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Interfaces entre Cena Teatral e 
Pedagogia

A Percepção Sensorial na Formação do Es-
pectador-Artista-Professor

Neste livro, Robson Rosseto investiga 
a formação do professor de teatro 
com base em sua atividade docente no 
Curso de Licenciatura em Teatro da 
Unespar, quando desenvolve o termo 
espectador-artista-professor. O autor 
compreende que a formação docente 
teatral acontece em distintos tempos 
e espaços, sobretudo no decurso das 
experiências sensoriais enquanto 
espectador e artista. 

SUMÁRIO: A percepção sensorial na 
cena da recepção; Panorama histórico 
do ensino de arte no Brasil; Pesquisa 
de campo: abordagem refl exiva.

Artes Cênicas

AUTOR: Robson Rosseto
PÁGINAS: 256
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/18
PESO: 0,310
ISBN:9788546211692

Artes da Cena

Estudos Sobre Atuação e Encenação

Artes da Cena: Estudos sobre Atuação 
e Encenação, organizado por Narci-
so Telles, certamente fi guraria em 
nossas cabeceiras e bibliotecas como 
mais uma valiosa contribuição ao 
estudo das artes cênicas, dessas que 
reafi rmam seu interesse e preocupa-
ção por refl etir as rupturas e desequi-
líbrios pelos quais os grandes paradig-
mas dos modos de criação e relação 
das artes da cena encontram outros (e 
porque não, novos) questionamentos 
e desdobramentos para o campo de 
investigação em questão. Só aqui seu 
papel já estaria cumprido, entre e por 
sobre as páginas. 

SUMÁRIO: Palhaço e transgressão na 
cena contemporânea; Presentação-
-Representação, em um processo de 
investigação-criação e formação.

Artes Cênicas

AUTOR: Narciso Larangeira Telles 
Da Silva
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/18
PESO: 0,320
ISBN:9788546210206

Artes da Cena 

Processos e Práticas  

A presente obra traz aos professo-
res, pesquisadores, estudantes e 
artistas da cena uma coletânea de 
textos destinada, particularmente, 
a subsidiar a praxis investigativa, a 
docência, e as diversas experiêcias 
formativas na questão concernen-
te aos processos e práticas que 
compõem o complexo campo das 
artes cênicas.

SUMÁRIO: Olhares performáticos 
do balé: proposições contempo-
râneas de William Forsythe;  A 
poética do ator e os documentos 
nas narrativas de guerra da Amok; 
Diálogos com o real: uma balbúr-
dia na Barra Funda;  Da cena em 
tempos úmidos; O corpo do crítico 
de arte: a prática analítica na con-
temporaneidade.

Artes Cênicas

AUTOR: Narciso Larangeira Telles 
Da Silva
PÁGINAS: 232
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,310
ISBN:9788581486505
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Criações e Pedagogias Artísticas 
Experimentadas

Os capítulos refl etem as experiências 
realizadas no Dinter-Capes (doutora-
do Interinstitucional) fi rmado entre a 
Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro (Unirio) e a Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU), tendo 
como meta principal incrementar a 
formação de um grupo de artistas 
docentes em Uberlândia (MG), cidade 
situada fora dos grandes centros de 
ensino e pesquisa. 

SUMÁRIO: Memórias perfumadas;  
Notas sobre o corpo-encruzilhada: 
entre o ritual e a cena Tecnologia 
celular e os fi lmes para os dispositivos 
móveis; Cenários poéticos: a arte am-
biental e seus deslocamentos; Sujeitos 
em rede: anotações sobre a cena da 
pesquisa.

Artes Cênicas

AUTOR: Nara Keiserman
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/18
PESO: 0,260
ISBN:9788546211272

Múltiplos Olhares Sobre 
Processos Descoloniais nas Artes 

Cênicas

O presente livro irrompe de uma 
agressiva crise política e econômica no 
Brasil. É tempo de mudanças profun-
das, é tempo de se repensar, é tempo 
de, mais intensamente do que nunca, 
atuar nas vísceras do cotidiano político 
e entender como as Artes Cênicas se 
articulam nesse fazer diário, em seus 
processos organizativos coletivos e em 
sua produção artística. Neste contexto, 
os anos de 2015 e 2016 foram essen-
ciais para que a própria Abrace se 
repensasse enquanto associação.

SUMÁRIO: O contrapoder em arte; 
Ver para creer: entre la evidencia y la 
crisis de representación; Um artífi -
ce-narrador e uma narrativa entre 
o teatro e o cinema: exercícios de 
resistência.

Artes Cênicas

AUTOR: Ana Carolina Mundim
PÁGINAS: 236
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,275
ISBN:9788546210893

O bufão e suas artes

Artesania, disfunção e soberania

Longe de ser um livro inspirado 
em obras contendo escritos sagra-
dos, com bordas douradas e capa 
de couro, reunimos aqui textos de 
variados autores, buscando uma 
diversidade de práticas e pen-
samentos que problematizam a 
bufonaria. Em termos ocidentais, 
longe da estabilidade e ordenação 
do mundo, em geral o tema da bu-
fonaria parece vincular-se a risos 
derrisores e está mais próximo 
daquilo que se poderia chamar 
“ironia divina”. 

SUMÁRIO: Bufonaria: Tradiçao e 
Contemporaneidade;Figuras Bu-
fônicas: Cultura Material de Ator e 
Outros Bichos;Corpo e Máscara do 
Bufao: Aspectos Históricos e Téc-
nicos;Bufonaria, Riso e Anomalia.

Artes Cênicas

AUTOR: José Amâncio Tonezzi 
Rodrigues Pereira
PÁGINAS: 264
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/17
PESO: 0,400
ISBN:9788546211333
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Corporeidades Deslizantes

A Cena Explorada Para Além do Sujeito

Comecemos pelo palpável. Ao ob-
servarmos tudo o que é vivo, e nesse 
caso, mais especifi camente, os seres 
humanos, somos colocados diante de 
um feixe de semelhanças e diferenças, 
tensões e convergências. Entre as 
vulnerabilidades mais aparentes, que 
permeiam o início e o fi m dos percur-
sos de vida, há processualidades que 
se sobrepõem em nossos organis-
mos de modos surpreendentemente 
variáveis, e que nos fazem perceber 
que, para muito além do que chama-
mos genericamente de corpo, há, na 
verdade, a emergência de infi nitas 
corporeidades. 

SUMÁRIO: Metamorfoses do corpo no 
século XX; Corpo despadronizado e 
as poéticas do numano; Corpo e seus 
duplos; Artistas e a cena pós-huma-
nista no teatro.

Artes Cênicas

AUTOR: Gabriela Pereira Frego-
neis
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,270
ISBN:9788546211951

Artistas Plásticos e Galerias de 
Arte em Curitiba

consagração simbólica e comercial

Nesse livro, o que se entende 
como mercado de arte em Curitiba 
é o surgimento de um “sistema 
das artes”: seus produtores, suas 
escolas, suas tradições, seus in-
termediários culturais, seus cole-
cionadores. Ou seja, uma estrutura 
condicionada a fatores econômi-
cos, políticos, sociais e culturais. 

SUMÁRIO: Práticas e posições; 
Galerias de artes e artistas plás-
ticos: construção metodológica; 
Mercado de bens simbólicos.

Artes Plásticas

AUTOR: Adriana Vaz
PÁGINAS: 220
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/15
PESO: 0,280
ISBN:9788581486949

A poética de Arthur Bispo do 
Rosário

Compêndio de encantamentos do mundo

O livro nos fornece as senhas que 
possibilitarão algumas entradas 
no cifrado mundo de Arthur Bispo 
do Rosário, povoado de fi gurações 
e de uma estética labiríntica que 
reafi rma a especifi cidade dialógica 
da própria vida.  Este livro reacen-
de a tensão entre singular e plural, 
no estranhamento, na colagem, no 
deslocamento de sentidos. 

SUMÁRIO: a Sim, um objeto tão 
diversamente me solicitou; Eu 
preciso destas palavras; Dester-
ritorialidades; A Obra e a (re)inven-
ção de Arthur Bispo do Rosario; 
A apresentação segundo A.B.R.; 
Senhas e outras chaves de pen-
samento; A estética labiríntica e o 
jogo das experiências do ver.

Artes Plásticas

AUTOR: Ricardo Alexandre Rodri-
gues
PÁGINAS: 176
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: OUT/14
PESO: 0,275
ISBN:9788581483993
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Discursos Críticos Através da 
Poética Visual de Márcia X.

2ª Edição

A obra reúne produções de Márcia 
X.   desde o período em que suas 
performances eram de caráter 
menos comprometido, passan-
do pela produção dos objetos e 
instalações até o momento em que 
a artista retoma a linguagem da 
performance como seu principal 
manifesto artístico.

SUMÁRIO: a O X da questão na 
virada do século XX para o XXI, 
Márcia X Logos = Expansões, 
Performance no Brasil, De Pi-
nheiro a X, Século XX: As Ações da 
década de 1980, A década de 1980, 
As ações dos anos 1980, O ano de 
1988, Século XX: As Produções da 
década de 1990.

Artes Plásticas

AUTOR: Tales Frey
PÁGINAS: 96
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/13
PESO: 0,130
ISBN:9788581487014

Ativismo Digital e Imagem

Estratégias de Engajamento e Mobilização 
em Rede

As imagens têm papel essencial 
na construção de estratégias de 
engajamento e mobilização no 
contemporâneo, pois é por meio 
delas que as causas conseguem 
projetar-se local e globalmente 
pelas redes de comunicação digi-
tal. Fotografi as e vídeos podem ter 
características estéticas particu-
lares que fundem elementos de 
impacto sensorial, tais como o uso 
da violência, o senso de imedia-
tismo e a utilização do corpo, com 
aspectos ligados à circulação nas 
mídias e à mobilidade dos apare-
lhos de gravação, reprodução e 
divulgação.

SUMÁRIO: A politização das 
imagens; Imagem, biopoder e 
produção biopolítica; Estéticas do 
biopolítico.

Arte Digital

AUTOR: Tarcisio Torres Silva
PÁGINAS: 204
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PESO: 0,255
ISBN:9788546206704

Bernardet 80

Impacto e Infl uência no Cinema Brasileiro

S Com este livro, a Abraccine (As-
sociação Brasileira de Críticos de 
Cinema) homenageia Jean-Clau-
de Bernardet em seus 80 anos, 
reunindo artigos de profi ssionais 
de diferentes áreas do cinema. 
A produção do professor, pensa-
dor, crítico, roteirista, diretor e 
ator é analisada por 16 autores, 
entre cineastas, pesquisadores e 
críticos. A obra do multifacetado, 
polemista e provocador de ideias 
originais sobre o cinema brasilei-
ro é descortinada em textos que 
revelam o percurso de Bernardet, 
demonstrando assim o impacto e a 
infl uência de seu pensamento.

SUMÁRIO: a A Pesquisa; Bernardet 
visto de longe – Lúcia Nagib; Entre 
fatos, dados e lacunas – Luciana 
Corrêa de Araújo.

Cinema

AUTOR: Abraccine Associação 
Brasileira De CrÍticos De Cinema
PÁGINAS: 228
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAR/17
PESO: 0,355
ISBN:9788546207886
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Allende

História de Salvador Allende no Cinema de 
Patricio Guzmán

Eleito democraticamente em setembro 
de 1970, Salvador Allende apoiava uma 
instituição destinada à democratiza-
ção da sétima arte, a Chile Films. O 
momento reconhecia o cinema como 
um “direito do povo” e exigia cineas-
tas comprometidos com a “grande 
tarefa de libertação nacional”. Porém, 
o Governo de mil dias se viu diante de 
muitos desafi os, a exemplo das con-
tradições internas de sua coalização 
política, a Unidad Popular, e do jogo de 
interesses das corporações interna-
cionais, intimamente ligadas à lógica 
militarista da Guerra Fria. 

SUMÁRIO: História e cinema na Amé-
rica-Latina; A gênese do documentá-
rio; O fi lme Salvador Allende.

Cinema

AUTOR: Fábio Aparecido Monteiro
PÁGINAS: 220
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,240
ISBN:9788546212651

Ver e Ver Como

Ensaios Sobre Cinema e Cineastas Marcantes

O percurso traçado por esta obra nos 
faz viajar pela história cinematográ-
fi ca por meio da análise de grandes 
realizadores que contribuíram para o 
engrandecimento do cinema. Humber-
to Pereira da Silva, com sua experiên-
cia de professor e crítico de cinema, 
demonstra seu amor pela sétima arte 
ao fazer refl exões contundentes e 
reveladoras. Um mergulho intenso e 
aprofundado que nos permite com-
preender o poder avassalador de uma 
obra cinematográfi ca. (Humberto Nei-
va – Coordenador do curso de Cinema 
da Faap)

SUMÁRIO: Treze teses sobre Cinema; 
Paulo Emilio: um intelectual na linha 
de frente; Dois pontos de vista no cine-
ma: o ontológico e o ético; André Bazin 
e a crítica como militância.

Cinema

AUTOR: Humberto Pereira Da Silva
PÁGINAS: 324
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,500
ISBN:9788546213207

Glauber Rocha

Cinema, Estética e Revolução

Criador e principal porta-voz 
do Cinema Novo, Glauber foi o 
realizador de fi lmes que inaugu-
raram uma etapa no cinema e na 
cultura brasileiros, assim como 
um dos cineastas mais infl uen-
tes na cinematografi a mundial a 
partir dos anos 1960. E, neste livro, 
Humberto Silva nos apresenta as 
evidências concretas de uma parte 
importante da história de um cine-
ma e de um país.

SUMÁRIO: Arqueologia de um 
Cinema Novo; Anos de Formação; 
O Gênio Prodígio do Cinema Novo; 
O Leão no Exílio; Retorno, Polêmi-
ca s e Novo Exílio; Temas, Relação 
com o espectador e Legado.

Cinema

AUTOR: Humberto Pereira Da Silva
PÁGINAS: 176
FORMATO: 12x18cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,210
ISBN:9788546203901



Letras e Artes

6comercial@editorialpaco.com.br

Efeitos Visuais de Transição na 
Montagem Cinematográfi ca

Na montagem de um fi lme, a inserção 
ou a ausência de efeitos visuais como 
fusões, fades e wipes não se resu-
me a técnicas da edição de imagens. 
Este processo complexo integra a 
concepção da obra, exige criatividade 
e conhecimento estético – o uso de 
efeitos de transição entre imagens 
tem o potencial de imprimir ritmo, 
rupturas ou continuidades de tempo e 
espaço. Efeitos Visuais de Transição na 
Montagem Cinematográfi ca descreve 
conceitos fundamentais da pontuação 
imagética e sua aplicação no cinema, a 
partir de clássicos da literatura, dados 
de mercado e dos fi lmes premiados 
com o Oscar de Melhor Montagem. 

SUMÁRIO: Montagem;  Tecnologia; 
Métodos e técnicas; Coleta de dados; 
Análise dos dados; Estatística nas 
pontuações.

Cinema

AUTOR: Vinicius Augusto Carvalho
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/18
PESO: 0,320
ISBN:9788546213856

Charles Chaplin

Confrontos e Intersecções com seu Tempo

O livro Charles Chaplin: Confron-
tos e Intersecções com seu Tempo 
faz um estudo de Chaplin e enten-
de que seu trabalho transcende o 
cinema para atuar diretamente na 
sociedade. A partir disso, o autor 
Everton Luís Sanches desenvolve 
uma análise da história do teatro 
e do cinema, de suas linguagens e 
das origens das adversidades ex-
perimentadas na primeira metade 
do século XX.

SUMÁRIO: A Inglaterra e o mundo 
antes de Chaplin, História de uma 
personalidade, O cinema de Char-
les Spencer Chaplin, O cinema no 
período entre Guerras.

Cinema

AUTOR: Everton Luís Sanches
PÁGINAS: 160
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,150
ISBN:9788581481548

O Campo do Filme Religioso

Cinema, Religião e Sociedade

Este livro é desttinado aos inte-
ressados em fi lmes de assuntos 
e elementos religiosos. Com uma 
linguagem clara e informativa, 
nele são elencadas as caracterís-
ticas da grande massa de produtos 
midiáticos de assunto religioso; 
vericando seus possíveis gêneros, 
sua história e função na sociedade; 
indo do Cinema para a televisão 
conforme a necessidade.

SUMÁRIO: O campo do fi lme reli-
gioso; Sociedade/Religião/Cinema; 
O Épico Bíblico Hollywoodiano: 
O Espetáculo como estética da 
Salvação; O Evangelho Fílmico: o 
Gênero Filmes de Cristo; A Hagio-
grafi a Fílmica, a vida dos Santos 
nas telas.

Cinema

AUTOR: Luiz Antonio Vadico
PÁGINAS: 328
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/15
PESO: 0,490
ISBN:9788581489995
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Cinema, História e Melancolia

Memórias da Última Ditadura Militar 
Argentina

Este livro apresenta uma refl exão 
em torno da produção cinemato-
gráfi ca argentina que se debruça 
sobre a traumatizante experiência 
de sua última ditadura. Ao aliar 
rigorosa pesquisa e intensidade 
estética, sua escrita nos permite 
compreender as peculiaridades 
daquilo que o autor resolveu 
chamar de “engenharia melanco-
lizante”.

SUMÁRIO: Da Relação Memória & 
Cinema; Da Comoção; Da Melan-
colia; Da Cólera; Da Comédia.

Cinema

AUTOR: Salatiel Ribeiro Gomes
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,265
ISBN:9788546202492

Cinema & Religião

Perguntas e Respostas

Este livro reúne quatro entrevistas 
do escritor e historiador Luiz Va-
dico, um dos principais pesquisa-
dores do fi lme religioso. De forma 
objetiva e clara traz informações 
históricas, sociais, estéticas e 
narrativas sobre a evolução desse 
produto audiovisual e suas rela-
ções com a sociedade.

SUMÁRIO: ”O “Cristo da Fé” e o 
“Cristo Cinemático”. As imagens 
de Jesus no cinema; Cinema e 
religião: as sutis alterações cau-
sadas na teologia tradicional; A 
atualidade da cristologia fílmica; A 
complexidade das relações entre 
cinema/religião e religião/cinema.

Cinema

AUTOR: Luiz Antonio Vadico
PÁGINAS: 80
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,125
ISBN:9788546204175

Cinema e Sociedade

Resistências e Jogos de Poder

O cinema é um recurso passível de 
oferecer fontes inesgotáveis para a 
refl exão social, histórica e fi losófi -
ca sobre a cultura contemporânea. 
Este livro apresenta-se como um 
esforço interdisciplinar de refl exão 
no se refere às resistências e aos 
jogos de poder.

SUMÁRIO: Em caso de incêndio, 
deixe queimar; Cinema e História: 
Edukators, de Hans Weingartner; 
Vida selvagem: escritos sobre 
liberdade, aventuras amorosas e 
contracultura; A crise da Socieda-
de Individualista e seu duplo em o 
Clube da Luta; Entre dois mundos: 
uma análise do fi lme Histórias 
Cruzadas; Twelve Years a Slave: 
usos historiográfi cos e pedagógi-
cos do fi lme.

Cinema

AUTOR: Fábio Francisco Feltrin De 
Souza
PÁGINAS: 236
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/16
PESO: 0,275
ISBN:9788546201433
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Literatura e cinema

Esta coletânea, volume 1 da Série 
Estudos Reunidos (Coleção Es-
critos Acadêmicos), é o resultado 
de chamada pública para pes-
quisadores de todo o país, cujas 
formações estão sempre voltadas, 
desde suas origens, para as ques-
tões estéticas e teóricas sobre 
cinema, literatura e artes, sob os 
mais diversos matizes e espectros 
científi cos. O cinema, dada a sua 
complexidade como arte surgida 
nos últimos séculos, tornou a sua 
infl uência muito poderosa para a 
defi nição de diversos campos e, no 
caso particular da literatura, 

SUMÁRIO: A estrutura do ciúme 
(ou quando Resnais encontrou o 
estruturalismo); O cinema e o seu 
duplo: um estudo sobre a obra O 
Cinema ou o homem imaginário, 
de Edgar Morin.

Cinema

AUTOR: Ricardo André Ferreira 
Martins
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,300
ISBN:9788581488967

Dança

Diversidade, caminhos e encontros

Este livro apresenta refl exões 
teóricas sobre a dança, bem como 
resultados de pesquisas empíricas 
em que se deram as aplicações 
dos fundamentos fi losófi co-peda-
gógicos aqui abordados, tais como 
no espaço da educação infantil, da 
educação escolar, da maturidade 
e da educação especial. Os pro-
fessores interessados na dança 
encontram aqui estímulo e orien-
tação para a organização teórica e 
prática da dança no seu cotidiano 
escolar e institucional.

SUMÁRIO: A dança na educação: a 
dimensão da educação estética e 
suas interfaces com o viver huma-
no, Educação estética: o prólogo 
da dança-arte-educação.Uma 
leitura em Schiller.

Dança

AUTOR: Maria Do Carmo Saraiva
PÁGINAS: 188
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PESO: 0,330
ISBN:9788581480794

A dança e o ventre

Aparência corporal na contemporaneidade 
(o “mito da barriga”)

Este livro aborda a Dança do 
Ventre desde a origem até os dias 
de hoje, revelando um cenário de 
surpresas e descobertas sobre o 
universo que envolve essa expres-
siva e encantadora arte. Apresenta 
refl exões críticas sobre padrões 
estéticos, discorre também sobre 
os benefícios dessa atividade para 
a saúde da mulher, e aponta de-
talhes artísticos e culturais. Livro 
obrigatório para profi ssionais e 
interessados em Dança do Ventre 
e no corpo em si.

SUMÁRIO: a Dança do Ventre: um 
olhar histórico, Culto ao corpo e 
contemporaneidade, Métodos e 
resultados, Análise e discussão 
dos resultados.

Dança

AUTOR: Sandra Kussunoki
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/11
PESO: 0,225
ISBN:9788564367166
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Estudos sobre o Corpo

Escrevemos sobre o corpo. Fala-
mos do corpo. Dizemos corpo  em 
movimento, refl exões e análises 
históricas e sociais. Diante disso, 
esta coletânea procurou dar es-
paço para escritos sobre o corpo. 
Tomando o corpo como lugar de 
discursos, enunciações, refl exões, 
experiências, práticas e proces-
sos, lançamos uma perspectiva 
multidisciplinar. Tal espaço é fruto 
algumas possibilidades de pensa-
mentos que se entrecruzam numa 
perspectiva diversifi cada sobre os 
estudos do corpo na contempora-
neidade. 

SUMÁRIO: Cena e Conhecimento: 
Esboçando Corpos Emblemas; 
Uma Breve História da Submis-
são Corporal; Artistas e a Cena 
Pós-Humanista no Teatro.

Ensino de Arte

AUTOR: Daniel Santos Costa
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/17
PESO: 0,230
ISBN:9788546209606

Evocações da Arte Performática

Evocações da Arte Performática 
(2010-2013) é uma publicação trie-
nal de performances ocorridas nos 
países onde a língua portuguesa é 
ofi cial (Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, 
Macau, Moçambique, Portugal, 
São Tomé e Príncipe e Timor 
Leste). Este trabalho é inspirado 
tanto nas primeiras edições da 
revista de arte performática High 
Performance (1978-1997) como 
na catalogação anual Emergency 
Index, sendo ambas publicações 
feitas em língua inglesa.

