 
leitura e sua aprendizagem são mais do que decifrar signos e, para os surdos, 
representam, muitas vezes, uma perda de sentidos e significados inimaginável.

13	x	21	cm.	|	104	p.	|	IsbN:	978-85-7526-283-2	|	Coleção	Temas	&	Educação

maura corcini lopessurdez	&	educAção

u A autora propõe um novo olhar sobre a surdez; não o da deficiência, mas 
o da diferença cultural. nesta obra, ela contempla o que os próprios surdos 
dizem de si na luta por seus direitos e no anseio de não ser vistos como sujeitos 
surdos, e não como sujeitos com surdez. Com a proposta de apresentar outra 
narrativa sobre os surdos, Maura Lopes busca referenciais para enxergar os 
surdos como sujeitos culturais. Romper com a concepção de surdez arraigada
à deficiência é um dos objetivos deste livro.
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sylvio gadelHa 

14	x	21	cm.	|	240	p.	|	IsbN:	978-85-7526-414-0	|	Coleção	Educação:	Experiência	e	sentido

biopolíticA,	governAmentAlidAde		
e	educAção	–	INTRODUÇÃO	E	CONExõEs,	
A	PARTIR	DE	mICHEL	FOUCAULT

u Há alguns anos circula entre nós um novo vocábulo: “biopolítica”. Lançado 
há décadas por Michel Foucault, demorou para que mesmo na França seu 
sentido se precisasse, ou até que sua necessidade se esclarecesse. Este livro 
oferece, de maneira introdutória, uma gênese precisa da noção de biopolítica 
na obra de Foucault, acompanhando o contexto em que surge, como se associa 
às pesquisas sobre a governamentalidade e quais deslocamentos provoca no 
pensamento do autor sobre o poder. 

durval muniZ de alBuquerque JÚnior, alFredo  
veiga-neto, alÍpio de souZa FilHo (orgs.) 

15,5	x	22,5	cm.	|	440	p.	|	IsbN:	978-85-7526-360-0	|	Coleção	Estudos	Foucaultianos

cArtogrAfiAs	de	foucAult		

u Este livro destina-se a todos os interessados em pensar e problematizar o 
nosso presente a partir do legado intelectual de Michel Foucault: professores, 
pesquisadores e estudiosos, seja dos campos da educação, da filosofia e da 
literatura, seja dos campos da medicina, do direito, da política e das artes. 
Reúnem-se, na obra, as questões apresentadas e discutidas durante o IV 
Colóquio Internacional Michel Foucault, realizado na cidade de natal, em 
2007. Para usar a conhecida expressão de Foucault, a definição deste livro 
pode ser sintetizada como um “nó em uma rede”. 

donna HaraWay, Hari KunZru, tomaZ tadeu (orgs.)

13	x	18	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-395-2	|	Coleção	mimo

AntropologiA	do	ciborgue	
As	vERTIGENs	DO	Pós-HUmANO			

u O ciborgue nos força a pensar não em termos de “sujeitos”, de átomos ou 
de indivíduos, mas em termos de fluxos e intensidades. O mundo não seria 
constituído, então, de unidades (“sujeitos”) de onde partiriam as ações sobre 
outras unidades, mas, inversamente, de correntes e circuitos que encontram 
aquelas unidades em sua passagem. Integre-se, pois, à corrente. Plugue-se. 
A uma tomada. Ou a uma máquina. Ou a outro humano. Ou a um ciborgue. 
Eletrifique-se. O humano se dissolve como unidade. É só eletricidade. Tá ligado?

Acontecimento	e	experiênciA	no		
trAbAlHo	filosófico	com	criAnçAs	
u O que significa pensar? Este livro diz respeito a essa pergunta. Para elucidá-
la, desdobra conceitos de acontecimentos e experiência trágica, os quais 
vinculam uma série de problemas provenientes de dos campos da filosofia e 
da arte. Baseando-se em Deleuze e Foucault, o autor afirma a possibilidade 
de o pensamento ser considerado uma experiência, e o sentido, um acon-
tecimento, o que o leva a distinguir o saber acerca da filosofia do filosofar 
como atividade criadora de sentido. A filosofia, então, deixa de ser algo que 
se sabe ou não para ser algo que se realiza.

maximiliano valerio lÓpeZ 

13,8	x	21	cm.	|	104	p.	|	IsbN:	978-85-7526-330-3	|	Coleção	Educação:	Experiência	e	sentido
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16	x	23	cm.	|	152	p.	|	IsbN:	978-85-7526-275-7

douglas garcia  
alves JÚnior (org.) os	destinos	do	trágico	–	ARTE,	vIDA,	PENsAmENTO

u na obra estão reunidos ensaios sobre o legado de reflexões que a tragédia 
grega transmitiu à Filosofia, às Artes e à Psicanálise, desenvolvendo perspec-
tivas diversificadas sobre o significado da categoria do trágico, cuja riqueza 
diz respeito às formas da experiência humana no mundo, no que ela tem de 
mais universal e em sua dimensão contemporânea. Assim atestam os ensaios 
aqui reunidos, que exploram temas como a relação da indústria cultural com 
o trágico, a celebração da sabedoria trágica por nietzsche e os contornos da 
subjetividade moderna.

dAs	luzes	À	desilusão	–	O	CONCEITO	DE	
INDúsTRIA	CULTURAL	Em	ADORNO	E	HORKHEImER				
u Esta obra propõe mostrar o conceito historiográfico do Iluminismo, seus 
pontos doutrinais mais importantes e cotejá-los em seus desdobramentos 
socioeconômico-culturais: o liberalismo e o positivismo, apontando os aspectos 
ideológicos, ou seja, o domínio que o modo de produção burguês impõe ao 
homem. O autor tenta demonstrar como a crítica à sustentação do processo 
fica mais bem delineada com o conceito Indústria Cultural, criado por Theodor 
Adorno e Max Horkheimer.

ricardo BaHia

13,8	x	21	cm.	|	136	p.	|	IsbN:	85-7526-136-3	

devir-criAnçA	dA	filosofiA	
INFÂNCIA	DA	EDUCAÇÃO	

u O menino corre atrás da borboleta, encantado. Ela, frágil e doce, foge com 
rapidez da morte inevitável. A borboleta sabe que vai morrer e, mesmo assim, 
não se deixa caçar. Mais sabe a iminência da morte, mais livre voa de flor em 
flor, sem nelas sequer pousar, para evitar o ponto fixo em que possa ser caçada. 
Mais o menino sabe que não conseguirá pegar a borboleta, mais vive sua vida 
na busca, mais se torna a própria busca. As personagens pouco contam. na 
verdade, a frase de Cláudia é um presente para uma infância impessoal, sem 
idade, biografia ou pátria. 

Walter omar KoHan (org.) 

16	x	23	cm.	|	240	p.	|	IsbN:	85-7526-510-9	

do	sublime	Ao	trágico

u As contribuições de schiller para a estética datam da década de 1790, e o tema 
do sublime ocupa posição central em seus estudos. Ao discuti-lo, schiller busca 
uma ferramenta que esclareça os princípios constitutivos da experiência trágica, 
para compreender melhor os objetos da estética, e para construir fundamentos 
conceituais mais sólidos para sua produção dramatúrgica. Para esclarecer essa 
questão, schiller toma Immanuel Kant como referência na produção do primeiro 
ensaio deste volume. no segundo ensaio, o filósofo oferece ao leitor uma visão 
mais abrangente do desenvolvimento de sua teoria, que pode ser considerada 
um ponto de partida, ou a primeira proposta reflexiva que enxerga na noção de 
sublime uma chave para compreender acriação artística na atualidade.

FriedricH scHiller 
tradução: pedro süssekind e Vladimir Vieira

14x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-546-8	|	Coleção	Filô
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spinoZa – tradução: tomaz tadeu

16	x	23	cm.	|	424	p.	|	IsbN:	978-85-7526-249-8	

éticA	–	EDIÇÃO	bILíNGUE	

u Esta primorosa edição, em capa dura, tem sido muito elogiada não apenas 
por ser bilíngue, mas também pela especial preocupação com os aspectos 
gráficos que lhe foi dada e, acima de tudo, pelo cuidado com o trabalho de 
tradução. O princípio normativo foi o da produção de um texto que, sem 
deixar de ser fiel à expressão de spinoza, estivesse mais próximo do léxico 
e da sintaxe da língua brasileira. O que podemos assegurar é que se trata 
de um trabalho demorado e meticuloso, que se beneficiou da confrontação 
com outras traduções, da consulta a comentaristas de variadas orientações 
filosóficas e dos indispensáveis recursos fornecidos pela informática.

15,5	x	22,5	cm.	|	376	p.	|	IsbN:	978-85-7526-576-5	|	Coleção	Filô

estilo	e	verdAde	em	JAcques	lAcAn	

u Este livro é um estudo minucioso do problema da verdade em Lacan. O autor 
examina a tese da discordância entre saber e verdade, reconstrói passo a passo 
todas as etapas da crítica à metalinguagem, trata o problema das relações entre 
ciência e psicanálise e analisa o estilo de Lacan como um esforço de formalizar, 
na escrita da psicanálise, os impasses de uma verdade que não se diz toda. O livro 
pode ser lido como a história de uma experiência de escrita que conduziu seu 
autor do interesse filosófico pela psicanálise ao exercício da clínica psicanalítica.

margaretH rago, alFredo veiga-neto (orgs.)

15,5	x	22,5	cm.	|	296	p.	|	IsbN:	978-85-7526-224-5	|	Coleção	Estudos	Foucaultianos

figurAs	de	foucAult		
u Passadas mais de duas décadas da morte de Michel Foucault, seu pensa-
mento continua sendo referência para quem acredita na necessidade de novos 
rumos para a ética, de novas formas de sociabilidade e de uma reflexão sobre 
os mundos público e privado, que parecem seguir caminhos perigosos na 
contemporaneidade. Com a publicação desta coletânea, os autores contribuem 
para a expansão do pensamento do filósofo e levam adiante as análises e as 
problematizações desenvolvidas por ele, reafirmando a atualidade de Foucault.

15,5	x	22,5	cm.	|	240	p.	|	IsbN:	978-85-7526-381-5	

éticA	–	EDIÇÃO	mONOLíNGUE

u Edição monolíngue de um dos livros de maior destaque da Autêntica Edito-
ra, Ética, do filósofo holandês Benedictus de spinoza, prima pelo cuidadoso 
trabalho de tradução. O princípio normativo foi o da produção de um texto 
que, sem deixar de ser fiel à expressão de spinoza, estivesse mais próximo do 
léxico e da sintaxe da língua brasileira. O que podemos assegurar é que se trata 
de um trabalho demorado e meticuloso, que se beneficiou da confrontação 
com outras traduções, da consulta a comentaristas de variadas orientações 
filosóficas e dos indispensáveis recursos fornecidos pela informática.

spinoZa - tradução: tomaz tadeu

gilson iannini 
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15,5	x	22,5	cm.	|	408	p.	|	IsbN:	978-85-7526-574-1	|	Coleção	Estudos	Foucaultianos	

foucAult	–	filosofiA	&	políticA		

u Organizada por especialistas na produção intelectual de Michel Foucault, esta 
obra, integrante da coleção Estudos Foucaultianos, traz grande parte das discus-
sões e indagações apresentadas no VI Colóquio Internacional Michel Foucault: 
Filosofia e Política, realizado em 2009 no Instituto de Filosofia e Ciências sociais 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este livro oferece uma série de artigos 
que discutem sobre os estudos de Michel Foucault acerca de filosofia e política. Para 
tanto, os autores produziram aqui análises sobre as relações de saber e de poder 
que revelam, com muita propriedade, os nexos entre filosofia, presente histórico 
e participação política presentes na obra do filósofo francês.

alFredo veiga-neto,  
guilHerme castelo Branco (orgs.)

16	x	23	cm.	|	232	p.	|	IsbN:	978-85-7526-297-9	

imAgens	dA	imAnênciA	–	EsCRITOs	
Em	mEmóRIA	DE	H.	bERGsON	

u Lido nos cinco continentes, o filósofo francês Henri Bergson tornou-se o 
autor de língua francesa mais traduzido no mundo após a publicação da obra 
A evolução criadora. O texto gerou polêmica e resultou em inúmeros estudos 
sobre Bergson e sua obra. E, como mostram os autores deste livro, o filósofo, 
Prêmio nobel de Literatura em 1927, ainda encontra eco no pensamento 
contemporâneo por meio de suas obras, que podem ser percebidas na con-
temporaneidade em seu diálogo com áreas como literatura, artes, educação, 
antropologia, comunicação, física, entre outras.

siomara BorBa, eric lecerF, Walter KoHan (orgs.)

íon

u na aurora do pensamento grego, o filósofo é uma figura nova do saber que 
tem de se destacar frente a uma figura do saber muito mais antiga: o poeta. 
Em Platão, o embate entre poesia e filosofia é decisivo e comparece nos textos 
do filósofo pelo menos desde o Íon, que costuma ser considerado um de seus 
primeiros diálogos. O Íon, de Platão, tem a particularidade de ser um diálogo 
exclusivamente dedicado ao tema.

platÃo 
tradução: cláudio Oliveira

14x	21	cm.	|	88	p.	|	IsbN:	978-85-7526-547-5	|	Coleção	Filô

cesar candiotto 

15,5	x	22,5	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	978-85-7526-497-3	|	Coleção	Estudos	Foucaultianos

foucAult	e	A	críticA	dA	verdAde	
u De Descartes a Husserl, passando pela crítica kantiana, a verdade é re-
conhecida como objeto privilegiado da fi losofi a e propriedade do sujeito, 
tanto como consciência transcendental quanto como atividade empírica. no 
entanto, na arqueologia do saber de Foucault, aquilo normalmente designado 
de verdadeiro se refere ao jogo de regras discursivas que confere legitimidade 
a saberes diferentes em uma época determinada. na genealogia do poder, 
esse jogo de regras está vinculado à produção de discursos qualifi cados 
como verdadeiros que se impõem mediante a desqualificação de outros, 
tidos como falsos. Os discursos operam como mecanismos de reprodução 
do poder, como é o caso da psiquiatria do século XIX, legitimada como dizer 
verdadeiro à custa da desqualifi cação da fala do louco.
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15,5	x	22,5	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	978-85-7526-560-4	|	Coleção	Estudos	Foucaultianos	

micHel	foucAult	–	TRANsvERsAIs
ENTRE	EDUCAÇÃO,	FILOsOFIA	E	HIsTóRIA		
u Conexões e interfaces entre diferentes campos de saber, utilizando-se de 
conceitos e noções do pensamento foucaultiano como ferramentas operativas, 
são as mais variadas e podem mostrar como a intensa produção intelectual do 
filósofo contribui para o questionamento de diversos campos do saber. Esta 
obra apresenta diferentes leituras de transversais entre a filosofia, a história e 
a educação, a partir de caminhos traçados por Foucault e que podem provocar 
deslocamentos de espaços disciplinares, rompimento de fronteiras e abertura 
de outras trilhas, indicando novas formas de problematização e de visibilidade 
do funcionamento da maquinaria social, e, sobretudo, alimentar indagações 
e instigar o leitor a refletir sobre questões que entrecortam o tempo presente.

Haroldo de resende (org.)

15,5	x	22,5	cm.	|	432	p.	|	IsbN:	978-85-7526-440-9	|	Coleção	Estudos	Foucaultianos	

margaretH rago, alFredo veiga-neto (orgs.)pArA	umA	vidA	não-fAscistA		

u Este livro pode ser visto como uma crítica aguda aos fascismos que hoje se 
apossam de nós com suas promessas de mais poder. E, caminhando junto com 
a crítica, está o alerta para o quanto nossa vida se torna mais sombria, amarga e 
infeliz cada vez que nos encantamos com qualquer forma de fascismo. Tomando 
o conhecido Prefácio que Michel Foucault escreveu para o livro O Anti-Édipo, 
professores e especialistas reuniram-se para discutir e explorar as possibilidades 
que aquele surpreendente e elucidativo texto foucaultiano ainda oferece para 
pensarmos e melhor compreendermos nosso mundo atual. 

15,5	x	22,5	cm.	|	180	p.	|	IsbN:	978-85-8658-375-9	

o	pAnóptico

u Este livro é a primeira tradução para o português do principal texto do 
autor sobre o projeto do Panóptico. Durante muito tempo, a principal fonte de 
conhecimento sobre o Panóptico estava reduzida ao capítulo de Vigiar e punir 
que Foucault havia dedicado à sua análise. Os interessados em aprofundar 
o conhecimento desse tema têm à sua disposição, nesta obra, um valioso 
material de consulta. O livro se enriquece com a inclusão de dois ensaios 
fundamentais de Jacques-Alain Miller e Michelle Perrot sobre o Panóptico e 
sobre o perfil de Jeremy Bentham.

Jeremy BentHam (com ensaios de Jacques-alain miller, micHelle perrot  
e simon Werret). tradução e organização: tomaz tadeu

15,5x	22,5	cm.	|	336	p.	|	IsbN:	978-85-7526-589-5	|	Coleção	Estudos	Filô

origem	do	drAmA	trágico	Alemão

u Origem do drama trágico alemão é a obra mais célebre de Walter Benjamin 
e uma das mais importantes do século XX. A obra, escrita entre 1924 e 1925 
e publicada na Alemanha em 1928, é considerada um texto fundamental não 
apenas por oferecer uma chave interpretativa para o drama trágico alemão, 
mas principalmente por fornecer uma espécie de epistemologia do ensaio. 
Esta epistemologia marcou, por seu método e por seu estilo, não apenas a 
teoria crítica, mas também os estudos literários.

Walter BenJamin
tradução: joão Barrento



120

Fi
lo

so
Fi

a

Josep m. esquirol 
tradução: cristina antunes

15,5	x	22,5	cm.	|	152	p.	|	IsbN:	978-85-7526-322-8	

o	respeito	ou	o	olHAr	Atento	–	UmA	éTICA	
PARA	A	ERA	DA	CIêNCIA	E	DA	TECNOLOGIA

u Por que a atenção dota o olhar de um significado moral? A serviço de qual 
modelo de pessoa estamos dirigindo o progresso científico e tecnológico? 
Essas são questões norteadoras deste livro, que dissemina a ideia de que 
prestar atenção não significa somente aguçar a percepção e nossa capaci-
dade cognitiva. Para o autor, essa atitude é também “um despertar e uma 
vigília de nosso sentido moral”. O livro sinaliza sobre a necessidade de uma 
nova ética para o momento em que vivemos, marcado pela coexistência do 
veloz desenvolvimento da ciência e da tecnologia e pela proliferação de atos 
desumanos resultantes de uma sociedade egoísta. 

Josep m. esquirol  
tradução: cristina antunes

15,5	x	22,5	cm.	|	144	p.	|	IsbN:978-85-7526-509-3

o	respirAr	dos	diAs	–	UmA	REFLExÃO	
FILOsóFICA	sObRE	A	ExPERIêNCIA	DO	TEmPO

u É verdade que “o tempo cura tudo”? Quanto tempo “nos resta”?
O que pode significar – além do sentido comum – “viver o presente”? Como é 
que hoje, em plena época dos relógios e dos cronômetros de máxima precisão, 
quase não temos “tempo” para nada?
Essas são algumas das questões enfocadas neste ensaio sobre a experiência 
do tempo; um ensaio cuja originalidade consiste não só na maneira pecu-
liar de abordar e articular o tema, mas também no uso de uma linguagem 
compreensível e agradável para expressar ideias de grande relevância, ainda 
que, aparentemente, muito simples.  

poder,	normAlizAção	e	violênciA	
INCURsõEs	FOUCAULTIANAs	PARA	A	ATUALIDADE			

u Este livro faz reflexões a partir de um eixo central: apresentar um conjunto 
articulado de textos que ajudem a esclarecer pontos centrais no pensamento 
de Foucault, ou seja, as noções de poder, normalização e violência. Todos 
os capítulos foram escritos com o objetivo de levar os leitores não apenas a 
compreender aquelas noções, mas também a se familiarizarem com as pos-
sibilidades e potencialidades que elas nos oferecem no mundo de hoje, seja 
para entendê-lo melhor, seja para nele podermos agir de modo mais efetivo.

15,5	x	22,5	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	978-85-7526-363-1	|	Coleção	Estudos	Foucaultianos

iZaBel c. FricHe passos (org.)

pedAgogiA	e	governAmentAlidAde 
OU	DA	mODERNIDADE	COmO	UmA	sOCIEDADE	EDUCATIvA			

u Este livro apresenta uma análise da composição das tradições pedagógicas na 
Modernidade a partir do conceito de “governamentalidade” proposto por Michel 
Foucault. Essa ideia de gestão governamental discutida pelo filósofo francês tece 
as ideias de Carlos Ernesto noguera-Ramírez, que oferece ao leitor uma reflexão 
sobre a influência da educação nos novos modos de governar da sociedade a partir 
do século XVI até os dias atuais. Observar a Modernidade sob a perspectiva da 
educação é observar que a constituição da modernidade se fez com uma socie-
dade educativa, que pensa em uma educação para todos como erradicação dos 
problemas sociais e econômicos e que constitui o sujeito moderno, mais educado 
e humanizado, como um Homo educabilis.

carlos ernesto noguera-ramÍreZ 

15,5	x	22,5	cm.	|	272	p.	|	IsbN:	978-85-7526-566-6	|	Coleção	Estudos	Foucaultianos
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FilosoFia

13	x	18	cm.	|	96	p.	|	IsbN:	978-85-7526-517-8

os	Últimos	diAs	de	immAnuel	KAnt	

u “Thomas de Quincey é essencial para mim. Em ‘Os últimos dias de Imma-
nuel Kant’, vemos um homem de grande inteligência, um homem de gênio, 
desintegrando-se aos poucos diante dos olhos do leitor. É um dos melhores 
textos de De Quincey.”
“A ninguém devo tantas horas de felicidade pessoal. Juntam-se, em sua obra, 
o prazer intelectual e o prazer estético.”