SUMÁRIO: Evocacoes da Arte Per-
formatica (2010-2013); “Agora e a 
nossa vez”; Aqui nasce um artista; 
Passagem; Punto social temporal; 
Amok; A nossa casa; Carne; Cabe-
ça: Iam your father; Mulher sobre 
torno; Anderconstruction.

Ensino de Arte

AUTOR: Tales Frey
PÁGINAS: 484
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,720
ISBN:9788546202539

Estudos Interdisciplinares em 
História da Arte

O Borboletear do Método

Todos os textos que compõem 
o primeiro livro do Ninfa_UFMG 
espelham o interesse que motivou 
a criação do grupo, isto é, proble-
matizar a imagem como objeto de 
análise a partir das mais diversi-
fi cadas abordagens teórico-meto-
dológicas. Os capítulos focalizam 
diferentes qualidades de imagens 
que abarcam um período que vai 
do século XVIII ao XX. 

SUMÁRIO: A devoção particular e 
a presença das imagens no espaço 
doméstico; O niilismo nietzschiano 
nos autorretratos de Edvard Mun-
ch; Estudo iconográfi co do frontão 
da matriz de N. S. do Pilar de São 
João Del-Rei.

História da Arte

AUTOR: Denise Aparecida Sousa 
Duarte
PÁGINAS: 164
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/17
PESO: 0,200
ISBN:9788546209002
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Mitos e Símbolos na Cena Con-
temporânea

Interlocuções oriente-ocidente

Docentes de importantes institui-
ções de ensino superior do Brasil, 
e também pesquisadores indepen-
dentes, reúnem-se para compor 
uma obra inédita no sentido de 
promover diálogos entre pesquisas 
que se realizam em todo o terri-
tório nacional sobre as relações 
oriente-ocidente. Espera-se, com 
essa obra, colaborar com a produ-
ção de conhecimento em (e sobre) 
artes orientais, com ênfase espe-
cífi ca na apropriação e conexão 
com a cultura brasileira.

SUMÁRIO: O Corpo Mitológico: A 
Dança e o Mito em Cena; O Mito, 
o Símbolo e o Rito na Cena: Uma 
Experiência com o Butoh; A Preg-
nância do Vazio.

História da Arte

AUTOR: Mariana Baruco Machado 
Andraus
PÁGINAS: 360
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/14
PESO: 0,410
ISBN:9788581486420

Fazer-Inventar-Encontrar

A Tese Fundamental da Estética de Luigi 
Pareyson

A obra funda-se numa indagação 
exaustiva dos textos pareysonianos 
na língua original e de seus co-
mentadores, devendo cumprir uma 
tríplice função: traduzir, escrever 
e fi losofar. A autora evidencia a 
relação entre invenção e interpre-
tação inerentes ao fazer artísti-
co, superando as interpretações 
reducionistas existentes até então. 
A interpretação apresentada pela 
autora torna claro que a fi losofi a 
da existência funda toda a obra de 
Pareyson. 

SUMÁRIO: a A Propedêutica Es-
tética de Luigi Pareyson; A Tese 
Fundamental da Estética de Luigi 
Pareyson.

História da Arte

AUTOR: Íris FÁtima Da Silva Uribe
PÁGINAS: 256
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/14
PESO: 0,310
ISBN:9788581486185

Poéticas da visualidade em João 
Cabral de Melo Neto e Joan Miró

A poesia como crítica de arte

Esta obra analisa as obras de João 
Cabral de Melo Neto e Joan Miró, 
construindo uma lírica crítico-
discursiva e estabelecendo uma 
abordagem comparativa entre am-
bos os artistas. Mostra o percurso 
do poético ao plástico em João 
Cabral e também a ideia de Joan 
Miró de que os signos plásticos 
são poéticos porque guardam em 
si um universo de possibilidades 
signifi cativas que transcendem a 
ordem da própria coisa em si.

SUMÁRIO: a Poesia e Crítica: da 
poética dos fragmentos à poesia 
fragmentada; A Poética Cabralina 
e a Negatividade; As Cores de Ca-
bral nas Cores de Miró; A Relação 
Entre as Artes em Joan Miró.

História da Arte

AUTOR: Ricardo Ramos Costa
PÁGINAS: 222
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/14
PESO: 0,285
ISBN:9788581484907



Letras e Artes

1110 comercial@editorialpaco.com.br

Porta-Retratos

Porta-retratos é um diário aconte-
cido a partir de visitas realizadas 
em janeiro 2011, no Rio de Janeiro. 
O fascínio inicial era conhecer a 
casa de conhecidos e desconhe-
cidos, ocupar o tempo a ir ver al-
guém, passar a tarde conversando. 
Em quase todos os dias daquele 
mês havia uma visita a preencher 
a manhã, tarde ou noite. O propó-
sito era fotografar um porta-re-
tratos ou outra maneira que cada 
um encontra de expor fotografi as 
íntimas. Foram reunidos todos os 
visitados para um jantar para que 
se conhecessem e se reconheces-
sem nas imagens. As fotografi as 
nos encontros foram feitas com 
câmera analógica para evitar o 
exagero de clique dispersivo. 

Fotografi a

AUTOR: Ana Hupe
PÁGINAS: 100
FORMATO: 10x15cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,135
ISBN:9788581488653

A fotografi a e o tempo

Possibilidades de pensar o tempo via foto-
gráfi co: ponto e interstício

Este livro lança um novo olhar 
para a fotografi a, mostrando ao 
leitor as possibilidades de se pen-
sar o tempo com a imagem a par-
tir de conceitos d’A Câmara Clara, 
de Roland Barthes. As noções de 
studium e punctum, semiótica e 
tempo são analisadas na obra, que 
traz também uma refl exão sobre 
aspectos de movimento e consci-
ência contidos na fotografi a. 

SUMÁRIO: Fotografi a/tempo: o 
estado da arte, A possibilidade de 
pensar o tempo via foto grafi as: 
refl exões envolvendo o punctum, 
O fotográfi co como objeto semió-
tico, As possibilidades de pensar o 
tempo.

Fotografi a

AUTOR: Matheus Mazini Ramos
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/12
PESO: 0,180
ISBN:9788581481630

Por mares antes navegados

José de Guimarães na rota dos 
Descobrimentos e do encontro de culturas

Este livro apresenta a obra de José 
de Guimarães, artista plástico 
português, nascido em 1939, que a 
partir de 1980 deu-se a internacio-
nalização de sua obra com expo-
sições no Brasil, Angola, Suíça, 
Bélgica, França, Alemanha, Itália, 
Espanha, Estados Unidos, China, 
Japão, Coreia do Sul. Nesta obra, o 
autor analisa a apologia do en-
contro de povos e da globalização 
das culturas, que à semelhança de 
Camões, José de Guimarães exalta 
e questiona a História dos Desco-
brimentos. 

SUMÁRIO: a Fase Africana; Fase 
Mexicana; A Fase Asiática.

História da Arte

AUTOR: João Francisco Delgado 
Cerqueira
PÁGINAS: 164
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/14
PESO: 0,265
ISBN:9788581486024
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A música como instrumento de 
poder

A obra apresenta uma refl exão 
sobre a atuação de Villa-Lobos no 
movimento nacionalista brasileiro. 
A formação erudita e praticamen-
te autodidata do maestro não o 
impediu de idealizar um projeto 
integrante do sistema público de 
educação que buscou, através do 
canto orfeônico, alfabetizar mu-
sicalmente as massas populares 
disciplinando e unindo-as através 
da música. A narrativa direta e 
precisa da autora é acompanhada 
por imagens instigantes de Villa-
-Lobos, compondo bela moldura à 
refl exão.

SUMÁRIO: Construção da Me-
mória, Consolidando o Poder, As 
relações entre Música e Estado, O 
ideário musical de Villa-Lobos.

Música

AUTOR: Daisy De Oliveira
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/11
PESO: 0,245
ISBN:9788564367135

Blues e hip hop

Uma perspectiva folkcomunicacional

Este livro traz uma análise dos es-
tudos sobre os ritmos Blues e Hip 
Hop, comprovando que os cenários 
comunicativos são formas de co-
municação específi cas de culturas. 
De leitura agradável e com vários 
conceitos sobre cultura, a obra 
investiga a raiz da musicalidade 
norte-americana e a sua liga-
ção com o Hip Hop, relatando as 
batalhas travadas, especialmente 
pelos afrodescendentes, para tor-
nar manifestas as segregações às 
quais estavam sujeitas gerações 
inteiras. 

SUMÁRIO: Defi nindo Caminhos: 
uma abordagem teórica, Blues, 
Hip Hop, Considerações: Blues e 
Hip Hop.

Música

AUTOR: Thífani Postali Jacinto
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/11
PESO: 0,255
ISBN:9788564367180

A Abordagem PONTES para a 
Educação Musical

Aprendendo a Articular

Alda Oliveira desenvolve neste 
livro a Abordagem PONTES, apre-
sentando os elementos básicos e 
as principais competências para o 
desenvolvimento de articulações 
pedagógicas e pontes para aproxi-
mar indivíduos da música. Exem-
plos práticos são apresentados 
em que a música é trabalhada de 
forma articulada, com diferentes 
alunos e contextos socioculturais.

SUMÁRIO: Elementos Pontes 
e Competências; Exemplos de 
Pontes na Prática; Avaliando o 
Educador Musical Pontes; Educa-
ção Musical Como Uma Profi ssão 
Humana; Fundamentos.

Música

AUTOR: Alda De Jesus Oliveira
PÁGINAS: 312
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,500
ISBN:9788546201860
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Sururu na Cidade

Diálogos Interartes em Mário de Andrade e 
Pixinguinha

Esta obra mostra que é possível 
identifi car, nas produções artísti-
cas e nas representações sociais 
do intelectual e do músico, as 
múltiplas possibilidades dialógicas 
da cultura brasileira e recuperar, 
no estudo ora proposto, as fontes 
deste diálogo entre Mário de An-
drade e Pixinguinha.

SUMÁRIO: a Apresentação; Afi nan-
do Acordes; Coda.

Música

AUTOR: Beatriz Da Silva Lopes 
Pereira
PÁGINAS: 384
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,460
ISBN:9788546201778

Ó Tupã, Deus do Brasil

O Canto Orfeônico na Escola Normal de 
Aracaju (1934-1971)

Neste livro, o autor faz relações 
importantes entre o movimento 
nacional de implantação do Canto 
Orfeônico e as práticas instituídas 
no interior da Escola Normal Rui 
Barbosa, em Aracaju, de 1934 a 
1971. Para os pesquisadores, no 
campo da História da Educação e 
da História do Ensino da Música, 
o livro também serve como fonte 
para outras investigações, se 
constituindo em uma contribuição 
rica, fértil e necessária.

SUMÁRIO: a A disciplina canto or-
feônico no Brasil e em Sergipe; O 
orfeonismo em Sergipe e a funda-
ção do instituto de música e canto 
orfeônico de Sergipe.

Música

AUTOR: Elias Souza Dos Santos
PÁGINAS: 464
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,680
ISBN:9788581487700

Memória, Performance e Aprendi-
zado Musical

Um Processo Interligado

A presente obra, derivada de um 
esforço empreendido por especia-
listas de diversas áreas do conhe-
cimento, discute pontos signifi -
cativos envolvendo a memória e a 
música. Nesse sentido, cada autor 
buscou ressaltar maneiras de au-
xiliar os músicos nos processos de 
memorização da produção musical 
e nas demais atividades desenvol-
vidas. Trata-se, portanto, de uma 
coletânea extremamente relevante 
para tal cenário artístico.

SUMÁRIO: Aspectos neurológicos 
do processo de memorização,  
Memória: tipos e atributos, Apren-
dizagem e memória – implicações 
para a educação musical, Proces-
sos de memorização na perfor-
mance musical.

Música

AUTOR: Sonia Regina Albano De 
Lima
PÁGINAS: 192
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,290
ISBN:9788581483030
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Violão Para Crianças

Caderno de Atividades

Este caderno de atividades foi 
elaborado com a fi nalidade de 
auxiliar professores de violão que 
lidam com crianças na faixa etária 
de 7 a 11 anos de idade. O nosso 
objetivo foi apresentar atividades 
que ajudam a prática instrumen-
tal das aulas coletivas de violão. 
Especifi camente, tem o intuito de 
desenvolver a percepção musical, 
exercitar a escrita e a leitura mu-
sical de cifras e partituras, além 
da prática de tocar em solo e em 
conjunto durante as aulas.
No ensino coletivo de violão e de 
outros instrumentos para princi-
piantes.

SUMÁRIO: Conhecendo nosso 
instrumento; Como sentar-se com 
o instrumento; Nomenclatura dos 
dedos; Cordas do violão.

Música

AUTOR: Mabel Cristina Carvalho 
De Macedo
PÁGINAS: 96
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PESO: 0,140
ISBN:9788546205745

Simetria nos Estudos para Violão 
de Villa-Lobos

Alinhado às mais recentes pes-
quisas dedicadas à investigar a 
obra de Heitor Villa-Lobos, o livro 
demonstra, através de análises 
detalhadas, técnicas e estratégias 
utilizadas pelo compositor em 
sua famosa série de estudos que 
envolvem relações entre a simetria 
e a música.

SUMÁRIO: Simetria; Estudo nº 1 
(1928); Estudo nº 10 (1928); Estudo 
nº 11 (1928); Estudo nº 12 (1928).

Música

AUTOR: Ciro Paulo Visconti 
Canellas
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,250
ISBN:9788546202829

Duos Para Viola e Violoncelo

Catálogo de Obras dos Sécs. XX e XXI e a 
Construção da Sonoridade do Duo na Inter-

pretação

Entramos no século XXI com infi nitas 
possibilidades de acesso rápido às 
informações, mas, apesar da grande 
oferta, nem sempre as mesmas são 
qualifi cadas. É comum serem manipu-
ladas para atender a um determinado 
segmento, não fomentando, conse-
quentemente, a ampliação do conhe-
cimento, mas restringindo-o. Cada 
vez mais há a necessidade dos dados 
estarem organizados de forma precisa, 
mas, ao mesmo tempo, passível de 
expansão. Aqui entra a importância do 
livro de Larissa Mattos, fruto de sua 
pesquisa de Mestrado, cuja leitura eu 
recomendo. 

SUMÁRIO: Obstáculos para a música 
de concerto dos séculos XX e XXI: difu-
são e acessibilidade e o comodismo da 
repetição.

Música

AUTOR: Larissa Natália Ferreira 
De Mattos
PÁGINAS: 272
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,330
ISBN:9788546209682
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A Musicalização na Escola

Guia Teórico e Prático

Este livro apresenta um curso de 
Iniciação Musical, resultado de 
aplicação bem-sucedida, em aulas 
específi cas, durante anos. Orga-
nizado como um guia, pretende 
levar elementos teóricos e práti-
cos a professores de escolas de 
música e quaisquer outros profes-
sores que acreditem que o ensino 
da música seja fundamental ao 
desenvolvimento da sensibilidade, 
da imaginação, do equilíbrio físico 
e emocional e da própria “humani-
zação” do aluno.

SUMÁRIO: A educação musical; 
A percepção sensorial auditiva; A 
música; O Som-elemento da Músi-
ca, Melodia – Elemento da música; 
Harmonia – Elemento da música; 
Elementos gráfi cos da música.

Música

AUTOR: Maristela Saponara 
Correa
PÁGINAS: 156
FORMATO: 18x26cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PESO: 0,300
ISBN:9788546204854

Canções para Brincar e Sonhar

Musicalização Infantil

O repertório de musicalização 
infantil frequentemente parece 
insufi ciente aos professores, que 
vivem buscando novidades para 
enriquecer seu trabalho. A criança 
aprende rapidamente e estamos 
sempre na pesquisa de novas 
canções que venham preencher 
as aulas. A criatividade, então, é 
qualidade indispensável a um bom 
professor de música. Uma canção 
bem adequada pode ajudar muito 
nos objetivos que se pretende 
alcançar nas aulas. 

SUMÁRIO: Aula de Música; Bom 
dia; Todas as coisas eu vou guar-
dar; A canção do Dino; A bandinha 
vai entrar; Boneco de pau; A nota 
Si; Licença; A família; No canteiro 
do jardima.

Música

AUTOR: Neusa Richter de Melo 
Comandulli
PÁGINAS: 76
FORMATO: 21x29cm
PUBLICAÇÃO: AGO/17
PESO: 0,300
ISBN:9788546207268

A Signifi cação na Música 
de Cinema

O livro A signifi cação na música de ci-
nema trata das formas como a música 
adquire e atribui sentido em contexto 
cinematográfi co. Por meio de uma 
perspectiva diacrônica e de análises de 
fi lmes fundamentadas em teorias de 
viés semiótico e cognitivista, Juliano 
de Oliveira investiga como a trilha 
musical tem sido utilizada no cinema 
como parte do processo de constru-
ção e desconstrução de estereótipos, 
contribuindo, destarte, para a criação 
de diferentes imaginários míticos. 

SUMÁRIO: O signifi cado musical; 
Signifi cação musical em contexto au-
diovisual; O western e a construção do 
mito de origem de uma nação;  Ficção 
científi ca: defi nições e antecedentes; 
Análise de Interestelar.

Música

AUTOR: Juliano de Oliveira
PÁGINAS: 316
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: NOV/18
PESO: 0,410
ISBN:9788546213726
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Especialização em Educação 
Musical

Refl exões e Pesquisas

Cursos de especialização são ativida-
des consolidadas no meio universitá-
rio, mas as discussões sobre este nível 
de ensino na área de Música, espe-
cifi camente na subárea de Educação 
Musical, ainda carecem de expansão. 
A ideia de publicar um livro com 
alguns dos trabalhos de conclusão do 
curso de especialização em Educação 
Musical, oferecido pelo Departamento 
de Música da Universidade Estadual 
de Maringá, assim como as impres-
sões de professoras envolvidas com 
o mesmo, surgiu da procura por uma 
discussão mais aprofundada sobre 
esta modalidade de pós-graduação.

SUMÁRIO: Pós-graduação Lato Sensu: 
cursos de especialização em foco; 
Especialização em educação musical.

Música

AUTOR: Cássia Virgínia Coelho de 
Souza
PÁGINAS: 268
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/18
PESO: 0,360
ISBN:9788546213061

Paralelos Entre Ação Teatral e 
Direcionalidade Musical

O teatro e a música apresentam uma 
característica comum: são artes 
do tempo. Em ambas, um material 
escolhido como impulso inicial – uma 
dramaturgia, uma partitura, um mo-
vimento, uma sonoridade, uma ideia 
ou o que quer que mobilize o artista 
– nunca permanece o mesmo; antes, 
transforma-se ao longo do espetáculo 
teatral ou da execução musical. No 
teatro, essa transformação é o que 
confi gura a ideia de ação, enquanto 
na música a mesma noção será, no 
presente livro, chamada de direcionali-
dade musical. 

SUMÁRIO: Ação teatral e direcionali-
dade musical; Estruturas dialéticas; 
Breve passada por uma grande pas-
sagem; Nova passada por uma grande 
passagem.

Música

AUTOR: Ernesto Gomes Valença
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/18
PESO: 0,185
ISBN:9788546211296

Da Sala de Estar à Sala de Aula

Educação Musical por Meio de Jogos 
Eletrônicos

Seria possível levar o prazer, 
acolhimento e conforto da sala de 
nossa casa à sala de aula, propor-
cionando aprendizagem musical 
através do tão querido videogame? 
Fundamentado na teoria de Hum-
berto Maturana e Francisco Varela, 
este livro mostra a grandeza da 
aprendizagem quando o emocionar 
é um facilitador e os alunos são 
envolvidos no processo pela emo-
ção, sentindo prazer em aprender. 

SUMÁRIO: Apresentação; Prefácio; 
Introdução; Os desafi os de ensinar 
no século XXI;O jogo e a tecnologia 
a favor da educação; A educa-
ção musical na escola; Relato de 
pesquisa; Considerações fi nais; 
Posfácio; Referências.

Música

AUTOR: Luciana Carolina Fernan-
des De Faria
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,245
ISBN:9788546201303



Letras e Artes

1716 comercial@editorialpaco.com.br

Processos comunicacionais 
no teatro de rua

Performatividade e Espaço Público

A pesquisa que o leitor tem em mãos 
resulta de uma tese de doutorado. 
Neste caso específi co, o interesse em 
entender e explicar, avaliando o tra-
balho de dois grupos de teatro de rua, 
um do Rio de Janeiro, e outro de Porto 
Alegre. O estudo, pois, resulta, primei-
ro, de uma perspectiva teórica; mas, 
antes de tudo, de uma observação dos 
espetáculos e, em especial, do público, 
com quem a autora chega a dialogar. 

SUMÁRIO: Pequena história das 
transformações da forma no teatro; 
O político no teatro e o teatro político; 
Performatividade e teatro de rua: um 
atravessamento (in)contido.“A Quebra 
dos Televisores”.

Teatro

AUTOR: Michelle Nascimento 
Cabral Fonseca
PÁGINAS: 308
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/18
PESO: 0,500
ISBN:9788546210725

Linhagens e Noções 
Fundamentais de Improvisação 

Teatral no Brasil

Leituras em Boal e Burnier

Em uma perspectiva histórico-tea-
tral o autor investiga o que consi-
derou serem as principais fontes 
matriciais para as concepções de 
improvisação, a saber, aquelas 
advindas do diretor e teórico russo 
Stanislavski e da vertente italiana 
(commedia dell’arte e Eugenio 
Barba).

SUMÁRIO: O Trabalho Intelectual 
em Teatro: Refl exões e Experimen-
tações – Maria de Lourdes Rabetti 
(Beti Rabetti); A Noção de Impro-
visação em Stanislavski; Improvi-
sos nas Artes da Cena Italianas: 
A Commedia Dell’arte e o Teatro 
Antropológico de Eugenio Barba.

Teatro

AUTOR: Sandro de Cássio Dutra
PÁGINAS: 448
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,680
ISBN:9788546201198

Futebol X Teatro

Rito, cena e dramaturgia do espetáculo 
futebolístico

Este livro parte de uma abordagem 
da estrutura das partidas de fute-
bol conferindo-lhe características 
cênicas, identifi cando nela possí-
veis traços dramatúrgicos. Para 
isso, é proposta uma compreensão 
de como diversos elementos cons-
titutivos de uma partida de futebol 
dialogam entre si na constituição 
de um fenômeno estético e cul-
tural. A principal motivação desta 
obra está fundada em inquietações 
a respeito da relação do torcedor 
de futebol com a partida e seus 
desdobramentos.

SUMÁRIO: a Os universos do fute-
bol: dos ritos sagrados ao futebol 
moderno; Aspectos estéticos e 
elementos cênicos do futebol; Dra-
maturgia do futebol.

Teatro

AUTOR: Adriana Silva Amorim
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/14
PESO: 0,195
ISBN:9788581483672
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Cultura de Augusto Boal

Processos Constitutivos de Teatro 
e Educação

O alcance dos pensamentos e 
prática de Augusto Boal, quando 
foram ameaçados de serem amor-
daçados pelos militares brasilei-
ros, ganhou o mundo durante seu 
longo exílio logo após a sua prisão.
Ele transformou o cerceamento 
de sua liberdade aqui no Brasil 
na ampliação de sua prática e no 
aprofundamento de suas ideias 
teatrais.

SUMÁRIO:  Construção de uma 
Cultura Política com Implicações 
em Processos Socioeducativos — 
Teatro e Educação; A formação e 
o trabalho do Centro de Teatro do 
Oprimido.

Teatro

AUTOR: Antonio Luís De Quadros 
Altieri
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,220
ISBN:9788546200429

No Compasso do 
Tempo Steampunk

A Visualidade de uma Cultura Urbana 
Retrofuturista

Este livro traça um panorama do 
steampunk no Brasil, por meio 
das performances dos steamers 
do Paraná, um dos grupos mais 
atuantes no país. A proposta é 
analisar a formação da visualidade 
steampunk no contexto brasileiro. 
Para isso, procurou-se descobrir 
o que os participantes propõem, 
de que forma performatizam uma 
visão de mundo e com que propó-
sitos.

SUMÁRIO: Steampunk: Gênese de 
uma visualidade; No devir espira-
lado do steampunk; Crononautas 
steampunk: entre DIY e DIT; Retro-
futurismo: Considerações sobre o 
tempo Extraordinário.

Teatro

AUTOR: Éverly Pegoraro
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,245
ISBN:9788546201655

Ensino teatro

Dramaturgia, leitura e inovação

A obra foi idealizada e concebida 
a partir de questionamentos que, 
frequentemente, surgiam nos 
debates realizados após as apre-
sentações das leituras cênicas e 
aparecem constantemente na sala 
de aula: uma peça teatral é escrita 
apenas para ser encenada? Por 
que os textos teatrais ganham tão 
pouco espaço nos livros didáticos? 
Essas e outras perguntas são res-
pondidas nesta obra.

SUMÁRIO: Uma maneira de ler 
o teatro no Brasil oitocentista: 
pequena refl exão para professores 
e alunos; Antônio José ou o Poeta 
e a Inquisição: marcas  de nascen-
ça; Juiz de Paz na roça, de Martins 
Pena: atualidade  e força; Macário, 
de Álvares de Azevedo: romantis-
mo crítico no Brasil.

AUTOR: André Luís Gomes 
PÁGINAS: 220
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/14
PESO: 0,290
ISBN:9788581486857

Teatro
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Teatro de Grupo

Trajetória e Prática do Teatro Acriano 
(1970 - 2010)

O teatro de grupo no Brasil possui 
uma ampla tradição na atuação 
social, política e em pesquisa de 
linguagens. Essa forma de fa-
zer teatral encontrou diferentes 
manifestações e características 
nos distintos estados brasileiros, 
muitas díspares, outras consonan-
tes. Dedicaram se, além de um 
trabalho específi co com pesquisa 
de linguagens, a causas sociais, 
políticas e intervenção em causas 
públicas. 

SUMÁRIO: Trajetória do teatro de 
grupo no Acre; Grupos de teatro no 
estado do Acre em 2009; O Grupo 
Experimental Vivarte e a inserção 
de identidades regionais no espe-
táculo teatral Manuela e o Boto.

Teatro

AUTOR: Elderson Melo De Melo
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PESO: 0,165
ISBN:9788546206551

Cia. Excessos

Entre Arquivo e Práticas Contemporâneas

A Cia. Excessos é formada pelos 
artistas Paulo Aureliano da Mata 
e Tales Frey, cuja característica 
principal, nas suas concepções, é 
a transdisciplinaridade.  Esse duo 
vem construindo uma pesquisa 
cênica de forma híbrida, tendo em 
vista os possíveis diálogos entre 
vídeo, performance, body art e 
fotografi a.

SUMÁRIO: a Destinos Despertos; 
Statement; [TEXTOS E ENTRE-
VISTAS]; Todo Amor que Houver 
Nessa Vida; Avessamentos: Crítica 
da Performance O Outro Beijo no 
Asfalto da Cia. Excessos, de Por-
tugal; O Dobro-Nada de Recipro-
cidade Desalmada; O Pequeno (e 
Excessivo) Espaço do Beijo.

Teatro

AUTOR: Paulo Aureliano Da Mata
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PESO: 0,265
ISBN:9788546203079

Teatro Ofi cina - 1958-1964

Indícios fotográfi cos da constituição 
de um grupo de vanguarda

Neste livro, o autor trabalhou com 
os pontos de contato possíveis es-
tabelecidos entre teatro, fotografi a 
e história, explorando as proposi-
ções da história social da cultura 
e do trabalho investigativo com 
imagens. A obra traz uma análise 
do circuito teatral paulistano e tem 
como assunto central a formação 
do grupo Teatro Ofi cina em um 
contexto de profi ssionalização do 
teatro moderno em São Paulo e a 
constituição nos anos 1960, pelo 
grupo, de um aspecto artístico 
crítico.

SUMÁRIO: Representações fo-
tográfi cas da Ribalta Paulistana 
antes do Teatro Ofi cina: um recuo 
analítico; A afi rmação do Teatro 
Ofi cina como grupo moderno.

Teatro

AUTOR: José Gustavo Bononi
PÁGINAS: 220
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/14
PESO: 0,280
ISBN:9788581485430
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Cena Contemporânea

Estudos De Encenação E Atuação 
[Em Potestade]

O livro apresenta-se como uma 
leitura essencial para os estudan-
tes de artes cênicas brasileiros, 
oferecendo um olhar múltiplo so-
bre a formação do teatro argentino 
contemporâneo e revelando sua 
conexão com o teatro brasileiro.

SUMÁRIO: Recorriendo el Teatro 
Argentino; Infl uências Argentinas 
Sobre o Teatro de Animação Bra-
sileiro;  Festa da Memória como 
Metodologia do Teatro Comunitário 
Argentino; A Poética da Discordân-
cia. Manifesto Para Mim; Interpre-
tação por Estados: uma Experiên-
cia Laboratorial; 
Interpretação: Refl exões em Torno 
do Trabalho de Ator.

Teatro

AUTOR: Narciso Larangeira Telles 
Da Silva
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PESO: 0,290
ISBN:9788546203888

O Ritual do Ator em Grupo

Treinamento de Atores como Cultura 
Coletiva

Leitura indispensável para ar-
tistas de teatro, estudiosos das 
artes cênicas e todos que queiram 
conhecer um pouco mais sobre a 
construção da cultura de grupo e 
suas especifi cidades.
O Ritual do Ator em Grupo tece um 
estudo de conceitos e abordagens 
presentes em um processo de 
edifi cação e manutenção artística 
de um grupo de teatro, especifi -
camente no que concernem seus 
processos criativos e de treina-
mento, manutenção e desenvolvi-
mento de sua linguagem e da arte 
de seus atores.

SUMÁRIO: Ator e grupo; O teatro 
de grupo; O labor do ator como 
eixo e ritual de uma cultura de 
Grupo; Ator e ritual.

Teatro

AUTOR: Fernando Alves Rocha
PÁGINAS: 276
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/17
PESO: 0,370
ISBN:9788546208340

Teatro e Formação de Espectado-
res

Uma Proposta de Programa Educativo

S ”O livro de Martha Moraes trata 
da recepção teatral sob a perspec-
tiva do gestor cultural, a partir de 
sua atuação no programa educati-
vo realizado no Teatro Sesc Paulo 
Autran, em Taguatinga-DF.
Assim que assumiu a gestão do 
espaço cultural, a educadora ima-
ginava encontrar lugar bastante 
frequentado, mas a realidade se 
mostrou um tanto frustrante: o 
teatro era mais utilizado como au-
ditório de uma escola do que como 
palco teatral. 

SUMÁRIO: Metodologia; A relação 
sujeito-obra de arte; Programa 
educativo Sesc Arte-Educacão: 
Transformando Plateias.

Teatro

AUTOR: Martha Lemos de Moraes
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/17
PESO: 0,245
ISBN:9788546206957
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Ensaios de Cultura Teatral

Mercado teatral, bilheteria, crítica 
especializada, público, projeto 
criativo, patrocínio, editais, po-
líticas públicas, festivais, obras 
dramatúrgicas, agentes criativos, 
grupos, coletivos e uma extensão 
territorial continental. Isso são 
pontas de um iceberg. Walter Lima 
Torres traz em Ensaios de Cultura 
Teatral a possibilidade de enxer-
garmos o que está submerso, 
temas fundamentais para quem 
faz teatro hoje no Brasil. 

SUMÁRIO: Refl etores e refl exões 
sobre a cultura teatral; Introdução: 
Teatro, sociedade e mercado; I: 
Cultura e prática teatral; O dever 
da crítica; O direito ao teatro; O 
agente criativo; O termo dramatur-
gia, hoje; As coleções que marca-
ram época.

Teatro

AUTOR: Walter Lima Torres Neto
PÁGINAS: 304
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,370
ISBN:9788546204571

BadenBaden

Modelo de Ação e Encenação no Processo 
com a Peça Didática de Bertolt Brecht

Neste livro, o autor analisa dois 
processos: o primeiro, Sete vezes 
Sr. Schmitt, traz versões distin-
tas de uma das cenas de A peça 
didática de Baden-Baden sobre o 
Acordo; o segundo relata a mon-
tagem de BadenBaden. O texto 
explicita as interações do autor 
entre a habilidade para dirigir e o 
prazer de interagir. Elas refl etem o 
burburinho criador dos processos 
e nos levam a dialogar com os tex-
tos e a visualizar suas alternativas 
cênicas.

SUMÁRIO: Panorama da pesquisa 
com as peças didáticas na área 
da Pedagogia do Teatro: percurso 
brasileiro; Contexto de origem e 
conceito da peça didática de Ber-
tolt Brecht.

Teatro

AUTOR: Vicente Concilio
PÁGINAS: 288
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,340
ISBN:9788546203109

Corpo-Voz

Revisitando Temas, Revisando Conceitos

Esta obra aborda temas como 
tradição, oralidade, transmissão, 
ritual, entre outros aspectos que 
compreendem a voz em contextos 
expandidos como a meditação, a 
espiritualidade e diferentes pro-
cessos interdisciplinares que re-
conhecem a voz enquanto potência 
de tratamento de certos distúrbios 
afetivos, emocionais e físicos.

SUMÁRIO: Refl exões sobre as-
pectos pedagógicos relaciona-
dos ao trabalho vocal do ator; 
Materialidade da voz e conexões 
sensíveis; Texto, memória e fala: 
um encontro com François Khan; 
Experimentação vocal e/na cena 
contemporânea: o real vivido da 
voz no revelar-se da existência.

Teatro

AUTOR: Fernando Manoel Aleixo
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,200
ISBN:9788546204397
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Raízes e Sementes

Mestres e Caminhos do Teatro 
na América Latina

Num mercado literário sem tra-
dição na publicação de obras de e 
sobre teatro, a tradução de mais 
uma obra sobre o teatro latino-
-americano é, sem dúvida, de 
importância ímpar. Para aqueles 
que lidam com a prática teatral no 
Brasil – seja em seus aspectos te-
óricos, seja em sua prática cênica 
– os textos de Miguel Rubio Zapata 
são, certamente, de valor infi nito. 

SUMÁRIO: O teatro e nossa Amé-
rica; Meu querido / My dear; O 
verdadeiro texto teatral é o texto 
do espetáculo; Nos veremos em 
Montevidéu; Pelo Caminho de San-
tiago; A arte não pode ser ensina-
da; Edmundo Torres.

Teatro

AUTOR: Narciso Larangeira Telles 
Da Silva
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/17
PESO: 0,260
ISBN:9788546208197

Nossas histórias em cena

Um encontro com o Teatro Playback

No Brasil, o Teatro Playback ainda 
é pouco conhecido, o que justifi ca 
inicialmente este livro. Trata-se 
de uma prática presente em todos 
os continentes e exercida em 
dezenas de países, que consiste 
basicamente na improvisação, por 
um grupo de artistas, de histórias 
pessoais, contadas por membros 
da plateia. Desta forma, este livro 
representa uma oportunidade para 
quem quer saber o que é o Teatro 
Playback e quais são os seus fun-
damentos e raízes históricas.

SUMÁRIO: a Teatro Playback: A 
História que as Histórias Con-
tam; A Arte, o Cuidado, o Conto e 
o Diálogo: Aspectos Históricos e 
Fundamentos do Teatro Playback; 
Aplicações do Teatro Playback. 

Teatro

AUTOR: Clarice Steil Siewert
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/14
PESO: 0,235
ISBN:9788581485454

Grotowski, Grotowskianos e o 
Paradoxo Precisão-espontanei-

dade

Grotowski permanece atual nas bases 
que de¬fi ne para o ator: “Que resis-
tências existem? Como podem ser 
eliminadas? Que só permaneça dentro 
dele o que for criativo. Trata-se de 
uma libertação”. O que é essa “força 
criativa” que deve permanecerno ator 
quando a suposta “eliminação” das 
doxas corpóreas for realizada? E o 
próprio Grotowski nos responde: “Se 
se pede ao ator para fazer o impossí-
vel e ele o faz, não é ele – o ator – que 
foi capaz de fazê-lo. 

SUMÁRIO: Grotowski e Cia. e o Con-
junctio Oppositorum; Akropolis; O 
príncipe Constante; Apocalypsis Cum 
Figuris.

Teatro

AUTOR: Lidia Olinto Do Valle Silva
PÁGINAS: 356
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/18
PESO: 0,410
ISBN:9788546208692
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Acentos Performativos na Experi-
ência Teatral Contemporânea

Um Diálogo Construtivista Com René 
Pollesch

O livro discute a construção de 
uma perspectiva teórica a partir 
da observação de experimentos te-
atrais contemporâneos baseados 
na performatividade e possíveis 
intercâmbios e deslocamentos 
entre a atividade teórica e a prática 
teatral. Neste âmbito, privilegia 
modelos de comunicação base-
ados em pressupostos constru-
tivistas, enfatizando interação e 
contingência constitutiva de todas 
as ações de produção e recepção 
na esfera individual e social.

SUMÁRIO: Pressupostos teóricos; 
De etiquetas e laranjas; O que isso 
tudo tem a ver comigo?

Teatro

AUTOR: Mariana Maia Simoni
PÁGINAS: 256
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/19
PESO: 0,310
ISBN: 9788546214129

Trilogia do Armário

Encenação Teatral como Prática de Liber-
dade no Processo de Estilização da Vida

É neste armário que entro para inves-
tigar minhas encenações teatrais, meu 
solo de imanência e de composição. 
São elas, a saber: Ao Vosso Ventre 
(2012), Amem! (2013) e Santa Pocilga 
de Misericórdia (2014). A partir da 
realização do que chamo de “Trilogia 
do Armário”, pretendo aproximar a 
refl exão teórica sobre o cuidado de si, 
da discussão acerca do ofício do en-
cenador teatral, para então, investigar 
a forma como minhas encenações 
teatrais podem ser defendidas como 
uma prática de liberdade, um estilo de 
vida, que implica em uma existência 
ética e estética. 

SUMÁRIO: Primeira cena: rastreando 
os processos de encenação teatral; 
Segunda cena: estética e ética como 
pontos-toques e um necessário pouso; 
A apresentação.

Teatro

AUTOR: Kauan Amora Nunes
PÁGINAS: 260
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/19
PESO: 0,350
ISBN: 9788546215089

A Eternidade na Obra de Jorge 
Luis Borges

Em algum lugar da obra borgia-
na está o almejado centro que o 
escritor buscou e que lhe foi tão 
precioso quanto o labirinto. É 
um centro sagrado, impossível, 
inacessível para o sujeito. Mas 
sua presença se faz sentir e a 
intuição de sua existência guia a 
escolha dos temas, a elaboração 
das personagens, a opção pela 
literatura fantástica, constituindo a 
motivação fundamental da escrita 
de Borges.  

SUMÁRIO: Parte 1: Símbolos da 
eternidade; Parte 2: Refutações 
do tempo; Parte 3: Eternidade e 
literatura.

Teoria e Critica Literária

AUTOR: Paula Marchesini 
de Souza Mendes
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/19
PESO: 0,185
ISBN: 9788546215232
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A Cena e o Sonho

Poéticas Rituais de Criação na Obra 
do Odin Teatret

Uma obra em que a autora dis-
corre, de forma inédita no Brasil, 
sobre a trajetória artística de 
Barba e do Odin, a elaboração da 
Antropologia Teatral, o processo 
criativo do grupo em O Sonho de 
Andersen e os elementos oníricos 
e rituais presentes no espetáculo 
Odin Teatret.

SUMÁRIO: Inquietudes; Processo 
de elaboração da Antropologia 
Teatral; O percurso de criação 
do grupo em O Sonho de Ander-
sen; A cena e o sonho: elementos 
oníricos e rituais presentes em O 
Sonho de Andersen.

Teoria e Critica Literária

AUTOR: Vanja Poty Sandes Gomes 
Menezes
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/15
PESO: 0,245
ISBN:9788581482880

A voz do narrador e da persona-
gem através da memória em Ma-
chado de Assis e Milton Hatoum

Os estudos literários vêm se 
expandindo à luz de pesquisas 
realizadas por várias disciplinas, 
como a Teoria Literária e a Crítica 
Literária. Essas “duas damas” são 
inseparáveis em qualquer estudo 
de texto, pois uma analisa a pro-
dução do escritor como fenômeno 
em si, sua natureza, sua estrutura 
e suas transformações através do 
tempo, enquanto a outra exige um 
posicionamento do analista, em 
relação ao corpus trabalhado. 

SUMÁRIO: Os recordados de Aires; 
Flora: mais uma mulher a Macha-
do; Batista e Cláudia – pais de Flo-
ra; Agostinho Santos & Natividade 
– Pais de Pedro e Paulo; Perpétua 
& Rita – As Irmãs e as Cúmplices; 
Gouveia & Nóbrega.

Teoria e Critica Literária

AUTOR: Cristiane De Mesquita 
Alves
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/18
PESO: 0,225
ISBN:9788546211142

Extensão do Moderno na Narrati-
va Brasileira

O ponto de contato entre os estu-
dos do presente volume é aquilo 
que, com o tempo, fomos enten-
dendo e defi nindo como expres-
sões do moderno na cultura pátria. 
O processo começa efetivamente 
com a renovação da consciência 
crítica brasileira ocorrida a partir 
das décadas de 1920/30, consci-
ência que passa, então, a valorizar 
nossas especifi cidades, reelabo-
rando-as em torno de novos mo-
delos de análise e interpretação.

SUMÁRIO: Escorço de sociologia e 
história: a renovação de espírito;  
Formas de atraso: nossa percep-
ção de moderno; Impossibilidade 
e atonia em Belmiro Borba: o de-
cênio de 1930 no Brasil e a fi gura 
do intelectual; O tempo e o vento: 
história, região e guerra.

Teoria e Critica Literária

AUTOR: Pedro Brum Santos
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/18
PESO: 0,280
ISBN:9788546212262
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Do Sertão à Cidade

Política e a Questão Social em Amando Fontes

Ao escolher Amando Fontes e 
seus textos literários como tema 
de pesquisa, Cleverton Barros de 
Lima fez uma opção ousada. Dupla 
ousadia: Aracaju, anos 1930, os 
percursos de retirantes de pe-
quena propriedade rural para o 
engenho, depois para a cidade e 
o sistema fabril; mas também a 
particularidade de um romance 
social fi ncado na força das raízes 
telúricas de pessoas levadas pela 
natureza hostil do sertão a esses 
sucessivos deslocamentos até se 
verem no espaço urbano, um am-
biente desconhecido, a cidade que 
abriga a capital sergipana.

SUMÁRIO: Escrita “simples, hu-
mana e sincera”; Figurações de Os 
Corumbas; Operárias e mulheres-
damas.

Teoria e Critica Literária

AUTOR: Cleverton Barros De Lima
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/18
PESO: 0,260
ISBN:9788546212248

Curso de Literatura Portuguesa e 
Brasileira

Autores Portugueses

S Curso de literatura portuguesa 
e brasileira: autores portugue-
ses, de Carlos Augusto de Melo, 
é desses livros, cujo lançamento 
aplaudimos de pé e saudamos com 
bastante prazer pela prioridade 
e relevância, que devemos dar ao 
país, aos trabalhos resultantes de 
pesquisa de fontes da memória 
literária brasileira. 

SUMÁRIO: a Tomo Primeiro – Livro 
I, Seção primeira: Discurso sobre 
a formação da língua portuguesa 
(Lições I-VIII). Seção segunda: D. 
Dinis (Lição IX), Bernardim Ribeiro 
(Lição X), Gil Vicente (Lição XI), 
Francisco Sá de Miranda (Lição 
XII). Seção terceira: D. Duarte Se-
ção terceira: Abade Jacinto.

Teoria e Critica Literária

AUTOR: Carlos Augusto De Melo
PÁGINAS: 776
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PESO: 1280
ISBN:9788546212699

O Fantástico no Romance
Não Verás País Nenhum

Como os elementos do fantástico 
são utilizados no romance Não 
verás país nenhum, de Ignácio 
de Loyola Brandão, para produzir 
efeitos sobre o leitor e sentidos 
que relacionam a obra ao contex-
to sociopolítico brasileiro? Para 
responder essa questão central, 
Antonia Pereira de Souza faz uma 
incursão substancial no campo 
teórico do fantástico tradicional 
e moderno, sob a perspectiva de 
autores renomados, ao mesmo 
tempo em que adentra a obra 
literária.

SUMÁRIO: Não verás país nenhum 
e suas peculiaridades; O fantástico 
nas acepções tradicional e moder-
na; O fantástico no romance Não 
verás país nenhum.

Teoria e Critica Literária

AUTOR: Antonia Pereira de Souza
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/18
PESO: 0,245
ISBN:9788546213740
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Heroísmo na Singradura dos 
Mares

Histórias de Naufrágios e Epopeias nas Con-
quistas Ultramarinas Portuguesas

O livro que o leitor tem em mãos é 
resultado de um itinerário íngreme 
que traz consigo não a iminência 
de uma tempestade ou a ameaça 
do escorbuto, mas as incertezas e 
as difi culdades de uma travessia 
pelo universo letrado dos séculos 
XVI-XVIII, do qual nos resta ruínas. 
Epopeias e relatos de naufrágio 
portugueses buscavam, a época de 
sua escrita, orientar os leitores ao 
propor um modelo de súdito capaz 
de enfrentar e vencer situações 
adversas, como nas experiências 
trágico-marítimas.

SUMÁRIO: Os lusíadas; História 
Trágico-Marítima; A experiência 
trágica; Prudência; Caridade.

Teoria e Critica Literária

AUTOR: Cleber Vinicius Do Amaral 
Felipe
PÁGINAS: 276
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/18
PESO: 0,350
ISBN:9788546215058

O Humor nas Literaturas de Ex-
pressão de Língua Inglesa

Esta obra vem abranger os Estu-
dos Literários e algumas de suas 
interfaces, como a Tradução e a 
Arte Sequencial. Como o humor 
é estudado no campo literário? A 
Linguística trabalha o know-how, 
ou seja, como se produziu o signifi -
cado, por meio de mecanismos da 
semântica. Os Estudos Literários 
pretendemexplorar o que está por 
trás deste signifi cado, não des-
merecendo os colegas linguistas, 
até porque o campo das Letras é 
marcado pela intersecção dessas 
duas correntes. 