Jorge Luis Borges 

tHomas de quincey  
tradução: tomaz tadeu

15,5	x	22,5	cm.	|	208	p.	|	IsbN:	978-85-7526-592-5	|	Coleção	Filô

A	unidAde	do	corpo	e	dA	mente
AFETOs,	AÇõEs	E	PAIxõEs	Em	EsPINOsA

u A obra do holandês Bento de Espinosa (1632-1677) é reconhecida como 
inspiradora e moderna por filósofos e estudiosos. E o modelo espinosano 
sobre a natureza dos sentimentos que propôs é atual e elucidador. A partir 
das interrogações atuais da neurobiologia e das ciências sociais, a filósofa 
Chantal Jaquet analisa os textos de Espinosa para deles extrair um modelo 
de interpretação das relações entre mente e corpo que pode enriquecer os 
debates contemporâneos nas mais diversas áreas e práticas.

cHantal Jaquet - tradução: luis césar guimarães 
Oliva, marcus Ferreira de paula

edgardo castro 
tradução: ingrid müller Xavier

17	x	24	cm.	|	480	p.	|	IsbN:	978-85-7526-402-7

vocAbulário	de	foucAult	–	Um	PERCURsO	
PELOs	sEUs	TEmAs,	CONCEITOs	E	AUTOREs

u Obra indispensável para se compreender Michel Foucault, um dos pensa-
dores franceses contemporâneos mais potentes, esta versão em língua por-
tuguesa do livro El Vocabulario de Michel Foucault – Un recorrido alfabético 
por sus temas, conceptos y autores merece a alcunha de “caixa de ferramentas”.
Produto de um rigoroso e exaustivo estudo, trata-se de um instrumento de 
trabalho precioso, fundamental, utilíssimo para se pensar com o filósofo e 
a partir dele. Com efeito, o leitor tem em mão um sofisticado mapa de suas 
principais temáticas e questões.  



HistÓria geral 
HistoriograFia 
HistÓria do livro 
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antoine prost – tradução: guilherme 
joão de Freitas teixeira

15,5	x	22,5	cm.	|	288	p.	|	IsbN:	978-85-7526-348-8	|	Coleção	História	e	Historiografia

doze	lições	sobre	A	HistóriA					

u neste livro, cujo conteúdo é extraído de um curso realizado na sorbonne, 
Antoine Prost analisa, com toda a clareza, cada uma das etapas do método 
histórico, sem deixar de reposicionar a História e o historiador na sociedade 
contemporânea e em sua profissão. Além de um tratado de iniciação ao 
trabalho de reflexão – alimentado por amplas leituras –, esta obra reflete 
uma forma de pensar original. “O desafio que, daqui em diante, os historia-
dores devem enfrentar é o de transformar a demanda de memória de seus 
contemporâneos em história.”  

ana paula matHias de paiva

21	x	26	cm.	|	144	p.	|	IsbN:	978-85-7526-447-8	

A	AventurA	do	livro	experimentAl	

u Esta obra convida profissionais de Educação e Linguagem, Design Gráfico, 
Belas Artes e Comunicação social a realizar uma viagem pelo panorama descri-
tivo e ilustrado da história do livro, valorizando a arte e a experimentação dos 
suportes de leitura, seus grandes pioneiros, estilos de vanguarda e evoluções 
editoriais. Tendo como fio condutor as variações artísticas de aspecto e valor 
do livro, a composição abarca períodos significativos do nascimento desse su-
porte e etapas de profunda renovação dos métodos de produção, fazendo com 
que o livro tradicional e o livro objeto lúdico compartilhem o mesmo espaço.

adriana romeiro, angela vianna BotelHo 

21	x	28	cm.	|	320	p.	|	IsbN:	85-7526-110-x	

dicionário	Histórico	dAs		
minAs	gerAis	–	PERíODO	COLONIAL	
u Este dicionário tem o propósito de dotar o estudioso de um instrumento de 
consulta sobre temas e eventos situados a partir do final do século XVII até 1808 
e que tiveram por palco a Capitania de Minas Gerais. Dividido em verbetes, 
bem escrito e bem apresentado, o livro abrange diferentes aspectos da história 
mineira nos setecentos, desde sociedade, política, cultura e economia, estrutu-
rados com base na noção de que cada um deles comporta múltiplas e diferentes 
historicidades, conferindo ao processo histórico uma perspectiva diacrônica 
que não pode ser imobilizada dentro de categorias estanques e rígidas.

angela vianna BotelHo, liana maria reis 

21	x	28	cm.	|	320	p.	|	IsbN:	978-85-7526-048-7

dicionário	Histórico	brAsil	
COLÔNIA	E	ImPéRIO			

u Destinado a professores, estudantes e pesquisadores preocupados em ampliar 
seu conhecimento histórico, este livro apresenta centenas de verbetes que 
sintetizam fatos, temas, conceitos, expressões e palavras fundamentais para o 
estudo e para a compreensão da História do Brasil. Vários aspectos da história 
socioeconômica, político-administrativa e cultural são abordados de forma a 
possibilitar um melhor entendimento da dinâmica social do período contem-
plado. Para isso, o dicionário é dividido em duas partes: Colônia e Império.
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16	x	23	cm.	|	112	p.	|	IsbN:	978-85-7526-505-5

o	ensino	régio	nA	cApitAniA		
de	minAs	gerAis	–	1772-1814

u Dando continuidade ao trabalho já apresentado no livro Letras, ofícios e bons 
costumes: civilidade, ordem e sociabilidades na América portuguesa, também 
da Autêntica Editora, nesta nova obra a autora Thais nívia de Lima e Fonseca 
joga mais luz sobre a estrutura das aulas régias em Minas Gerais durante o 
período colonial, tomando a presença dos professores como elemento central 
para a visualização de quão abrangente as reformas pombalinas da educação 
foram nessa região e de como impactaram o cotidiano das populações na sua 
área mais urbanizada. 

tHais nÍvia de lima e Fonseca 

14	x	21	cm.	|	168	p.	|	IsbN:	978-85-7526-243-6	|	Coleção	História	&...	Reflexões

eni de mesquita samara, ismÊnia s. silveira t. tupy HistóriA	&	documento		
e	metodologiA	de	pesquisA	
u Este livro tem por objetivo explicitar uma etapa essencial aos estudos 
históricos: a relação entre o historiador e a sua principal ferramenta de 
trabalho, o documento histórico. Para tanto, procura resgatar, ao longo do 
tempo, as mudanças que ocorreram no uso das fontes, bem como a amplia-
ção do conceito de documento histórico nas últimas décadas. Recupera, 
ainda, de forma didática, os grandes núcleos documentais e a sua tipologia, 
distinguindo, dentro dela, as possibilidades de análises quantitativas e/ou 
qualitativas das fontes.

16	x	23	cm.	|	480	p.	|	IsbN:	85-7526-167-3

ricardo Ferreira riBeiro florestAs	Anãs	do	sertão	
O	CERRADO	NA	HIsTóRIA	DE	mINAs	GERAIs

u O Cerrado, assim como a Caatinga, é visto como uma espécie de “primo pobre” 
da ecologia brasileira. nos vastos espaços do Brasil de dentro, o sertão Mineiro, 
área dominada pelo Cerrado, se diferencia tanto da região leste do Estado como 
também dos outros sertões do nordeste e do Centro-Oeste. Eternizado pela 
obra de Guimarães Rosa, sua história ambiental é contada nesta obra desde a 
sua ocupação, há mais de 12 mil anos, até as primeiras décadas do século XX, 
em uma longa trajetória de formação do “ser tão mineiro”.

15,5	x	22,5	cm.	|	288	p.	|	IsbN:	978-85-7526-584-0	|	Coleção	História	e	Historiografia

evidênciA	dA	HistóriA
O	qUE	Os	HIsTORIADOREs	vEEm

u As numerosas reformulações na historiografia moderna prosseguiram nesse 
trabalho entre as fronteiras do visível e do invisível, com a ambição de obter uma 
visão real das coisas a partir de um olhar analítico, mais abrangente e profundo. 
E com o término do século XX, essa intensa evidência da história passa a ser 
questionada. Que papel cabe, daqui em diante, ao historiador frente ao “desafio 
narrativista”, à relevância tanto da testemunha quanto do juiz, no exato momento 
em que memória e patrimônio se tornaram evidências? Essa e outras questões 
são analisadas nesta obra escrita por François Hartog, um dos mais importantes 
historiadores franceses da atualidade.

FranÇois Hartog 
tradução: guilherme joão de Freitas teixeira 
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16	x	23	cm.	|	136	p.	|	IsbN:	978-85-7526-075-3	|	Coleção	História	&...	Reflexões

maria eliZa linHares Borges HistóriA	&	fotogrAfiA

u Antiga hóspede da literatura, da política e da filosofia, a História busca, ao 
longo do século XIX, construir sua própria morada. no decorrer desse período, 
historiadores empenharam-se na definição da fisionomia e da identidade 
cognitiva da História com o objetivo de distingui-la das demais ciências 
do homem. É também esse o momento do surgimento de um novo tipo de 
imagem visual: a fotografia. Desde então, sua trajetória e suas relações com a 
história-conhecimento, que são tema deste livro, têm passado por percursos 
variados e até mesmo inimagináveis por seus criadores e pelos historiadores 
de ofício do século XIX.

sandra JataHy pesavento 

14	x	21	cm.	|	136	p.	|	IsbN:	978-85-7526-078-4	|	Coleção	História	&...	Reflexões

HistóriA	&	HistóriA	culturAl

u Como podemos interpretar e transcrever a história? Este livro nos sugere 
um caminho de amplidão para a visão de toda a história. Para tal, a autora 
nos conduz pela História Cultural, pois, antes de tudo, a cultura é vista como 
um conjunto de significados partilhados e construídos pelos homens para 
explicar o mundo. A cultura é ainda uma forma de expressão e tradução da 
realidade que se traduz de forma simbólica, ou seja, admite-se que os sentidos 
conferidos às palavras, às coisas, às ações e aos atores sociais se apresentam de 
forma cifrada, portanto, já com um significado e uma apreciação valorativa.

andréa lisly gonÇalves 

14	x	21	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	85-7526-192-4	|	Coleção	História	&...	Reflexões

HistóriA	&	gênero			

u Como as relações de gênero vêm se estabelecendo na história é o fio condutor 
deste livro que, segundo a autora, se guia por uma abordagem que ressalta a 
natureza relacional da construção social das definições de feminino e mascu-
lino. Por meio de uma pesquisa sobre a escravidão, Andréa Lisly Gonçalves se 
deparou com um importante instrumento para a compreensão dos processos 
históricos: o gênero. A autora faz um balanço do caminho percorrido pela 
história das mulheres e do gênero desde a década de 1960 aos dias atuais. 

14	x	21	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	85-7526-090-1		|	Coleção	História	&...	Reflexões

HistóriA	&	ensino	de	HistóriA	

u Esta obra propõe uma reflexão sobre a trajetória do ensino de História 
ao longo do tempo, no Brasil, e sobre as suas múltiplas faces, expressão da 
complexidade que o envolve desde que a História tornou-se uma discipli-
na escolar. Partindo de uma discussão metodológica sobre a história das 
disciplinas escolares, o texto caminha para a exploração sobre o ensino da 
matéria na Europa e nas Américas, passando ao Brasil. Aí, o livro analisa 
aspectos singulares da trajetória do ensino de História no Brasil durante o 
século XX, não deixando de preocupar-se também com as diversas formas 
de apropriação do conhecimento histórico pela escola e fora dela.

tHais nÍvia de lima e Fonseca
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eduardo FranÇa paiva 

14	x	21	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	85-7526-051-0	|	Coleção	História	&...	Reflexões

HistóriA	&	imAgens

u O uso da imagem, da iconografia e das representações gráficas pelo histo-
riador vem propiciando a apresentação de trabalhos renovadores e, também, 
instigando novas reflexões metodológicas. A imagem é uma espécie de ponte 
entre a realidade retratada e outras realidades, outros assuntos, seja no passado, 
seja no presente. É por isso que ela não se esgota em si. Por meio dela, a partir 
dela e tomando-a em comparação, é possível ao historiador e ao professor a 
análise de outros temas, em contextos diversos.

14	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-479-9	|		Coleção	História	&...	Reflexões

monica pimenta vellosoHistóriA	&	modernismo			

u O movimento modernista para além de seu contexto literário: é assim que 
a autora aborda o tema de sua obra. Para tanto, ela apresenta as amplas rela-
ções entre literatura e música, artes plásticas e imprensa, e analisa o contexto 
político do modernismo. Ademais, trata ainda de aspectos menos conhecidos, 
como a tentativa de integração social, sobretudo a aproximação da cultura 
erudita com a cultura popular, e surpreende por sua visão anticanônica do 
movimento, examinando-o não apenas a partir de são Paulo, mas também 
do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de Pernambuco.

14	x	21	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	978-85-7526-053-1	|	Coleção	História	&...	Reflexões

marcos napolitano HistóriA	&	mÚsicA

u O Brasil é, sem dúvida, uma das grandes usinas sonoras do planeta e um 
lugar privilegiado não apenas para ouvir música, mas também para pensar 
a música. Ela tem sido a intérprete de dilemas nacionais e veículo de utopias 
sociais; canta o futebol, o amor, a dor, um cantinho e um violão. Apoiado 
em sólidas bases teóricas, Marcos napolitano faz uma análise histórica das 
diversas vertentes musicais e culturais que construíram a música popular 
brasileira, em suas diversas formas, gêneros e estilos.

andré Belo 

14	x	21	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	978-85-7526-054-8	|	Coleção	História	&...	Reflexões

HistóriA	&	livro	e	leiturA

u O livro é uma das fontes mais ricas de que o historiador dispõe. nele encon-
tramos as ideias do seu autor, as marcas do lugar social de onde escreveu, os 
indícios da produção e da venda da obra, do trabalho de ilustração, de grafismo, 
a materialidade e a espiritualidade do livro. Resistirá o livro à internet e aos 
apelos da leitura fragmentada e distanciadas? O que podemos aprender com 
os livros de nossos antepassados que sem cessar nos interpelam através de 
imagens no cinema, em telas ou em outros livros?
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14	x	21	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	978-85-7526-480-5	|	Coleção	História	&...	Reflexões

sérgio da mataHistóriA	&	religião	

u neste livro o autor faz um estudo arguto sobre as relações entre a história 
e a religião e, desta forma, também sobre a historiografia das religiões, e 
mostra a complexidade dos fenômenos religiosos e as dificuldades com as 
quais o historiador das religiões se depara. Em sua análise, também considera 
a tradição dos estudos religiosos, seja a história eclesiástica, seja a teologia, já 
que vê nessas disciplinas contribuições importantes para quem estuda ou quer 
compreender os fenômenos religiosos, e propõe a seus colegas pesquisadores 
um olhar ponderado e distanciamento crítico. 

José neWton coelHo meneses

14	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	85-7526-114-2	|	Coleção	História	&...	Reflexões

HistóriA	&	turismo	culturAl

u Relíquia ou memória? O tratamento que se dá ao patrimônio histórico-
cultural diversifica-se em formas e se enriquece em reflexões teóricas. O 
turismo, como a história, é uma construção, e ambos organizam um sistema 
de significados para as manifestações culturais que são apreendidas por intér-
pretes e publicizadas como possibilidades interpretativas. Portanto, este livro 
busca refletir sobre as aproximações metodológicas e instrumentais entre o 
trabalho do historiador e o do turismólogo.

Flávio saliBa cunHa 

14	x	21	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	978-85-7526-2528	|	Coleção	História	&...	Reflexões

HistóriA	&	sociologiA		

u Este livro trata das complexas relações entre essas duas disciplinas, que são 
complementares, mas que, no entanto, não vêm estabelecendo no decorrer dos 
tempos bases de uma colaboração mais efetiva. O autor procura identificar as 
linhas de convergência e distanciamento entre as duas disciplinas, na perspec-
tiva de autores que discutiram a questão no século passado, aborda a chamada 
Crise da História que começa a se configurar no final do século XIX e se dedica 
a apresentar uma análise sobre a discussão desenvolvida em publicação recente 
sobre alguns impasses da sociologia.

14	x	21	cm.	|	112	p.	|	IsbN:	85-7526-159-2	|	Coleção	História	&...	Reflexões

regina Horta duarteHistóriA	&	nAturezA		

u Este livro aborda a questão ambiental, um dos temas mais importantes e 
polêmicos de nossa contemporaneidade, a partir de uma perspectiva histórica 
das relações entre as sociedades humanas e o meio natural. Escrito com a 
preocupação de dialogar com um público mais amplo do que o pertencente 
aos meios acadêmicos e, portanto, buscando formas de expressão mais 
simples, não abdica, entretanto, da intenção de construir uma análise densa 
e atenta à complexidade das questões envolvidas, recusando perspectivas 
simplificadoras.
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15,5	x	22,5	cm.	|	360	p.	|	IsbN:	978-85-7526-538-3	|	

HistóriA	dA	“consciênciA	HistóricA”	ocidentAl	
contemporÂneA	–	HEGEL,	NIETZsCHE,	RICOEUR

u A relação entre história e filosofia é conturbada. Os historiadores nunca 
apreciaram a companhia dos filósofos, por creditarem à filosofia um caráter 
especulativo, abstrato. Este livro pretende refletir sobre esse mal-entendido 
a partir de uma primorosa abordagem de obras de filósofos sobre a história, 
fundamental para historiadores contemporâneos compreenderem a impor-
tância dos estudos filosóficos em sua prática; baseando-se principalmente 
em Hegel, nietzsche e Ricoeur. 

José carlos reis 

17	x	25	cm.	|	696	p.	|	IsbN:	978-85-7526-241-2

maria eFigÊnia lage de resende, 
luiZ carlos villalta (orgs.) 

HistóriA	de	minAs	gerAis	
As	mINAs	sETECENTIsTAs	–	vOL.2			

u As Minas Setecentistas volume 2, tal como o volume 1, faz uma análise da 
história de Minas inserida no contexto do Brasil Colônia e examinada em 
suas relações com Portugal e seu ultramar, ilustrada com dezenas de imagens 
e referenciada por uma extensa bibliografia sobre cada um dos campos de 
pesquisa. Este volume complementa o primeiro e trata de outros assuntos 
fundamentais para se entender as Minas setecentistas, como a Igreja, as 
artes e a influência da religiosidade, o cotidiano e a vida privada na época e 
a Inconfidência Mineira e os inconfidentes.

17	x	25	cm.	|	592	p.	|	IsbN:	978-85-7526-240-5

maria eFigÊnia lage de resende, 
luiZ carlos villalta (orgs.) 

HistóriA	de	minAs	gerAis	
As	mINAs	sETECENTIsTAs	–	vOL.1	

u Apresentar o que há de mais avançado e completo em historiografia de Mi-
nas Gerais: essa é a proposta da série História de Minas Gerais. Este primeiro 
volume reúne estudos que contam a história das Minas setecentistas  através 
de cinco pontos fundamentais: territorialização, urbanização e cartografia; 
a  política, a sociedade e a administração de Minas Gerais no século XVIII;  
a economia, a dinâmica evolutiva e o mercado interno; a escravidão, bem 
como a resistência, o cotidiano e a sua demografia; e as guerras, sedições e 
motins desse período.

14	x	21	cm.	|	440	p.	|	IsbN:	978-85-7526-303-7	|	Coleção	Linguagem	e	Educação

HistóriA	dA	culturA		
escritA	–	séCULOs	xIx	E	xx

u O livro reúne artigos que tiveram por objetivo comum reunir elementos para 
a construção de uma história da cultura escrita, particularmente no Brasil. 
Algumas perguntas nortearam a realização desses estudos: de que maneira, 
em uma sociedade marcada pelo analfabetismo, os indivíduos, as famílias e 
os grupos sociais distanciados, em maior ou menor grau, da cultura escrita, 
construíram modos de participação nessa cultura? Que tipo de cultura escrita 
essas práticas permitiram construir? 

ana maria de oliveira galvÃo, Juliana Ferreira de melo, maria 
José Francisco de souZa, patrÍcia cappuccio resende (orgs.) 
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A	HistóriA	entre	A	filosofiA	e	A	ciênciA		

u no século XIX, a história se emancipa da filosofia e da literatura e adere à 
ciência, mudando o foco das preocupações do historiador. Este livro mostra 
as três direções básicas da história científica naquele século: a orientação 
rankiana, a orientação diltheyniana e a orientação marxista. Já no século XX, 
os Annales formularão uma nova abordagem do tempo histórico, permitindo 
outra concepção sobre o evento e sobre a própria ação dos homens na história. 
O autor deste livro procura analisar essas direções, observando o que as separa 
das filosofias da história e o que as mantém sob seu domínio. 
14	x	21	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	85-7526-115-0

José carlos reis 

16	x	23	cm.	|	288	p.	|	IsbN:	85-7526-108-8

HistóriA	e	HistoriogrAfiA		
dA	educAção	no	brAsil
u Este livro é resultado das reflexões de pesquisadores e professores de História 
da Educação, organizadas em três partes: abordagens teórico-metodológicas 
da historiografia na produção da educação como objeto e abordagens concei-
tuais possíveis para a investigação da história da educação; interfaces entre 
história da educação e outros campos do conhecimento (ciência e psicologia) 
e perspectivas teórico-conceituais na pesquisa de diferentes temas da educação 
(manuais escolares, infância, alfabetização e educação física).

cyntHia greive veiga, tHais nÍvia 
de lima e Fonseca (orgs.) 

15,5	x	22,5	cm.	|	256	p.	|	IsbN:	978-85-7526-485-0	|	Coleção	História	e	Historiografia

HistóriA	e	psicAnálise
ENTRE	CIêNCIA	E	FICÇÃO	
u Michel de Certeau, uma das figuras mais importantes da Escola Francesa na 
área da história, não se limitou apenas à sua disciplina. E é justamente uma 
travessia pela psicanálise que fez com que ele produzisse esta obra, propondo 
uma análise da relação entre a história e a psicanálise e se aprofundando em 
questões que permeiam as duas áreas e que, para ele, até então não tinham 
recebido o devido tratamento.

micHel de certeau  
tradução: guilherme joão de Freitas teixeira 

15,5	x	22,5	cm.	|	320	p.	|	IsbN:	978-85-7526-365-5	|	Coleção	Historiografia	de	minas	Gerais

HistóriA	de	nossA	senHorA	em	minAs	gerAis	

u Este livro não somente mostra o povoamento e a formação histórica do Estado 
de Minas Gerais, mas procura compreender o fenômeno religioso como parte 
significativa da vida cultural da região. Informativo, rico em registros icono-
gráficos, este livro tem o mérito de se inscrever na ação ofensiva de seu autor 
pela defesa do patrimônio histórico e artístico mineiro. sua leitura interessará 
não apenas aos estudiosos de história social e cultural dos séculos XVIII e XIX, 
mas também a todos os que apreciam a arte religiosa, parte significativa da 
cultura no Brasil, como, de resto, no mundo inteiro.

augusto de lima JÚnior 



130

Hi
st

Ór
ia

 g
er

al
 | 

Hi
st

or
io

gr
aF

ia
 | 

Hi
st

Ór
ia

 d
o 

li
vr

o 

130

lucilia de almeida neves delgado 

16	x	23	cm.	|	136	p.	|	IsbN:	85-7526-194-0	|	Coleção	Leitura,	Escrita	e	Oralidade	

HistóriA	orAl	–	mEmóRIA,	TEmPO,	IDENTIDADEs	

u nenhuma história, pensada como processo e construção da trajetória da 
humanidade ao longo dos tempos, é oral. Quem diz isso é a autora Lucilia de 
Almeida neves Delgado. Logo nas primeiras páginas, ela deixa claro que história 
oral não se refere ao compartimento da história vivida, sendo, sim, o registro 
de depoimentos sobre essa vivência. Este livro é um objeto de reflexão e estudo 
sobre a história oral e a oralidade como mecanismo de expressão da memória, 
da vivência, do tempo e das identidades – sempre em formação.