SUMÁRIO: Figurações do hu-
mor em Geoffrey Chaucer – Uma 
leitura de The Canterbury Tales; O 
humor do sapateiro da peça Júlio 
César em tradução comparada; O 
humor como recurso estilístico de 
Charles Dickens.

Teoria e Critica Literária

AUTOR: Suellen Cordovil Da Silva
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/18
PESO: 0,250
ISBN:9788546212422

Casulos de Imagens

A Poesia Japonesa no Amazonas

Este livro intensifi ca o existir 
permanente da poesia amazonen-
se segundo eventos e elementos 
diversos que constituem a força 
variada e vívida da natureza. A 
lua, por exemplo, comparece em 
inúmeras descrições: lua crescen-
te, oculta, saída da lua, lua bulha, 
lua no blecaute, lua cheia, bicos 
da lua, lua de verão, a lua também 
se banha, mesma lua, luas redon-
das, lua amarela, luz da lua, lua de 
foice, primavera lua. 

SUMÁRIO: A fl or da cerejeira e a 
fl or do ipê: o percurso do haicai 
até o Amazonas; Renga, haibun 
e senryu em Folhas da Selva, de 
Aníbal Beça.

Teoria e Critica Literária

AUTOR: Cacio José Ferreira
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/17
PESO: 0,200
ISBN:9788546209194



Letras e Artes

2726 comercial@editorialpaco.com.br

Literatura e Vida Social

O presente volume, Literatura e 
Vida Social, tem como objetivo 
reunir os mais diversos estudos 
em que arte literária e sociedade 
são analisadas em conjunto. A 
Paco Editorial, mantendo o foco 
da Coleção Estudos Acadêmicos, 
compila aqui ensaios a respeito 
das relações entre literatura e 
sociedade, literatura e educação, 
literatura e gênero, literatura e 
linguagem e, por fi m, literatura e 
política. 

SUMÁRIO: O narrador no relato 
testemunhal: notas sobre o furgão 
dos loucos, de Carlos Liscano; Ca-
randiru da escrita à imagem: au-
toritarismo e violência no sistema 
prisional brasileiro; A contribuição 
da imprensa literária fortalezen-
se para a história da literatura 
cearense.

Teoria e Critica Literária

AUTOR: Ricardo André Ferreira 
Martins
PÁGINAS: 408
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/17
PESO: 0,590
ISBN:9788546212170

O Arco da Literatura

Das Teorias às Leituras

O texto literário tem uma proposta 
clara: querer ser lido.
É para isso que o autor o escreve. 
Mas, como disse Roland Barthes, 
“o texto que o senhor escreve tem 
de me dar prova de que ele me 
deseja”. Esse é o desao do escri-
tor, sobretudo porque há leituras 
pouco exigentes que se contentam 
com o que está na superfície do 
texto, assim como há leituras de 
um tipo de leitor que só se con-
tenta quando descobre o que está 
mais no interior do texto. 

SUMÁRIO: Teorias e refl exões 
sobre a criação literária; Poética 
e gênese literária; Desconstrução 
e construção em sintonia com 
Derrida.

Teoria e Critica Literária

AUTOR: Audemaro Taranto Goulart
PÁGINAS: 320
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/17
PESO: 0,500
ISBN:9788546207350

Formação Épica da Literatura 
Brasileira

Formação épica da Literatura 
Brasileira descreve o percurso da 
épica brasileira, destacando, além 
da qualidade poética das obras 
analisadas, a importante contri-
buição da epopeia, principalmente 
nos três primeiros séculos da 
Literatura Brasileira, resgatando 
uma produção literária até então 
depreciada pela crítica e excluída 
da historiografi a literária nacional. 
Retira do esquecimento os gran-
des épicos brasileiros do passado 
e do presente.

SUMÁRIO: A semiotização épica 
do discurso; A tradição épica na 
literatura brasileira; Percurso e 
formação da épica brasileira; O 
ciclo épico arcádico-neoclássico;  
O ciclo épico romântico.

Teoria e Critica Literária

AUTOR: Anazildo Vasconcelos Da 
Silva
PÁGINAS: 416
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: NOV/17
PESO: 0,630
ISBN:9788546210800



Letras e Artes

28comercial@editorialpaco.com.br

A Representação Feminina na 
Obra de Virginia Woolf

Um Diálogo Entre o Projeto Político e o 
Estético

O feminismo hoje está na ordem 
do dia. Na mídia, nas redes sociais, 
nas interações cotidianas, mesmo 
nas relações íntimas, ele apare-
ce como elemento aglutinador, 
formador de identidades e plata-
forma de confronto, de combate 
ao preconceito. No entanto, as 
demandas do feminismo vão muito 
além do vago senso de igualdade 
subordinado ao novo senso comum  
que está se formando e, nas atuais 
circunstâncias, um debate teórico 
faz-se urgentemente necessário.

SUMÁRIO: O olhar de Virginia 
Woolf sobre a tradição literária 
feminina; Virginia Woolf sob o 
olhar da crítica feminista; O farol 
prismático de Virginia Woolf.

Teoria e Critica Literária

AUTOR: Maria Aparecida De Oli-
veira
PÁGINAS: 340
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/17
PESO: 0,410
ISBN:9788546207756

Bloomsday Natal

30 anos

Os seis artigos que integram o 
volume que marca a 30ª comemo-
ração do Bloomsday em Natal/RN 
retratam o trabalho do Grupo de 
Pesquisa em Estudos Irlandeses 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, criado em 2012. 
Os interesses de pesquisa dos 
membros do Grupo que aqui publi-
cam vão desde biografi as, história, 
cultura, literatura e cinema até 
tradução e linguística aplicada ao 
ensino de línguas, refl etindo o es-
pírito de colaboração e inclusão de 
assuntos variados, dentro de um 
tema comum a todos, a Irlanda. 

SUMÁRIO: a James Joyce and the 
Revolutionary Ireland: Dubliners 
and the 1916 Proclamation; De 
Menino a Monstro.

Teoria e Critica Literária

AUTOR: Marcelo Da Silva Amorim
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/17
PESO: 0,225
ISBN:9788546209132

Textos Sensíveis na Tradução 
Literária

Um Estudo de Caso

O que uma tradutora ou um tra-
dutor pode ou deve fazer quando 
percebe que o texto que está 
traduzindo parece questionável em 
termos éticos? Como decidir se o 
texto a ser traduzido é, de fato, eti-
camente questionável? Perguntas 
como estas fazem parte do traba-
lho de tradutores literários. Este 
livro, resultado de uma pesquisa 
de doutorado, apresenta diferentes 
abordagens de tradutores a partir 
de um caso paradigmático. O conto 
alemão

SUMÁRIO: Die Judenbuche e 
motifs judaicos; Traducao litera-
ria e atitudes; As ferramentas da 
analise; A analise do corpus de 
pesquisa.

Teoria e Critica Literária

AUTOR: Magdalena Nowinska
PÁGINAS: 392
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/17
PESO: 0,460
ISBN:9788546207190
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Moços & Poetas

Quatro poetas na Amazônia

Este livro relaciona quatro poetas 
que viveram suas juventudes em 
Belém do Pará entre as décadas 
de 1920 a 1950. Eles não tinham 
apenas a juventude e a poesia em 
comum, havia uma leitura da Mo-
dernidade em ação. E depois deles 
a poesia na Amazônia, em especial 
Belém do Pará, nunca mais foi a 
mesma.

SUMÁRIO: O mais moço dos poe-
tas; O resto da salsugem – Paulo 
Plínio Abreu e os fragmentos de 
Orfeu; Vozes ibéricas no poema 
“Romance” de Mário Faustino; 
Cifras do sujo e cacos do informe.

AUTOR: Benilton Lobato Cruz
PÁGINAS: 104
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/16
PESO: 0,145
ISBN:9788546206360

Identidade(s) e Espelhamento(s) 
na Contemporaneidade de 

Adriana Lunardi

Esta obra disserta acerca da 
representação de identidade(s) na 
estética de Adriana Lunardi, em A 
vendedora de fósforos.
Mesclando conhecimentos nar-
ratológicos, sociológicos e de 
teoria literária, a autora aborda, de 
maneira exemplar, questões sobre 
interação entre indivíduos, princi-
palmente referentes aos dilemas 
do sujeito da alta modernidade, 
aos dramas e contexturas da vida 
nesse período histórico.

SUMÁRIO: O romance contem-
porâneo e seus (des)caminhos; A 
representação da(s) identidade(s) 
na estética de Adriana Lunardi, em 
A vendedora de fósforos.

AUTOR: Cristiane De Oliveira 
Antunes
PÁGINAS: 108
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/16
PESO: 0,165
ISBN:9788546203611

A Heroína dos Contos Infantis

Do era uma vez ao agora

S Ao longo do tempo, os heróis dos 
contos fadas representados pelos 
príncipes e guerreiros corajosos 
foram de maneira sutil sendo 
substituídos pela inteligência e as-
túcia das princesas, antes indefe-
sas e fracas. Essa mudança gradu-
al ocorrida nos contos se deve às 
mudanças do conceito de herói na 
modernidade. Hellen Cristina Alei-
xo Azeredo Moura analisa esses 
aspectos em A heroína dos contos 
infantis: do era uma vez ao agora. 

SUMÁRIO: Diálogo entre Literatura 
e Cinema no universo da fi cção; 
Modernidade versus Pós-moderni-
dade: Aspectos importantes; Estu-
do comparado: o herói dos contos 
de fadas e o herói do cinema.

AUTOR: Hellen Cristina Aleixo 
Azeredo Moura
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PESO: 0,145
ISBN:9788546204984

Teoria e Critica Literária Teoria e Critica Literária Teoria e Critica Literária
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Literatura e Opressão

A obra Literatura e Opressão 
traz os temas da violência, da 
opressão, do autoritarismo, e, 
em particular, do trauma, provo-
cado por suas manifestações na 
esfera cultural, política e social, 
mas nomeadamente a artística, 
e, sobretudo, a literária, que têm 
atravessado séculos de produ-
ções no que tange a denúncia das 
injustiças, dos abusos de poder, de 
momentos em que a humanidade 
deparou-se com as formas mais 
cruéis de holocausto, de morte e 
de desrespeito dos direitos huma-
nos.

SUMÁRIO: Literatura, violência e 
trauma: notas sobre Flávio Moreira
da Costa e Luis Fernando Veríssi-
mo; O papel do ouvinte na tentativa 
de superação do trauma: uma 
leitura de The Pawnbroker.

AUTOR: Ricardo André Ferreira 
Martins
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PESO: 0,190
ISBN:9788546202256

Memorialismo e Resistência

Estudos sobre Carolina Maria de Jesus

O que motivava Carolina a escrever 
era, segundo arma, um estado de 
‘fusão mental’, uma manifesta-
ção involuntária que a inquietava 
mentalmente e só arrefecia com a 
escrita: ‘Quando escrevia tinha a 
impressão que o meu cérebro nor-
malizava-se’ (Jesus, 1994, p. 186). 
Antes de seus textos terem-lhe 
valido a denominação de poetisa 
e de ela ter recebido explicações 
sobre essa palavra.

SUMÁRIO: a Anos ou Danos 
Dourados? Modernização, Escrita 
Feminina, Diários Mineiros – Ca-
rolina Maria de Jesus e Maura 
Lopes Cançado; Carolina de Jesus: 
Pensamento Poético, Lingua-
gem Clássica e Ideal de Vida; As 
Fronteiras da Palavra em Carolina 
Maria de Jesus.

AUTOR: Maria Inês De Moraes 
Marreco
PÁGINAS: 224
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/16
PESO: 0,285
ISBN:9788546205103

O Romance como Veículo de 
Preenchimento da Falta Humana

Reparação de Ian Mcewan

Neste livro a autora refl ete so-
bre a possibilidade de o roman-
ce confi gurar-se como meio de 
reparar um malfeito, como veículo 
para expiar o crime individual ou 
até mesmo os crimes de guerra. 
Tomando como ponto de partida a 
trajetória artística de Ian McEwan 
até chegar a Reparação, obra-pri-
ma do autor inglês, Cássia Escoza 
faz uma lúcida análise dos níveis 
estruturais da narrativa, colocan-
do em relevo a problemática dos 
pontos de vista dissonantes e das 
falhas das personagens nas per-
cepções que tecem do mundo. 

SUMÁRIO: Dois continentes: um 
autor; A falta humana e a emoção 
criadora; O diálogo com a tradição; 
Realidade e imaginação.

AUTOR: Cássia Escoza
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/16
PESO: 0,320
ISBN:9788546204809

Teoria e Critica Literária Teoria e Critica Literária Teoria e Critica Literária
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A Margem e o Tempo

Subjetividade, Universalidade e Ficção no 
Amazonas

S Resultado de intensa pesqui-
sa e de uma postura inquieta e 
questionadora frente a categorias 
frequentemente naturalizadas, 
o autor nos apresenta um insti-
gante texto, em cujo cerne está a 
problematização de um fenômeno 
de origens remotas e ainda assim 
extremamente atuante até os dias 
de hoje: certa geopolítica literária 
(e poderíamos dizer cultural) que 
tem hierarquizado os lugares do 
sistema literário mundial.

SUMÁRIO: A invenção da cen-
tralidade e o romance moderno; 
Romance e subjetividade; Tempo e 
narratividade.

AUTOR: Victor Leandro Da Silva
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/16
PESO: 0,270
ISBN:9788546205424

Memória e Narrativas

Os textos que compõem Memória 
e narrativas oferecem um diálogo 
entre a atividade mnemônica e as 
diferentes situações da realidade 
atual vistas através da produção de 
textos de fi cção. O livro apresenta 
estudos, tendo como eixo central 
a memória e sua manifestação 
por meio de lembranças, recorda-
ções, silêncios, esquecimentos e 
traumas. Além desses assuntos, é 
explorada também a relação que 
existe entre a memória, a fotogra-
fi a e o cinema.

SUMÁRIO: Imagens da memória; 
Narrativa de lembranças e silên-
cios; A invisibilidade: resgate da 
memória na literatura romani; O 
sujeito colonizado em O alegre 
canto da perdiz Memória e cons-
trução de identidade em O espar-
tilho; Dois olhares: fotografi a e 
memória.

AUTOR: Geise Bernadelli Guerra 
Enders
PÁGINAS: 152
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PESO: 0,240
ISBN:9788546206094

Literatura em Discurso

Os Leitores e a Leitura na obra de Machado 
de Assis

Nesta obra, o autor traz a Literatu-
ra em Discurso, lançando olhares 
sobre a obra machadiana sob a 
lente arqueológica foucaultiana, 
apresentando por um lado uma 
historicização do interesse de Fou-
cault acerca da Literatura, e por 
outro desenvolvendo um trabalho 
analítico junto às obras Memórias 
Póstumas de Brás Cubas, Quincas 
Borba e Dom Casmurro identifi -
cando enunciados e formações 
discursivas sobre os leitores e a 
leitura na obra de Machado de 
Assis.

SUMÁRIO: a Foucault e a Litera-
tura; Arqueologia e Discurso: uma 
compreensão; A Leitura Enunciada 
Discursivamente na Obra de Ma-
chado de Assis.

AUTOR: Pedro Ivo Silveira Andretta
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/16
PESO: 0,180
ISBN:9788546203284

Teoria e Critica Literária Teoria e Critica Literária Teoria e Critica Literária
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Textos Breves

Sujeito, Discurso e o Real

Essa obra tem como objetivo o au-
toconhecimento e a refl exão entre 
o discurso de alguém e a razão 
real de sua existência, captando a 
essência do que se passa em nós 
em determinado momento. Sem 
se preocupar com a reação crítica 
das pessoas, esses textos se cer-
tifi cam de que somos nós mesmos 
que estamos aqui, sem capa, sem 
fi ngimento, sem resistências. 
Apenas nós mesmos, de nós para 
conosco.

SUMÁRIO: Janela do mundo; Se-
gunda clínica da palavra; Mortis via 
Fenix; O eu e o self; Lugar comum 
e palavra; Vida antes; Vontade, 
vergonha e post scriptum; O nada; 
Silêncio e palavra; Resolução de 
problemas.

AUTOR: Valmir Nunes Costa
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PESO: 0,145
ISBN:9788546206117

(Con)tradição

Perspectivas no Marginal

As diferentes visões sobre a 
tradição focalizadas nos capítulos 
deste livro congregam um conjun-
to de textos que adquirem forma 
coletiva em sua heterogeneidade 
de foco e, com isso, faz dessa 
obra um espaço de divulgação da 
relevância da Historiografi a como 
método de avaliação do literário.

SUMÁRIO:  A metáfora da viagem 
em Dom Quixote e El astronauta 
paraguayo; Selvas e choças: litera-
tura de um Brasil interior; Às mar-
gens do autoritarismo: A postura 
crítica presente na narrativa de 
Caio Fernando Abreu; Memórias 
da poesia de Dom Pedro Casaldáli-
ga; Entre a honra e a vilania.

AUTOR: Danglei De Castro Pereira
PÁGINAS: 236
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PESO: 0,275
ISBN:9788546203314

Espólios Para Uma Poética

Lusitanias Modernistas em Mário 
de Andrade

Este livro comprova que por detrás 
do experimento modernista existe 
a legitimação do português como 
língua de prestígio, rememorada 
da época de expansão do longo 
século XVI, - língua essa que não 
vem sozinha em seu destino de 
desbravar a continentalidade 
brasileira - ela recupera e acende 
o veio cultural lusitano que vai 
se somar ao conjunto das outras 
tradições da multiculturalidade 
brasileira. 

SUMÁRIO: a Lusitanias; Língua e 
Cultura.

AUTOR: Benilton Lobato Cruz
PÁGINAS: 112
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PESO: 0,150
ISBN:9788546204090

Teoria e Critica Literária Teoria e Critica Literária Teoria e Critica Literária
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Deuses que Dançam e Conclamam 
à Revolução

Feminismo, Afeto e Resistência no Haiti 
Colonial de Isabel Allende

A autora analisa A ilha sob o mar, 
de Isabel Allende, romance que re-
cria o processo de luta pela inde-
pendência do Haiti desencadeado 
pelos escravos de origem africana, 
na passagem do século XVIII para 
o XIX. Examina ali os processos 
de construção de uma identidade 
de resistência pela protagonista, a 
escrava Zarité, e para isso costu-
ra diversos fi os: a relação entre 
história e literatura, a escrita de 
autoria feminina e a crítica femi-
nista, a dança como celebração de 
resistência e elemento de união 
ante o colonizador.

SUMÁRIO: A economia escravista 
em São Domingos: um diálogo 
possível entre a história e o ro-
mance.
AUTOR: Milena Campos Eich
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,200
ISBN:9788546203963

Machado de Assis na Imprensa do 
Século XIX

Práticas, Leitores e Leituras

Este livro demonstra de que forma 
o perfi l editorial de cada jornal em 
que Machado de Assis colaborou 
infl uenciou no seu imaginário e na 
sua escrita. A autora aliou o seu 
conhecimento da obra dele a uma 
pesquisanos periódicos nos quais 
o autor carioca escreveu para 
mostrar em que medida essa di-
ferença de suporte pode promover 
uma leitura da obra machadiana 
mais próxima e menos anacrônica 
do seu contexto histórico.

SUMÁRIO: A relação imprensa e 
literatura no século XIX: pontos e 
Contrapontos; Machado em re(vis-
ta): a contribuição para os jornais 
do século XIX; A Estação em revis-
ta: perfi l do periódico.

AUTOR: Virna Lúcia Cunha De 
Farias
PÁGINAS: 348
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,410
ISBN:9788546201082

Acervo Capiroba (1968-2008)

Quarenta anos da fortuna crítica de João 
Ubaldo Ribeiro

Este livro traz ao público contri-
buição signifi cativa sobre a fortuna 
crítica ubaldiana, sobre a questão 
do arquivo, da memória e sobre os 
valores da crítica literária, além 
de elaborar um acervo para os 
estudiosos da obra do escrito João 
Ubaldo Ribeiro. O livro divide a re-
cepção da obra ubaldiana em três 
momentos, as fases da manifesta-
ção (1968 -1981), da consolidação 
(1982 - 1989) e da continuidade 
(2000 - 2008), evidenciando que os 
sistemas literários construídos ao 
longo do tempo também constro-
em memória e arquivo.

SUMÁRIO: Manifestações da 
Crítica; A Consolidação da Crítica 
(1982-1999); A Continuidade da 
Crítica (2000-2008).

AUTOR: Eliane Maria De Oliveira 
Giacon
PÁGINAS: 280
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,370
ISBN:9788546200610
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A Escrita como Lugar da Cidade

Ensaios sobre a apreensão e a representa-
ção do Espaço Urbano na Literatura

Um estudo sobre como na litera-
tura, os estudos sobre a repre-
sentação do espaço urbano se 
intensifi caram nas últimas déca-
das, revelando a complexidade da 
cidade enquanto lugares trans-
discursivos em que o empírico e o 
inventado se sobrepõem,
obliterando a distinção ente o real 
e o imaginado, entre o fatual e o 
fi ctício.”

SUMÁRIO: Geografi as pós-moder-
nas:uma breve história do espaço; 
Da cidade moderna à megalópole 
pós-moderna: novos lugares, no-
vas práticas espaciais e textuais; 
Do tempo ao espaço: novo regime 
de percepção; Desmaterialização e 
reconstrução do espaço da grande 
cidade.

AUTOR: Sérgio Roberto Massagli
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,275
ISBN:9788546200412

Fabulação e Metamorfose nos 
Contos de Murilo Rubião

Sob o véu do Fantástico, cinco 
contos do escritor Murilo Rubião, 
cujas temáticas abordam a fabula-
ção da metamorfose, são objeto de 
estudo de Cinthia Lopes de Olivei-
ra. A fabulação do ser humano em 
meio às crises de identidade da 
modernidade se veem representa-
das nas histórias protagonizadas 
por um coelho falante, dragões, 
um ex-mágico, um defunto nar-
rador e um dromedário. A moder-
nidade em Rubião absorve tanto 
infl uências do século XIX com 
Hoffmann, Poe e Machado, quanto 
do século XX com Kafka, Borges e 
Cortázar.

SUMÁRIO: Murilo Rubião — Me-
tamorfoseado pelo Fantástico; 
Aspectos da Linguagem e da Mo-
dernidade em Rubião; O Fantástico 
Metamorfoseado por Rubião.

AUTOR: Cinthia Lopes De Oliveira
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,165
ISBN:9788546202133

A Questão da Autoria Feminina na 
Poesia de Emily Dickinson

Um livro sobre Emily Dickinson, 
um caso exemplar para o estudo 
da complexidade da autoria poéti-
ca feminina; pois em seus poemas 
há várias nuances desta difícil re-
lação das poetas com sua autoafi r-
mação literária em uma sociedade 
que lhes impõe a subordinação e o 
silêncio.

SUMÁRIO: A Fortuna Crítica de 
Emily Dickinson; A Crítica Literária 
Feminista e a Autoria Feminina; 
Emily Dickinson e a Poesia de 
Autoria Feminina; A Questão da 
Autoria Feminina na Poesia de 
Emily Dickinson.

AUTOR: Natalia Helena Wie-
chmann
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,270
ISBN:9788546200856
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Olhares Sobre O Marginal

Este livro focaliza diferentes 
autores literários e contribui para 
a ampliação dos limites fi xos do 
cânone literário no Brasil. Os 
estudos abordam, é verdade, o 
cânone e sua complexa delimita-
ção no âmbito da historiografi a; 
porém a valorização da diversidade 
de autores e obras aparece como 
premissa para a fl exibilização do 
caráter “fechado” do cânone em 
direção ao diverso e ao múltiplo 
nas refl exões presentes no livro.

SUMÁRIO: Pressupostos de uma 
pesquisa: cânone e historiografi a; 
A poética de Ribeiro Couto nos 
limites do Modernismo brasileiro; 
Perspectivas à margem do cânone: 
autores e obras em questão; Lima 
Barreto: à margem (da) na escrita; 
Uma utopia na margem.

AUTOR: Danglei De Castro Pereira
PÁGINAS: 260
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,350
ISBN:9788581489162

Contrapontos

A Teopoética De José Penalva

S Uma obra sobre a poesia de José 
Penalva, que dedicou sua vida ao 
magistério da Teologia e da Músi-
ca. Tornou- se além de professor, 
pesquisador nestas duas áreas e 
deixou-nos uma rica herança.

SUMÁRIO: Folhas de diário; Inter-
lúdio; Levíticas; Natal; Interlúdio; 
Perfi s; Carnaval e quaresma; 
Semana santa; Pentecostes; In-
trodução; Conclusão; Referências; 
Poemas em preto e branco: sobre 
as ilustrações de J. M. Martínez 
161.

AUTOR: Marcio Luiz Fernandes
PÁGINAS: 164
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,265
ISBN:9788546201150

A Travessia do Narrativo para o 
Dramático no Contexto 

Educacional

O que se coloca neste livro é a 
possibilidade da inserção do ensi-
no de Dramaturgia ou de Litera-
tura dramática no meio escolar, 
assim como os outros gêneros da 
Poética. Isso ampliaria o conheci-
mento dos alunos no que se refere 
à formação leitora. Este livro de-
monstra como atividades interdis-
ciplinares em ambientes escolares 
podem orientar professores de 
Língua Portuguesa e Artes/ Teatro 
no sentido da possibilidade do en-
contro, da partilha de saberes.

SUMÁRIO: O Barco e a Tripulação: 
Apresentação dos participantes 
do processo; O Mar: A travessia do 
narrativo para o dramático; Terra à 
Vista: Fim da travessia.

AUTOR: Cristiane Santos Barreto
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,250
ISBN:9788546200092
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Crítica da Cultura, Crítica 
da Modernidade

A Representação da Literatura no Século XX

O leitor verifi cará que o autor 
recupera os assuntos que mais 
preocuparam os frankfurtianos 
tais como indústria cultural, semi-
formação, pobreza de experiência, 
entre muitos outros. Dentro de um 
espaço de tempo em que se for-
maram condições específi cãs para 
a experiência traumática do ser 
humano, a literatura não poderia 
assumir uma postura neutra ou 
descompromissada.

SUMÁRIO: No zênite da refl exão; 
Sobre literatura e sociedade: 
possibilidades de intersecção; Karl 
Marx: reifi cação e fetichismo; A 
Escola de Frankfurt e a teoria críti-
ca da sociedade; Teoria tradicional 
e teoria crítica; Técnica e ciência 
enquanto ideologia.

AUTOR: Lizandro Carlos Calegari
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,195
ISBN:9788581489858

Sobre Literatura & 
Outras Coisas Boas

Literatura desperta paixão – mas 
também pode (e deve) despertar a 
razão. Sem que uma seja inimiga 
da outra. E sem que essa mistu-
ra vire uma coisa inatingível, um 
Olimpo intelectual. Ou simples-
mente desande. Que fi que claro 
que uma das “outras coisas boas” 
do título deste livro é o convite que 
ele faz a cada leitor para pensar 
por si mesmo. Pensar com inde-
pendência é o maior luxo de um 
humanista e, ao mesmo tempo, 
uma necessidade básica, gritante, 
em tempos de opiniões que nos 
chegam prontas e embaladas a 
vácuo.

SUMÁRIO: Dilemas de um diretor 
de teatro: Shakespeare e versões 
de Macbeth; Hamlet não tem GPS;  
A Megera Domada versus Taylor e 
Burton.

AUTOR: Marisa Corrêa Silva
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,220
ISBN:9788581489841

A Arte do Povo

Histórias na Literatura de Cordel 
(1900 - 1940)

Este livro traz uma análise da 
literatura de cordel, na primeira 
metade do século XX, período em 
que o folheto passa a ser o su-
porte material, o veículo de uma 
cultura em que a oralidade ainda 
é predominante, percorrendo todo 
o sertão, alçando maior amplitu-
de por todo o Nordeste, atingindo 
as cidades e feiras do interior, 
transitando entre as bibliotecas 
dos folcloristas, entre os salões 
das grandes propriedades e pelas 
mãos dos vaqueiros e peões. 

SUMÁRIO: Poesia de Cordel: cons-
tituição de um campo; O folheto: 
entre a escrita e a oralidade; Da 
cantoria ao cordel: o reconheci-
mento entre os intelectuais; O can-
gaceiro: entre herói e bandido.

AUTOR: Maria Ângela De Faria 
Grillo
PÁGINAS: 316
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,460
ISBN:9788546200672
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Literatura e Censura

Caio Fernando Abreu e a Censura no Brasil 
da Segurança Nacional

O livro  aborda a relação entre a 
criação literária e as ações censó-
rias da ditadura civil-militar brasi-
leira para mostrar que a censura, 
apesar de considerar a literatura 
uma questão de segurança nacio-
nal, muitas vezes era incapaz de 
perceber a crítica social presente 
nas sutilezas do texto literário.

SUMÁRIO: O Ovo Censurado De 
Caio Fernando Abreu; Literatura 
E História: Caio Fernando Abreu; 
Premissas Teóricas Para Uma 
Análise Literária De O Ovo Apu-
nhalado; O Ovo Apunhalado , O Ovo 
Censurado.

AUTOR: Deivis Jhones Garlet 
Bonaldo
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/15
PESO: 0,315
ISBN:9788581488233

Velocidade e simultaneidade na 
São Paulo de Eles eram muitos 

cavalos

Este livro faz uma retrospectiva 
sobre o tema da velocidade na 
literatura brasileira, examinando 
a representação do espaço urbano 
no livro de Luiz Ruffato, Eles eram 
muito cavalos, visto sob o conceito 
de “romance”: “romance-mural”, 
“romance-arena” e “romance-mo-
saico”, de acordo com a exigência 
de uma estética que procura dar 
conta hoje da realidade fragmenta-
da e efêmera dos grandes centros 
urbanos.

SUMÁRIO: Defi nindo o Romance: 
A utilização de expressões-síntese 
para classifi car a obra; A Velocida-
de; A Simultaneidade; A Cidade.

AUTOR: Lucas Da Cunha Zamber-
lan
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/15
PESO: 0,185
ISBN:9788581489193

Entre Negros e Brancos, o que 
Ficou?

Diásporas, Identidades e Representações 
em Literaturas Africanas e 

Afrodescendentes nas Américas

Esta obra atende à demanda de 
pessoas interessadas no campo de 
crítica literária afrodescendente., 
na pesquisa e ensino de temáticas 
relacionadas à afrodescendên-
cia, africanidade, etnia (Lei n° 
10.639/2003), gênero, memória, 
construção de identidades pós-
coloniais, como também tem seu 
propósito de dar mais visibilidade 
à obra de afro-brasileiros, afrodes-
cendentes e africanos.

SUMÁRIO: A alegoria do discur-
so racial no terceiro espaço de O 
cercado, de Ramatis Jacino; The 
representation of slavery in Ru-
bens Teixeira Scavone’s.

AUTOR: Elenice Maria Nery
PÁGINAS: 304
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,369
ISBN:9788546201723
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O jogo do simbólico e imaginário 
da morte e seus signifi cados em 
As Intermitências da Morte, de 

José Saramago

Este livro aborda a temática da 
morte na obra de José Saramago, 
Intermitências da Morte, a come-
çar pela breve revisão histórica 
sobre a ideia da morte na maioria 
dos países do Ocidente, indo de 
Sêneca (apud Chiavenato) a Hei-
degger, passando inevitavelmente 
por Phillipe Ariès, além de apre-
sentar também o pensamento do 
fi lósofo esloveno Slavoj Žižek”

SUMÁRIO: A morte: uma aborda-
gem histórica e artística; As três 
fases da morte no romance; A 
construção do moribundo na obra; 
A morte: boa ou má, José Sarama-
go?

AUTOR: Diana Milena Heck
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/15
PESO: 0,180
ISBN:9788581488684

(Re)Escrituras

Gênero e o Revisionismo dos Contos 
de Fadas

Este livro traz uma discussão 
sobre obras de escritoras con-
temporâneas que fazem do ofício 
da escrita o ponto de partida para 
uma incursão em mundos apa-
rentemente paradoxais como os 
dos contos de fadas para, a partir 
deles, construir pela literatura um 
mundo sobre o qual se debruçam 
de maneira crítica e refl exiva, 
analisando o imbricamento da es-
tética com a política, da arte com 
o social.

SUMÁRIO: (Re)Escrituras: Era Ou-
tra Vez; Fronteiras de Gênero: Os 
Contos de Fadas e o Revisionismo 
Feminista; Atwood, Byatt e Carter: 
o ABC do Conto de Fadas para 
Adultos; Rupturas e Desvios.

AUTOR: Maria Cristina Martins
PÁGINAS: 312
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,500
ISBN:9788546201693

Eça de Queirós e a Gazeta de 
Notícias

Suplemento Literário – 1892

Importante livro que apresenta 
uma contextualização do momento 
histórico-cultural do Rio de Janei-
ro, destaca a Gazeta de Notícias no 
bojo da imprensa brasileira e parte 
para a análise do jornal e dos seis 
números integrais do Suplemento 
Literário.

SUMÁRIO: O fi nal do século XIX na 
Europa e no Brasil; O Suplemento 
Literário da Gazeta de Notícias; 
“Seções” e “Textos avulsos”.

AUTOR: Juliana Cristina Bonilha 
Nunes
PÁGINAS: 456
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: SET/15
PESO: 0,680
ISBN:9788546200160
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O Conto na Literatura Brasileira

Teoria e Prática

Neste livro, Monica Rector anali-
sa, explica e quer dar a conhecer 
o conto, por exemplo, em con-
traste a outros gêneros literários 
ans, como a crônica. Dividido de 
maneira muito didática para com-
preensão da teoria e da prática 
de análise do gênero, a partir de 
grandes autores brasileiros, tais 
como Machado de Assis, Clarice 
Lispector, Dalton Trevisan, entre 
outros.

SUMÁRIO: Para Entender o Conto; 
Para Analisar o Conto: teoria e 
técnicas; Para Historiar o Con-
to Brasileiro; Para Interpretar o 
Conto.

AUTOR: Monica Rector
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,270
ISBN:9788581488592

Ensaios sobre literatura, cultura 
e história

Volume 2

Esta obra documentação propõe 
uma refl exão sobre as continuida-
des do passado em nosso cotidia-
no, cujas representações povoam 
as práticas discursivas circundan-
tes. Também objetiva que os temas 
de discussão revelem um campo 
de possibilidades de estudos, os
quais se desdobram em inúmeras 
categorias analíticas, como
relações de gênero, práticas cultu-
rais, questões identitárias, a
experiência, a disseminação do 
sujeito e da pluralidade.”

SUMÁRIO: Gênero e Violência na 
obra No Tempo das Borboletas de 
Julia Alvarez; As mulheres brasi-
leiras no século XIX e XX; Metalin-
guagem: um recorte na Babel de 
Borges.

AUTOR: Tânia Regina Zimmer-
mann
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,145
ISBN:9788546201099

O homem da pós-modernidade

a literatura em reunião

A literatura em reunião é uma obra 
crítica voltada aos estudos literá-
rios. Nela o leitor pode encontrar 
uma visão percuciente da fi cção 
na pós-modernidade, quais as im-
plicações na defi nição deste estilo 
literário, bem como perspectivas 
fi losófi cas e teóricas passíveis de 
se associar ao conhecimento da 
literatura atual. A autora investe 
na leitura crítica do romance O ho-
mem duplicado, de José Saramago 
fazendo da interpretação meticu-
losa uma leitura provocativa, uma 
viagem ao mundo literário atual, 
com precisão e originalidade em 
suas abordagens.

SUMÁRIO: Apresentação; O ho-
mem duplicado: o homem pós-
moderno.

AUTOR: Madalena Aparecida Ma-
chado
PÁGINAS: 424
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JAN/15
PESO: 0,780
ISBN:9788581487007
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Línguas Cruzadas, Histórias que 
se Mesclam

Ações de documentação, valorização e for-
talecimento da língua Chiquitano no Brasil

Neste livro, o leitor acompanha o 
esforço empreendido pela autora 
no resgate e preservação da língua 
chiquitano no Brasil, e suas ações 
para que o Chiquitano não fi que 
restrito à memória dos anciões, 
mas que volte a ser utilizado por 
sua comunidade. Pois resgatar 
uma língua é mais que registrar 
sua fonética e ortografi a, é trazer 
de volta à vida a identidade e visão 
de mundo de seu povo.

SUMÁRIO: Povo Chiquitano: His-
tória e Trajetórias; Os Chiquitano 
no Brasil; Convívios na Pesquisa 
de Campo: Experiência com uma 
Língua Indígena Ameaçada; O con-
vívio; A Língua Chiquitano.

AUTOR: Áurea Cavalcante Santana
PÁGINAS: 280
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/15
PESO: 0,370
ISBN:9788581486307

O Alienígena e o Menino

O livro é um estudo inédito e insti-
gante que une de forma refl etida e 
teoricamente fundamentada duas 
áreas aparentemente sem ligação: 
a das histórias em quadrinhos e 
a da religião. O autor mostra para 
o leitor cético que quadrinhos e 
teologia têm mais semelhanças 
do que podemos imaginar, derru-
bando preconceitos e tornando a 
leitura desta obra enriquecedora 
para interessados em ambos os 
temas.

SUMÁRIO: Superaventura: Contro-
vérsias do estudo de um gênero; 
A sedução do inocente e as suas 
consequências; O Comics Code 
Authority e o desprestígio acadê-
mico; O estudo do gênero da supe-
raventura hoje; Superaventura: Da 
narrativa ao gênero.

AUTOR: Iuri Andréas Reblin
PÁGINAS: 264
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/15
PESO: 0,400
ISBN:9788581487724
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Livros de Autoajuda adaptados ao 
público infantojuvenil

Estratégias linguístico-discursivas

Em um cenário de inquietação e de 
incertezas, no qual nossas iden-
tidades não são mais fi xas, nem 
defi nitivas, os livros de autoaju-
da parecem desejar produzir as 
respostas para todos os dilemas. 
As respostas da quais precisamos 
todos nós, adultos ou crianças, 
estariam nos livros de autoajuda? 
Ou estaríamos nos equivocando no 
modo de perguntar sobre a vida, 
sobre os nossos dilemas, enfi m, 
sobre o nosso estar no mundo? 

SUMÁRIO: Panorama da Literatura 
Infantil; Os Livros de Autoajuda 
para o Público Infantojuvenil; 
Articulações Teóricas; Um Olhar 
Comparativo sobre as Obras Adap-
tadas: Análise do Corpus.

AUTOR: Marília Lima Pimentel
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/14
PESO: 0,210
ISBN:9788581484754
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Linguagens, Cultura E Ensino

Este livro trata de questões 
bastante atuais. Aprofunda te-
mas como a prática de ensino da 
leitura e da escrita e a formação 
de professores. Em quinze capítu-
los, organizados em duas partes, 
os autores discutem conceitos e 
relatam experiências que de-
monstram maturidade na refl exão 
sobre esses temas. A obra aborda 
a caracterização da área de Língua 
Portuguesa, cujos conteúdos, se-
gundo preceituam os PCN do En-
sino Fundamental, devem ter por 
objeto valores, normas e atitudes 
e gêneros discursivos, observando 
linguagem e participação social, 
bem como linguagem, atividade 
discursiva e textualidade.

SUMÁRIO: Nós, vós, eles: multile-
tramentos, formação de leitores e 
formação de professores.

AUTOR: Diógenes Buenos Aires De 
Carvalho
PÁGINAS: 312
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/14
PESO: 0,500
ISBN:9788581485232

O Mar e a Selva

Relato de um inglês na Amazônia

O Mar e a Selva é um feito. Hélio 
Rocha dedicou-se a traduzir e 
analisar a obra, em que o escritor 
inglês, Henry Major Tomlinson, 
descreve e decanta a Amazônia 
em detalhes mínimos. Segundo 
Hélio Rocha, a produção discursiva 
contida no livro se revela como o 
relato de um sonhador. Para ele, o 
polêmico H. M. Tomlinson era um 
rebelde fi losófi co e um crítico so-
cial que aproveitou a oportunidade 
de escapar de Londres para, no 
percurso de sua viagem ao Brasil, 
pensar a conduta humana.

SUMÁRIO: a O mar e a selva: 
relato de um inglês na Amazônia; 
Capítulo I; Capítulo II; Capítulo III; 
Capítulo IV ; Capítulo V; Capítulo VI.

AUTOR: Hélio Rodrigues Da Rocha
PÁGINAS: 356
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/14
PESO: 0,410
ISBN:9788581485201

Reescritura Epistolar

O Atlântico Negro De Agualusa, Em Nação 
Crioula: A Correspondência Secreta De 

Fradique Mendes

Esta obra procura apresentar as 
travessias transculturais, através 
do Atlântico negro, realizadas 
pelas personagens de Nação 
Criola: a correspondência secreta 
de Fradique Mendes, do escritor 
angolano José Eduardo Agualusa, 
reescrita do livro de Eça de Quei-
roz, A correspondência de Fradi-
que Mendes. 

SUMÁRIO: a Eça de Queiroz e 
Agualusa: Escritas e temporalida-
des; Rotas e rupturas em Nação 
crioula: a correspondência secreta 
de Fradique Mendes, de Agualusa.

AUTOR: Eliana Pereira De Carva-
lho
PÁGINAS: 160
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JUL/14
PESO: 0,250
ISBN:9788581484624
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Figurações e Ambiguidades do 
trágico

Experiências constituintes do estilo na obra 
de Lya Luft

Este livro refl ete como o trágico, 
o estilo, o corpo e a memória se 
articulam na obra de Lya Luft, 
trazendo minúncia, profundidade e 
entendimento do universo literário 
da autora. A contribuição teórica 
e crítica da obra é a revelação de 
como Lya Luft reelabora a tradição 
para confi gurar seu próprio estilo 
trágico. Ou, como sua literatura se 
apropria de um conceito tão con-
sagrado e o transforma de forma 
avassaladora e defi nitiva.

SUMÁRIO: Este livro refl ete como 
o trágico, o estilo, o corpo e a me-
mória se articulam na obra de Lya 
Luft, trazendo minúncia, profundi-
dade e entendimento do universo 
literário da autora.

AUTOR: Iara Christina Silva Bar-
roca
PÁGINAS: 280
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: SET/14
PESO: 0,425
ISBN:9788581485713

A ressignifi cação brega 
de canções anglófonas

O livro analisa, pelo viés da Análi-
se do Discurso, algumas versões 
musicais brasileiras, cantadas em 
português, de canções anglófonas. 
Por que uma canção em inglês, 
quando adaptada para o portu-
guês, corre o risco de ser taxada 
de “brega” por parte signifi cativa 
do público e da crítica? Como 
são produzidas e legitimadas as 
afi rmações sobre o que é “brega” 
e o que não é “brega” no âmbito da 
música? 

SUMÁRIO: Apontamentos teóricos 
e metodológicos; As canções e 
suas especifi cidades; A formação 
do conceito “brega” na música.

AUTOR: Lucas Martins Gama 
Khalil
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/14
PESO: 0,235
ISBN:9788581486147

O voo da palavra em Novolume, 
de Torres Filho

O voo da palavra em Novolume, 
de Torres Filho, do autor Marcos 
Rogério Heck Dorneles, procura 
evidenciar algumas características 
principais da atividade poética de 
Torres Filho e do universo da Lite-
ratura: o encanto com a palavra, 
o corte conciso da desconfi ança 
irônica da linguagem, a refl exi-
bilidade do movimento poético, a 
refl exão a respeito da mimesis e a 
interdisciplinaridade entre Litera-
tura e Filosofi a.

SUMÁRIO: Características Consti-
tutivas e Recepção Crítica, Lingua-
gem e Poema, O voo da Palavra.

AUTOR: Marcos Rogerio Heck 
Dorneles
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,170
ISBN:9788581481951
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Olhar, Verbo Expressionista

O expressionismo alemão no romance 
“Amar, verbo intransitivo”, de Mário de 

Andrade

Nesta obra, o autor investiga a 
presença da arte expressionista 
no romance de Mário de Andrade, 
Amar verbo intransitivo. Assim, a 
exposição da relação entre artes 
plásticas e literatura contribui 
não só para o amadurecimento do 
leitor diante dos escritos de Mário 
de Andrade, como também para a 
compreensão da interseção entre 
meios, artistas e contextos intrín-
seca à produção artística.

SUMÁRIO: Olhar transverso, 
Regularidade na Alternância, Que 
língua é essa?

AUTOR: Benilton Lobato Cruz
PÁGINAS: 180
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: SET/13
PESO: 0,315
ISBN:9788581483436

Visões caleidoscópicas da 
memória em Lygia Fagundes 

Telles e Nélida Piñon

A presente obra analisa a habilida-
de do jogo narrativo de Lygia Fa-
gundes Telles, em As horas nuas, 
e Nélida Piñon, em A doce canção 
de Caetana. Nesse sentido, Maria 
Inês de Moraes Marreco destaca 
aspectos das protagonistas Rosa 
Ambrósio e Caetana, comparando 
a percepção aguçada das autoras 
com a multifacetada lente de um 
caleidoscópio, de modo a des-
vendar as diversas e profundas 
características humanas.

SUMÁRIO: Lygia e Nélida, duas 
Escritoras Brasileiras, Lygia 
Fagundes Telles e Nélida Piñon: 
Percursos, A Memória e o Tempo, 
O Espetáculo da Ilusão, Mundos 
Possíveis.

AUTOR: Maria Inês De Moraes 
Marreco
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,250
ISBN:9788581483245

Teoria e Critica Literária Teoria e Critica Literária Teoria e Critica Literária

O retrato de Vieira da Silva por 
Murilo Mendes

O retrato de Vieira da Silva por 
Murilo Mendes, de Suianni Cordei-
ro Macedo, estuda a Vieira da Silva 
proposta por Murilo Mendes. As-
sim, este livro, pretende decompor 
a estrutura de pensamento que 
rege a escrita sobre artes plásti-
cas de Mendes, para que, à medida 
que as suas estruturas estejam 
à mostra, seja possível recompor 
uma imagem desta artista.

SUMÁRIO: O retrato de Vieira da 
Silva por Murilo Mendes aborda a 
arte de Vieira da Silva, no contexto 
de sua época, tendo como base a 
visão de Murilo Mendes sobre a 
artista.