14	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-409-6	|	Coleção	História	&...	Reflexões

aFonso de alencastro graÇa FilHo HistóriA,	região	&	globAlizAção

u A discussão sobre região e história regional por meio de múltiplas proposi-
ções historiográficas é o tema deste livro, que contempla a rica relação entre 
geografia e história. Partindo do entendimento de que o espaço é construído 
pelas preocupações que orientam o trabalho do historiador e que nenhuma 
delimitação se impõe, a princípio, de forma natural, o autor mostra que a 
coerência do recorte espacial precisa estar em sintonia com o objeto da pes-
quisa. Multidisciplinar, o debate que se constrói é um convite à apreciação de 
uma abordagem eclética das dimensões regionais na história e na atualidade.

13	x	21cm.	|	80	p.	|	IsbN:	978-85-7526-393-8	|	Coleção	Ensaio	Geral

roger cHartier – tradução: cristina antunes A	HistóriA	ou	A	leiturA	do	tempo			

u Este ensaio reflete sobre as interrogações que permeiam, hoje em dia, a 
escritura da história. A partir dos anos 1970 e das obras de Veyne, Hayde 
White e de Certeau, os historiadores discutiram duas questões essenciais: de 
um lado, a tensão entre a forma retórica e narrativa da história, partilhada com 
a ficção, e seu estatuto de conhecimento comprovado; de outro, a relação entre 
o lugar social em que a história como saber se produz (agora a universidade, 
anteriormente a cidade antiga, o mosteiro, as cortes, as academias) e a seus 
temas, técnicas e retórica.

15,5	x	22,5	cm.	|	224	p.	|	IsbN:	978-85-7526-522-2	|	Coleção	Historiografia	de	minas	Gerais

o	Homem	e	A	montAnHA	–	INTRODUÇÃO	AO	EsTUDO	
DAs	INFLUêNCIAs	DA	sITUAÇÃO	GEOGRÁFICA	PARA	A		
FORmAÇÃO	DO	EsPíRITO	mINEIRO

u Este livro, publicado pela primeira vez na década de 1940, figura entre as 
mais significativas tentativas de interpretar Minas Gerais em chave ensaís-
tica. O ensaio de João Camillo de Oliveira Torres traz ao leitor uma análise 
sólida sobre a personalidade singular do povo mineiro. Esta edição apresenta 
ainda análise crítica de historiadores e especialistas sobre essa perspectiva 
do autor, que ainda hoje é tida como verdade em diversos espaços sociais e 
políticos do País.

JoÃo camillo de oliveira torres 
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Francisco eduardo  
de andrade 

15,5	x	22,5	cm.	|	400	p.	|	IsbN:	978-85-7526-366-2		|	Coleção	Historiografia	de	minas	Gerais

A	invenção	dAs	minAs	gerAis		–	EmPREsAs,	DEsCObRImENTOs	
E	ENTRADAs	NOs	sERTõEs	DO	OURO	DA	AméRICA	PORTUGUEsA	
u As práticas e construções simbólicas que deram corpo e significado ao sertão 
rico em ouro e diamantes são abordadas neste livro. Uma das teses defendidas 
é a de que o território das Minas não nasceu espontaneamente do arrojo ban-
deirante nem da aventura, mas sim no entrecruzamento das memórias, a partir 
de uma ampla experiência coletiva de exploração, centrada na noção política 
e cultural de descobrimento. Por isso, esta pesquisa buscou reunir fragmentos 
de um tempo estendido, compondo o quadro criativo de uma singularidade 
no interior da América portuguesa.

15,5	x	22,5	cm.	|	208	p.	|	IsbN:	978-85-7526-327-3	|	Coleção	História	e	Historiografia

A	leiturA	e	seu	pÚblico	no	mundo	contemporÂneo
ENsAIOs	sObRE	HIsTóRIA	CULTURAL	
u Esta obra aborda a leitura e seu público de meados do século XVIII ao início 
do XX e testemunha o desenvolvimento da história cultural nos últimos dez 
anos. Focando a expansão da cultura do material impresso na Europa após 
1760, acompanha os meandros, as reviravoltas e as evoluções que assinalaram 
a passagem de uma atividade reservada a poucos para um lazer compartilhado 
por um vasto número de leitores. 

Jean-yves mollier 
tradução: elisa nazarian 

15,5	x	22,5	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	978-85-7526-413-3	

letrAs,	ofícios	e	bons	costumes	–	CIvILIDADE,	
ORDEm	E	sOCIAbILIDADEs	NA	AméRICA	PORTUGUEsA

u A autora traz uma análise de estratégias e práticas educativas que fizeram 
e ainda fazem parte da formação cultural brasileira. Ao se debruçar sobre a 
educação no período colonial, levando em conta a diversidade e as particu-
laridades da sociedade até então, elucida estas e outras questões: As práticas 
de leitura eram importantes na sociedade colonial? Como se obtinham as 
capacidades da leitura e da escrita? Que rede de relações eram tecidas em 
torno das diferentes práticas educativas?

tHais nÍvia de lima e Fonseca 

15,5	x	22,5	cm.	|	184	p.	|	IsbN:	85-7526-013-8

inAugurAndo	A	HistóriA	e	construindo	A		
nAção	–	DIsCURsOs	E	ImAGENs	NO	ENsINO	DE	HIsTóRIA

u Este livro reúne ensaios que discutem desde a construção das imagens da 
chegada dos portugueses ao Brasil através das crônicas e da historiografia 
subsequente até a análise de como o imaginário dos adolescentes brasileiros 
contemporâneos é influenciado pelo quadro Primeira Missa no Brasil. Re-
vendo, por um lado, autores consagrados através de um novo prisma, e, por 
outro, notando a importância de historiadores contemporâneos, os autores 
revitalizam visões consagradas e demonstram que não basta substituí-las por 
outras de valor oposto, mas sim de constituição semelhante.

lana mara de castro siman, tHais 
nÍvia de lima e Fonseca (orgs.) 
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15,5	x	22,5	cm.	|	136	p.	|	IsbN:	978-85-7526-542-0	|	Coleção	História	e	Historiografia

lugAres	pArA	A	HistóriA

u O historiador sempre tentou conciliar as exigências da objetividade com a 
necessidade de se reinterpretar o passado à luz do presente. neste livro, Arlete 
Farge reflete sobre a responsabilidade atual desse profissional: pensar no 
sofrimento, na violência e na guerra sem os reduzir a fatalidades e buscando 
explicar os mecanismos racionais que os criaram. Para isso, a autora se apoia 
na obra de Michel Foucault para pensar na escrita da história.

arlette Farge 
tradução: Fernando scheibe 

15,5	x	22,5	cm.	|	208	p.	|	IsbN:	978-85-7526-571-0

rio	doce	-	A	EsPANTOsA	EvOLUÇÃO	DE	Um	vALE

u Este livro apresenta a evolução da ocupação demográfica e econômica do vale 
do Rio Doce, em Minas Gerais, a partir de um estudo que demandou quatro 
anos de intensa pesquisa sobre a história da região. O autor mostra nesta obra 
como o vale do Rio Doce, região praticamente inexplorada até meados do século 
XVIII, cresceu demográfica e economicamente de maneira tão espantosa em tão 
pouco tempo e se tornou o centro da vida econômica de Minas Gerais, graças 
ao papel desempenhado na região por empresas mundialmente poderosas.

marco antÔnio tavares coelHo

16	x	23	cm.	|	376	p.	|	IsbN:	85-7526-236-x

sertão,	lugAr	desertAdo	–	O	CERRADO	
NA	CULTURA	DE	mINAs	GERAIs

u Este livro investiga as relações entre a sociedade do sertão mineiro e o 
seu ambiente natural, o Cerrado, dando continuidade ao trabalho iniciado 
em Florestas anãs do Sertão – O Cerrado na história de Minas Gerais. neste 
segundo volume, utilizando as ferramentas do etnoecologia, o patrimônio 
cultural sertanejo é examinado por meio de uma pesquisa de campo, realizada 
em comunidades escolhidas pela sua identidade indígena ou negra e pela forte 
presença de lavradores, vaqueiros e artesãos de quatro regiões do Cerrado 
Mineiro: Alto Jequitinhonha, norte, noroeste e Triângulo.

ricardo Ferreira riBeiro

15,5	x	22,5	cm.	|	232	p.	|	IsbN:	978-85-7526-565-9	|	Coleção	História	e	Historiografia

o	pequeno	x - DA	bIOGRAFIA	à	HIsTóRIA

u A historiadora sabina Loriga examinou a obra de pensadores que, ao longo 
do século XIX, buscaram restituir a dimensão individual da história: três his-
toriadores (Thomas Carlyle, Wilhelm von Humboldt, Friedrich Meinecke), um 
historiador da arte (Jacob Burckhardt), um filósofo (Wilhelm Dilthey) e um 
romancista (Leon Tolstoi). Mas que história é essa de “pequeno x”? A fórmula 
é do alemão Johann Gustav Droysen, que em 1863 escreveu que, se chamamos 
de A o gênio individual (aquilo que alguém é, possui ou faz), então podemos 
dizer que A é a soma de a + x, em que a designa o que vem das circunstâncias 
exteriores (país, época, etc.), e x resulta do talento pessoal, obra da livre vontade.

saBina loriga - tradução: Fernando scheibe 
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13	x	21	cm.	|	136	p.	|	IsbN:	978-85-7526-484-3	|	Coleção	Ensaio	Geral	

o	sociólogo	e	o	HistoriAdor	

u Em 1988, o historiador Roger Chartier recebeu o sociólogo Pierre Bourdieu 
num programa de rádio para uma série de cinco entrevistas, cujo conteúdo 
– restituído em seu contexto intelectual e político – é reproduzido integral-
mente neste livro. no decorrer de um diálogo em que, ao mesmo tempo, se 
manifestam tanto a cumplicidade quanto a nítida consciência das diferenças 
entre eles, o sociólogo e o historiador confrontam suas disciplinas e os res-
pectivos papéis desempenhados na sociedade.

pierre Bourdieu, roger cHartier 
tradução: guilherme joão de Freitas teixeira

15,5	x	22,5	cm.	|	224	p.	|	IsbN:	978-85-7526-520-8	|	Coleção	Historiografia	de	minas	Gerais

templos	modernos,	templos	Ao	cHão		
A	TRAjETóRIA	DA	ARqUITETURA	RELIGIOsA	mODERNIsTA	E		
A	DEmOLIÇÃO	DE	ANTIGOs	TEmPLOs	CATóLICOs	NO	bRAsIL

u Esta obra aborda a trajetória da arquitetura modernista em templos 
religiosos do Brasil e, em especial, em Minas Gerais. Partindo da polêmica 
demolição de uma igreja colonial para a construção de uma matriz moder-
nista na cidade de Ferros em meados da década de 1960, o autor desenvolve 
sua análise sobre como a arquitetura religiosa moderna marcou o país. 
Marcus Mariano Gonçalves ainda discute aqui os principais fatores que 
desencadearam o início das construções de templos religiosos modernos.

marcus marciano gonÇalves 
da silveira
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silvia Helena BarBi cardoso 

15,5	x	22,5	cm.	|	168	p.	|	IsbN:	978-85-86583-53-7

discurso	e	ensino		

u A maior contribuição da Análise do Discurso para o ensino é fazer com-
preender que a linguagem, por realizar-se na interação verbal entre locutores 
socialmente situados, não pode ser considerada independente de sua situação 
concreta de produção. Este livro trabalha a linguagem de um ponto de vista 
sócio-histórico, levando-se em conta as condições de produção do discurso. 
É um importante instrumento nas mãos do educador e do aluno para que 
este se torne cada vez mais capaz de interpretar textos e de produzi-los nas 
mais variadas situações discursivas.

constÂncia lima duarte (org.) 

16	x	23	cm.	|	376	p.	|	IsbN:	978-85-7526-383-9

dicionário	biobibliográfico	
de	escritores	mineiros
u Obra imprescindível para estudantes, professores, pesquisadores e amantes 
da literatura de Minas Gerais e do Brasil, este dicionário proporciona rápida e 
fácil consulta sobre a trajetória dos escritores mineiros do passado e do presente. 
Organizado por Constância Lima Duarte, a obra atualiza o leitor sobre a vida 
e a obra de escritores que nasceram ou que produziram no Estado, trazendo 
informações essenciais sobre aqueles que levaram (e ainda levam) ao mundo 
das letras as características das Minas Gerais.

ivete lara camargos Walty

15,5	x	22,5	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	85-86480-52-5	

corpus	rAsurAdo	–	ExCLUsÃO	E	
REsIsTêNCIA	NA	NARRATIvA	URbANA	

u Como se conforma o imaginário de segmentos sociais excluídos econômica 
e politicamente? Como é conformado esse imaginário pela literatura canoni-
zada? Que papel tem a abordagem realista no tratamento ficcional de questões 
como violência e pobreza? Como se conjugariam exclusão e resistência frente 
ao processo de globalização? Essas e outras questões são discutidas neste livro, 
que resgatou histórias contadas por habitantes de rua de Belo Horizonte, 
investigando-se sua estruturação e a visão de mundo aí veiculada.

ivete lara camargos Walty,  
maria Zilda Ferreira cury (orgs.) 

14	x	21	cm.	|	192	p.	|	IsbN:	85-7526-062-6	

drummond	–	POEsIA	E	ExPERIêNCIA				

u Professoras e experientes pesquisadoras da literatura brasileira, as organiza-
doras Ivete Lara Camargos Walty e Maria Zilda Ferreira Cury apresentam um 
conjunto de textos de renomados escritores e críticos literários sobre o poeta 
Carlos Drummond de Andrade. Falar de Drummond, dizem as autoras, é uma 
tarefa complexa, tanto pela extensão de sua produção ininterrupta, durante 
sete décadas, como também pela abrangência do seu universo temático, pela 
riqueza e pela variedade dos mecanismos de composição poética.



le
tr

as
 e

 l
in

gu
Ís

ti
ca

136

15,5	x	22,5	cm.	|	192	p.	|	IsbN:	978-85-7526-326-6

maria iZaBel Brunacci grAciliAno	rAmos	–	Um	EsCRITOR	PERsONAGEm

u A principal proposta do livro é analisar Vidas secas, de Graciliano Ramos, 
em perspectiva comparativa com os demais romances desse autor. Brunacci 
assim o faz revelando pontos como: os processos pelos quais o contexto so-
cial se estabelece como fator estruturante de suas obras, a forma como Vidas 
secas se insere na tradição literária brasileira e, ainda, sua relação com os 
momentos da história do Brasil, bem como soluções políticas, éticas e estéticas 
apresentadas por Graciliano nesse que é um dos textos mais importantes da 
literatura brasileira.

14	x	21	cm.	|	96	p.	|	IsbN:	978-85-7526-315-0	|	Coleção	biblioteca	Universitária

Florence carBoniintrodução	À	lingÜísticA

u Voltado principalmente para professores, pesquisadores, educadores e 
estudantes de graduação e pós-graduação das áreas de Letras, Comunicação 
e Ciências Humanas de forma geral, este livro introduz o estudo da linguís-
tica. A obra surpreende porque, mais do que apresentar essa ciência, explora 
aspectos contemporâneos do estudo dos discursos da linguagem. O olhar 
transdisciplinar sobre essa ciência que reflete de modo peculiar a sociedade 
em que se estabelece é bem explorado pela autora. Ela também trata do de-
senvolvimento histórico da linguística, da história das práticas dos linguistas, 
sua complexidade e seus aspectos teóricos.

maria naZaretH soares Fonseca, 
maria Zilda Ferreira cury

15,5	x	22,5	cm.	|	136	p.	|	IsbN:	978-85-7526-368-6

miA	couto	–	EsPAÇOs	FICCIONAIs	

u Este livro pressupõe que se esteja atento a uma perspectiva ocidentalo-
cêntrica, que tem influenciado, mesmo que inconscientemente, os estudos 
sobre a África feitos por cientistas sociais das diversas áreas do saber. A obra 
cumpre uma dupla função: por um lado, fornece instrumentos para o estudo 
interno das literaturas como sistemas autónomos – o que não significa o seu 
isolamento, o seu fechamento em relação a outro qualquer sistema. Por outro, 
consolida o seu reconhecimento como área de estudo eminente. 

16	x	23	cm.	|	320	p.	|	IsbN:	85-7526-128-2	

maria inÊs de almeida, sÔnia queiroZnA	cApturA	dA	voz	–	As	EDIÇõEs	
DA	NARRATIvA	ORAL	DO	bRAsIL

u O livro mostra como no século XIX, o Brasil, que havia menos de 300 anos 
vivia na oralidade primária, adentra o universo da letra, o mundo do impresso, 
da typographia, grafos, gramma e littera. Os homens das letras, os letrados, 
e os bacharéis se formam nas universidades europeias, em Coimbra, Lisboa, 
Paris. Os historiadores, críticos literários e folcloristas desejavam gravar a 
voz em letras de forma. Um Brasil que havia apenas meio século começava 
a dispor de seus próprios meios de reprodução da palavra, as máquinas de 
impressão, a autorização. 
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carolina marinHo

14	x	21	cm.	|	184	p.	|	IsbN:	978-85-7526-372-3		

poéticAs	do	mArAvilHoso	no	cinemA	e	nA	literAturA	

u Este livro retoma o conceito do maravilhoso desde suas primeiras ma-
nifestações na literatura mitológica até a contemporaneidade, quando ele 
irrompe nas possibilidades de uma cultura audiovisual e digital. Inspirada 
na obra de Tzvetan Todorov, que considera o maravilhoso como um gênero 
narrativo, a autora estabelece um diálogo entre literatura e cinema, sem 
deixar de investigar a incursão do maravilhoso nos relatos de viagem, nas 
artes plásticas e em diversos outros registros.

solange FernándeZ ordÓñeZ  
tradução: cristina antunes 

15,5	x	22,5	cm.	|	248	p.	|	IsbN:	978-85-7526-374-7		

o	olHAr	de	borges	–	UmA	bIOGRAFIA	sENTImENTAL	

u  “Borges será nosso clássico de Literatura, assim como é shakespeare para os 
ingleses, Cervantes para os espanhóis e Goethe para os alemães”. A afirmação 
é da autora desta biografia, menos voltada aos fatos e mais para como se cons-
truiu a vida de Jorge Luis Borges. Para conceber a obra, a autora lançou mão 
de valiosas ferramentas, como manuscritos utilizados pelo escritor ao longo 
de 20 anos, depoimentos da mãe dele, uma seleção que o próprio Borges fez 
dos acontecimentos relevantes de sua infância e registro de seus comentários 
entre amigos, em palestras e entrevistas.

Jean-micHael rey  
tradução: ruth silviano Brandão

14	x	21	cm.	|	192	p.	|	IsbN:	85-7526-055-3	

o	nAscimento	dA	poesiA	–	ANTONIN	ARTAUD		

u no início de 1943, depois de anos em silêncio, Antonin Artaud, encerrado 
no asilo de Rodez, recomeçou a escrever. O autor deste traz para seus possíveis 
leitores e para os leitores de Antonin Artaud trechos do poeta dos quais faz 
uma leitura teórica e crítica.  E faz mais que isso, pois foi capaz de manter 
com sua obra um diálogo poético, emocionado e emocionante. A leveza do 
texto esconde, no entanto, o peso do instrumental conceitual que sustenta 
uma leitura minuciosa, sofisticada e criativa.

eneida maria de souZa

13	x	21	cm.	|	112	p.	|	IsbN:	978-85-7526-379-2

o	século	de	borges

u A autora, professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais 
e uma das maiores críticas literárias em atividade no país, afirma que “o 
consagrado valor atribuído à obra de Borges encontra, nos dias atuais, o que 
poderíamos denominar “o verbete Borges”, inscrito na suposta Enciclopédia 
Literária Global e visitado pelos mais heterogêneos leitores e usuários”. Esta 
publicação recria e reconta o universo de Borges a partir de determinadas 
situações vividas pelo autor.
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14	x	21	cm.	|	208	p.	|	IsbN:	85-7526-082-0	

Walter BarBosa lacerda FilHoos	signos	de	umA	educAção		

u Este livro apresenta uma leitura original da obra de João Cabral de Melo 
neto a partir do estudo da função desempenhada pelos signos pedra e água 
na constituição diferencial da poética cabralina. O autor ressalta, baseando-se 
em princípios críticos e teóricos, como esses signos compõem a lógica de uma 
educação, entendida como articulação entre experiência humana e reflexão 
literária e artística, das mais bem realizadas da moderna literatura brasileira.

18	x	18	cm.	|	180	p.	|	IsbN:	85-86583-66-9

tania dauster, pedro garcia (orgs.)teiA	de	Autores

u nem tudo o que cai na rede é autor. Pode ser leitor. Mas nem todo leitor 
se transforma em autor. O que faz com que alguém que esteve às voltas com 
letras, números, frases inteiras, parágrafos, ilustrações, desenhos, figurinhas e 
HQs feitos por outros transforme-se em alguém que componha frases, figuras 
e histórias com princípio, meio e fim para outros? O que faz com que se atra-
vesse a linha que divide o universo letrado em duas partes complementares e 
indispensáveis uma à outra? Talento? Vocação? Disposição de bens culturais? 
Procure a resposta neste livro.

14	x	21	cm.	|	192	p.	|	IsbN:	85-86583-01-4

aparecida paivaA	voz	do	veto	–	A	CENsURA	CATóLICA	à	LEITURA	DE	ROmANCEs	

u nos últimos anos, muito tem se falado e estudado sobre a censura ao dis-
curso político, mas a censura à literatura ainda é pouco pesquisada. Este livro 
é dedicado exatamente a esse último tema – ao qual a autora dá o nome de 
“veto à obra literária” –, e oferece ao leitor uma profunda análise à crítica 
literária católica de tendência moralista e conservadora, praticada no início 
do século XX no Brasil, além de uma denúncia sobre os equívocos da prática 
católica ao longo dos anos sobre o discurso crítico.



literatura Brasileira | literatura estrangeira

literatura Brasileira 
literatura estrangeira 



140

li
te

ra
tu

ra
 B

ra
si

le
ir

a 
| l

it
er

at
ur

a 
es

tr
an

ge
ir

a

paul valéry – tradução: tomaz tadeu 

13	x	18	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	978-85-7526-441-6	|	Coleção	mimo

AlfAbeto

u Conta o autor que lhe pediram que escrevesse 24 fragmentos de prosa (ou 
de versos) cuja primeira palavra começasse por uma das letras do alfabeto. 
Tratava-se de utilizar 24 letras ordenadas, em xilogravura, que se pretendia 
publicar com o auxílio de alguma literatura. Veio-lhe a ideia de ajustar essas 
XXIV peças a serem escritas às XXIV horas do dia; a cada uma das quais se 
pode facilmente corresponder um estado e uma ocupação ou uma disposição 
da alma diferente; decisão bastante simples.

WaltHer moreira santos 

14	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-347-1

o	ciclistA	

u Emocionante e surpreendente. Assim pode ser definido este livro, obra 
vencedora da primeira edição do Prêmio José Mindlin de Literatura. segundo 
o autor, Walther Moreira dos santos, já premiado e conhecido da crítica es-
pecializada, trata-se de um livro sobre a beleza do perdão, da esperança e da 
compaixão. Com uma narrativa atraente, O Ciclista tem ingredientes capazes 
de conquistar e envolver o leitor que aprecia uma história bem contada, com 
personagens interessantes que se relacionam de forma intrigante e curiosa.

BeatriZ de almeida magalHÃes 

14	x	20,5	cm.	|	232	p.	|	IsbN:	978-85-7526-442-3

cAso	oblíquo			

u Premiado pelo Programa Petrobras Cultural, este romance busca reavivar, 
sob a forma livre da ficção, a atmosfera historiada como “ciclópica”, instalada a 
partir de 1894 no Curral Del Rei, com a cravação da estaca zero da construção 
da nova Capital de Minas Gerais. O evento é abordado em seu impacto sobre 
o cotidiano. A narrativa, embasada em fatos reais, dialoga com as notícias dos 
jornais, tomando como uma das vozes a do vigário da freguesia, que permitia 
ao congado adentrar a antiga Matriz da Boa Viagem com suas vestimentas, 
ornatos, zabumbas, puítas, sambucas e reco-recos, numa missa não só can-
tada, mas quase dançada.

14	x	21	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-570-3

coletivo	21	

u O Coletivo 21 é um grupo formado por autores mineiros que, juntos, têm 
mais de 300 títulos publicados nos mais variados gêneros literários, muitos 
deles premiados e reconhecidos no Brasil e no exterior. Esta antologia reúne 33 
textos, e possui uma proposta diferenciada: um mosaico de contos, crônicas, 
versos e aforismos, trechos de romance e biografia, além de um texto visual. 

adriano macedo (org.)
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14	x	21	cm.	|	152	p.	|	IsbN:	978-85-7526-585-7	

um	fAlcão	no	punHo

u A inércia, a contemplação interior e exterior, o estranhamento, a transmu-
tação da cultura e da natureza em escrita são a matéria de Maria Gabriela 
Llansol. Um Falcão no Punho se refere ao impulso de escrever, através do qual 
ela ressensibiliza coisas, fatos e ideias ao seu redor. A interpenetração de vida 
e escrita é o que a move. Borrando os limites entre literatura e filosofia, assim 
como entre o diário pessoal e a ficção, Llansol cria uma mitologia própria, 
onde conjuga elementos díspares em improváveis jogos de sentido. 

Arnaldo Antunes

maria gaBriela llansol 

14	x	22	cm.	|	144	p.	|	IsbN:	978-85-7526-555-0	

exemplAr	disponível	Ao	roubo

u Com prefácio em formato de poema, escrito pelo músico e ex-vocalista dos 
Mutantes Arnaldo Dias Baptista este livro é resultado da criação coletiva de 
seis jovens – músicos, poetas e artistas plásticos – de Belo Horizonte. Mais 
do que uma coletânea, a obra reúne 80 poesias, cada uma delas criada em 
conjunto pelo grupo, que atribui sua autoria a um personagem fictício: Miguel 
Capobianco-Livorno.

miguel capoBianco-livorno

macHado de assis	–	análise e comentários: letícia malard

15,5	x	22,5	cm.	|	427	p.	|	IsbN:	85-8658-315-4

esAÚ	&	JAcó				

u Terceiro volume da coleção Leitura Literária, Esaú e Jacó é um clássico da 
última fase machadiana. Trata-se da história de Pedro e Paulo, gêmeos idênticos 
que brigam desde o útero e crescem rivais em tudo, inclusive no amor da jovem 
Flora. Organizada, comentada e explicada pela professora Letícia Malard, esta 
é uma edição única, que conta com centenas de verbetes com comentários, 
análises e vocabulários que facilitam o entendimento do texto. Para completar, 
um apêndice no qual Wilton Cardoso faz uma significativa reflexão sobre o 
conselheiro Aires, personagem importante e também narrador da história.

14	x	21	cm.	|	152	p.	|	IsbN:	978-85-7526-586-4	

finitA

u Eu leio assim este livro: Há uma casa, que abriga uma mulher, que escreve 
num caderno. Finita, essa mulher escreve no caderno para que não se afaste 
de seu corpo a linha montante que conduz à velhice. Mas essa mulher sabe 
que todos os tempos imagináveis estão a desenrolar-se para sempre. Infinitos.

Lucia Castello Branco

maria gaBriela llansol 
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17	x	24	cm.	|	80	p.	|	IsbN:	978-85-7526-588-8	

mAcHAdo	de	Assis	por	Jovens	leitores

u A partir de uma oficina de leitura, oferecida como atividade complementar 
na Escola sEsC de Ensino Médio do Rio de Janeiro, surgiu o Clube de Leitores 
da instituição. Inicialmente com sete alunos, as sessões de leituras e análises 
de textos despertaram nos estudantes o prazer em ler e fomentaram trocas 
de experiências sobre literatura. E Machado de Assis foi o autor escolhido 
para o exercício literário que correspondia ao produto final da oficina: textos 
selecionados e apresentados pelos alunos participantes.

Fernanda Freitas, vagner amaro (orgs.) 

14	x	21	cm.	|	152	p.	|	IsbN:	978-85-7526-587-1	

inquérito	Às	quAtro	confidênciAs

u Llansol propõe a escrita como o ato de fazer amor. O amor como o ato 
de escrever. Mais que citando, mas se conectando além do tempo e espaço 
com aqueles de quem é legente-amante: Pessoa, Herberto Helder, Rimbaud, 
Parmênides, Emily, entre outros. Em cada detalhe observado e narrado se 
percebe e assimila a consciência total do fazer parte. A arte como forma de 
reconhecimento de si e de cada pequena parte do todo. Uma só coisa. Llansol 
nos faz penetrar no mundo do “entre o há e o não há”. Um jeito diverso de 
estar entre o ser e o não ser.

Alice Ruiz

maria gaBriela llansol 

14	x	21	cm.	|	88	p.	|	IsbN:	978-85-7526-578-9

Je	nAtHAnAël

u O que vem a ser um texto para se foder, e seria ele apenas fodível em determinada 
língua? O pau-duro literário existe? Quem quer nathanaël? Eu quero eu quero. só 
que ele não existe. Ele não está te beijando. Ele não deixa sua cama desarrumada. 
Ele não deixa seu colchão com dobras. Ele não te trai. O chão azulejado está frio, 
e seus pés estão descalços. nathanaël foi embora, mas também ele nunca esteve 
aqui nem uma única vez. Ele é um garoto queer, um garoto amável, quem sabe 
até mesmo um garoto comível, e estamos molhadas ou duros enquanto viramos 
as páginas e imaginamos sua respiração. não tem nem como ficar de luto por ele, 
porque ele não está morto. Ele não está morto porque ele não está vivo. ninguém 
sabe quem é nathanaël. Você o viu? só o vi de costas num quadro de resto não muito 
bom. Ouvi dizer que ele gosta de correr na chuva e de dormir com os olhos abertos.

natHanaël – tradUçãO: thiagO gOmide nasser  

14	x	21	cm.	|	104	p.	|	IsbN:	978-85-7526-577-2	

incubAção	–	um	espAço	pArA	monstros

u Incubação celebra a capacidade de se remendar retalhos de vida para formar 
um único tecido – traçando os mais simples desejos para conectar corpos, 
palavras, culturas, no momento em que eles ameaçam se tornar próteses, 
amputações. Com seu corpo global e sua mente acurada, Bhanu Kapil mapeia 
a jornada poética e extasiante entre a dor e o insight. Um verdadeiro marco.

Thalia Field

BHanu Kapil 
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ney mourÃo

14	x	21	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	978-85-7526-332-7	

notAs	dispersAs	pelAs	pAredes	

u Há quase 20 anos, quem andava pela cidade de Belo Horizonte sempre via 
pequenos poemas grafitados em seus muros, paredes e tapumes de constru-
ções. Em meio à correria do trânsito e à pressa indecifrável dos pedestres, lá 
estavam versos que se tornaram conhecidos, encantados, cheios de magia e 
mistério. Em cada poema, uma assinatura: o “Poeta à Procura de Editor”. Ali 
estava, mais que poemas, um convite à crença, à busca! O poeta brincou, assim, 
com os espaços e com a forma. seus versos, ora publicados, às vezes eram 
caóticos, apressados, outras, românticos, e, de pronto, afixados nas paredes. 
Vibrantes como canções. 

13	x	18	cm.	|	152	p.	|	IsbN:	978-85-7526-376-1	|	Coleção	mimo	

cHarles Baudelaire – tradução: tomaz tadeu meu	corAção	desnudAdo	

u Esta obra é uma reunião de manuscritos deixados por Charles Baudelaire, 
papéis avulsos, soltos e sem ordem, que foram entregues ao escritor e crítico 
de arte Charles Asselineau. Posteriormente, esses papéis chegaram às mãos 
de Auguste Poulet-Malassis, editor de várias publicações de Baudelaire. O 
livro reúne três séries: Rojões, produzida, segundo os escritores Crepet e 
Blin, entre 1855 e 1862; Meu coração desnudado, escrita entre 1859 e 1866 e 
Higiene, do mesmo período. 

15,5	x	22,5	cm.	|	264	p.	|	IsbN:	85-8658-342-1

macHado de assis
análise e comentários: letícia malardmemóriAs	póstumAs	de	brás	cubAs

u Considerado um dos romances mais importantes da literatura universal, 
Memórias Póstumas de Brás Cubas é o quarto integrante da coleção Leitura 
Literária. Esta edição da célebre história do “defunto-autor” contém mais de 1.000 
verbetes com comentários, análises e vocabulários elaborados pela doutora, 
pesquisadora e ensaísta literária Letícia Malard. O texto utilizado nesta edição é 
estabelecido pela Comissão Machado de Assis, formada pelos filólogos Antônio 
Houaiss, Antônio José Chediak, Celso Ferreira da Cunha e J. Galante de sousa.

virginia WoolF 	–	tradução: tomaz tadeu 

15	x	23	cm.	|	IsbN:	978-85-7526-603-8

mrs	dAlloWAy	–	estoJo				

u Este estojo apresenta nova tradução de um dos mais importantes romances 
de Virginia Woolf, Mrs Dalloway, apresentada numa edição muito especial. são 
dois volumes em capa dura, acondicionados num belíssimo estojo. Um deles 
é o romance propriamente dito. O outro é uma espécie de livro de anotações 
ou de apontamentos,  com frases de Virginia Woolf sobre a leitura e a escrita 
e finamente ilustrado por Maíra Martins Redin. A tradução, de Tomaz Tadeu, 
é enriquecida com textos do próprio tradutor sobre a vida de Virginia Woolf 
e sobre a estética de sua ficção, além de abundantes notas.
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15,5	x	22,5	cm.	|	94	p.	|	IsbN:	85-86583-12-x

primeiros	cAntos	de	gonçAlves	diAs

u Este segundo volume da coleção Leitura Literária apresenta ao leitor o pri-
meiro conjunto de poemas publicado por Gonçalves Dias: “Primeiros Cantos”, 
o qual, mesmo sendo uma obra significativa do período romântico brasileiro, 
até hoje foi pouquíssimo editado. Baseando-se nas mais importantes edições 
de “Primeiros Cantos”, Letícia Malard realiza um trabalho para tornar a poesia 
de Gonçalves Dias mais acessível ao leitor atual. 

Organização, análise e comentários:  
letícia malard 

Organização, análise e comentários:  
letícia malard 

15,5	x	22,5	cm.	|	94	p.	|	IsbN:	85-86583-11-1

poemAs	de	gregório	de	mAtos	

u A obra reúne, em um único volume, 25 poemas do autor, representando as 
várias facetas do escritor brasileiro barroco mais relevante da nossa literatura. 
Voltado para os amantes de um bom texto e para estudantes e professores de 
literatura dos ensinos fundamental e médio, o livro oferece recursos importantes 
à compreensão da Literatura Brasileira, não só por apresentar poemas de um 
ilustre escritor como também por ser acrescido de informações, interpretações 
e análises feitas por uma grande conhecedora de Literatura, Letícia Malard.

14	x	21	cm.	|	208	p.	|	IsbN:	978-85-7526-369-3	

marcus Freitaspeixe	morto	–	ROmANCE	POLICIAL	

u Um dos vencedores do Prêmio Petrobras Cultural 2007 na categoria Lite-
ratura, este romance policial chama atenção do leitor pelo apuro estético do 
texto, pelo enredo surpreendente e instigante e pela narrativa bem costurada. 
A história se passa em Belo Horizonte e se desenrola a partir de uma pergunta 
que atormenta o personagem central: Quem poderia ter matado Ascânio 
Guedes, encontrado morto na Lagoa da Pampulha com peixes inundando-lhe 
a boca? Por trás desse mistério, fatos intrigantes capturam o leitor aficionado 
por suspenses criativos. 

adriano macedo 

14	x	21	cm.	|	96	p.	|	IsbN:	978-85-7526-334-1	

o	retrAto	dA	dAmA

u O retrato da dama reúne dez estórias nas quais se constata o texto totalmente 
amadurecimento, a absoluta concisão do estilo e o perfeito domínio da arte de 
narrar de Adriano Macedo. Do primeiro ao último conto, ele repinta, com cores 
às vezes densas, às vezes tragicômicas, temas tão antigos quanto a história do 
homem: envelhecimento, solidão, ciúme, vingança, culpa, luxúria, cobiça... e 
bem ao jeito mineiro: sem firulas. A sobriedade na composição dos conflitos 
básicos dos personagens e suas resoluções é um dos pontos altos da obra. 
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seu	corpo	figurAdo	

u Seu Corpo Figurado faz uso surpreendente da segunda pessoa nas três 
novelas sobre o poeta Hart Crane e os pintores Balthus e Francis Bacon. 
suas narrativas, lidas como versos, são ao mesmo tempo precisas e repletas 
de possibilidades de desenvolvimento, perfeitas para captar como as vidas 
dos artistas tomam forma.

Time Out New York

douglas a. martin – tradução: daniel galera  

14	x	21	cm.	|	152	p.	|	IsbN:	978-85-7526-575-8

BeatriZ de almeida magalHÃes 

14	x	21	cm.	|	136	p.	|	IsbN:	85-7526-077-4

sentimentAl	com	filtro	

u Obra de estreia da premiada autora Beatriz de Almeida Magalhães na ficção, 
este romance apresenta uma jovem que, numa Belo Horizonte aparentemente 
ainda tocada por uma sorte de plenitude limitada, com ícones, paisagens 
mentais e um arranjo de forças, afetos e seres autônomos, vai provar sua 
alma. Recheado de ironia e uma astuta organização estética e literária, o livro 
foi o grande vencedor do I Prêmio nacional Vereda literária, na categoria 
“Romance”, em 2002.

letÍcia mallard 

14	x	21	cm.	|	160	p.	|	IsbN:	978-85-7526-130-9	|	Coleção	Linguagem	e	Educação

triste	fim	de	policArpo	quAresmA	–	Lima	barreto

u A coleção Leitura Literária traz ao leitor mais uma consagrada obra da Li-
teratura Brasileira: Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Con-
siderado um dos mais importantes romances brasileiros do século XX, a obra 
apresenta a história do sofrido nacionalista durante o início da República bra-
sileira. A presente edição, organizada e comentada por Letícia Malard, facilita 
a leitura e contextualiza o leitor à época da República Velha brasileira.
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Wilson martins de assis 

14	x	21	cm.	|	184	p.	|	IsbN:	978-85-7526-331-0

gestão	dA	informAção	nAs	orgAnizAções	
COmO	ANALIsAR	E	TRANsFORmAR	Em	CONHECImENTO		
INFORmAÇõEs	CAPTADAs	NO	AmbIENTE	DE	NEGóCIOs

u Para enfrentar a competitividade em nível global, as organizações precisam 
investir em um sistema eficaz na busca e na disseminação de informação. Por 
isso, o autor mostra meios para se analisar e transformar em conhecimento 
informações captadas no ambiente de negócios. Voltado para os se interessam 
em acompanhar o ambiente de negócios por meio de uma visão integrada e do 
uso racional dos produtos de informação, este livro mescla uma enriquecida 
pesquisa teórica com um leque de exemplos práticos.

antonio caBral, leonardo coelHo (orgs.) 

16	x	23	cm.	|	352	p.	|	IsbN:	85-7526-198-3

mundo	em	trAnsformAção	–	CAmINHOs	
PARA	O	DEsENvOLvImENTO	sUsTENTÁvEL 	

u Trilhar caminhos para o desenvolvimento sustentável é o desafio de pes-
soas e instituições empenhadas em transformar o mundo. Alguns ocupam o 
campo teórico, outros estão na prática. Como a teoria inspira a prática, esta, 
por sua vez, inspira a pesquisa. Por isso, estão reunidos nesta obra artigos 
de especialistas da área social e casos de sucesso dos projetos de fundações 
e associações mineiras, ferramentas que devem inspirar o leitor a uma nova 
postura e atitude no trabalho e na vida. 

maria virgÍnia de Figueirdedo p. do 
couto rosa, marlene aparecida gonZales 
colomBo arnoldi 

16	x	23	cm.	|	112	p.	|	IsbN:	978-85-7526-179-8

A	entrevistA	nA	pesquisA	quAlitAtivA	
mECANIsmOs	PARA	vALIDAÇÃO	DOs	REsULTADOs		

u Para as autoras, a entrevista é a metodologia indicada como mecanismo de 
validação de resultados na pesquisa qualitativa. Para essa prática, elas propõem 
questionamentos como: Quais são os procedimentos viáveis e os que jamais 
devem ser usados na entrevista? Para isso deve saber da necessidade de se 
estabelecer a confiabilidade entre o entrevistador e o entrevistado, entre outras 
coisas. A proposta desta obra é propiciar condições aos futuros pesquisadores 
para que optem consciente e adequadamente pela entrevista.
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mÔnica Bara maia (org.)

15,5	x	22,5	cm.	|	196	p.	|	IsbN:	978-85-7526-335-8

direito	de	decidir	–	múLTIPLOs	OLHAREs	sObRE	O	AbORTO

u A partir de múltiplos olhares, este livro lança luzes à discussão sobre o aborto 
induzido no Brasil. A organizadora reúne artigos de especialistas de diversas 
áreas do conhecimento (direito, medicina, psicologia, biologia, filosofia, his-
tória e sociologia), diversificando e qualificando os argumentos em defesa da 
vida, da saúde física e mental e da autonomia das mulheres. Afinal, apesar da 
legislação restritiva e criminalizante, milhares de abortos são praticados clan-
destinamente, sendo a quarta causa de morte materna no país. Urge, portanto, 
que se aprofunde o debate com a delicadeza que o assunto merece. 

15,5	x	22,5	cm.	|	272	p.	|	IsbN:	85-7526-003-0

envelHecer	–	HIsTóRIAs,	ENCONTROs,	TRANsFORmAÇõEs

u O livro aborda o envelhecimento através de um ponto de vista novo, conhecido 
como o novo Paradigma do Envelhecimento, e é também fruto de pesquisa 
acadêmica e da prática profissional do autor. Conforme o próprio defende, en-
velhecer não está reservado apenas aos velhos, não é o fim, mas, sim, processo 
contínuo de transformação do homem como ser único. Pedro Paulo Monteiro 
nos mostra neste livro que a velhice não é fato estático e nem um bicho de sete 
cabeças, a partir de relatos emocionantes e envolventes de histórias, encontros 
e transformações vivenciadas pelas pacientes do autor.

pedro paulo monteiro 

16	x	23	cm.	|	152	p.	|	IsbN:	85-7526-231-9

entre	cArtAs	e	recortes,		
A	psicAnálise	no	cotidiAno

u Este livro pretende mostrar que as cartas continuam sendo um meio de trocas 
e de interlocuções extremamente prazerosas e eficientes. Os organizadores 
apresentam aqui cartas abertas, trocadas entre oito psicanalistas que expres-
sam as inquietações e desassossegos destes profissionais advindos da clínica 
psicanalítica. no zig-zag dessas cartas, questões sobre a contemporaneidade, a 
psicanálise e a vida são abordadas de forma leve e descontraída, como mostra 
o livro, que convida o leitor a entrar na roda e pensar sobre este tempo de fast-
food, pelo qual corremos o risco de nos fazer engolir.

ana maria portugal, Ângela maria de araÚJo, 
porto Furtado, gilda vaZ rodrigues,  
maria auxiliadora BaHia, tHais gontiJo

15,5	x	22,5	cm.	|	152	p.	|	IsbN:	978-85-7526-377-8

Ângela mucidaescritA	de	umA	memóriA	que	não	
se	ApAgA	–	ENvELHECImENTO	E	vELHICE

u Esta obra traça um paralelo entre os processos da escrita e do envelhe-
cimento, através da psicologia e da psicanálise. Temas como sexualidade e 
morte são discutidos, com o auxílio de Freud e Lacan. Utilizando uma escrita 
sincera, a autora desembaraça todos esses processos através de uma análise 
sobre relatos de vários idosos com quem trabalhou desde 1992. Histórias 
como a de um senhor que, ao se apaixonar aos 75 anos, aprende a andar de 
bicicleta para seguir a direção do amor trazem à obra uma profunda reflexão 
acerca da velhice, da memória, do amor, dos sentimentos.
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tHais gontiJo, gilda vaZ rodrigues, angela araÚJo porto 
Furtado, ana maria portugal maia saliBa (orgs.)

16	x	23	cm.	|	256	p.	|	IsbN:	85-7526-096-0	

A	escritA	do	AnAlistA		

u Esta obra apresenta um conjunto de textos assinados por analistas de 
diversas instituições de psicanálise que apontam a estreita relação entre 
arquivo e escrita. Os autores confirmam, de maneira explícita, que a 
impressão no papel de arquivos particulares guarda analogias com as 
marcas – visíveis ou não – inscritas no corpo de cada sujeito. Esta pu-
blicação é, sobretudo, uma descrição real do funcionamento do trabalho 
analítico na Psicanálise.