AUTOR: Suianni Cordeiro Macedo
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,160
ISBN:9788581481418
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A Atitude Macunaímica

Ensaio de Interpretação da Rapsódia de 
Mário de Andrade e seus Paradoxos

Pode-se ler A atitude macunaímica 
como uma interpretação da pes-
quisa de Mário de Andrade sobre 
o ser nacional, assim como um 
ensaio sobre o drama do relacio-
namento do artista e intelectual 
modernista com Macunaíma e o 
povo brasileiro: vendo-se de que 
modo o escritor, em diferentes 
momentos da existência, inter-
pretou sua rapsódia do herói sem 
nenhum caráter, acompanha-se 
uma trajetória existencial.

SUMÁRIO: Rapsódia, Atitude, 
Metafísica.

AUTOR: Roberto Akira Goto
PÁGINAS: 300
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: SET/12
PESO: 0,485
ISBN:9788581480626

Henri de Gissey de Paris

Desenhista Ordinário dos Divertimentos e 
dos Balés do Rei (1608 – 1675)

Este livro, de Anatole de Montai-
glon, historiador da arte oitocen-
tista, interessa-se justamente por 
reconstituir a trajetória do dese-
nhista Henri de Gissey, que esteve 
à frente da cenografi a e da core-
ografi a dos divertimentos reais, 
na fi gura do monarca Luís XIV, em 
pleno século XVII francês. De au-
toria de Henri é, por exemplo, todo 
o fi gurino de Psyché, tragicomédia 
composta a duas mãos por Molière 
e Pierre Corneille, com música de 
Pierre Quinault, representada em 
17 de janeiro de 1671, no Teatro 
das Tulherias – ou, como era co-
nhecido, Sala das Máquinas.

SUMÁRIO: Reconstituir a trajetória 
do desenhista Henri de Gissey.

AUTOR: Paulo José Almeida Lopes
PÁGINAS: 72
FORMATO: 10x15cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,70
ISBN:9788581481876

Literatura e identidade nacional

Uma leitura de viva o povo brasileiro

O livro apresenta um estudo em 
Viva o povo brasileiro, de João 
Ubaldo Ribeiro, analisando as 
características do novo romance 
histórico, baseado em recontar a 
história de um povo, parodiando os 
textos, fatos ou personagens his-
tóricos e resgatando as vozes que 
fi caram caladas na historiografi a 
ofi cial, de uma forma diferente 
daquela comum no século XIX, 
bem como a questão da identidade 
nacional.

SUMÁRIO: O livro apresenta um 
estudo em Viva o povo brasileiro, 
de João Ubaldo Ribeiro, analisando 
as características do novo roman-
ce histórico, baseado em recontar 
a história de um povo, parodiando 
os textos.

AUTOR: Elaine Maria De Oliveira 
Giacon
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PESO: 0,160
ISBN:9788581480183
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Helio Serejo

As faces da memórias no universo 
do poeta Ervateiro

O livro capta a alma escritural do 
escritor (sul) mato-grossense que 
melhor soube captar e traduzir a 
cultura híbrida e transcultural que 
resulta na formação identitária 
do homem-fronteira da região. 
As faces da memória da tradição 
cultural são exumadas por meio 
da escritura poética de Serley, 
sobrando ao leitor pactuar, como a 
autora, do processo de desarqui-
vamento que estrutura o livro do 
começo ao fi m. 

SUMÁRIO: Memórias desdobra-
das: traços espectrais na fi cção de 
Helio Serejo, As personas de Helio 
Serejo.

AUTOR: Serley Dos Santos E Silva
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/11
PESO: 0,180
ISBN:9788563381828

Manoel de Barros, Murilo Mendes 
e Francis Ponge

Nomeação e pensativa poética

Esta obra empreende uma análise 
crítica comparativa sobre nome-
ação e pensatividade poética em 
Manoel de Barros, Murilo Mendes 
e Francis Ponge. Para defender a 
ideia de que a poesia pensa, são 
analisadas sucessivamente a sig-
nifi cância dos nomes e das coisas, 
a razão poética e a infância tanto 
do homem quanto da palavra. Bus-
cando a pluralidade signifi cativa 
da linguagem poética em contra-
ponto à petrifi cação da linguagem 
funcional, esta análise aponta uma 
possibilidade desconstrutora de 
lidar com os nomes e as coisas. 

SUMÁRIO: Linguagem poética e 
produção dos sentidos, Poesia e 
pensatividade: uma razão poética, 
Poesia, infância e conhecimento.

AUTOR: Mara Conceição
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/11
PESO: 0,200
ISBN:9788563381675

Lima Barreto e a literatura com-
parada

Ensaios

Este livro faz uma análise da obra 
do escritor Lima Barreto, passan-
do pelo diálogo intertextual do au-
tor brasileiro com grandes autores 
da literatura russa do século XIX 
– Dostoievski, Tolstói, Turguênief, 
principalmente com Leon Tols-
tói, já que ambos compreendiam 
a literatura como elemento de 
transformação social, conforme 
expuseram em textos de caráter 
mais propriamente doutrinário, 
como “O que é a arte”, de Tolstói, e 
“O destino da literatura”, de Lima.

SUMÁRIO: Lima Barreto e a Crítica 
Literária,Uma leitura do conto 
“Sua Excelência” de Lima Barre-
to,O arquivo literário de Lima Bar-
reto,Lima Barreto e Leon Tolstói: 
Contágio Artístico.

AUTOR: Zélia Nolasco Santos 
Freire
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/11
PESO: 0,220
ISBN:9788564367005
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O MENDIGO E O PADEIRO

Dois homens, cada um em sua 
realidade, buscam um modelo de 
felicidade conjugal para ajudar ca-
sais com problemas de relaciona-
mento. E nessa busca, suas vidas 
acabam sendo transformadas. 
Praticar quatro virtudes pessoais 
antes de chegar ao objetivo foi 
fundamental para entenderem a 
missão que receberam. Duas de-
las eram para carregar dentro do 
peito e as outras duas, de compor-
tamento, deveriam ser disponibili-
zadas ao próximo

SUMÁRIO: O Encontro, A Propos-
ta, A Primeira Tarefa, O Reitor, O 
Início da História, O Dissabor das 
Qualidades, A Lição, As Recorda-
ções, O Filho, O Envio, A Bíblia, O 
Asilo, As Famílias, A Doença, entre 
outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: PAULO LABEGALINI
PÁGINAS: 96
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/10
PESO: 0,17
ISBN: 9788560000000

LEITURA NA FORMAÇÃO DE PRO-
FESSORES DE INGLÊS NA REDE 

PÚBLICA

A questão da reprodução de leitura no 
ensino de inglês

Este livro é importante ferramenta 
de avaliação da docência de inglês. 
A autora propõe uma reconstrução 
da prática do ensino da língua, 
pensando a leitura como algo mais 
complexo e propondo caminhos 
para lidar com a resistência dos 
alunos-professores, já acostuma-
dos com seus métodos, seus livros 
e sua forma de trabalhar um texto. 

SUMÁRIO: Contextualização, Uma 
fi losofi a de linguagem, Resistên-
cia, Reprodução Crítica, Leitura 
com fi lmes, notícias de televisão, 
artigos de revistas, livros e jornais, 
Leitura de artigo de revista e conto 
literário

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: NARA HIROKO TAKAKI
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/11
PESO: 0,196
ISBN: 9788560000000

ENSINO DE LÍNGUAS COMO 
TRANSGRESSÃO

Corpo, Discursos de Identidades e Mudança 
Social

Esta obra lança um olhar im-
portante sobre o ensino crítico 
de línguas. Embora esteja rela-
cionado com o ensino de língua 
inglesa, o que está sendo discutido 
no livro se destina para todos os 
docentes. As questões trazidas 
no livro apontam possibilidades 
de como pensar em um trabalho 
que seja crítico, refl exivo e mostra 
caminhos de como trabalhar com 
professores/as em formação e for-
mação continuada de uma forma 
colaborativa. 

SUMÁRIO: Diálogos teóricos: da 
crítica à transgressão, Articula-
ções metodológicas: para além 
dos limites, entre outros temas 
abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Lingüística

AUTOR: MARCO TÚLIO DE URZÊ-
DA FREITAS
PÁGINAS: 188
FORMATO: 17X24CM
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,33
ISBN: 9788580000000
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EM BUSCA DO PRAZER DO TEXTO 
LITERÁRIO EM AULA DE LÍNGUAS

A presente obra reúne estudos 
e diálogos realizados por inves-
tigadores da linha de pesquisa 
Ensino de Línguas Estrangeiras, 
pertencente ao Programa de 
Pós-Graduação em Linguagem e 
Ensino da Universidade Federal 
de Campina Grande. Nos textos, 
os autores discutem a relação 
entre a formação do professor de 
línguas estrangeiras e a infl uência 
da interculturalidade, propondo 
metodologias diferenciadas a de-
terminadas situações. 

SUMÁRIO: Capítulo 1 – Cultura, 
Interculturalidade e Ensino de 
Língua Estrangeira: Alguns Funda-
mentos Teóricos e Metodológicos, 
entre outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: JOSILENE PINHEIRO 
MARIZ
PÁGINAS: 214
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/13
PESO: 0,27
ISBN: 9788580000000

CIBERCULTURA E LITERATURA

Identidade e Autoria em Produções Cul-
turais Participatórias e na Literatura Fã 

(fanfi ction)

O livro nos coloca no centro das 
discussões em torno da revolução 
digital de forma geral e do que ela 
representa para o campo da lite-
ratura. O contexto mais amplo da 
análise em questão é a emergên-
cia do que se convencionou cha-
mar de cibercultura. Ela é apreen-
dida como um local de mobilidade, 
de nomadismo, de itinerência, um 
lugar intermediário: entre-lugar, 
sendo nomeada pelo autor como 
ciberitinerância.

SUMÁRIO: O Surgimento da 
Internet – Um Breve Histórico; A 
Cultura no Contexto da Mobilidade 
do Ciberespaço; A Blogosfera e 
as Comunidades Virtuais, entre 
outros temas abordados. 

Lingüística, Letras e Artes / Lingüística

AUTOR: ANDRÉ DE JESUS NEVES
PÁGINAS: 204
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/14
PESO: 0,26
ISBN: 9788580000000

IDENTIDADES SOCIOCULTURAIS 
NO LIVRO DIDÁTICO

Em busca do ensino crítico de Língua 
Inglesa

A presente obra busca demons-
trar que os discursos veiculados 
pelos materiais didáticos não são 
neutros, carecendo, na realidade, 
de problematização. A análise vol-
ta-se para os materiais didáticos 
referentes a línguas estrangeiras, 
principalmente das escolas públi-
cas, a partir de exemplos retirados 
de duas coleções selecionadas no 
primeiro edital do PNLD 2010-
2011, a saber: Novos Estudos 
do Letramento e o Letramento 
Crítico.

SUMÁRIO: Capítulo 1 – Incursão 
no PNLD e nas Pesquisas sobre o 
LD; Capítulo 2 – Percurso Meto-
dológico da Pesquisa, entre outros 
temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: ANA PAULA DOMINGOS 
BALADELI
PÁGINAS: 168
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/14
PESO: 0,215
ISBN: 9788580000000
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HISTÓRIA E FICÇÃO EM SANTA 
EVITA

A obra busca responder as inda-
gações que perseguem o leitor 
ao longo de toda a leitura da obra 
Santa Evita (1995), do escritor 
argentino Tomás Eloy Martínez. O 
que a trama narra sobre Eva Pé-
ron, la Evita, pode ter relação com 
a realidade ou é pura fi cção? Onde 
começa uma e onde termina ou-
tra? Qual o tratamento dado à his-
tória na obra? Através dos aspec-
tos narrativos intratextuais, que a 
autora denomina procedimentos, 
e com os quais se relativizam os 
limites entre história e fi cção, as 
respostas são encontradas em 
uma linguagem clara e direta.

SUMÁRIO: História e fi cção; Fic-
cionalização da história; Efeito de 
historicidade da fi cção.

Lingüística, Letras e Artes / Lingüística

AUTOR: ADRIANA ORTEGA CLÍ-
MACO
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/14
PESO: 0,245
ISBN: 9788580000000

CORPO E SUJEITO

Uma análise discursiva

Esta obra é o acabamento momen-
tâneo de um estudo sobre as refl e-
xões em torno do que é o sujeito. 
Durante o livro não há a busca 
de uma verdade sobre como nos 
constituímos em relação ao nosso 
corpo, a nós mesmos e aos outros, 
mas a busca de compreender as 
verdades que nos dizem, como po-
demos estabelecer relações com o 
interior e o exterior. 

SUMÁRIO: “De quem é o olhar”; 
Enunciar Sobre o Corpo: O Corpo é 
Objeto; O Sujeito-Disciplinado e os 
Discursos Sobre o Corpo.

Lingüística, Letras e Artes / Lingüística

AUTOR: ALITA CARVALHO MIRAN-
DA PARAGUASSÚ
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/14
PESO: 0,225
ISBN: 9788580000000

UMA INCURSÃO SOBRE A QUE 
VIVI ATÉ AQUI

Memorial

No seu memorial, Marta Genú 
conta a sua história de vida 
expressando palavras de emo-
ções pelas experiências vividas. 
Palavras que retratam princípios, 
concepção de mundo e, sobretudo, 
um perfi l docente compromissado 
com a educação. A autora consi-
dera sua trajetória de vida como 
um “efeito borboleta” e, com essa 
metáfora, transmite ao leitor a 
importância da formação inicial na 
família e da liberdade nas tomadas 
de decisões em sua vida pessoal e 
acadêmica.

SUMÁRIO: Do memorial ou incur-
são; Efeito borboleta: realidade e 
possibilidades; A academia como 
Universo; Gestão e extensão, entre 
outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: MARTA GENÚ SOARES
PÁGINAS: 52
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/14
PESO: 0,085
ISBN: 9788580000000
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AS PRINCIPAIS METODOLOGIAS 
DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

NO BRASIL

Este livro tem por objetivo apre-
sentar os conceitos relacionados 
ao processo de ensino de língua 
inglesa a partir da abordagem 
estrutural-comportamental até 
à abordagem comunicativa. O 
diferencial desta obra é apresentar 
brevemente a história que envolve 
o surgimento dos métodos e abor-
dagens, suas técnicas e estraté-
gias, bem como o exemplário para 
ilustrá-los. 

SUMÁRIO: Breve histórico sobre 
o ensino de línguas; Grammar-
-translation method; Direct 
method; Reading method; Audio-
lingual method; Structural-situa-
tional method, entre outros temas 
abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: MAGALI ROSA DE SAN-
TANNA, LÍDIA SPAZIANI E MARIA 
CLÁUDIA DE GÓES
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/14
PESO: 0,175
ISBN: 9788580000000

A RESSIGNIFICAÇÃO BREGA DE 
CANÇÕES ANGLÓFONAS

O livro analisa, pelo viés da Análi-
se do Discurso, algumas versões 
musicais brasileiras, cantadas em 
português, de canções anglófonas. 
Por que uma canção em inglês, 
quando adaptada para o portu-
guês, corre o risco de ser taxada 
de “brega” por parte signifi cativa 
do público e da crítica? Como 
são produzidas e legitimadas as 
afi rmações sobre o que é “brega” 
e o que não é “brega” no âmbito 
da música? Esses são alguns dos 
questionamentos que, no decorrer 
deste livro, proporcionam refl e-
xões sobre a produção de discur-
sos na sociedade.o.

SUMÁRIO:Apontamentos teóricos 
e metodológicos, entre outros 
temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: LUCAS MARTINS GAMA 
KHALIL
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/14
PESO: 0,235
ISBN: 9788580000000

IMAGENS DA LÍNGUA MATERNA 
E DA TRADUÇÃO NO ENSINO DE 

FRANCÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA

Esta obra traz para o leitor análi-
ses de teóricos e especialistas que 
nos ajudam a ter uma melhor vi-
sada do uso da Língua Materna no 
ensino de Língua Estrangeira e da 
tradução em tal contexto. O livro 
analisa, sobretudo, as imagens da 
língua, de linguagem, de ensino-
-aprendizado que atuam na práxis 
e nos discursos dos professores de 
francês língua estrangeira.

SUMÁRIO: A tradução na história 
do ensino-aprendizagem da língua 
estrangeira; Equívocos, represen-
tações e fatos; Imagens da tradu-
ção no ensino do FLE no século 
XXI.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: ANDRÉIA MATIAS AZEVE-
DO
PÁGINAS: 174
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/14
PESO: 0,165
ISBN: 9788580000000
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GESTOS DE LEITURA DA PALAVRA 
E DO DISCURSO

O Discurso Midiático não é algo 
fi xo. As vozes da Comunicação são 
entrecortadas por várias outras 
vozes e por vários outros discur-
sos na enunciação midiática. Os 
discursos comunicacionais são 
marcados pela heterogeneidade, 
interdiscursividade, dialogicidade, 
descontinuidade, fragmentação e 
alteridade.

SUMÁRIO:  Operação cavalo de 
Tróia: migração dos sentidos; 
Análise terminológica discursiva 
da comunicação; O léxico nosso 
de cada dia em duas capitais do 
Brasil: Salvador e Curitiba; Pela 
clava do tempo: considerações 
sobre os modos de objetivação; O 
sujeito discursivo no conto “Sinhá 
Secada”, entre outros temas.

Lingüística, Letras e Artes / Lingüística

AUTOR: SÍLVIA MARA DE MELO
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/14
PESO: 0,19
ISBN: 9788580000000

CORPO DE MEMÓRIA

Nesta obra, a questão do corpo 
como objeto de análise em uma 
perspectiva discursiva de lingua-
gem é discutida a partir do tema 
da descendência e da memória. 
Numa refl exão sobre a memória 
que constitui o gesto e o olhar, o 
corpo é tomado como espessu-
ra signifi cante na história, ma-
terialidade visual e suporte da 
subjetividade. Seus movimentos 
são entendidos como formula-
ções constituídas por memória 
discursiva híbrida, que possibilita 
a repetição e o deslocamento, a 
contradição e o estranhamento. 

SUMÁRIO: O corpo em estudo; O 
corpo no discurso; O corpo e suas 
formulações; O corpo e o olhar; 
Considerações fi nais.

Lingüística, Letras e Artes / Lingüística

AUTOR: SIMONE TIEMI HASHIGUTI
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/15
PESO: 0,15
ISBN: 9788580000000

O ALTHUSSERIANISMO EM LIN-
GUÍSTICA

A Teoria do Discurso de Michel Pêcheux

Ao se propor a investigar as 
relações epistemológicas entre o 
pensamento fi losófi co-político de 
Louis Althusser e a teoria do dis-
curso pensada por Michel Pêcheux 
na área da linguística, Luís Fer-
nando Bulhões Figueira inaugura 
um outro olhar sobre o tema que 
nos permite a observação excla-
mativa deste ser um estudo ético 
que faz justiça à fi liação teórica e 
ao pensamento de Louis Althusser 
na Análise do Discurso do Brasil.

SUMÁRIO: Por uma análise polê-
mica dos discursos; Althusser e os  
desenvolvimentos atuais da análi-
se de discurso: a(s) visão(ões) dos 
historiadores da AD; A análise de 
discurso: um sistema de disper-
sões, entre outros temas

Lingüística, Letras e Artes / Lingüística

AUTOR: LUÍS FERNANDO BU-
LHÕES FIGUEIRA
PÁGINAS: 260
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/15
PESO: 0,45
ISBN: 9788580000000
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O FACEBOOK COMO FERRAMEN-
TA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA

Fruto de uma dissertação do 
mestrado, este livro traz uma 
abordagem acerca dos gêneros 
digitais e o ensino da língua portu-
guesa, focando no facebook como 
possível ferramenta pedagógica 
no desenvolvimento da escrita. 
Além das discussões baseadas em 
publicações recentes, traz uma 
experiência utilizando o facebook, 
realizada numa escola estadual 
do município de Sousa-PB para 
compartilhar com os leitores.

SUMÁRIO: 1. A sociedade na era 
das novas tecnologias da comu-
nicação e informação: A era da 
cibercultura, entre outros temas 
abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: ZENILDA RIBEIRO DA 
SILVA
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/18
PESO: 0,145
ISBN: 9788550000000

DUOS PARA VIOLA E VIOLONCELO

Catálogo de Obras dos Sécs. XX e XXI e 
a Construção da Sonoridade do Duo na 

Interpretação

Entramos no século XXI com 
infi nitas possibilidades de aces-
so rápido às informações, mas, 
apesar da grande oferta, nem 
sempre as mesmas são qualifi ca-
das. É comum serem manipuladas 
para atender a um determinado 
segmento, não fomentando, con-
sequentemente, a ampliação do 
conhecimento, mas restringindo-o. 

SUMÁRIO: 1. Obstáculos para a 
música de concerto dos séculos 
XX e XXI: difusão e acessibilidade 
e o comodismo da repetição; 2. 
Técnicas de produção de som para 
o equilíbrio sonoro e combinação 
timbrística no duo viola e violonce-
lo: considerações de oito autores, 
entre outros temas abordados.

Música / Instrumentação Musical

AUTOR: LARISSA NATÁLIA FER-
REIRA DE MATTOS
PÁGINAS: 272
FORMATO: 17X24CM
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,33
ISBN: 9788550000000

EFEITOS VISUAIS DE TRANSIÇÃO 
NA MONTAGEM CINEMATOGRÁ-

FICA

Na montagem de um fi lme, a 
inserção ou a ausência de efei-
tos visuais como fusões, fades e 
wipes não se resume a técnicas da 
edição de imagens. Este processo 
complexo integra a concepção da 
obra, exige criatividade e conheci-
mento estético – o uso de efeitos 
de transição entre imagens tem o 
potencial de imprimir ritmo, ruptu-
ras ou continuidades de tempo e 
espaço. 

SUMÁRIO: Capítulo 1: Montagem; 
Capítulo 2: Tecnologia; Capítulo 
3: Métodos e técnicas; Capítulo 4: 
Coleta de dados; Capítulo 5: Análi-
se dos dados; Capítulo 6: Estatísti-
ca nas pontuações.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: VINICIUS AUGUSTO CAR-
VALHO
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/18
PESO: 0,32
ISBN: 9788550000000
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LEITURA E LITERATURA INFANTIL 
E JUVENIL

Limiares Entre a Teoria a Prática

A obra Leitura e literatura infantil 
e juvenil: limiares entre a teoria 
e a prática surge do desejo de 
compartilhar as experiências dos 
autores e organizadores como 
pesquisadores e formadores de 
educadores em torno do tema da 
leitura e da literatura destinada a 
crianças e jovens. 

SUMÁRIO: 1. Jogos especulares 
da ilustração em Angela Lago; 2. 
Liberdade e poder em O que os 
olhos não veem, de Ruth Rocha; 
3. De mulheres e bruxas: o imagi-
nário medieval nos contos São os 
cabelos das mulheres e Quem me 
deu foi a manhã, de Marina Cola-
sant. entre outros temas aborados.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: FABIANO TADEU GRAZIO-
LI
PÁGINAS: 264
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/19
PESO: 0,4
ISBN: 9788550000000

CULTURA VISUAL

Memória, Discursos e Socialidades

As experiências culturais contem-
porâneas são marcadas por novas 
formas de percepção e comu-
nicação, transformam saberes, 
narrativas e práticas do ver. Nesse 
contexto, a cultura visual, por 
meio de diferentes processos e 
produtos, torna-se um elemento 
propiciador de trocas simbólicas, 
reconhecimento identitário e inte-
rações sociais.

SUMÁRIO: 1. Resistência e efeitos 
de memória no discurso imagé-
tico: refl exões sobre o carnaval 
brasileiro de 2018; 2. Brancos, ne-
gros e índios: a identidade nacional 
através de imagens; 3. O discurso 
midiático sobre povos indígenas no 
Brasil: das coberturas não indí-
genas à autorepresentação, entre 
outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: ÉVERLY PEGORARO
PÁGINAS: 268
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/19
PESO: 0,36
ISBN: 9788550000000

A ETERNIDADE NA OBRA DE JOR-
GE LUIS BORGES

Em algum lugar da obra borgia-
na está o almejado centro que o 
escritor buscou e que lhe foi tão 
precioso quanto o labirinto. É 
um centro sagrado, impossível, 
inacessível para o sujeito. Mas 
sua presença se faz sentir e a 
intuição de sua existência guia a 
escolha dos temas, a elaboração 
das personagens, a opção pela 
literatura fantástica, constituindo a 
motivação fundamental da escrita 
de Borges. 

SUMÁRIO: Parte 1: Símbolos da 
eternidade; Parte 2: Refutações 
do tempo; Parte 3: Eternidade e 
literatura.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: PAULA MARCHESINI DE 
SOUZA MENDES
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/19
PESO: 0,185
ISBN: 9788550000000
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TRILOGIA DO ARMÁRIO

Encenação Teatral como Prática de Liber-
dade no Processo de Estilização da Vida

É neste armário que entro para 
investigar minhas encenações 
teatrais, meu solo de imanência e 
de composição. São elas, a saber: 
Ao Vosso Ventre (2012), Amem! 
(2013) e Santa Pocilga de Miseri-
córdia (2014). A partir da realiza-
ção do que chamo de “Trilogia do 
Armário”, pretendo aproximar a 
refl exão teórica sobre o cuidado 
de si, da discussão acerca do ofício 
do encenador teatral, para então, 
investigar a forma como minhas 
encenações teatrais podem ser 
defendidas como uma prática de 
liberdade.

SUMÁRIO: 1. Primeira cena: ras-
treando os processos de encena-
ção teatral, entre outros temas 
abordados

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: KAUAN AMORA NUNES
PÁGINAS: 260
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/19
PESO: 0,35
ISBN: 9788550000000

POLIFONIA CULTURAL EM PONTO 
E CONTRAPONTO

“Acordes Historiográfi cos” Entre Alguns 
Conceitos Teóricos Possíveis

O presente livro é fruto de uma 
pesquisa direcionada para o de-
senvolvimento de um panorama 
em torno de diferentes abordagens 
conceituais, objetivando um novo 
olhar para o campo historiográfi -
co. A ideia polifônica entre alguns 
conceitos teóricos possíveis, surge 
em virtude da análise teórico-
-metodológica de determinadas 
concepções sobre a cultura em 
seus diferentes estágios de com-
plexidade.

SUMÁRIO: Capítulo 1: Mikhail 
Bakhtin entre conceitos e teorias, 
entre outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: LEONARDO SANTANA DA 
SILVA
PÁGINAS: 108
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: MAR/19
PESO: 0,165
ISBN: 9788550000000

SENHORAS E SENHORES, COM 
VOCÊS O GROTESCO TRAGICÔMI-

CO NO PALHAÇO!

Quantas abordagens podem ser 
escritas hoje sobre o grotesco? 
Enquanto leitor desse admirável 
texto, permito-me ir mais além: 
como esse intrigante tema pode 
ser digerível como leitura que ul-
trapasse a perspectiva puramente 
acadêmica? Eis o livro! Em que o 
leitor certamente percorrerá todas 
as suas páginas e encontrará mais 
que o resultado de uma competen-
te pesquisa acadêmica.

SUMÁRIO: 1. Abram-se as corti-
nas; 2. Entrada 1: É grotesco? Não! 
Grotescos!; 3. Entrada 2: o campo 
de batalha: Classicismo versus 
Romantismo; 4. Entrada 3: Os 
palhaços grotescos de Woyzeck; 5. 
Fecham-se as cortinas.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: LEANDRO LAGOS SANTOS
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/19
PESO: 0,28
ISBN: 9788550000000
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CORPO E DIÁSPORAS PERFORMA-
TIVAS

Corpo e diásporas performativas 
revela um conjunto de textos sobre 
trajetórias, histórias, experiências 
e processos prático-teóricos, as-
sentados no fazer-pensar a partir 
de diferentes atravessamentos 
diaspóricos. São narrativas e dis-
cursos construídos na relação dos 
corpos em movimento com as tes-
situras socioculturais, históricas, 
poéticas, pedagógicas e artísticas, 
reveladas pelos deslocamentos 
dos sujeitos, reverberando discur-
sos pautados em posturas éticas, 
estéticas e políticas aliadas à pro-
dução de conhecimento na dança, 
no teatro e nas artes visuais. 

SUMÁRIO: 1. Guyrá Apó – Ave Raiz: 
memórias que voam, entre outros 
temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: DANIEL SANTOS COSTA
PÁGINAS: 356
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/19
PESO: 0,41
ISBN: 9788550000000

LEITURA, DISCURSO & PRODU-
ÇÃO DOS SENTIDOS

Múltiplas Abordagens

Esta obra está composta por 08 
(oito) capítulos sobre leitura, 
discurso e produção dos senti-
dos, tendo como fi o condutor as 
experiências dos autores pesqui-
sadores da área, que retomam a 
análise do discurso (AD) francesa, 
a corrente socialista alemã da lite-
ratura (ER) e a corrente inglesa da 
análise do discurso crítica (ADC). 
Defendemos os processos de 
leitura, produção dos sentidos e os 
letramentos críticos como sendo 
práticas sociais.

SUMÁRIO: 1. Interface da Linguís-
tica com a Teoria Literária: um 
olhar sob as lentes da AD France-
sa e da Estética da Recepção Ale-
mã, entre outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Lingüística

AUTOR: OSALDA MARIA PESSOA
PÁGINAS: 168
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/19
PESO: 0,213
ISBN: 9788550000000

MANANA

Uanhenga Xitu

Com o estilo cinematográfi co que 
caracteriza as suas obras, Ua-
nhenga Xitu coloca o protagonista 
do romance Manana a narrar as 
ações. É pelos olhos de Felito Bata 
da Silva, de seu nome completo, 
que somos conduzidos pelas teias 
urdidas entre campo e cidade e 
entre mundos tradicionais e im-
pactados pelo colonialismo.

SUMÁRIO: Ambul’o mona; Favo 
com Ninfas; Baile de Aniversá-
rio; No alto da Maianga; A Minha 
Sogra; Funda; Kingile-Ééé!; Vai 
Indo; Glossário; Frases; Uanhenga 
Xitu, um percurso em imagens; 
Uanhenga Xitu – Mendes de Car-
valho: obras, fontes e bibliografi a 
selecionada.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: MÁRIO JORGE DE CARVA-
LHO
PÁGINAS: 252
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/19
PESO: 0,285
ISBN: 9788550000000
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NA TORRE DE PAPEL

EDUCAÇÃO E ENSINO, ENTRE SENTIDOS E 
DISPERSÕES

Ao permitirem que se deixe de 
tomar a incompletude do processo 
da educação como erro, insufi ci-
ência ou fracasso, as pesquisas 
apresentadas, calcadas na Análise 
de Discurso, permitem que outros 
possíveis se produzam, outros 
sentidos sejam postos em circula-
ção, tanto nas práticas de produ-
ção de conhecimento quanto nas 
práticas de educação das quais 
os autores do presente livro não 
poderiam estar desvinculados. 

SUMÁRIO: Prefácio: ensinar com 
análise de discurso 7; 1. Nota, 
sujeito e(m) educação: efeitos do 
discurso do desempenho produtivo 
11, entre outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Lingüística

AUTOR: DIEGO HENRIQUE PEREI-
RA
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/19
PESO: 0,2
ISBN: 9788550000000

PENSADORES DA ANÁLISE DO 
DISCURSO

Uma introdução

Existe interpretação neutra? Meus 
pensamentos são originais? O que 
eu digo é fruto da minha criativi-
dade? O objeto da história são os 
fatos? Minhas crenças são, efe-
tivamente, minhas? Este livro se 
apresenta como um guia de leitura 
sobre os autores que nos ajudam 
a pensar essas questões. Bakhtin, 
Foucault e Pêcheux, fundado-
res da Análise do Discurso (AD), 
debruçaram-se longamente sobre 
a problemática da relação entre 
discurso, sujeito e história com o 
intuito de nos oferecer ferramen-
tas para questionar o óbvio.

SUMÁRIO: Uma obra necessária, 
consistente, feita sob medida para 
o enfrentamento do universo dis-
cursivo, entre outros temas.

Lingüística, Letras e Artes / Lingüística

AUTOR: ANDERSON SALVATERRA 
MAGALHÃES
PÁGINAS: 240
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/19
PESO: 0,28
ISBN: 9788550000000

PAULÍNIA

Uma história de cinema

Em Paulínia – uma história de 
cinema é contada a história do 
Festival Paulínia de Cinema, 
marcada por processos cíclicos 
de opulência e desmonte, numa 
roda-viva coordenada pelo poder 
público. João Nunes, jornalista 
que, durante os nove anos do Fes-
tival de Paulínia, cobriu as ativida-
des para o jornal Correio Popular, 
conta como a pequena cidade do 
interior paulista, conhecida por 
abrigar uma refi naria de petróleo, 
virou palco, de um dia para o ou-
tro, do mais importante programa 
cinematográfi co do país, produzin-
do grandes fi lmes e distribuindo 
prêmios. 

SUMÁRIO: Apresentação: Um pou-
co das minhas inquietações, entre 
outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: JOÃO BATISTA NUNES 
NETO
PÁGINAS: 216
FORMATO: 12X18CM
PUBLICAÇÃO: OUT/19
PESO: 0,21
ISBN: 9788550000000
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EDUCAÇÃO POPULAR E LETRA-
MENTOS

Em Educação Popular e Letramen-
tos trata de conceitos abarcados 
pela Educação Popular e pelo Le-
tramento. Este livro nos instiga a 
pensar o quanto ainda precisamos 
avançar na árdua tarefa de cons-
truir uma educação de qualidade, 
referenciada socialmente na vida 
dos sujeitos oriundos das classes 
populares.

SUMÁRIO: Capítulo 1: A pedagogia 
crítica nos Estados Unidos: pos-
sibilidades para pensar a prática 
educativa crítica e popular Capí-
tulo 2: Letramentos na Educação 
do Campo: evidências a partir do 
Diretório de Grupos do CNPq, do 
portal de periódicos e do banco 
de teses e dissertações da Capes, 
entre outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: WELLINGTON JHONNER 
D. BARBOSA DA SILVA
PÁGINAS: 236
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/19
PESO: 0,28
ISBN: 9788550000000

IMAGENS DO BRASIL

O CINEMA NOVO E AS METAMORFOSES DA 
IDENTIDADE NACIONAL

Em Imagens do Brasil... Wolney, 
cinéfi lo e professor de História, 
conta o surgimento do Cinema 
Novo como movimento político e 
cultura dos anos 1950. Num perío-
do em que se instalou a Ditadura, 
o Cinema Novo ganhou visibilida-
de pela sua oposição ao regime 
recém instaurado, em que os 
cineastas procuraram se adequar 
às transformações econômicas, 
sociais e culturais geradas pela 
modernização autoritária em cur-
so e desenvolveram uma relação 
com esse Estado autoritário. 

SUMÁRIO: Introdução Capítulo I: 
Brasil, tempos modernos: cons-
trução e desconstrução do ideário 
cinemanovista (1955-1973), entre 
outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: WOLNEY VIANNA MALA-
FAIA
PÁGINAS: 356
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: NOV/19
PESO: 0,56
ISBN: 9788550000000

ESTUDOS EM PERFORMANCE E 
PERFORMATIVIDADES (VOL. 1)

Em Estudos em Performance e 
Performatividades divisa o papel 
sucinto, ainda que variado, de es-
tudos que apresentam as identida-
des como suporte para a expres-
são cênica, trabalhadas de modo 
a forçar os seus próprios limites 
formais e conceituais.

SUMÁRIO: Prefácio Da performan-
ce às performatividades contem-
porâneas 1. Mosqueteiro com seu 
cachimbo: pode uma pintura ser 
performática? 2. Performance tra-
vesti em palcos brasileiros: uma 
periodização histórica 3. O Boi de 
mamão: teatralidade, performati-
vidade e musicalidade no folclore 
catarinense, entre outros temas 
abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: MARIO FERREIRA PIRA-
GIBE
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/19
PESO: 0,16
ISBN: 9788550000000
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ENTRE A CASA E A RUA

ECOS DE RESISTÊNCIA À DITADURA 
MILITAR NOS ROMANCES O PARDAL É UM 
PÁSSARO AZUL DE HELONEIDA STUDART 
E TROPICAL SOL DA LIBERDADE DE ANA 

MARIA MACHADO

Entre a casa e a rua... tem como 
ponto inicial o desafi o de pensar 
quais seriam as características 
literárias dos textos escritos por 
mulheres no/sobre o contexto da 
Ditadura Militar Brasileira, tendo 
como foco os romances escritos 
com o propósito de denunciar os 
excessos do regime. 

SUMÁRIO: Prefácio Introdução 
Capítulo I: Literatura e feminismo 
1. Literatura e a questão da autoria 
feminina 1.1 Mulheres, Brasil e Li-
teratura: uma proposta de aborda-
gem para a questão da autoria de 
mulher e do feminismo no espaço 
nacional, entr outros temas.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: EVELYN CAROLINE DE 
MELLO
PÁGINAS: 272
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/19
PESO: 0,33
ISBN: 9788550000000

DESENHO IMITATIVO E DEFINIDO

CONTRIBUIÇÕES PARA HISTORIOGRAFIA 
DO ENSINO DE DESENHO EM CHAVE COM 

A EDUCAÇÃO ESTÉTICA

Em Desenho imitativo e defi nido – 
contribuições para historiografi a 
do ensino de desenho em chave 
com a educação estética trata de 
como o ensino de desenho articu-
la-se à arte e à ciência, presentes 
nos pressupostos renascentistas 
que retomaram os princípios 
clássicos do mundo greco-romano, 
fundamentando posteriormente a 
visão cientifi cista do fi nal do século 
XVIII e XIX com o estilo Neoclás-
sico. 

SUMÁRIO: Apresentação Uma 
opinião na forma de prefácio, entre 
outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: ADRIANA VAZ
PÁGINAS: 164
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/19
PESO: 0,21
ISBN: 9788550000000

ESTUDOS DE ENCENAÇÃO E ATU-
AÇÃO

Em Estudos da Encenação e 
Atuação são trazidos para debate 
o conhecimento e a fala autoral 
de criadores/pesquisadores que 
fazem refl exões de grande rele-
vância para os estudos da encena-
ção e da atuação na cena contem-
porânea. Este amplo panorama 
das artes cênicas, seus processos 
criativos, práticas e saberes orga-
nizados nesta obra reafi rmam o 
universo inesgotável de possibili-
dades e abordagens no âmbito da 
encenação e da atuação.

SUMÁRIO: Apresentação  1. Inse-
tos: uma metáfora dos 30 anos da 
Cia. dos Atores  2. As performan-
ces artivistas de um performer 
com corpo diferenciado em cena, 
entre outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: NARCISO LARANGEIRA 
TELLES DA SILVA
PÁGINAS: 80
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/19
PESO: 0,125
ISBN: 9788550000000
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SOCIEDADE, CULTURA E IDENTI-
DADE EM VIDAS SECAS, DE GRA-
CILIANO RAMOS E OS MAGROS, 

DE EUCLIDES NETO

Em Sociedade, cultura e identi-
dade... a pesquisadora e crítica 
literária Juliana Cristina Ferreira 
se debruça sobre dois ícones da 
Literatura Brasileira. A obra traz 
uma análise dos pontos de contato 
entre as narrativas, os persona-
gens e as obras de Vidas secas, de 
Graciliano Ramos e Os magros, de 
Euclides Neto. 

SUMÁRIO: Prefácio Introdução 
CAPÍTULO I: LITERATURA, SOCIE-
DADE, CULTURA, LINGUAGEM E 
IDENTIDADE CAPÍTULO II: GRACI-
LIANO RAMOS E AS VIDAS SECAS, 
55 CAPÍTULO III: EUCLIDES NETO 
E OS MAGROS, ENTRE OUTROS 
TEMAS ABORDADOS.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: JULIANA CRISTINA FER-
REIRA
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/19
PESO: 0,285
ISBN: 9788550000000

ESDRUXULADAS NO PORTUGUÊS 
DE LUANDA

Esdruxuladas no Português de 
Luanda é um surto de discursos 
formais falados e escritos nas 
instituições escolares de Luanda. 
O número elevado de discursos 
infestados mobilizou-nos a escre-
ver no sentido de refl etirmos sobre 
o fenómeno. Esta obra é útil para 
professores, estudantes e todos os 
falantes e escreventes da Língua 
Portuguesa e tem como objetivo 
oferecer subsídios teóricos e prá-
ticos aos profi ssionais que traba-
lham nas instituições escolares e 
não só.

SUMÁRIO: Prefácio  Introdução  
Capítulo I. Antecedentes e formu-
lação do problema  1. Anteceden-
tes nacionais, entre outros temas 
abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Lingüística

AUTOR: FRANCISCO LUÍS SEBAS-
TIÃO DA COSTA
PÁGINAS: 112
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/20
PESO: 0,15
ISBN: 9788550000000

E SE NÓS DECIDIRMOS JUNTOS?

UMA PROPOSTA DE CRIAÇÃO TEATRAL 
COMPARTILHADA DENTRO DA EDUCAÇÃO 

FORMAL

Em E se nós decidirmos juntos?... 
apresenta uma proposta de cria-
ção teatral compartilhada dentro 
da educação formal. A pesquisa 
que colocou a autora-pesquisa-
dora em uma escola pública de 
Salvador, frente a um grupo de 
estudantes com idade entre 8 e 
10 anos. Fruto de escutas e trocas 
em sala de aula, suas vivências 
estão aqui descritas e refl etidas, 
tendo como resultado prático uma 
transposição da obra Mar Morto, 
de Jorge Amado, ensaiada sob 
impasses e desafi os.

SUMÁRIO: Introdução  1. O process 
drama  1. O percurso histórico, 
entre outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: AMANDA DE SAMPAIO 
ALVES DUARTE
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/20
PESO: 0,32
ISBN: 9788550000000
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ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS EM 
ARTES CÊNICAS

Em Estudos Contemporâneos em 
Artes Cênicas os fi os condutores 
da obra têm como espaço de inter-
seção a preocupação com o fazer 
artístico e, mais diretamente, com 
os processos e as práticas de cria-
ção e ensino das Artes da Cena. 
Nesta coletânea, há uma tentativa 
de elaborar um mapeamento, pelo 
menos provisório, das principais 
linhas de pesquisa desenvolvidas 
pelos “atores acadêmicos” que 
atuam no espaço das universi-
dades, investigando o fenômeno 
cênico. 

SUMÁRIO: Apresentação 1. Troca 
de experiência em Walter Benja-
min e no teatro de rua: Pombas 
Urbanas e seu Mingau de Concre-
to, entre outros temas abordados

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: NARCISO LARANGEIRA 
TELLES DA SILVA
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/20
PESO: 0,16
ISBN: 9788550000000

“ESTE É O BRASIL CABOCLO, 
ESTE É O MEU SERTÃO”

CONSUMO E ESPAÇO PRATICADO NA 
DISCOGRAFIA DE TONICO E TINOCO (1940-

1981)

Em “Este é o Brasil caboclo, este é 
o meu sertão...” promove leituras 
e interpretações do cancioneiro 
caboclo, analisando a constituição 
de sujeitos e representações do 
sertão. Percorreu o contexto e a 
cultura a partir do cenário em que 
Tonico e Tinoco conceberam as 
letras de suas canções. 

SUMÁRIO: Tabela de localização 
das canções utilizadas  O sertão 
caboclo: breve prefácio a um livro 
original  Introdução Capítulo 1 1. A 
discografi a e a abordagem teórica  
2. O consumo, a produção do espa-
ço, a música e o sertão  Capítulo 2  
1. A música e a pesquisa em histó-
ria, entre outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Música

AUTOR: ANDERSON TEIXEIRA 
RENZCHERCHEN
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/20
PESO: 0,225
ISBN: 9788550000000

BAJUBÁ

Memórias e diálogos das travestis

Em “Bajubá: memórias e diálogos 
das travestis” encontramos um 
estudo sobre o Bajubá, linguagem 
utilizada pela comunidade LGBT, 
que tem origem na língua africana 
iorubá-nagô, baseada no léxico da 
língua portuguesa, com diferentes 
arranjos.

SUMÁRIO: Prefácio  Lista de abre-
viaturas  Introdução “Aqüendando 
um bajubá”: sobre a pesquisa  “É a 
língua das bicha”, “é o dialeto das 
mona”: escolhas teórico-metodo-
lógicas e estrutura da obra  1. O 
bajubá apresentado pelas pesqui-
sas: uma revisão bibliográfi ca  1. 
Percorrendo os vestígios do baju-
bá: territórios e signifi cados, entre 
outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Lingüística

AUTOR: GABRIELA COSTA ARAUJO
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/20
PESO: 0,28
ISBN: 9788550000000
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O HUMOR DOS COVEIROS DE 
HAMLET EM TRADUÇÃO COMPA-

RADA

Em O humor dos coveiros de 
Hamlet em tradução comparada, 
encontramos uma análise, descri-
tiva do humor dos coveiros da peça 
Hamlet (de William Shakespeare), 
de duas traduções brasileiras: a de 
Carlos Alberto Nunes (pela Nova 
Fronteira) e a de Millôr Fernandes 
(pela L&PM Pocket).

SUMÁRIO: Palavras da orientadora 
Apresentação  Prefácio  Conside-
rações iniciais Capítulo 1: A tra-
dução do humor em Shakespeare  
Capítulo 2: Metodologia de análise  
Capítulo 3: Análise descritiva de 
paratextos das traduções, entre 
outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: TIAGO MARQUES LUIZ
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/20
PESO: 0,285
ISBN: 9788546219575

ESCRITA CRIATIVA E ENSINO I

DIFERENTES PERSPECTIVAS TEÓRICO-
-METODOLÓGICAS E SEUS IMPACTOS NA 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA

Em “Escrita criativa e ensino I: 
diferentes perspectivas teórico-
-metodológicas e seus impactos 
na educação literária” encontra-
mos algumas práticas de escrita 
criativa usadas como alternativas 
ao desânimo de muitos estudantes 
à escrita. Pensar a escrita criativa, 
como meio de criação, é tentar 
impedir a estagnação social laten-
te e o desenvolvimento humano 
precário.