16	x	23	cm.	|	200	p.	|	IsbN:	978-85-7526-471-3	|	Coleção	Invenções	Democráticas

espinosA	e	A	psicologiA	sociAl
ENsAIOs	DE	ONTOLOGIA	POLíTICA	E	ANTROPOGêNEsE

u A unidade do conjunto dos textos deste livro está na abordagem espinosana 
da questão da diferença antropológica e, mais particularmente, da articula-
ção entre uma ontologia política e o pensamento da antropogênese. O leitor 
segue um fio que os estudos espinosanos jamais tinham seguido até então. A 
partir de conceitos-chaves de “estratégia do conatus” e de “resistência ativa” 
(conceitos que foram elaborados em seus trabalhos anteriores), Laurent Bove 
mostra o quanto a filosofia de Espinosa esclarece o processo de antropogênese 
assim como seus impasses históricos.

laurent Bove 

tradução: david calderoni et al.

16	x	23	cm.	|	268	p.	|	IsbN:	978-85-7526-524-6	|	Coleção	Invenções	Democráticas

A	invenção	democráticA	
Os	LImITEs	DA	DOmINAÇÃO	TOTALITÁRIA

u Esta tradução coloca o leitor brasileiro em contato com um pensador que é 
referência para os conceitos de totalitarismo e de democracia. Claude Lefort 
apresenta aqui uma nova concepção para a prática democrática no mundo, 
que iluminou a ação dos movimentos sociais e populares por direitos bem 
como revelou ao movimento de esquerda um caminho para o fazer político 
como trabalho dos conflitos e das contradições, abrindo o tempo histórico 
para o trabalho com as diferenças.

claude leFort 
tradução: isabel loureiro, maria leonor F. r. loureiro 

16	x	23	cm.	|	208	p.	|	IsbN:	978-85-7526-474-4	|	Coleção	Invenções	Democráticas

marcelo gomes Justo (org.)invenções	democráticAs	
A	DImENsÃO	sOCIAL	DA	sAúDE

u As Invenções Democráticas constituem a junção de vários movimentos 
surgidos em setores distintos e que, depois de evoluírem, cada um a seu modo, 
descobriram que tinham princípios comuns, o que abre a possibilidade de 
que tenham efeitos sobre a sociedade que sejam complementares. O assunto 
tratado aqui é a relação entre o nupsi-UsP, a dimensão social da saúde e as 
Invenções Democráticas. Dimensões centrais do humano, como produção 
material, educação, justiça, política e filosofia, aparecem articuladas com a 
saúde, como bem-estar físico, mental e social.
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marisa decat de moura (org.) 

16	x	23	cm.	|	216	p.	|	IsbN:	85-7526-160-6

psicAnálise	e	HospitAl	–	NOvAs	vERsõEs	
DO	PAI:	REPRODUÇÃO	AssIsTIDA	E	UTI

u “nesta obra, o leitor encontrará relatos de inúmeras situações de ruptura de 
um padrão de relações, que produzem um escoamento do tempo do sujeito e 
culminam em momentos de crises ou de urgência de atendimento. Entre tais 
situações, o livro destaca, por exemplo, o prognóstico vital para um recém-nascido; 
angústias maternas quanto ao futuro do bebê e do companheiro que se torna pai; 
fragilidades dos homens que não conseguem tolerar o anúncio do Outro de que 
será pai; a prematuridade, traumática por definição, desse anúncio etc.” 

Jeferson Machado Pinto

Bernardo dania guiné

15,5	x	22,5	cm.	|	168	p.	|	IsbN:	85-8658-377-4

ops!	Aprendendo	A	viver,	com	Aids

u “Peguei o resultado positivo para HIV com a mesma resignação com que se 
recebe um boletim vermelho na escola. Restava digerir a fatalidade e perceber, 
de verdade, o que eu estava sentindo. Mas eu não estava sentindo nada. Eu 
não era nada e sequer me preocupava com meu futuro. Eu sequer tinha tido 
tempo de vida para sonhar alguma coisa. Era novo demais. Tinha 19 anos! Mal 
começara a fazer sexo e já estava infectado! Que merda! Eu não sentia nada. 
Eu não pensava em nada. Eu era um grande tubo de ensaio cheio de vírus.” 

tÂnia Ferreira 

15,5	x	22,5	cm.	|	120	p.	|	IsbN:	85-7526-014-6	

os	meninos	e	A	ruA	–	UmA	INTERPELAÇÃO	à	PsICANÁLIsE	

u Baseado na experiência e na pesquisa da autora, este livro discute vários 
aspectos da vida de crianças e adolescentes com trajetória de vida na rua. 
Embora tendo na Psicanálise a mais importante interlocutora, a autora procura 
não permitir que este discurso mascare questões político-sociais responsáveis 
pela miséria com que vivem essas crianças e adolescentes, trazendo indica-
dores que podem contribuir e delinear políticas de assistência, enlaçando as 
dimensões clínica, pedagógica e política.

14	x	21	cm.	|	116	p.	|	IsbN:	85-7526-086-3

lÍcia mara dias moreira penna psicAnálise	e	universidAde	
HÁ	TRANsmIssÃO	sEm	CLíNICA?		
u “O fato de a psicanálise estar presente na universidade desafia seus ‘agentes’ 
a sistematizar uma prática na docência, no espaço clínico ou na pesquisa, que 
possa sustentar-se em uma ‘psicanálise estrita e não tendenciosa’, como nos 
recomenda Freud. Pretende-se, assim, com este estudo, contribuir para que 
se possa pensar as possibilidades e os limites da relação entre a psicanálise e 
a universidade; relação que deve ser permanentemente interrogada para que 
se possa extrair dela aspectos fecundos, tanto no que diz respeito ao ensino 
quanto à transmissão da psicanálise”. 
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16	x	23	cm.	|	328	p.	|	IsbN:	978-85-7526-294-8

claudia mayoga, marco  
aurélio máximo prado (orgs.) 

psicologiA	sociAl	–	ARTICULANDO	sAbEREs	E	FAZEREs

u Os organizadores e os autores desta obra nos apresentam uma visão atual 
do saber e do fazer em psicologia social no Brasil. Longe de ser uma repe-
tição de temas mais ou menos usuais no campo psicossocial, daqueles que 
poderíamos encontrar nos livros de consagrados autores de origem francesa 
ou anglo-saxônica, este livro, ao contrário, entra na práxis desenvolvida a 
partir da experiência vivida e a partir de uma perspectiva que, sem rechaçar 
o conhecimento científico socialmente acumulado, o submete a uma crítica 
rigorosa e criativa.

16	x	23	cm.	|	232	p.	|	IsbN:	85-7526-148-7

Ângela mucida o	suJeito	não	envelHece	–	PsICANÁLIsE	E	vELHICE

u A tese fundamental do estatuto do sujeito, que, para a Psicanálise com 
Freud e Lacan, se associa à ideia de inconsciente, é de que este não envelhe-
ce. Orientando-nos, a princípio, para se pensar o conceito de velhice, bem 
como a clínica do idoso, ela não recobre totalmente a particularidade dessa 
clínica e, muito menos, o conceito de velhice. Este livro está na contramão 
da literatura destinada às questões sobre a velhice e o envelhecimento, que, 
a partir do discurso analítico, ainda é parca.

15,5	x	22,5	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	978-85-7526-357-0

JeFerson macHado pinto psicAnálise,	feminino,	singulAr

u A ciência é pano de fundo de toda a discussão que se desenrola ao longo 
dos textos. não é por coincidência que um dos pontos altos do livro encontra-
se no capítulo em que o desejo do analista serve de apoio para o exame do 
contingente, cujo aparecimento a partir da atividade científica é de imediato 
apreendido por ela numa escritura perante a qual todo desejo se subtrai. 
Ainda que alguns pontos de contato possam ser considerados quando se 
trata do real da ciência e do real da psicanálise, a diferença radical persiste 
diante do desejo que nasce da inexistência de uma satisfação universal em 
que o objeto venha a homologar um pedido qualquer. 

ana maria portugal 

16	x	23	cm.	|	176	p.	|	IsbN:	85-7526-209-2

o	vidro	dA	pAlAvrA	–	O	EsTRANHO,	LITERATURA	E	PsICANÁLIsE

u neste livro, o estranho figura como objeto limite entre a literatura e a Psica-
nálise. Freud lança mão do texto literário não só para ilustrar alguma questão 
teórica, mas também como possibilidade de enunciá-la ou introduzi-la. As 
referências literárias do pai da Psicanálise são analisadas por intermédio 
de intelectuais do século XX: Benjamim, Barthes, Borges e Blanchot. Com 
a proposta de rastrear as relações entre a teoria da Psicanálise e a ficção, a 
autora indaga, entre outras questões: Em que medida o inconsciente como 
o estranho pode esclarecer algo do trabalho poético?
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Fotografias: cyro josé soares

22	x	31	cm.	|	216	p.	|	IsbN:	978-85-7526-446-1

mercAdos	do	brAsil	–	DE	NORTE	A	sUL

u Os mercados são espaços democráticos, cheios de vida e de histórias, aber-
tos à itinerância de frequentadores de todas as idades, de todos os gostos e 
interesses, de todas as classes sociais. são pontos de compras e encontros, de 
pequenos e grandes negócios, de boemia e gastronomia, de arte e convivência 
social. Os dez mercados brasileiros apresentados neste livro são um exemplo 
dessa riqueza. Contêm em si mesmos todas as justificativas para, através das 
belíssimas fotografias de Cyro José, embarcarmos numa viagem ímpar a um 
universo de todos os odores, de todas as cores, de infinitos sabores e – por 
que não? – de todos os sons.

cHristianne luce gomes,  
Hélder Ferreira isayama (orgs.) 

14	x	21	cm.	|	268	p.	|	85-7526-080-4	

lAzer,	recreAção	e	educAção	físicA

u Qual é a diferença entre lazer e recreação? Como esses dois conceitos estão 
inseridos no contexto da Educação Física? Do ponto de vista histórico, o que 
a Educação Física tem oferecido para a formação de cidadãos em nosso país? 
Por que, na atualidade, fala-se tanto em lazer? Essas e outras questões são 
abordadas neste livro com o intuito de levar o leitor a fazer reflexões sobre a 
Educação Física e as relações do indivíduo com o corpo, o espaço, o tempo e 
os conteúdos culturais de lazer. 

11	x	17	cm.	|	128	p.	|	IsbN:	978-85-7526-515-4

guiA	de	venezA	–	segredos	de	um	viajante		

u Veneza é uma cidade única. sua exuberância hipnotiza. É como um sonho. A 
cidade, erguida sobre uma lagoa e dividida em mais de cem ilhas recheadas de 
arte, sofisticação e romantismo, exerce absoluto fascínio sobre as pessoas que 
a visitam e sobre as que ainda pretendem conhecê-la. Este livro é fundamental 
para quem ainda vai visitá-la – ou mesmo para quem lá já esteve, mas não 
foi além dos passeios pelos canais e de uma visita à Piazza san Marco. Aqui o 
autor apresenta valiosas informações e pequenos segredos para se descobrir 
cada detalhe da cidade. Onde se hospedar, o que visitar, onde comer, quanto 
gastar, além de curiosidades sobre toda a riqueza e a história de uma das 
mais – senão a mais – belas cidades do mundo.

ruy araÚJo 

15,5	x	22,5	cm.	|	328	p.	|	IsbN:	978-85-7526-375-4

maria laetitia corrÊa, solange maria  
pimenta, Jorge renato lacerda arndt (orgs.) 

turismo,	sustentAbilidAde	e	meio		
Ambiente	–	CONTRADIÇõEs	E	CONvERGêNCIAs	

u A análise da relação sustentabilidade-turismo é o que estrutura este livro. 
O turismo tem sido visto na contemporaneidade como um importante ins-
trumento de desenvolvimento de localidades, regiões e países – em razão 
da geração de emprego e renda em diversos setores da economia (hotelaria, 
alimentos, lazer, produção cultural, transportes, entre outros). Por outro lado, 
também é responsável por acarretar danos ao meio ambiente, por meio da 
destruição de recursos naturais, da poluição ambiental e da descaracterização 
sociocultural.     
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79	 500	ANOs	DE	EDUCAÇÃO	NO	bRAsIL

 cynthia greive veiga, eliane marta teixeira lopes, luciano mendes de  

 Faria Filho (orgs.)

68	 AbECEDÁRIO	DE	CRIAÇÃO	FILOsóFICA

 Walter omar Kohan, ingrid müller xavier (orgs.) – tradução: ingrid müller  

 xavier et al.

115	 ACONTECImENTO	E	ExPERIêNCIA	NO	TRAbALHO	FILOsóFICO		

	 COm	CRIANÇAs

 maximiliano valerio lópez 

27	 ADEUs	AO	DEsENvOLvImENTO	–	A	OPÇÃO	DO	GOvERNO	LULA

 João antonio de paula (org.)

30	 Os	ADORADOREs	DE	FILmEs

 carlos armando 

102	 AFIRmANDO	DIREITOs	–	ACEssO	E	PERmANêNCIAs	DE		

	 jOvENs	NEGROs	NA	UNIvERsIDADE

 aracy alves martins, nilma lino gomes (orgs.) 

102	 AFRO-DEsCENDêNCIA	Em	CADERNOs	NEGROs	E	jORNAL	

	 DO	mNU	–	DE	NORTE	A	sUL

 Florentina da silva souza

42	 ALFAbETIZAÇÃO	–	UmA	PERsPECTIvA	HUmANIsTA	E	PROGREssIsTA

 stefânie arca garrido loureiro 

45	 ALFAbETIZAÇÃO	DE	jOvENs	E	ADULTOs	–	Em	UmA	

	 PERsPECTIvA	DE	LETRAmENTO

 eliana Borges correia de albuquerque, telma Ferraz leal (orgs.) 

42	 ALFAbETIZAÇÃO	E	LETRAmENTO	NA	sALA	DE	AULA

 maria lúcia castanheira, Francisca izabel pereira maciel,  

 raquel márcia Fontes martins (orgs.) 

42	 ALFAbETIZAÇÃO	E	LíNGUA	PORTUGUEsA	–	

	 LIvROs	DIDÁTICOs	E	PRÁTICAs	PEDAGóGICAs

 maria da graça costa val (org.)

45	 ALFAbETIZAR	LETRANDO	NA	EjA	–	FUNDAmENTOs	TEóRICOs	

	 E	PROPOsTAs	DIDÁTICAs

 telma Ferraz leal, eliana Borges correia de albuquerque e  

 artur gomes de morais (orgs.)

140	 ALFAbETO

 paul valéry – tradução: tomaz tadeu 

35	 ALGUmAs	sEmIóTICAs

 Julio pinto, vera casa nova 

49	 ANÁLIsE	DE	ERROs	–	O	qUE	PODEmOs	APRENDER	COm	As		

	 REsPOsTAs	DOs	ALUNOs

 Helena noronha cury 

68	 ANARqUIsmOs	&	EDUCAÇÃO

 acácio augusto, edson passetti

85 ANTONIO	FLAvIO	bARbOsA	mOREIRA	-	PEsqUIsADOR	

	 Em	CURRíCULO

 marlucy alves paraíso (orgs.)

15	 ANTROPOLOGIA	&	EDUCAÇÃO

 gilmar rocha, sandra de Fátima pereira tosta

115	 ANTROPOLOGIA	DO	CIbORGUE	–	As	vERTIGENs	DO	Pós-HUmANO

 donna Haraway, Hari Kunzru, tomaz tadeu (org.)

79	 O	APARECImENTO	DA	EsCOLA	mODERNA	–	UmA	HIsTóRIA	ILUsTRADA

 maria lúcia spedo Hilsdorf

45	 APRENDENDO	COm	A	DIFERENÇA	–	EsTUDOs	E	PEsqUIsAs	

	 Em	EDUCAÇÃO	DE	jOvENs	E	ADULTOs

 leôncio soares (org.) 

83	 APRENDENDO	vALOREs	éTICOs

 márcia Botelho Fagundes 

102	 APRENDENDO	vALOREs	éTNICOs	NA	EsCOLA

 rosa vani pereira 

43	 O	APRENDIZADO	DA	ORTOGRAFIA

 artur gomes de morais (org.)

85	 APRENDIZAGEm	CONTExTUALIZADA	–	DIsCURsO	E	INCLUsÃO	

	 NA	sALA	DE	AULA

 maria lúcia castanheira 

57	 A	ARGUmENTAÇÃO	Em	TExTOs	EsCRITOs	–	A	CRIANÇA	E	A	EsCOLA

 telma Ferraz leal, artur gomes de morais

57	 A	ARTE	DE	EsCREvER	COm	ARTE

 ronald claver 

68	 ARTIsTAGENs	–	FILOsOFIA	DA	DIFERENÇA	E	EDUCAÇÃO

 sandra mara corazza

57	 AvALIAÇÃO	DO	TExTO	EsCOLAR	–	PROFEssOR-LEITOR/ALUNO-AUTOR

 maria da graça costa val, marildes marinho, gilcinei teodoro carvalho,  

 aracy alves martins, maria Helena almeida ribeiro starling, leiva de  

 Figueiredo viana leal

123	 A	AvENTURA	DO	LIvRO	ExPERImENTAL

 ana paula mathias de paiva

103	 bANTOs,	mALês	E	IDENTIDADE	NEGRA

 nei Braz lopes 

19	 O	bARROCO	mINEIRO	–	Em	TExTOs

 nancy maria mendes (org.) 

69	 bAUmAN	&	A	EDUCAÇÃO

 Felipe quintão de almeida, ivan marcelo gomes, valter Bracht

85 bERNADETE	A.	GATTI	–	EDUCADORA	E	PEsqUIsADORA

 Walter e. garcia (org.) 

24 bIbLIOTECA	EsCOLAR	–	CONHECImENTOs	qUE	sUsTENTAm	A	PRÁTICA

 Bernadete campello 

24	 A	bIbLIOTECA	EsCOLAR	–	TEmAs	PARA	UmA	PRÁTICA	PEDAGóGICA

 Bernadete campello, márcia milton vianna, maria da conceição  

 carvalho, maria eugênia albino andrade, paulo da terra caldeira, vera  

 lúcia Furst gonçalves abreu 

24	 bIbLIOTECA	EsCOLAR,	EIs	A	qUEsTÃO!	–	DO	EsPAÇO	DO		

	 CAsTIGO	AO	CENTRO	DO	FAZER	EDUCATIvO

 lucia Helena maroto 

115	 bIOPOLíTICA,	GOvERNAmENTALIDADE	E	EDUCAÇÃO	–	

	 INTRODUÇÃO	E	CONExõEs,	A	PARTIR	DE	mICHEL	FOUCAULT

 sylvio gadelha 

69	 bOAvENTURA	&	A	EDUCAÇÃO

 inês Barbosa de oliveira

79 bOLETIm	vIDA	EsCOLAR	–	UmA	FONTE	E	múLTPLAs	LEITURAs		

	 sObRE	A	EDUCAÇÃO	NO	INíCIO	DO	séCULO	xx	

	 ana maria de oliveira galvão, eliane marta teixeira lopes (orgs.)

69	 bOURDIEU	&	A	EDUCAÇÃO

 maria alice nogueira, cláudio m. martins nogueira

Índice remissivo por títuLo/autor
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103	 bRAsIL	AFRO-bRAsILEIRO

 maria nazareth soares Fonseca (org.)

35	 O	bRIEFING	DA	éTICA	–	PARA	UmA	PROPAGANDA	REsPONsÁvEL

 gino murta

49	 bRINCAR	E	jOGAR	–	ENLACEs	TEóRICOs	E	mETODOLóGICOs		

	 NO	CAmPO	DA	EDUCAÇÃO	mATEmÁTICA

 cristiano alberto muniz 

86 CARLOs	RObERTO	jAmIL	CURY	-	INTELECTUAL	E	EDUCADOR

 cynthia greive veiga (org.)

115	 CARTOGRAFIAs	DE	FOUCAULT

 durval muniz de albuquerque Júnior, alfredo veiga-neto,   

 alípio de souza Filho (orgs.) 

19	 O	CAsACO	DE	mARx	–	ROUPAs,	mEmóRIA,	DOR

 peter stallybrass – tradução: tomaz tadeu

140	 CAsO	ObLíqUO

 Beatriz de almeida magalhães 

15	 CATADOREs	NA	CENA	URbANA	–	CONsTRUÇÃO	DE	POLíTICAs		

	 sOCIOAmbIENTAIs

 valéria Heloisa Kemp, Helena maria tarchi crivellari (orgs.)

86	 CIbERCULTURA	E	FORmAÇÃO	DE	PROFEssOREs

 maria teresa de assunção Freitas (orgs.)

140	 O	CICLIsTA

 Walther moreira santos 

15	 CIDADEs	bRAsILEIRAs	–	ATOREs,	PROFEssOREs	E		 	

	 GEsTÃO	PúbLICA

 antônia Jesuíta de lima (org.)

80	 CINCO	EsTUDOs	Em	HIsTóRIA	E	HIsTORIOGRAFIA		 	

	 DA	EDUCAÇÃO

 marcus aurélio taborda de oliveira (org.)

30	 CINEmA	&	EDUCAÇÃO

 rosália duarte

19	 CINqUENTA	bOLsAs	qUE	mUDARAm	O	mUNDO

 design museum – tradução: liza meller

19	 CINqUENTA	CADEIRAs	qUE	mUDARAm	O	mUNDO

 design museum – tradução: elisa nazarian

20	 CINqUENTA	CARROs	qUE	mUDARAm	O	mUNDO

 design museum – tradução: paula pimenta

20	 CINqUENTA	CHAPéUs	qUE	mUDARAm	O	mUNDO

 design museum – tradução: cristina Bazan

20	 CINqUENTA	sAPATOs	qUE	mUDARAm	O	mUNDO

 design museum – tradução: elisa nazarian

20	 CINqUENTA	vEsTIDOs	qUE	mUDARAm	O	mUNDO

 design museum – tradução: cecília martins

30	 O	CIRCO	NO	RIsCO	DA	ARTE

 emmanuel Wallon (org.) – tradução: ana alvarenga, 

 augustin de tugny, cristiane lage 

140	 COLETIvO	21

 adriano macedo (org.)

69	 COmENIUs	&	A	EDUCAÇÃO

 mariano narodowski – tradução: alfredo veiga-neto 

86	 COmO	NOs	TORNAmOs	PROFEssORAs?

 roseli a. cação

24	 COmO	ORIENTAR	A	PEsqUIsA	EsCOLAR	–	EsTRATéGIAs	PARA		

	 O	PROCEssO	DE	APRENDIZAGEm

 carol Kuhlthau – tradução e adaptação: Bernadete campello, adriana  

 Bogliolo sirihal duarte, carlos alberto ávila araújo, márcia milton  

 vianna, maria da conceição carvalho, paulo da terra caldeira, vera  

 lúcia Furst gonçalves abreu

24	 COmO	UsAR	A	bIbLIOTECA	NA	EsCOLA	–	Um	PROGRAmA	DE		

	 ATIvIDADEs	PARA	O	ENsINO	FUNDAmENTAL

 carol Kuhlthau – tradução e adaptação: Bernadete campello, márcia  

 milton vianna, paulo da terra caldeira, vera lúcia Furst gonçalves  

 abreu, marlene edite pereira de rezende, vera amália amarante macedo

35	 COmUNICAÇÃO	E	EsTRATéGIAs	DE	mObILIZAÇÃO	sOCIAL

 márcio simeone Henriques (org.) 

35	 COmUNICAÇÃO	E	mObILIZAÇÃO	sOCIAL	NA	PRÁTICA	DE		

	 POLíCIA	COmUNITÁRIA

 márcio simeone Henriques

25	 COmUNICAÇÃO,	GEsTÃO	E	PROFIssÃO	–	AbORDAGENs	PARA		

	 O	EsTUDO	DA	CIêNCIA	DA	INFORmAÇÃO

 miriam vieira da cunha, Francisco das chagas de souza (orgs.)

103	 COmUNIDADEs	qUILOmbOLAs	DE	mINAs	GERAIs	NO	séC.		

	 xxI	–	HIsTóRIA	E	REsIsTêNCIA

 centro de documentação eloy Ferreira da silva – cedeFes (org.) 

111	 CONCEITOs	E	PRÁTICAs	PARA	REFLETIR	sObRE	A	

	 EDUCAÇÃO	INCLUsIvA

 érika lourenço

49	 CONExõEs	E	EDUCAÇÃO	mATEmÁTICA	–	bRINCADEIRAs,		

	 ExPLORAÇõEs	E	AÇõEs	–	vOL.	1

 ruy madsen Barbosa 

50	 CONExõEs	E	EDUCAÇÃO	mATEmÁTICA	–	bRINCADEIRAs,		

	 ExPLORAÇõEs	E	AÇõEs	–	vOL.	2

 ruy madsen Barbosa 

103	 A	CONsCIêNCIA	DO	ImPACTO	NAs	ObRAs	DE	CRUZ	E	sOUsA	

	 E	DE	LImA	bARRETO

 cuti

86	 CONsTRUÇÃO	DE	HAbILIDADEs	–	TRAmA	DE	AÇõEs	E	RELAÇõEs

 Kátia maria penido Bueno

46	 A	CONsTRUÇÃO	DO	LETRAmENTO	NA	EDUCAÇÃO		 	

	 DE	jOvENs	E	ADULTOs

 marina lúcia pereira 

87	 CONsTRUTIvIsmO	–	GRANDEs	E	PEqUENAs	DúvIDAs

 maria das graças de castro Bregunci

58	 CORDEL	–	LEITOREs	E	OUvINTEs

 ana maria de oliveira galvão

108	 O	CORPO	EDUCADO	–	PEDAGOGIAs	DA	sExUALIDADE

 guacira lopes louro (org.)

108	 Um	CORPO	EsTRANHO	–	ENsAIOs	sObRE	sExUALIDADE	E		

	 TEORIA	qUEER

 guacira lopes louro

108 CORPO,	IDENTIDADE	E	bOm-mOCIsmO	–	COTIDIANO	DE	UmA		

	 ADOLEsCêNCIA	bEm-COmPORTADA

 alex Branco Fraga

135	 CORPUs	RAsURADO	–	ExCLUsÃO	E	REsIsTêNCIA	NA	

	 NARRATIvA	URbANA

 ivete lara camargos Walty

87	 CRIsE	DA	EsCOLA	E	POLíTICAs	EDUCATIvAs

 eliza Bartolozzi Ferreira, dalila andrade oliveira (orgs.)

104	 CRONIsTAs	Em	vIAGEm	E	EDUCAÇÃO	INDíGENA

 nietta lindenberg monte

80	 CULTURA	EsCOLAR	–	PRÁTICAs	E	PRODUÇÃO	DOs	GRUPOs		

	 EsCOLAREs	Em	mINAs	GERAIs

 irlen antônio gonçalves 
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87	 O	CURRíCULO	COmO	FETICHE	–	A	POéTICA	E	A	POLíTICA	DO		

	 TExTO	CURRICULAR

 tomaz tadeu da silva

87	 CURRíCULO	E	POLíTICAs	PúbLICAs

 luiz alberto oliveira gonçalves (org.)

50	 DA	ETNOmATEmÁTICA	A	ARTE-DEsIGN	E	mATRIZEs	CíCLICAs

 paulus gerdes 

116	 DAs	LUZEs	à	DEsILUsÃO	–	O	CONCEITO	DE	INDúsTRIA		

	 CULTURAL	Em	ADORNO	E	HORKHEImER

 ricardo Bahia

70	 DELEUZE	&	A	EDUCAÇÃO

 sílvio gallo

36	 A	DELIbERAÇÃO	PúbLICA	E	sUAs	DImENsõEs	sOCIAIs,		

	 POLíTICAs	E	COmUNICATIvAs

 Ângela cristina salgueiro marques (org./trad.)

36	 DE	mINAs	PARA	O	mUNDO	–	LEvANDO	mINAs	NO	GEsTO		

	 E	NO	CORAÇÃO

 leda nagle

58	 DEmOCRATIZANDO	A	LEITURA	–	PEsqUIsAs	E	PRÁTICAs

 aracy alves martins, aparecida paiva, graça paulino, Zélia versiani (orgs.)

88 DERmEvAL	sAvIANI	–	PEsqUIsADOR,	PROFEssOR	E	EDUCADOR

 diana gonçalves vidal (org.)

70	 DERRIDA	&	A	EDUCAÇÃO

 carlos skliar (org.)

46	 DEsAFIOs	DA	EDUCAÇÃO	DE	jOvENs	E	ADULTOs	–		 	

	 CONsTRUINDO	PRÁTICAs	DE	ALFAbETIZAÇÃO

 telma Ferraz leal, eliana Borges correia de albuquerque (orgs.)

50	 DEsCObRINDO	A	GEOmETRIA	FRACTAL	–	PARA	A	sALA	DE	AULA

 ruy madsen Barbosa 

116	 Os	DEsTINOs	DO	TRÁGICO	–	ARTE,	vIDA,	PENsAmENTO

 douglas garcia alves Júnior (org.) 

116	 DEvIR-CRIANÇA	DA	FILOsOFIA	-	INFÂNCIA	DA	EDUCAÇÃO

 Walter omar Kohan

50	 DIÁLOGO	E	APRENDIZAGEm	Em	EDUCAÇÃO	mATEmÁTICA

 Helle alrø, ole skovsmose 

46	 DIÁLOGOs	NA	EDUCAÇÃO	DE	jOvENs	E	ADULTOs

 leôncio soares, maria amélia giovanetti, nilma lino gomes (orgs.)

135	 DICIONÁRIO	bIObIbLIOGRÁFICO	DE	EsCRITOREs	mINEIROs

 constância lima duarte (org.) 

88	 DICIONÁRIO	DA	GEsTÃO	DEmOCRÁTICA	–	CONCEITOs	PARA		

	 A	AÇÃO	POLíTICA	DE	CIDADÃOs,	mILITANTEs	sOCIAIs	E		

	 GEsTOREs	PARTICIPATIvOs

 instituto cultiva, escola de governo de são paulo (orgs.)

88	 DICIONÁRIO	DAs	IDEIAs	FEITAs	Em	EDUCAÇÃO 

            Julio groppa aquino , sandra mara corazza (orgs.) 

58	 DICIONÁRIO	DE	GêNEROs	TExTUAIs

 sérgio roberto costa

123	 DICIONÁRIO	HIsTóRICO	DAs	mINAs	GERAIs	–	PERíODO	COLONIAL

 adriana romeiro, angela vianna Botelho

123	 DICIONÁRIO	HIsTóRICO	bRAsIL	–	COLÔNIA	E	ImPéRIO

 angela vianna Botelho, liana maria reis 

88	 DICIONÁRIO	PAULO	FREIRE	–	2ª	EDIÇÃO	REvIsTA	E	AmPLIADA

 danilo r. streck, euclides redin, Jaime José Zitkoski (orgs.)

51	 DIDÁTICA	DA	mATEmÁTICA	–	UmA	ANÁLIsE	DA	

	 INFLUêNCIA	FRANCEsA

 luiz carlos pais

43	 DIFICULDADEs	DE	APRENDIZAGEm	NA	ALFAbETIZAÇÃO

 maria de Fátima cardoso gomes, maria das graças de castro sena (orgs.)

149	 DIREITO	DE	DECIDIR	–	múLTIPLOs	OLHAREs	sObRE	O	AbORTO

 mônica Bara maia (org.)

135	 DIsCURsO	E	ENsINO

 silvia Helena Barbi cardoso 

15	 DIvERsIDADE	CULTURAL	–	DA	PROTEÇÃO	à	PROmOÇÃO

 José márcio Barros (org.)

89	 A	DIvERsIDADE	CULTURAL	vAI	AO	CINEmA

 inês assunção de castro teixeira, José de sousa miguel lopes (orgs.) 

111 DIvERsIDADE	E	AÇõEs	AFIRmATIvAs	–	COmbATENDO	As		

	 DEsIGUALDADEs	sOCIAIs

 shirley aparecida de miranda

104	 DIvERsIDADE,	EsPAÇO	E	RELAÇõEs	éTNICO-RACIAIs	–	

	 O	NEGRO	NA	GEOGRAFIA	DO	bRAsIL

 renato emerson dos santos (org.)

111	 DIvERsIDADE	NO	AmbIENTE	EsCOLAR	–	INsTRUmENTOs	PARA		

	 A	CRIAÇÃO	DE	PROjETOs	DE	INTERvENÇÃO

 Keila deslandes, nira Fialho

109	 A	DIvERsIDADE	sExUAL	NA	EDUCAÇÃO	E	Os	DIREITOs	DE		

	 CIDADANIA	LGbT	NA	EsCOLA

 marco antonio torres

89	 DOCUmENTOs	DE	IDENTIDADE	–	UmA	INTRODUÇÃO	às		

	 TEORIAs	DO	CURRíCULO

 tomaz tadeu da silva

36	 DO	mEb	à	WEb	–	O	RÁDIO	NA	EDUCAÇÃO

 nelson de luca pretto, sandra pereira tosta (orgs.)

116	 DO	sUbLImE	AO	TRÁGICO

 Friedrich schiller

123	 DOZE	LIÇõEs	sObRE	A	HIsTóRIA

 antoine prost – tradução: guilherme João de Freitas teixeira

104	 O	DRAmA	RACIAL	DE	CRIANÇAs	bRAsILEIRAs	–	sOCIALIZAÇÃO		

	 ENTRE	PAREs	E	PRECONCEITO

 rita de cássia Fazzi

135	 DRUmmOND	–	POEsIA	E	ExPERIêNCIA

 ivete lara camargos Walty, maria Zilda Ferreira cury (orgs.) 

51	 EDUCAÇÃO	A	DIsTÂNCIA	ONLINE

 marcelo de carvalho Borba, ana paula dos santos malheiros, rúbia  

 Barcelos amaral Zulatto 

89	 EDUCAÇÃO,	CIDADE	E	CIDADANIA	–	LEITURAs	DE		 	

	 ExPERIêNCIAs	sOCIOEDUCATIvAs

 carlos roberto Jamil cury, sandra de Fátima pereira tosta (orgs.)

47	 EDUCAÇÃO	DE	jOvENs	E	ADULTOs	–	O	qUE	REvELAm		

	 As	PEsqUIsAs

 leôncio soares (org.)

112	 EDUCAÇÃO	DO	CAmPO	–	DEsAFIOs	PARA	A	FORmAÇÃO		

	 DE	PROFEssOREs

 maria isabel antunes-rocha, aracy alves martins (orgs.)

89	 EDUCAÇÃO	Em	TEmPOs	DE	INCERTEZAs

 álvaro moreira Hypólito

104	 EDUCAÇÃO	E	RAÇA	–	PERsPECTIvAs	POLíTICAs,	PEDAGóGICAs		

	 E	EsTéTICAs

 anete abramowicz , nilma lino gomes (orgs.)

90	 EDUCAÇÃO	EsCOLAR	E	As	TECNOLOGIAs	DA	INFORmÁTICA

 luiz carlos pais
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90	 EDUCAÇÃO	EsCOLAR	E	DEmOCRACIA	NO	bRAsIL

 elie ghanem

46 EDUCAÇÃO	E	sEUs	ATOREs	–	ExPERIêNCIAs,	sENTIDOs	

	 E	IDENTIDADEs

	 isabel de oliveira e silva, geraldo leão (orgs.)

51	 EDUCAÇÃO	EsTATísTICA	–	TEORIA	E	PRÁTICA	Em	AmbIENTEs	DE		

	 mODELAGEm	mATEmÁTICA

 maria da conceição F. r. Fonseca

47	 EDUCAÇÃO	mATEmÁTICA	DE	jOvENs	E	ADULTOs	–	

	 EsPECIFICIDADEs,	DEsAFIOs	E	CONTRIbUIÇõEs

 maria da conceição F. r. Fonseca

109 EDUCAÇÃO	sExUAL	NA	sALA	DE	AULA	–	RELAÇõEs	DE	GêNERO,		

	 ORIENTAÇÃO	sExUAL	E	IGUALDADE	éTNICO-RACIAL	NUmA		

	 PROPOsTA	DE	REsPEITO	às	DIFERENÇAs

 Jimena Furlani

70 EDUCANDO	PARA	A	ARGUmENTAÇÃO	–	CONTRIbUIÇõEs	DO		

	 ENsINO	DA	LóGICA

 patrícia del nero velasco

27	 Em	bUsCA	DA	INOvAÇÃO

 eduardo albuquerque, silvio antonio, Ferraz cario, Wilson suzigan (orgs.)

51	 ENsINAR	E	APRENDER	mATEmÁTICA

 luiz carlos pais

27	 ENsAIO	GERAL	–	mARx	E	A	CRíTICA	DA	ECONOmIA	

	 POLíTICA	(1857-1858)

 João antonio de paula (org.)

70	 O	ENsINO	DE	FILOsOFIA	COmO	PRObLEmA	FILOsóFICO

 alejandro cerletti – tradução: ingrid müller xavier

52	 O	ENsINO	DE	GEOmETRIA	NA	EsCOLA	FUNDAmENTAL	–		

	 TRês	qUEsTõEs	PARA	A	FORmAÇÃO	DO	PROFEssOR	DOs		

	 CICLOs	INICIAIs

 maria da conceição F. r. Fonseca, maria da penha lopes, maria das  

 graças gomes Barbosa, maria laura magalhães gomes, mônica maria  

 machado s. s. dayrell 

124	 O	ENsINO	RéGIO	NA	CAPITANIA	DE	mINAs	GERAIs	-	1772-1814

 thais nívia de lima e Fonseca

149	 ENTRE	CARTAs	E	RECORTEs,	A	PsICANÁLIsE	NO	COTIDIANO

	 ana maria portugal, Ângela maria de araújo, porto Furtado, gilda vaz  

 rodrigues, maria auxiliadora Bahia, thais gontijo

109	 ENTRE	GINGAs	E	bERImbAUs	–	CULTURAs	jUvENIs	E	EsCOLA

 carla linhares maia

36	 ENTRE	O	EsPETÁCULO,	A	FEsTA	E	A	ARGUmENTAÇÃO	–		

	 míDIA,	COmUNICAÇÃO	EsTRATéGICA	E	mObILIZAÇÃO	sOCIAL

 rennan mafra

37 ENTRE	O	sENsívEL	E	O	COmUNICACIONAL

 Bruno souza leal, césar guimarães, carlos camargos mendonça (orgs.)

147	 A	ENTREvIsTA	NA	PEsqUIsA	qUALITATIvA	–	mECANIsmOs		

	 PARA	vALIDAÇÃO	DOs	REsULTADOs

 maria virgínia de Figueiredo p. do couto rosa, marlene aparecida  

 gonzales colombo arnoldi 

149	 ENvELHECER	-	HIsTóRIAs,	ENCONTROs,	TRANsFORmAÇõEs

 pedro paulo monteiro 

141	 EsAú	&	jACó

 machado de assis – análise e comentários: letícia malard

112	 EsCOLA	DE	DIREITO	–	REINvENTANDO	A	EsCOLA	mULTIssERIADA

 maria isabel antunes-rocha, salomão mufarrej Hage (orgs.)

90	 A	EsCOLA	E	sEUs	ATOREs	–	EDUCAÇÃO	E	PROFIssÃO	DOCENTE

 ana maria casasanta peixoto, mauro passos (orgs.)

58	 A	EsCOLARIZAÇÃO	DA	LEITURA	LITERÁRIA	–	O	jOGO	DO		

	 LIvRO	INFANTIL	E	jUvENIL

 aracy alves martins evangelista, Heliana maria Brina Brandão, maria  

 Zélia versiani machado (orgs.)

80	 EsCOLAs	Em	REFORmA,	sAbEREs	Em	TRÂNsITO	–	A	TRAjETóRIA	DE		

	 mARIA	GUILHERmINA	LOUREIRO	DE	ANDRADE	(1869-1913)

 carla simone chamon

90	 A	EsCOLA	vAI	AO	CINEmA

 inês assunção de castro teixeira, José de sousa miguel lopes (orgs.)

112	 A	EsCOLA	NO	sINGULAR	E	NO	PLURAL	–	Um	EsTUDO	sObRE		

	 vIOLêNCIA	E	DROGAs	NAs	EsCOLAs	

 regina medeiros (org.)

59	 EsCOLHAs	(LITERÁRIAs)	Em	jOGO

 maria Zélia versiani machado, aparecida paiva, aracy alves martins,  

 graça paulino (orgs.)

59	 EsCREvER	E	bRINCAR	–	OFICINAs	DE	TExTOs

 ronald claver 

149	 EsCRITA	DE	UmA	mEmóRIA	qUE	NÃO	sE	APAGA	–	

	 ENvELHECImENTO	E	vELHICE

 Ângela mucida

150	 A	EsCRITA	DO	ANALIsTA

 thais gontijo, gilda vaz rodrigues, angela araújo porto Furtado,  

 ana maria portugal maia saliba (orgs.)

52	 EsCRITAs	E	LEITURAs	NA	EDUCAÇÃO	mATEmÁTICA

 adair mendes nacarato, celi espasandin lopes (orgs.) 

150	 EsPINOsA	E	A	PsICOLOGIA	sOCIAL	–	ENsAIOs	DE	ONTOLOGIA		

	 POLíTICA	E	ANTROPOGêNEsE

 laurent Bove – tradução: david calderoni et al

91	 EsTéTICA	&	EDUCAÇÃO

 gabriel perissé

117	 EsTILO	E	vERDADE	Em	jACqUEs	LACAN

 gilson iannini 

71	 EsTUDAR	–	EsTUDIAR

 Jorge larrosa – tradução: ingrid müller xavier

71	 EsTUDOs	DO	COTIDIANO	&	EDUCAÇÃO

 inês Barbosa de oliveira, paulo sgarbi

117	 éTICA	–	EDIÇÃO	bILíNGUE

 spinoza – tradução: tomaz tadeu

117	 éTICA	–	EDIÇÃO	mONOLíNGUE

 spinoza – tradução: tomaz tadeu

52	 ETNOmATEmÁTICA	–	ELO	ENTRE	As	TRADIÇõEs	E	A	mODERNIDADE

 ubiratan d’ambrosio

124	 EvIDêNCIA	NA	HIsTóRIA	–	O	qUE	Os	HIsTORIADOREs	vEEm

 François Hartog – tradução: guilherme João de Freitas teixeira

141	 ExEmPLAR	DIsPONívEL	AO	ROUbO

 miguel capobianco-livorno

105	 ExPERIêNCIAs	éTNICO-CULTURAIs	PARA	A	FORmAÇÃO	

	 DE	PROFEssOREs

 nilma lino gomes, petronilha Beatriz gonçalves e silva (orgs.) 

66	 ExPREssõEs	NECEssÁRIAs	PARA	FALAR	INGLês

 cris souza 

37	 FALANDO	DE	POLíTICA

 William gamson - tradução: Ângela cristina salgueiro marques
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141	 Um	FALCÃO	NO	PUNHO

 maria gabriela llansol

117	 FIGURAs	DE	FOUCAULT

 margareth rago, alfredo veiga-neto (orgs.)

105	 Os	FILHOs	DA	ÁFRICA	Em	PORTUGAL	–	ANTROPOLOGIA,		

	 mULTICULTURALIDADE	E	EDUCAÇÃO

 neusa maria mendes de gusmão

71	 FILOsOFIA	–	O	PARADOxO	DE	APRENDER	E	ENsINAR

 Walter omar Kohan – tradução: ingrid müller xavier

71	 FILOsOFIA,	APRENDIZAGEm,	ExPERIêNCIA

 siomara Borba, Walther Kohan (orgs.)

52	 FILOsOFIA	DA	EDUCAÇÃO	mATEmÁTICA

 maria aparecida viggiani Bicudo, antonio vicente marafioti garnica

141 FINITA

 maria gabriela llansol 

83 FísICA	DO	DIA	A	DIA	1	-	105	PERGUNTAs	E	REsPOsTAs	sObRE		

	 FísICA	FORA	DA	sALA	DE	AULA

 regina pinto de carvalho (orgs.) 

83 FísICA	DO	DIA	A	DIA	2	-	mAIs	104	PERGUNTAs	E	REsPOsTAs		

	 sObRE	FísICA	FORA	DA	sALA	DE	AULA...	E	UmA	NA	sALA	DE	AULA! 

 regina pinto de carvalho  

16	 FLOR	DO	NÃO	EsqUECImENTO	–	CULTURA	POPULAR	

	 E	PROCEssOs	DE	TRANsFORmAÇÃO

 edimilson de almeida pereira, núbia pereira de magalhães gomes

124	 FLOREsTAs	ANÃs	DO	sERTÃO	–	O	CERRADO	NA	HIsTóRIA	DE		

	 mINAs	GERAIs

 ricardo Ferreira ribeiro 

91 FONTEs	DA	PEDAGOGIA	LATINO-AmERICANA	-	UmA	ANTOLOGIA

 danilo r. streck (orgs.)

91	 FORmAÇÃO	CONTINUADA	DE	DOCENTEs	DA	EDUCAÇÃO		

	 bÁsICA	–	CONsTRUINDO	PARCERIAs	(LAsEb)

 Ângela imaculada loureiro de Freitas dalben, maria de Fátima  

 cardoso gomes (orgs.) 

91	 FORmAÇÃO	DE	PROFEssOREs	–	PEsqUIsAs,	

	 REPREsENTAÇõEs	E	PODER

 Júlio emílio diniz pereira

92	 FORmAÇÃO	DE	PROFEssOREs	E	PRÁTICAs	DOCENTEs	–		

	 OLHAREs	CONTEmPORÂNEOs

 José augusto de carvalho mendes sobrinho, marlene araújo  

 de carvalho (orgs.)

92	 FORmAÇÃO	DE	PROFEssOREs	PARA	A	EDUCAÇÃO	bÁsICA	–		

	 DEZ	ANOs	DE	LDb

 João valdir alves de souza (org.)

47	 A	FORmAÇÃO	DE	PROFEssOREs	PARA	A	EDUCAÇÃO	DE		

	 jOvENs	E	ADULTOs	–	DILEmAs	ATUAIs

 tania maria de melo moura (org.) 

53	 A	FORmAÇÃO	DO	PROFEssOR	qUE	ENsINA	mATEmÁTICA	–		

	 PERsPECTIvAs	E	PEsqUIsAs

 adair mendes nacarato, maria auxiliadora vilela paiva (orgs.) 

53	 A	FORmAÇÃO	mATEmÁTICA	DO	PROFEssOR	–	LICENCIATURA

	 E	PRÁTICA	DOCENTE	EsCOLAR	

 plínio cavalcante moreira, maria manuela m. s. david

72	 FOUCAULT	&	A	EDUCAÇÃO

 alfredo veiga-neto

118	 FOUCAULT	E	A	CRíTICA	DA	vERDADE

 cesar candiotto

118	 FOUCAULT:	FILOsOFIA	&	POLíTICA

 alfredo veiga-neto , guilherme castelo Branco (orgs.) 

72	 FUNDAmENTALIsmO	&	EDUCAÇÃO

 sílvio gallo, alfredo veiga-neto (orgs.)

112 GêNERO	E	DIvERsIDADE	–	FORmAÇÃO	DE	EDUCADORA/Es

	 maria madalena magnabosco, cíntia maria teixeira

59	 GêNEROs	TExTUAIs	E	COmUNIDADEs	DIsCURsIvAs	–	Um		

	 DIÁLOGO	COm	jOHN	sWALEs

 Bernardete Biasi-rodrigues, Júlio césar araújo, socorro cláudia tavares  

 de sousa (orgs.)

147	 GEsTÃO	DA	INFORmAÇÃO	NAs	ORGANIZAÇõEs	–	COmO		

	 ANALIsAR	E	TRANsFORmAR	Em	CONHECImENTO		 	

	 INFORmAÇõEs	CAPTADAs	NO	AmbIENTE	DE	NEGóCIOs

 Wilson martins de assis 

136	 GRACILIANO	RAmOs	–	Um	EsCRITOR	PERsONAGEm

 maria izabel Brunacci 

21	 O	GRITO	DA	sEDA	-	ENTRE	DRAPEADOs	E	COsTUREIRINHAs:	

	 A	HIsTóRIA	DE	Um	ALIENIsTA	mUITO	LOUCO

 danielle arnoux, gaëtan gatian de clérambault, José maría álvarez 

 tradução: tomaz tadeu 

105	 Os	GUARDIõEs	DE	sONHOs	–	O	ENsINO	bEm-sUCEDIDO	DE		

	 CRIANÇAs	AFRO-AmERICANAs

 gloria ladson Billings – tradução: cristina antunes 

154	 GUIA	DE	vENEZA	-	sEGREDOs	DE	Um	vIAjANTE

 ruy araújo

30	 GUsTAv	mAHLER:	Um	CORAÇÃO	ANGUsTIADO	–	UmA			

	 bIOGRAFIA	Em	qUATRO	mOvImENTOs

 arnold liberman – tradução: cristina antunes

72	 HAbERmAs	&	A	EDUCAÇÃO

 ralph ings Bannell 

72	 HAbITANTEs	DE	bAbEL	-	POLíTICAs	E	POéTICAs	DA	DIFERENÇA

 carlos skliar , Jorge larrosa (orgs.) 

73	 HEIDEGGER	&	A	EDUCAÇÃO

 roberto s. Kahlmeyer-mertens

124	 HIsTóRIA	&	DOCUmENTO	E	mETODOLOGIA	DE	PEsqUIsA

 eni de mesquita samara, ismênia s. silveira t. tupy 

125	 HIsTóRIA	&	ENsINO	DE	HIsTóRIA

 thais nívia de lima e Fonseca

125	 HIsTóRIA	&	FOTOGRAFIA

 maria eliza linhares Borges 

125	 HIsTóRIA	&	GêNERO

 andréa lisly gonçalves 

125	 HIsTóRIA	&	HIsTóRIA	CULTURAL

 sandra Jatahy pesavento 

126	 HIsTóRIA	&	ImAGENs

 eduardo França paiva 

126	 HIsTóRIA	&	LIvRO	E	LEITURA

 andré Belo 

126	 HIsTóRIA	&	mODERNIsmO

 monica pimenta velloso

126	 HIsTóRIA	&	músICA

 marcos napolitano 

127	 HIsTóRIA	&	NATUREZA

 regina Horta duarte
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127	 HIsTóRIA	&	RELIGIÃO

 sérgio da mata

127	 HIsTóRIA	&	sOCIOLOGIA

 Flávio saliba cunha 

127	 HIsTóRIA	&	TURIsmO	CULTURAL

 José newton coelho meneses

128	 HIsTóRIA	DA	“CONsCIêNCIA	HIsTóRICA”	OCIDENTAL	

	 CONTEmPORÂNEA	–	HEGEL,	NIETZsCHE,	RICOEUR

 José carlos reis

128	 HIsTóRIA	DA	CULTURA	EsCRITA	–	séCULOs	xIx	E	xx

 ana maria de oliveira galvão, Juliana Ferreira de melo, maria José  

 Francisco de souza, patrícia cappuccio resende (orgs.) 

80	 HIsTóRIA	DA	EDUCAÇÃO	–	ENsINO	E	PEsqUIsA

 christianni cardoso morais, écio antônio portes, maria aparecida  

 arruda (orgs.)

21	 HIsTóRIA	DAs	CONsTRUÇõEs	vOL.	1	–	DA	PEDRA	LAsCADA		

	 às	PIRÂmIDEs	DE	DAHCHUR

 José celso da cunha

21	 HIsTóRIA	DAs	CONsTRUÇõEs	vOL.	2	–	DAs	GRANDEs			

	 PIRÂmIDEs	DE	GIsé	AO	TEmPLO	DE	mEDINET	HAbU

 José celso da cunha

128	 HIsTóRIA	DE	mINAs	GERAIs	–	As	mINAs	sETECENTIsTAs	–	vOL.	1

 maria efigênia lage de resende, luiz carlos villalta (orgs.) 

128	 HIsTóRIA	DE	mINAs	GERAIs	–	As	mINAs	sETECENTIsTAs	–	vOL.	2

 maria efigênia lage de resende, luiz carlos villalta (orgs.) 

129	 HIsTóRIA	DE	NOssA	sENHORA	Em	mINAs	GERAIs

 augusto de lima Júnior 

129	 HIsTóRIA	E	HIsTORIOGRAFIA	DA	EDUCAÇÃO	NO	bRAsIL

 cynthia greive veiga, thais nívia de lima e Fonseca (orgs.) 

129	 HIsTóRIA	E	PsICANÁLIsE	–	ENTRE	CIêNCIA	E	FICÇÃO

 michel de certeau – tradução: guilherme João de Freitas teixeira

129	 A	HIsTóRIA	ENTRE	A	FILOsOFIA	E	A	CIêNCIA

 José carlos reis 

53	 HIsTóRIA	NA	EDUCAÇÃO	mATEmÁTICA	–	PROPOsTAs	E	DEsAFIOs

 antônio miguel, maria Ângela miorim 

130	 HIsTóRIA	ORAL	–	mEmóRIA,	TEmPO,	IDENTIDADEs

 lucilia de almeida neves delgado 

130	 A	HIsTóRIA	OU	A	LEITURA	DO	TEmPO

 roger chartier – tradução: cristina antunes 

130	 HIsTóRIA,	REGIÃO	&	GLObALIZAÇÃO

 afonso de alencastro graça Filho 

130 O	HOmEm	E	A	mONTANHA	-	INTRODUÇÃO	AO	EsTUDO	DAs		

	 INFLUêNCIAs	DA	sITUAÇÃO	GEOGRÁFICA	PARA	A	FORmAÇÃO		

	 DO	EsPíRITO	mINEIRO	

	 João Camillo de Oliveira Torres

31	 Um	HOmEm	é	Um	HOmEm

 Bertolt Brecht – tradução: Fernando peixoto 

16	 HOmOFObIA	–	HIsTóRIA	E	CRíTICA	DE	Um	PRECONCEITO

 daniel Borrillo – tradução: guilherme João de Freitas teixeira

16	 IDENTIDADE	NACIONAL	E	mODERNIDADE	bRAsILEIRA	O		

	 DIÁLOGO	ENTRE	síLvIO	ROmERO,	EUCLIDEs	DA	CUNHA,		

	 CÂmARA	CAsCUDO	E	GILbERTO	FREYRE

 ricardo luiz de souza 

59 A	ImAGEm	NOs	LIvROs	INFANTIs	–	CAmINHOs	PARA	LER	

	 O	TExTO	vIsUAL

 graça ramos

118	 ImAGENs	DA	ImANêNCIA	–	EsCRITOs	Em	mEmóRIA		 	

	 DE	H.	bERGsON

 siomara Borba, eric lecerf, Walter Kohan (orgs.)

131	 INAUGURANDO	A	HIsTóRIA	E	CONsTRUINDO	A	NAÇÃO	–		

	 DIsCURsOs	E	ImAGENs	NO	ENsINO	DE	HIsTóRIA

 lana mara de castro siman, thais nívia de lima e Fonseca (orgs.) 

113	 INCLUsÃO	EsCOLAR	–	CONjUNTO	DE	PRÁTICAs	qUE	GOvERNAm

 maura corcini lopes, morgana domênica Hattge (orgs.)

142	 INCUbAÇÃO	–	Um	EsPAÇO	PARA	mONsTROs

 Bhanu Kapil

73	 INFÂNCIA.	ENTRE	EDUCAÇÃO	E	FILOsOFIA

 Walter o. Kohan

73	 INFÂNCIA,	EsTRANGEIRIDADE	E	IGNORÂNCIA	–	ENsAIOs	DE		

	 FILOsOFIA	E	EDUCAÇÃO

 Walter o. Kohan

37	 A	INFÂNCIA	NA	míDIA

 Kely cristina nogueira souto, marco antônio de souza, sandra pereira  

 tosta, graziela valadares gomes de mello vianna, ruth ribeiro (orgs.) 

92	 A	INFÂNCIA	vAI	AO	CINEmA

 inês assunção de castro teixeira, Jorge larrosa, José de sousa miguel  

 lopes (orgs.) 

73	 INFANTIs	–	CHARLEs	FOURIER	E	A	INFÂNCIA	PARA	ALém		

	 DAs	CRIANÇAs

 rené schérer – tradução: guilherme João de Freitas teixeira

53	 INFORmÁTICA	E	EDUCAÇÃO	mATEmÁTICA

 marcelo de carvalho Borba, miriam godoy penteado

21	 INOvAÇõEs,	COLEÇõEs,	mUsEUs

 maria eliza linhares Borges

142	 INqUéRITO	às	qUATRO	CONFIDêNCIAs

 maria gabriela llansol

54	 INTERDIsCIPLINARIDADE	E	APRENDIZAGEm	DA	mATEmÁTICA		

	 Em	sALA	DE	AULA

 vanessa sena tomaz, maria manuela m. s. david 

74	 INTRODUÇÃO	à	FILOsOFIA	DA	EDUCAÇÃO

 gabriel perissé

136	 INTRODUÇÃO	à	LINGüísTICA

 Florence carboni

16	 INTRODUÇÃO	à	sOCIOLOGIA

 nildo viana

25	 INTRODUÇÃO	às	FONTEs	DE	INFORmAÇÃO

 Bernadete campello, paulo da terra caldeira (orgs.)

92	 INTRODUÇÃO	à	sOCIOLOGIA	DA	EDUCAÇÃO

 João valdir alves de souza

93	 A	INvENÇÃO	DA	PALAvRA	OFICIAL	–	IDENTIDADE,	LíNGUA	NACIONAL		

	 E	EsCOLA	Em	TEmPOs	DE	GLObALIZAÇÃO	

 andrea Berenblum

131	 A	INvENÇÃO	DAs	mINAs	GERAIs	–	EmPREsAs,		 	

	 DEsCObRImENTOs	E	ENTRADAs	NOs	sERTõEs	DO	OURO		

	 DA	AméRICA	PORTUGUEsA

 Francisco eduardo de andrade 

150 A	INvENÇÃO	DEmOCRÁTICA	–	Os	LImITEs	DA	DOmINAÇÃO

	 TOTALITÁRIA

	 claude lefort – tradução: isabel loureiro, maria leonor F. r. loureiro

150	 INvENÇõEs	DEmOCRÁTICAs	–	A	DImENsÃO	sOCIAL	DA	sAúDE

 marcelo gomes Justo (org.)
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74	 A	INvENÇÃO	DE	sI	E	DO	mUNDO	–	UmA	INTRODUÇÃO	DO		

	 TEmPO	E	DO	COLETIvO	NO	EsTUDO	DA	COGNIÇÃO

 virgínia Kastrup

54	 INvEsTIGAÇõEs	mATEmÁTICAs	NA	sALA	DE	AULA

 João pedro da ponte, Joana Brocardo, Hélia oliveira 

118	 íON

 platão

142	 jE	NATHANAëL

 nathanaël - tradução: thiago gomide nasser 

105	 O	jOGO	DAs	DIFERENÇAs	–	O	mULTICULTURALIsmO	E	sEUs		

	 CONTExTOs

 luiz alberto oliveira gonçalves, petronilha Beatriz gonçalves e silva 

74	 jOsé	mARTí	&	A	EDUCAÇÃO

 danilo r. streck

93	 jUsTIÇA	sOCIAL	–	DEsAFIO	PARA	A	FORmAÇÃO	DE	PROFEssOREs

 Júlio emílio diniz pereira, Kenneth m. Zeichner (orgs.) – tradução:  

 cristina antunes

93	 A	jUvENTUDE	vAI	AO	CINEmA

 inês assunção de castro teixeira, José de sousa miguel lopes,  

 Juarez dayrell (orgs.)

74 KANT	&	A	EDUCAÇÃO

 claudio a. dalbosco

154	 LAZER,	RECREAÇÃO	E	EDUCAÇÃO	FísICA

 christianne luce gomes, Hélder Ferreira isayama (orgs.) 

60	 LEITURA	–	PRÁTICAs,	ImPREssOs,	LETRAmENTOs

 ana maria de oliveira galvão, antônio augusto gomes Batista (orgs.)

60	 LEITURA	E	EsCRITA	DE	ADOLEsCENTEs	NA	INTERNET	E	NA	EsCOLA

 maria teresa de assunção Freitas, sérgio roberto costa (orgs.)

60	 A	LEITURA	E	O	LEITOR	INTEGRAL	–	LENDO	NA	bIbLIOTECA		

	 DA	EsCOLA

 cyana leahy

131	 A	LEITURA	E	sEU	PúbLICO	NO	mUNDO	CONTEmPORÂNEO	–		

	 ENsAIOs	sObRE	HIsTóRIA	CULTURAL

 Jean-yves mollier – tradução: elisa nazarian 

60	 LEITURAs	LITERÁRIAs	–	DIsCURsOs	TRANsITIvOs

 aparecida paiva, aracy martins, graça paulino, Zélia versiani (orgs.)

61	 LENDO	E	EsCREvENDO	LObATO

 eliane marta teixeira lopes, maria cristina soares de gouvêa (orgs.) 

61 LER	E	EsCREvER	NA	EDUCAÇÃO	INFANTIL	–	DIsCUTINDO		

	 PRÁTICAs	PEDAGóGICAs

 ester calland de sousa rosa, ana carolina perrusi Brandão (orgs.)

43	 LETRAmENTO	–	Um	TEmA	Em	TRês	GêNEROs

 magda soares 

43	 LETRAmENTO	DIGITAL	–	AsPECTOs	sOCIAIs	E	POssIbILIDADEs		

	 PEDAGóGICAs

 carla viana coscarelli, ana elisa ribeiro (orgs.)

25	 LETRAmENTO	INFORmACIONAL	–	FUNÇÃO	EDUCATIvA	DO		

	 bIbLIOTECÁRIO	NA	EsCOLA

 Bernadete campello 

75	 LETRAs	CANIbAIs	–	Um	EsCRITO	DE	CRíTICA	AO	HUmANIsmO		

	 Em	EDUCAÇÃO

 rui c. mayer 

131	 LETRAs,	OFíCIOs	E	bONs	COsTUmEs	–	CIvILIDADE,	ORDEm	E		

	 sOCIAbILIDADEs	NA	AméRICA	PORTUGUEsA

 thais nívia de lima e Fonseca

93	 LICENCIATURAs	Em	EDUCAÇÃO	DO	CAmPO	–	REGIsTROs	

	 E	REFLExõEs	A	PARTIR	DAs	ExPERIêNCIAs	PILOTO		

	 (UFmG;	UNb;	UFbA	E	UFs)

 laís mourão sá , mônica castagna molina (orgs.)  

94	 LINGUAGEm	E	EDUCAÇÃO	–	FIOs	qUE	sE	ENTRECRUZAm		

	 NA	EsCOLA

 Júlio césar araújo, messias dieb (orgs.)

75	 LINGUAGEm	E	EDUCAÇÃO	DEPOIs	DE	bAbEL

 Jorge larrosa

113	 LINGUAGEm	E	LETRAmENTO	NA	EDUCAÇÃO	DOs	sURDOs	–		

	 IDEOLOGIAs	E	PRÁTICAs	PEDAGóGICAs

 paula Botelho

66	 LíNGUA	mATERNA	E	LíNGUA	EsTRANGEIRA	NA	EsCOLA	–	

	 O	ExEmPLO	DA	bIvALêNCIA

 ceres prado, José carlos cunha (orgs.)

61	 LITERATURA	–	sAbEREs	Em	mOvImENTO

 aparecida paiva, aracy martins, graça paulino, Hércules corrêa,  

 Zélia versiani (orgs.)

61	 LITERATURA	&	EDUCAÇÃO

 gabriel perissé

62	 LITERATURA	E	LETRAmENTO	–	EsPAÇOs,	sUPORTEs	E	INTERFACEs

 aparecida paiva, aracy martins, graça paulino, Zélia versiani (orgs.)

62	 LITERATURA	INFANTIL	–	POLíTICAs	E	CONCEPÇõEs

 aparecida paiva, magda soares (orgs.) 

106	 LITERATURAs	AFRICANAs	E	AFRO-bRAsILEIRA	NA	PRÁTICA		

	 PEDAGóGICA

 iris maria da costa amâncio, nilma lino gomes, miriam lúcia dos  

 santos Jorge

66	 LIvRO	DE	RECEITAs	DO	PROFEssOR	DE	PORTUGUês	–			

	 ATIvIDADEs	PARA	A	sALA	DE	AULA

 carla viana coscarelli

81	 LIvRO	DIDÁTICO	E	sAbER	EsCOLAR	–	1810-1910

 circe Bittencourt

44	 LIvROs	DE	ALFAbETIZAÇÃO	E	DE	PORTUGUês	–	

	 Os	PROFEssOREs	E	sUAs	EsCOLHAs

 antônio augusto gomes Batista, maria da graça costa val (orgs.) 

44	 LIvROs	DIDÁTICOs	DE	LíNGUA	PORTUGUEsA	–	LETRAmENTO	

	 E	CIDADANIA

 maria da graça costa val, Beth marcuschi (orgs.)

54	 LóGICA	E	LINGUAGEm	COTIDIANA	–	vERDADE,	COERêNCIA,		

	 COmUNICAÇÃO,	ARGUmENTAÇÃO

 nílson José machado, marisa ortegoza da cunha (orgs.) 

132	 LUGAREs	PARA	A	HIsTóRIA

 arlette Farge – tradução: Fernando scheibe

75	 LUTERO	&	A	EDUCAÇÃO

 José rubens l. Jardilino

142	 mACHADO	DE	AssIs	POR	jOvENs	LEITOREs

 Fernanda Freitas, vagner amaro

22	 mANUAL	DO	DÂNDI	–	A	vIDA	COm	EsTILO

 charles Baudelaire, Honoré de Balzac, Barbey d’aurevilly –  

 tradução: tomaz tadeu

55	 A	mATEmÁTICA	NOs	ANOs	INICIAIs	DO	ENsINO	FUNDAmENTAL	–		

	 TECENDO	FIOs	DO	ENsINAR	E	DO	APRENDER

 adair mendes nacarato, Brenda leme da silva mengali,  

 cármen lúcia Brancaglion passos 
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75	 mATURANA	&	A	EDUCAÇÃO

 nize maria campos pellanda

76 mAUss	&	A	EDUCAÇÃO

 gilmar rocha

94	 Os	mEIOs	DE	COmUNICAÇÃO	vÃO	à	EsCOLA?

 cláudia chaves Fonseca

143	 mEmóRIAs	PósTUmAs	DE	bRÁs	CUbAs

 machado de assis – análise e comentários: letícia malard

109	 mENINAs-ADOLEsCENTEs	–	RITUAIs,	CORPO	E	REsIsTêNCIA

 vanessa guilherme souza

151	 Os	mENINOs	E	A	RUA	–	UmA	INTERPELAÇÃO	à	PsICANÁLIsE

 tânia Ferreira 

154	 mERCADOs	DO	bRAsIL	–	DE	NORTE	A	sUL

 Fotografias: cyro José soares

76 mERLEAU-PONTY	&	A	EDUCAÇÃO

 marina marcondes machado

94	 O	mEsTRE	IGNORANTE	–	CINCO	LIÇõEs	sObRE	A		 	

	 EmANCIPAÇÃO	INTELECTUAL

 Jacques rancière – tradução: lilian do valle

143	 mEU	CORAÇÃO	DEsNUDADO

 charles Baudelaire – tradução: tomaz tadeu 

136	 mIA	COUTO	–	EsPAÇOs	FICCIONAIs

 maria nazareth soares Fonseca, maria Zilda Ferreira cury

119	 mICHEL	FOUCAULT	–	TRANsvERsAIs	ENTRE	EDUCAÇÃO,	

	 FILOsOFIA	E	HIsTóRIA

 Haroldo de resende (org.)

94	 míDIA	&	EDUCAÇÃO

 José marques de melo, sandra pereira tosta 

37	 míDIAs	COmUNITÁRIAs,	jUvENTUDE	E	CIDADANIA

 rafaela lima (org.)

95	 mIGUEL	GONZÁLEZ	ARROYO	–	EDUCADOR	Em	DIÁLOGO	COm		

	 NOssO	TEmPO

 paulo Henrique de queiroz nogueira, shirley aparecida  

 de miranda (orgs.)

62	 mINIDICIONÁRIO	DO	DIsCURsO	ELETRÔNICO-DIGITAL

 sérgio roberto costa

110	 mITOs	E	TAbUs	DA	sExUALIDADE	HUmANA

 Jimena Furlani

38	 mObILIZAÇÃO	sOCIAL	–	Um	mODO	DE	CONsTRUIR	A		 	

	 DEmOCRACIA	E	A	PARTICIPAÇÃO

 nísia maria duarte Furquim Werneck, José Bernardo toro 

55 mODELAGEm	Em	EDUCAÇÃO	mATEmÁTICA

 ademir donizeti caldeira, ana paula dos santos malheiros,  

 João Frederico da costa de azevedo meyer (Joni)

27	 mOEDA	E	TERRITóRIO	–	UmA	INTERPRETAÇÃO	DA	DINÂmICA		

	 REGIONAL	bRAsILEIRA

 marco crocco, Frederico g. Jayme Jr. (orgs.)

31	 Um	mOLIÈRE	ImAGINÁRIO

 molière – adaptação: cacá Brandão

143	 mRs	DALLOWAY

 virginia Woolf – tradução: tomaz tadeu 

67	 mUDANÇAs	DIDÁTICAs	E	PEDAGóGICAs	NO	ENsINO	DE		

	 LíNGUA	PORTUGUEsA	–	APROPRIAÇõEs	DE	PROFEssOREs

 eliana Borges correia de albuquerque

95	 A	mULHER	vAI	AO	CINEmA

 inês assunção de castro teixeira, José de sousa miguel lopes  

 (orgs.) 

147	 mUNDO	Em	TRANsFORmAÇÃO	–	CAmINHOs	PARA	O		 	

	 DEsENvOLvImENTO	sUsTENTÁvEL

 antonio cabral, leonardo coelho (orgs.) 

95	 mUNICIPALIZAÇÃO	DO	ENsINO	NO	bRAsIL

 cleiton de oliveira et al.

136	 NA	CAPTURA	DA	vOZ	–	As	EDIÇõEs	DA	NARRATIvA	ORAL		

	 DO	bRAsIL

 maria inês de almeida, sônia queiroz

38	 NARRATIvAs	FOTOGRÁFICAs

 paulo Bernardo vaz (org.) 

38	 NARRATIvAs	TELEmÁTICAs

 Beatriz Bretas (org.) 

38	 NARRATIvAs	TELEvIsIvAs	–	PROGRAmAs	POPULAREs	NA	Tv

 vera França (org.)

137	 O	NAsCImENTO	DA	POEsIA	–	ANTONIN	ARTAUD

 Jean-michael rey – tradução: ruth silviano Brandão

106	 NEGRITUDE	–	UsOs	E	sENTIDOs

 Kabengele munanga

76	 NIETZsCHE	&	A	EDUCAÇÃO

 Jorge larrosa

62	 NO	FIm	DO	séCULO	–	A	DIvERsIDADE	–	O	jOGO	DO	LIvRO		

	 INFANTIL	E	jUvENIL

 aparecida paiva, aracy evangelista, graça paulino, Zélia versiani (orgs.)

76	 NORbERT	ELIAs	&	A	EDUCAÇÃO

 andréa Borges leão

143	 NOTAs	DIsPERsAs	PELAs	PAREDEs

 ney mourão

95	 A	NOvA	EDUCAÇÃO	E	vOCê	–	O	qUE	Os	NOvOs	CAmINHOs		

	 DA	EDUCAÇÃO	Pós-LDb	Têm	A	vER	COm	EDUCADOREs,	PAIs,		

	 ALUNOs	E	COm	A	EsCOLA

 sérgio godinho oliveira 

96	 NOvAs	TECNOLOGIAs	–	EDUCAÇÃO	E	sOCIEDADE	NA	ERA	DA		

	 INFORmAÇÃO

 mozart linhares da silva (org.)

63	 NOvAs	TECNOLOGIAs,	NOvOs	TExTOs,	NOvAs	FORmAs		

	 DE	PENsAR

 carla viana coscarelli (org.)

63	 OCULTO	NAs	PALAvRAs	–	DICIONÁRIO	ETImOLóGICO	PARA		

	 ENsINAR	E	APRENDER

 luis a. castello, claudia t. mársico – trad.: ingrid müller xavier

106	 Um	OLHAR	ALém	DAs	FRONTEIRAs	–	EDUCAÇÃO	E	RELAÇõEs		

	 RACIAIs	DO	bRAsIL

 nilma lino gomes (org.)

137	 O	OLHAR	DE	bORGEs	–	UmA	bIOGRAFIA	sENTImENTAL

 solange Fernández ordóñez – tradução: cristina antunes 

96	 OP	CRIANÇA	–	PROjETO	PEDAGóGICO	PARA	A	CIDADANIA

 michelle nunes matos, rudá ricci 

151	 OPs!	APRENDENDO	A	vIvER,	COm	AIDs

 Bernardo dania guiné

81	 A	ORDEm	–	UmA	REvIsTA	DE	INTELECTUAIs	CATóLICOs	–	

	 1934-1945

 cândido moreira rodrigues
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119	 ORIGEm	DO	DRAmA	TRÁGICO	ALEmÃO

 Walter Benjamin 

113	 OUTRAs	TERRAs	à	vIsTA	-	CINEmA	E	EDUCAÇÃO	DO	CAmPO

 aracy alves martins, inês assunção de castro teixeira, mônica  

 castagna molina, rafael litvin villas Bôas (orgs.)

63	 PALAvRA	E	ImAGEm	–	LEITURAs	CRUZADAs

 ivete lara camargos Walty, maria nazareth soares Fonseca, maria  

 Zilda Ferreira cury

119	 O	PANóPTICO

 Jeremy Bentham (com ensaios de Jacques-alain miller, michelle  

 perrot e simon Werret) – tradução e organização: tomaz tadeu

81	 PARA	A	COmPREENsÃO	HIsTóRICA	DA	INFÂNCIA

 rogério Fernandes, alberto lopes, luciano mendes de Faria  

 Filho (orgs.)

28	 PARA	A	CRíTICA	DA	ECONOmIA	POLíTICA	–	mANUsCRITO		

	 DE	1861-1863	(CADERNOs	I	A	v)	TERCEIRO	CAPíTULO	–		

	 O	CAPíTULO	Em	GERAL

 Karl marx – tradução: leonardo de deus

119	 PARA	UmA	vIDA	NÃO-FAsCIsTA

 margareth rago, alfredo veiga-neto (orgs.)

31	 PARTIDO

 italo calvino – adaptação: cacá Brandão

77	 PAULO	FREIRE	&	A	EDUCAÇÃO

 Jaime José Zitkoski

96	 PEDAGOGIA	DO	CONsUmO	–	FAmILíA,	míDIA	E	EDUCAÇÃO

 inez lemos

120	 PEDAGOGIA	E	GOvERNAmENTALIDADE	–	OU	DA	mODERNI	

	 DADE	COmO	UmA	sOCIEDADE	EDUCATIvA

 carlos ernesto noguera-ramírez

77	 PEDAGOGIA	PROFANA	–	DANÇAs,	PIRUETAs	E	mAsCARADAs

 Jorge larrosa – tradução: alfredo veiga-neto

144	 PEIxE	mORTO	–	ROmANCE	POLICIAL

 marcus Freitas

81	 PENsADOREs	sOCIAIs	E	HIsTóRIA	DA	EDUCAÇÃO	–	

	 2º	EDIÇÃO	REvIsTA	E	AmPLIADA

 luciano mendes de Faria Filho (org.)

132	 O	PEqUENO	x	–	DA	bIOGRAFIA	à	HIsTóRIA

 sabina loriga – tradução: Fernando scheibe

31	 PEqUENOs	mILAGREs

 maurício arruda mendonça, paulo de moraes 

96	 PEsqUIsA	COmO	ENsINO	–	TExTOs	DE	APOIO.	PROPOsTAs		

	 DE	TRAbALHO

 cláudia sapag ricci

97	 A	PEsqUIsA	NA	FORmAÇÃO	E	NO	TRAbALHO	DOCENTE

 Júlio emílio diniz pereira, Kenneth m. Zeichner (orgs.)

55	 PEsqUIsA	qUALITATIvA	Em	EDUCAÇÃO	mATEmÁTICA

 marcelo de carvalho Borba, Jussara de loiola araújo (orgs.) 

82 PEsqUIsA,	EDUCAÇÃO	E	FORmAÇÃO	HUmANA	–

	 NOs	TRILHOs	DA	HIsTóRIA

 regina célia passos ribeiro de campos (org.)

22	 O	PINTOR	DA	vIDA	mODERNA

 charles Baudelaire – concepção e organização: Jérôme dufilho  

 e tomaz tadeu – tradução: tomaz tadeu

97	 PLANO	NACIONAL	DE	EDUCAÇÃO	(2011-2020)	-	AvALIAÇÃO	E		

	 PERsPECTIvAs

 luiz Fernandes dourado (orgs.) 

77	 PLATÃO	&	A	EDUCAÇÃO

 Jayme paviani

120	 PODER,	NORmALIZAÇÃO	E	vIOLêNCIA	–	INCURsõEs	

	 FOUCAULTIANAs	PARA	A	ATUALIDADE

 izabel c. Friche passos (org.)

144	 POEmAs	DE	GREGóRIO	DE	mATOs

 organização, análise e comentários: letícia malard 

63	 A	POEsIA	vAI	à	EsCOLA	–	REFLExõEs,	COmENTÁRIOs	E	DICAs		

	 DE	ATIvIDADEs

 neusa sorrenti 

137	 POéTICAs	DO	mARAvILHOsO	NO	CINEmA	E	NA	LITERATURA

 carolina marinho

97	 POLíTICA	E	GEsTÃO	DA	EDUCAÇÃO

 dalila andrade oliveira, maria de Fátima Felix rosar (orgs.) 

97	 POLíTICA	E	TRAbALHO	NA	EsCOLA	–	ADmINIsTRAÇÃO	DOs		

	 sIsTEmAs	PúbLICOs	DE	EDUCAÇÃO	bÁsICA

 dalila andrade oliveira, marisa ribeiro (orgs.)

17	 POR	qUE	DIREITOs	HUmANOs

 nilmário miranda

47	 PRÁTICAs	DE	EDUCAÇÃO	DE	jOvENs	E	ADULTOs	–	

	 COmPLExIDADEs,	DEsAFIOs	E	PROPOsTAs

 marisa narcizo sampaio, rosilene souza almeida

64	 PRÁTICAs	DE	LEITURA	E	EsCRITA	–	HIsTóRIA	E	ATUALIDADE

 anne-marie chartier

22	 PREsERvAÇÃO	DO	PATRImÔNIO	CULTURAL	Em	CIDADEs

 maria cristina rocha simão

144	 PRImEIROs	CANTOs	DE	GONÇALvEs	DIAs

 organização, análise e comentários: letícia malard 

64	 O	PROFEssOR	E	A	LITERATURA	–	PARA	PEqUENOs,	méDIOs	

	 E	GRANDEs

 ligia cademartori

64	 PROFEssOREs-LEITOREs	E	sUA	FORmAÇÃO

 ludmila tomé de andrade

39	 Os	PROGRAmAs	INFANTIs	DA	Tv	–	TEORIA	E	PRÁTICA	PARA		

	 ENTENDER	A	TELEvIsÃO	FEITA	PARA	As	CRIANÇAs

 cláudio márcio magalhães 

98	 A	PsICANÁLIsE	EsCUTA	A	EDUCAÇÃO

 eliane marta teixeira lopes (org.)

151	 PsICANÁLIsE	E	HOsPITAL	–	NOvAs	vERsõEs	DO	PAI:		 	

	 REPRODUÇÃO	AssIsTIDA	E	UTI

 marisa decat de moura (org.) 

151	 PsICANÁLIsE	E	UNIvERsIDADE	–	HÁ	TRANsmIssÃO	sEm		

	 CLíNICA?

 lícia mara dias moreira penna 

152	 PsICANÁLIsE,	FEmININO,	sINGULAR

 Jeferson machado pinto 

55	 PsICOLOGIA	NA	EDUCAÇÃO	mATEmÁTICA	–	UmA	INTRODUÇÃO

 Jorge tarcísio da rocha Falcão 

152	 PsICOLOGIA	sOCIAL	–	ARTICULANDO	sAbEREs	E	FAZEREs

 claudia mayoga e marco aurélio máximo prado (orgs.) 

98	 qUANDO	A	DIvERsIDADE	INTERROGA	A	FORmAÇÃO	DOCENTE

 Júlio emílio diniz pereira, qgeraldo leão (orgs.)

17	 O	qUE	é,	AFINAL,	EsTUDOs	CULTURAIs

 richard Johnson, norma schulman, ana carolina escosteguy –  

 tradução e organização: tomaz tadeu
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77	 qUEm	EDUCA	qUEm?	–	EDUCAÇÃO	E	vIDA	COTIDIANA

 eulàlia Bosch

84	 qUERO	sER	DO	bEm

 márcia Fagundes

32	 RAbIsCADO	NO	TEATRO

 stéphane mallarmé – tradução: tomaz tadeu 

106	 RACIsmO	Em	LIvROs	DIDÁTICOs	–	EsTUDO	sObRE	NEGROs	E		

	 bRANCOs	Em	LIvROs	DE	LíNGUA	PORTUGUEsA

 paulo vinicius Baptista da silva 

39	 RÁDIOs	COmUNITÁRIAs	–	mObILIZAÇÃO	sOCIAL	E	CIDADANIA	NA		

	 RECONFIGURAÇÃO	DA	EsFERA	PúbLICA

 lílian mourão Bahia

67	 REDAÇÃO	–	mANUAL	DE	sObREvIvêNCIA	PARA	CONCURsOs		

	 E	vEsTIbULAREs

 Juarez nogueira

107	 REDIsCUTINDO	A	mEsTIÇAGEm	NO	bRAsIL	–	IDENTIDADE		

	 NACIONAL	vERsUs	IDENTIDADE	NEGRA

 Kabengele munanga

98	 REFORmAs	EDUCACIONAIs	NA	AméRICA	LATINA	E	Os			

	 TRAbALHADOREs	DOCENTEs

 dalila andrade oliveira (org.)

64	 REFLExõEs	sObRE	PRÁTICAs	EsCOLAREs	DE	PRODUÇÃO	DE		

	 TExTO	-	O	sUjEITO-AUTOR

 maria da graça Ferreira da costa val (org.)

56 RELAÇõEs	DE	GêNERO,	EDUCAÇÃO	mATEmÁTICA	E	DIsCURsO	-		

	 ENUNCIADOs	sObRE	mULHEREs,	HOmENs	E	mATEmÁTICA

 maria celeste reis Fernandes de souza, maria da conceição 

 F. r. Fonseca

98	 RELAÇõEs	E	sAbEREs	NA	EsCOLA	–	Os	sENTIDOs	DO		 	

	 APRENDER	E	DO	ENsINAR

 messias dieb (org.)

120	 O	REsPEITO	OU	O	OLHAR	ATENTO	–	UmA	éTICA	PARA	A	ERA		

	 DA	CIêNCIA	E	DA	TECNOLOGIA

 Josep m. esquirol – tradução: cristina antunes

120	 O	REsPIRAR	DOs	DIAs	-	UmA	REFLExÃO	FILOsóFICA	sObRE		

	 A	ExPERIêNCIA	DO	TEmPO

 Josep m. esquirol – tradução: cristina antunes

144	 O	RETRATO	DA	DAmA

 adriano macedo

132	 RIO	DOCE	-	A	EsPANTOsA	EvOLUÇÃO	DE	Um	vALE

 marco antônio tavares coelho  

32	 ROmEU	E	jULIETA

 William shakespeare – tradução: onestaldo de pennaforte

78	 RORTY	&	A	EDUCAÇÃO

 maria virgínia machado dazzani 

78	 ROUssEAU	&	A	EDUCAÇÃO

 danilo r. streck

32	 A	RUA	DA	AmARGURA

 eduardo garrido – adaptação: arildo de Barros

39	 O	RUíDO	E	OUTRAs	INUTILIDADEs	–	ENsAIOs	DE	

	 COmUNICAÇÃO	E	sEmIóTICA

 Julio pinto

137	 O	séCULO	DE	bORGEs

 eneida maria de souza

107	 sEm	PERDER	A	RAIZ	–	CORPO	E	CAbELO	COmO	símbOLOs		

	 DA	IDENTIDADE	NEGRA

 nilma lino gomes

99	 sENTIDOs	DO	TRAbALHO	–	A	EDUCAÇÃO	CONTINUADA		

	 DE	PROFEssOREs

 maria emília caixeta de castro lima

145	 sENTImENTAL	COm	FILTRO

 Beatriz de almeida magalhães 

132	 sERTÃO,	LUGAR	DEsERTADO	–	O	CERRADO	NA	CULTURA		

	 DE	mINAs	GERAIs

 ricardo Ferreira ribeiro

145	 sEU	CORPO	FIGURADO

 douglas a. martin 

110	 sExUALIDADE	E	ADOLEsCêNCIA	–	As	OFICINAs	COmO			

	 PRÁTICA	P	EDAGóGICA

 luiz carlos castello Branco rena

138	 Os	sIGNOs	DE	UmA	EDUCAÇÃO

 Walter Barbosa lacerda Filho

99	 A	síNDROmE	DO	mEDO	CONTEmPORÂNEO	E	A	vIOLêNCIA		

	 NA	EsCOLA

 luiz alberto oliveira gonçalves, sandra pereira tosta (orgs.)

133	 O	sOCIóLOGO	E	O	HIsTORIADOR

 pierre Bourdieu, roger chartier – tradução: guilherme João  

 de Freitas teixeira 

78	 sóCRATEs	&	A	EDUCAÇÃO	-	O	ENIGmA	DA	FILOsOFIA

 Walter omar Kohan 

152	 O	sUjEITO	NÃO	ENvELHECE	–	PsICANÁLIsE	E	vELHICE

 Ângela mucida 

48	 sUjEITOs	DA	EDUCAÇÃO	E	PROCEssOs	DE	sOCIAbILIDADE	–		

	 Os	sENTIDOs	DA	ExPERIêNCIA

 leôncio soares, isabel de oliveira e silva (orgs.)

113	 sURDEZ	&	EDUCAÇÃO

 maura corcini lopes

138	 TEIA	DE	AUTOREs

 tania dauster, pedro garcia (orgs.)

99	 TELEvIsÃO	&	EDUCAÇÃO	–	FRUIR	E	PENsAR	A	Tv

 rosa maria Bueno Fischer (org.)

99	 TEmAs	Em	PsICOLOGIA	E	EDUCAÇÃO

 maria vilani cosme de carvalho (org.)

133	 TEmPLOs	mODERNOs,	TEmPLOs	AO	CHÃO	-	A	TRAjETóRIA	DA		

	 ARqUITETURA	RELIGIOsA	mODERNIsTA	E	A	DEmOLIÇÃO	DE		

	 ANTIGOs	TEmPLOs	CATóLICOs	NO	bRAsIL

 marcus marciano gonçalves da silveira 

56	 TENDêNCIAs	INTERNACIONAIs	Em	FORmAÇÃO	DE		 	

	 PROFEssOREs	DE	mATEmÁTICA

 marcelo de carvalho Borba (org.) 

65	 O	TExTO	EsCOLAR	–	UmA	HIsTóRIA

 antônio augusto gomes Batista

32	 TExTOs	DE	RUA

 grupo galpão 

100	 TRAbALHO	E	sAúDE	DO	PROFEssOR	–	CARTOGRAFIAs		

	 NO	PERCURsO

 maria elizabeth Barros de Barros, ana lucia coelho Heckert,  

 lilian margoto (orgs.)
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82	 TRAjETóRIA	DE	FEmINIZAÇÃO	DO	mAGIsTéRIO	–		 	

	 AmbIGüIDADEs	E	CONFLITOs

 magda chamon

33	 Um	TREm	CHAmADO	DEsEjO

 luís alberto de abreu 

145	 TRIsTE	FIm	DE	POLICARPO	qUAREsmA	-	LImA	bARRETO

 letícia mallard

154	 TURIsmO,	sUsTENTAbILIDADE	E	mEIO	AmbIENTE	–		 	

	 CONTRADIÇõEs	E	CONvERGêNCIAs

 maria laetitia corrêa, solange maria pimenta, Jorge renato  

 lacerda arndt (orgs.) 

121	 Os	úLTImOs	DIAs	DE	ImmANUEL	KANT

 thomas de quincey - tradução: tomaz tadeu

121	 A	UNIDADE	DO	CORPO	E	DA	mENTE	–	AFETOs,	AÇõEs	E		

	 PAIxõEs	Em	EsPINOsA

 chantal Jaquet - tradução: luis césar guimarães oliva, marcus  

 Ferreira  de paula

56	 O	UsO	DA	CALCULADORA	NOs	ANOs	INICIAIs	DO		 	

	 ENsINO	FUNDAmENTAL

 ana coelho vieira selva, rute elizabete s. rosa Borba 

100	 O	vALOR	DO	PROFEssOR

	 gabriel perissé 

152	 O	vIDRO	DA	PALAvRA	–	O	EsTRANHO,	LITERATURA	

	 E	PsICANÁLIsE

 ana maria portugal 

39	 O	vINHO	NA	ERA	DA	TéCNICA	E	DA	INFORmAÇÃO	–	

	 Um	EsTUDO	sObRE	bRAsIL	E	ARGENTINA

 míriam aguiar 

100	 A	vIOLêNCIA	“DEsCE”	PARA	A	EsCOLA	–	As	mANIFEsTAÇõEs		

	 DA	vIOLêNCIA	NO	AmbIENTE	EsCOLAR	E	A	CONsTRUÇÃO	DA		

	 IDENTIDADE	DE	jOvENs

 carla araújo

40	 vIsõEs	DE	FUTURO	–	REsPONsAbILIDADE	COmPARTILHADA		

	 E	mObILIZAÇÃO	sOCIAL

 márcio simeone Henriques, nísia maria duarte Furquim Werneck  

 (orgs.)

121	 vOCAbULÁRIO	DE	FOUCAULT	–	Um	PERCURsO	PELOs	sEUs		

	 TEmAs,	CONCEITOs	E	AUTOREs

 edgardo castro – tradução: ingrid müller xavier

138	 A	vOZ	DO	vETO	–	A	CENsURA	CATóLICA	à	LEITURA	DE	ROmANCEs

 aparecida paiva