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio 
1. O leitor no espelho: uma expe-
riência com a escrita criativa no 
curso de Letras 2. A escrita literá-
ria na escola, entre outros temas 
abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: ADAUTO LOCATELLI 
TAUFER
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/20
PESO: 0,185
ISBN: 9788546219155

ENSINAR A ESCREVER NA UNI-
VERSIDADE

PERSPECTIVAS E DESAFIOS

Em “Ensinar a escrever na univer-
sidade: perspectivas e desafi os” 
nos deparamos com algumas 
questões que volta e meia rodeiam 
a escrita na vida acadêmica: devo 
escrever em registro erudito ou 
posso ser informal? A ciência per-
mite alguma subjetividade? Posso 
escrever em primeira pessoa 
quando se trata de um relatório de 
pesquisa? Este livro não preten-
de responder todas as perguntas 
possíveis nesse campo, assim 
como não tem a ilusão de eliminar 
as tensões. 

SUMÁRIO: Apresentação 1. Escre-
ver na e para a escola e como tudo 
começou a dar errado 2. O texto 
entre o discurso e a frases, entre 
outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: DANIELA FAVERO NETTO
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/20
PESO: 0,255
ISBN: 9788546219070
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GROTOWSKI E A ESTRUTURA-ES-
PONTANEIDADE DO ATOR-CRIA-

DOR

ENCONTROS E TRAVESSIAS

Estrutura e espontaneidade. Dois 
termos supostamente opostos 
que atuam durante o processo de 
trabalho do ator. Etimologicamen-
te, são facilmente defi nidos, mas 
teriam conexão com as expressões 
estabelecidas por Grotowski? O elo 
travado entre essas duas forças 
é extremamente relevante nas 
investigações do diretor polonês e 
durante todo seu percurso artísti-
co, que ora parecem confl itar-se, 
ora harmonizar-se. 

SUMÁRIO: Apresentação  Prefácio  
1. Acepções aos termos estrutura 
e espontaneidade e a técnica como 
caminho do meio, entre outros 
temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: BRUNO LEAL PIVA
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/20
PESO: 0,260
ISBN: 9786599011313

OS NORDESTES E O TEATRO BRA-
SILEIRO

Em Os Nordeste e o Teatro Bra-
sileiro verifi ca as concepções de 
criação e as estratégias de visibili-
dade que demarcaram o Nordeste 
como lugar no teatro brasileiro, 
procurando compreender que me-
canismos interferem na projeção 
nacional de uma obra ou de um 
artista de teatro no Brasil é que se 
delineia a proposta de estudo aqui 
desenvolvida. 

SUMÁRIO: Introdução: Teatro nor-
destino, uma invenção da invenção  
Capítulo 1: Um Nordeste para o 
Brasil Capítulo 2: O Nordeste no 
mapa do teatro nacional Capítulo 
3: Nas grandezas do Brasil Capítu-
lo 4: De outros Nordestes

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: FRANCISCO GERALDO DE 
MAGELA LIMA FILHO
PÁGINAS: 336
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/20
PESO: 0,410
ISBN: 9788546218899

A CONDIÇÃO DO ATOR EM FOR-
MAÇÃO

POR UMA FENOMENOLOGIA DA APRENDI-
ZAGEM E UMA POLITIZAÇÃO DO DEBATE

Um dos principais objetivos de “A 
condição do ator em formação: por 
uma fenomenologia da aprendiza-
gem e uma politização do debate” 
é produzir outros recortes no con-
junto do dizível e do vivível, outras 
imagens do que pode ser o ator, 
é contribuir para que este possa 
pensar suas difi culdades a partir 
de suas próprias condições.

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO  1ª 
PARTE: FENOMENOLOGIA DA 
APRENDIZAGEM 1. EXPERIÊNCIA 
DE APRENDIZAGEM 2. TEATRO: 
LUGAR DE ONDE SE VÊ 3. A AVA-
LIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DO ATOR 
2ª PARTE: POLITIZAÇÃO DA FOR-
MAÇÃO DO ATOR, ENTRE OUTROS 
TEMAS ABORDADOS.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: TIAGO MOREIRA FORTES
PÁGINAS: 332
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/20
PESO: 0,410
ISBN: 9788546220236
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CENTRO DE ARTES CÊNICAS DO 
MARANHÃO (CACEM)

Memórias e resistência de uma escola de 
teatro

Em Centro de Artes Cênicas do 
Maranhã (CACEM)... busca-se ana-
lisar os pressupostos em que essa 
importante instituição foi assen-
tada desde a sua inauguração em 
1997 até os dias de hoje. Para isso 
são indagadas algumas questões: 
Quem são os sujeitos que plan-
taram a ideia de uma escola de 
teatro em São Luís do Maranhão? 
A partir de quais necessidades? 
Como a escola se relacionou com 
as esferas do poder público?  En-
tre outros

SUMÁRIO: Prefácio  Introdução  1. 
Proposições à formação do ator 
no Brasil – contextos, entre outros 
temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: GILBERTO DOS SANTOS 
MARTINS
PÁGINAS: 344
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/20
PESO: 0,410
ISBN: 9788546217892

CRÔNICA E COPA DO MUNDO

Interdiscurso e intertextualidade

Em “Crônica e futebol: interdis-
curso e intertextualidade” são 
analisadas sete crônicas jorna-
lísticas publicadas no período em 
que ocorreu a realização da Copa 
do Mundo de 2010, na África do 
Sul. Criticidade, ironia, refl exão e 
linguagem informal são elementos 
que os sete autores selecionados 
exploram para instaurar uma 
conversa com o leitor e reafi rmar, 
assim, a disposição dialógica do 
gênero crônica. 

SUMÁRIO: Introdução Capítulo I. O 
corpus Capítulo II. A crônica Capí-
tulo III. Interdiscurso e intertextu-
alidade Capítulo IV. O futebol nas 
crônicas jornalísticas Considera-
ções fi nais Referências Anexos

Lingüística, Letras e Artes / Lingüística

AUTOR: LOSANA HADA DE OLIVEI-
RA PRADO
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/20
PESO: 0,220
ISBN: 9788546220434

LITERATURA PARA CRIANÇAS E 
JOVENS

Questões históricas, perspectivas contem-
porânea e leitura

A literatura oferecida à criança, 
desde o início de sua vida, precisa 
ser alvo de estudo por parte dos 
professores, pais, bibliotecários, 
animadores culturais e demais 
mediadores de leitura. 

SUMÁRIO: Apresentação 1. 
Memória e tradição popular na 
literatura infantil  e juvenil brasi-
leira contemporânea: o reconto  
na formação do leitor literário 2. 
Possíveis inserções da literatura 
para crianças de autoria  indígena 
nas práticas escolares brasileiras 
contemporâneas, entre outros 
temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: FABIANO TADEU GRAZIO-
LI
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/20
PESO: 0,180
ISBN: 9788546220373
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INDIVÍDUO – LÍNGUA – SUJEITO

Em “INDIVÍDUO – LÍNGUA – SU-
JEITO” o professor Sebastião Elias 
Milani refl ete sobre como por meio 
da apropriação da língua o indiví-
duo passa a ser sujeito. O ser hu-
mano é um animal cuja capacidade 
psíquica o transforma em cidadão. 
Sua capacidade de memória, 
diferentemente dos outros ani-
mais, faz com que armazene muita 
informação rapidamente, com 
isso passa a agir e reagir segundo 
as informações memorizadas, a 
partir do primeiro instante na vida 
social.

SUMÁRIO: Introdução  Conclusão  
Capítulo 1: Sobre as sensações  1. 
Em Platão, a forma da sensação 
como o conhecimento no indivíduo, 
entre outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Lingüística

AUTOR: SEBASTIÃO ELIAS MILANI
PÁGINAS: 112
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/20
PESO: 0,150
ISBN: 9786587782157

LINGUAGENS URBANAS NA BA-
BEL AMALUCADA

Cartas caipiras em periódicos paulistanos 
(1900-1926)

Esta obra trata de como as trans-
formações e contradições que a 
cidade de São Paulo vivenciava nos 
primórdios do século XX fulgura-
vam no cenário brasileiro por meio 
de expressões culturais diversas. 
A mecanização e a popularização 
da imprensa aliadas ao desenvolvi-
mento do setor educacional, eram 
fatores primordiais e catalisadores 
das manifestações culturais. 

SUMÁRIO: Apresentação Intro-
dução Capítulo 1: Linguagem e 
periodismo Capítulo 2: Sobre as 
cartas Capítulo 3: São Paulo em 
cena Capítulo 4: O caipira em meio 
urbano Considerações fi nais Refe-
rências Anexo – cartas caipiras

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: BEATRIZ RODRIGUES
PÁGINAS: 276
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/20
PESO: 0,370
ISBN: 9786587782089

LITERATURA, EXCLUSÃO E RESIS-
TÊNCIA

Este livro reúne pesquisas reali-
zadas pelos integrantes do Grupo 
de Pesquisa Literatura e Autori-
tarismo no âmbito da UFSM. Seus 
autores – discentes e docentes de 
graduação, mestrado, doutorado 
e pós-doutorado da instituição 
– abordam, em seus capítulos, 
temas como memória, trauma, 
testemunho, descolonização e 
violência, partindo de um corpus 
diversifi cado e produzido em dife-
rentes épocas. 

SUMÁRIO: Apresentação   Prefá-
cio   1. Da experiência individual à 
memória cultural   2. Memórias da 
violência: a representação do trau-
ma nas narrativas de Herta Müller, 
entre outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: LIZANDRO CARLOS CA-
LEGARI
PÁGINAS: 348
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/20
PESO: 0,410
ISBN: 9786587782423



Letras e Artes

64comercial@editorialpaco.com.br

A LITERATURA COMO REVELADO-
RA DAS VOZES SOCIAIS DO NOSSO 

TEMPO

Este livro apresenta estudos que 
revelam o diálogo vivo que dife-
rentes obras literárias e gêneros 
textuais e artísticos estabelecem 
com a cultura e a história, uma 
vez que se mostram como uma 
literatura engajada e de denúncia, 
surgida em épocas e contextos de 
ebulições políticas e de grande 
fragmentação intelectual, revelan-
do-se como uma arte que visava à 
resistência.

SUMÁRIO: Apresentação: Os 
posicionamentos éticos e estéticos 
presentes nas obras de arte como 
reveladoras do social  1. A obra 
Quarup como reveladora do seu 
tempo: as marcas de um Brasil 
multifacetado, entre outros temas.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: MILENA MORETTO
PÁGINAS: 164
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/20
PESO: 0,210
ISBN: 9786586476613

MEMÓRIA, LINGUAGEM E CRÍTICA 
SOCIAL

Registros literários de Manacapuru (AM)

Nesta obra, quatro pesquisadores 
apresentam uma investigação 
literária em que esmiúçam os 
textos escolhidos e revelam uma 
substanciosa produção literária 
feita em Manacapuru/AM. Johna-
tas revela o olhar crítico, marcas, 
expressões e denúncias feitas por 
novos autores de sua terra, anali-
sando as crônicas reunidas no livro 
Os olhos de Manacapuru (2016). 

SUMÁRIO: Apresentação  Os 
Olhos de Manacapuru: Críticas 
ao Presente com um Olhar para 
o Passado  O Menino que Laçava 
Avião, de Fausto Seffair Ventu-
ra: Literatura e Memória  Crítica 
Social na Poética de Elival Morais, 
entre outros temas.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: RAIMUNDO AUGUSTO 
MATOS NOGUEIRA
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/20
PESO: 0,110
ISBN: 9786587782188

QUERERES DE CAETANO VELOSO

Da canção à canção

Este não é um livro sobre política. 
E “O Quereres” de Caetano Veloso 
não é uma canção sobre o Brasil, 
necessariamente. Mas, sendo 
uma canção de Caetano Veloso, é 
Brasil por excelência. Lançada em 
tempos de Diretas Já, a canção 
é revisitada em tempos de “co-
nheceis a verdade”. Ainda hoje, 
Caetano parece nos relembrar que 
a “verdade” é desejo, transitando 
identidades e contextos, ainda que 
os donos do poder insistam em 
nos impor sua versão fundamenta-
lista da realidade. 

SUMÁRIO: Apresentação   Prefácio   
I. Canção inquietante   II. Interlúdio 
teórico: um método para abordar 
canções   III. Aspectos intracancio-
nais: intramelódico-textualidades, 
enntre outros temas.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: LEANDRO MAIA
PÁGINAS: 104
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: NOV/20
PESO: 0,140
ISBN: 9786587782027



Letras e Artes

6564 comercial@editorialpaco.com.br

FORMAÇÃO, PRÁTICAS E TÉCNI-
CAS DO ARTISTA TEATRAL

Em “Formação práticas e técnicas 
do artista teatral” um dos objetivos 
é fomentar o encontro de ideias e 
experiências entre/de artistas-au-
tores e espectadores-leitores, por 
meio de estudos que promovem 
o descortinamento dos processos 
criativos de artistas teatrais, em 
suas formações práticas e técni-
cas. 

SUMÁRIO: Apresentação 1. O que a 
ópera nos ensina? Trânsitos entre 
a formação do artista cênico e o 
universo lírico 2. Matrizes corpo-
rais afro-brasileiras em “Visita ao 
Museu” – perspectiva de criação 
cênica a partir de imagens pictó-
ricas, entre outros temas aborda-
dos.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: PATRÍCIA TEIXEIRA ALVES
PÁGINAS: 80
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/20
PESO: 0,125
ISBN: 9788546219216

EROTISMO E LITERATURA

O efeito obsceno

Esta obra, a primeira da coleção 
Literatura e Interfaces, reuniu 
pesquisadores/as das mais diver-
sas áreas para analisar as pers-
pectivas do Erotismo na Literatura, 
sem nenhum prejuízo a prosa 
literária. Para tanto, foi utilizada a 
expressão “Erotismo”, tão emble-
mática pela sua confusão, pois não 
há limites muito objetivos entre o 
erótico ao pornográfi co

SUMÁRIO: 1. “O Besouro e a Rosa” 
ou A Bela Adormecida de Mário 
de Andrade 2. Molotov é atitude: 
por onde andam os textos das 
“sapatão” ou sobre estratégias 
para falar no invisível 3. Erotismo 
Socrático no discurso de Alcibía-
des (Banquete 215A-222C), entre 
outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: RICARDO ANDRÉ FERREI-
RA MARTINS
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/20
PESO: 0,185
ISBN: 9788546220816

LUZ, CÂMERA, ANIMAÇÃO

O universo dos desenhos animados e os 
Estúdios Maurício de Sousa

Esta obra dedica-se ao estudo da 
cena cinematográfi ca e da produ-
ção audiovisual de animação do 
Brasil e do mundo. No contexto 
brasileiro, esse gênero ainda não 
alcançou uma ampla expressão, 
em parte pela difi culdade em 
competir, econômica e tecnologi-
camente, com a indústria de cine-
ma norte-americana e de outros 
países, como a do Canadá e a do 
Japão, por exemplo. 

SUMÁRIO: Prefácio Lista de siglas 
e abreviaturas Introdução Capítulo 
1. A animação: pequenos e gran-
des passos ao longo da história 
Capítulo 2. A animação nacional: 
um gênero ainda “desanimado”, 
entre outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: BÁRBARA MAIA INÁCIO
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/20
PESO: 0,165
ISBN: 9786558402268
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O CORO INFANTIL E AS CRIANÇAS

Por que e para quem elas cantam?

Esta obra busca compreender 
quais são as ideias de música das 
crianças no contexto de um coro 
infantil, analisando seus pontos de 
vista sobre suas práticas musicais. 
Neste livro, são apresentados os 
conceitos da área de educação 
que discutem a visibilidade das 
crianças em pesquisas científi cas, 
bem como as pesquisas da área de 
educação musical que analisam as 
perspectivas das crianças sobre o 
fazer musical.

SUMÁRIO: Prefácio Mergulhando 
no livro  Introdução  1. Um olhar 
para as pesquisas com crianças  2. 
Desenhando os caminhos teóri-
co-metodológicos 3. As crianças 
do cantoria e suas relações com a 
música, entre outros temas abor-
dados.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: DHEMY DE BRITO
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/20
PESO: 0,150
ISBN: 9786558400530

LUGAR DE CIRCO É NA ESCOLA

A obra Lugar de circo é na escola 
analisa um relato de experiência 
educacional sobre a discussão 
do conteúdo “circo e palhaço” 
em sala de aula, a fi m de refl etir 
sobre como construir um percurso 
artístico/pedagógico sistematiza-
do para os estudos do circo e do 
palhaço em séries fi nais do ensino 
fundamental. 

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio 
Capítulo I: um circo fantasiado 
de escola Capítulo II: aprender 
faz cócegas Considerações fi nais 
Referências

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: EMANUEL ALVES LEITE
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/21
PESO: 0,200
ISBN: 9786558403005

ANTONIN ARTAUD E O BRASIL

Esta obra é forjada a partir de 
rigorosas refl exões sobre a infl u-
ência do artista francês Antonin 
Artaud no âmbito artístico do 
Brasil. Neste contexto, pesqui-
sadores e pesquisadoras trazem 
para discussão acadêmica, em 
seus artigos, as potenciais rever-
berações das ideias artaudianas 
no contexto da cena brasileira. Os 
entendimentos das proposições 
artaudianas expressas neste livro 
não se limitam ao fazer artístico, 
mas abrangem aspectos sociais, 
políticos e culturais do Brasil.

SUMÁRIO: 1. O problema é por-
que sou lúcido?!: A performance 
autobiográfi ca de um corpo dife-
renciado sobre a tutela das ideias 
de Antonin Artaud, entre outros 
temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: FELIPE HENRIQUE MON-
TEIRO OLIVEIRA
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/21
PESO: 0,160
ISBN: 9786558400417
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LITERATURA DE CORDEL

Conceitos, pesquisas, abordagens

A referida obra apresenta ao longo 
de seus capítulos análises apro-
fundadas e pautadas em sérias 
pesquisas sobre arte da literatura 
ou poesia de folhetos – conhecida 
posteriormente como literatura de 
cordel, destacando sua história e 
a importância.  As análises apre-
sentadas nos capítulos destacam 
a “trajetória do gênero no Brasil”, 
além de das as diversas ques-
tões e “vozes sociais” que evoca, 
através da leitura, das imagens de 
maneira específi ca no ambiente 
escolar.

SUMÁRIO: 1. A missão abreviada 
e os “best-sellers proibidos”: os 
cordeis e as “sagradas escrituras” 
de Juazeiro do Norte, CE, entre 
outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: ROSILENE ALVES DE 
MELO
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/21
PESO: 0,225
ISBN: 9786558401711

ASPECTOS FONOLÓGICOS DA VA-
RIEDADE LINGUÍSTICA DE BARRA 

DO GARÇAS-MT

A referida obra é resultado de uma 
longa e detalhada pesquisa de 
base linguística e tem como objeto 
apresentar, através desses estu-
dos, a relação direta falantes nati-
vos de uma língua e a constituição 
dos aspectos fonológicos verifi ca-
dos na variedade linguística destes 
mesmos falantes, no caso, falante 
da região de Barra do Garças-MT. 
O intuito, além de reforçar a teoria, 
é mostrar como elas funcionavam 
na prática.

SUMÁRIO: Breve referência 
histórica da autora Apresentação 
Breve revisão histórica Introdução 
Capítulo I. O sistema fonológico da 
variedade linguística do Norte do 
Paraná, entre outros temas.

Lingüística, Letras e Artes / Lingüística

AUTOR: MARLY AUGUSTA LOPES 
DE MAGALHÃES
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/21
PESO: 0,110
ISBN: 9786558401803

O LIVRO DO MOTIM

O livro do Motim, organizado por 
Luciana Lyra, reúne textos escritos 
por pesquisadores participantes do 
grupo de pesquisa Motim, vincula-
do a UERJ (Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro), porém com 
caráter interinstitucional.  A obra 
traz discussões sobre a mulher e 
os “arquétipos femininos”, além 
de abordar questões de gênero 
e o próprio feminismo em várias 
faces. 

SUMÁRIO: Prelúdio ou alerta ma-
nifesto O livro do motim Escrever 
como ato de insurreição  Antes que 
nos cortem a língua…  1. Meninas-
-mulheres de Hillbrow Persona-
gem-coro como efeito Ubuntu  2. 
Yriádobá da Ira à Flor Eu queria 
ser árvore, mas nasci mulher, en-
tre outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: LUCIANA DE FÁTIMA RO-
CHA PEREIRA DE LYRA
PÁGINAS: 360
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,410
ISBN: 9786558403654
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INTEGRANDO AS ABORDAGENS 
SISTÊMICO-FUNCIONAL E COGNI-

TIVA PARA A ANÁLISE DO DIS-
CURSO MULTIMODAL

Teoria e prática

Integrando as abordagens sistê-
mico-funcional e cognitiva para 
a análise do discurso multimodal 
teoria e prática, organizado por 
Leonardo Antonio Soares, aborda 
metodologias e abordagens envol-
vendo a Pesquisa. 

SUMÁRIO: PREFÁCIO 1. GÊNE-
RO MULTIMODAL: CHARGE SOB 
O ENFOQUE DA METAFUNÇÃO 
COMPOSICIONAL 2. MULTIMO-
DALIDADE NA ESCOLA: LEITURA 
DO GÊNERO PROPAGANDA COM 
BASE NA GRAMÁTICA DO DESIGN 
VISUAL (GDV) 3. LEITURA: PRO-
CESSOS COGNITIVOS E LETRA-
MENTO MULTIMODAL, ENTRE 
OUTROS TEMAS ABORDADOS.

Lingüística, Letras e Artes / Lingüística

AUTOR: LEONARDO ANTONIO 
SOARES
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,150
ISBN: 9786558401902

MITOS E QUADRINHOS

Análise das histórias de origem do Super-
man, Batman e Mulher-Maravilha

A presença do mito nas histórias 
em quadrinhos de super-heróis: 
análise das histórias de origem 
do Superman, Batman e Mulher-
-maravilha, de autoria de Renato 
Fernandes Lobo, a obra tem como 
objetivo analisar os mais famosos 
personagens super-heróis das his-
tórias em quadrinho, traçando um 
paralelo com os deuses e heróis 
míticos da antiguidade.

SUMÁRIO: UM NOVO OLIMPO E 
SEUS DEUSES DE PAPEL INTRO-
DUÇÃO 1. UMA ARTE AO LONGO 
DA HISTÓRIA 1.1. A origem dos 
Quadrinhos 1.2. Quadrinhos de 
Super-Heróis 2. O MITO 2.1. A Uni-
versalidade dos Mitos 2.2. Pensa-
mento Mítico, entre outros temas 
abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: RENATO FERNANDES 
LOBO
PÁGINAS: 224
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/21
PESO: 0,285
ISBN: 9786558404156

A ARTE DE TOCAR VIOLINO (1751) 
DE FRANCESCO GEMINIANI

Tradução e Edição Comentada

Arte de Tocar Violino (1751) de 
Francesco Geminiani, é uma obra 
traduzida e comentada, sobre os 
escritos históricos de Francesco 
Geminiani, abordando o ensino 
profi ssional de violino, apresentan-
do didática e ensinamentos técni-
cos essenciais para o aprendizado 
do instrumento. 

SUMÁRIO: PARTE I: PREFÁCIO DO 
EDITOR/TRADUTOR INTRODUÇÃO, 
DISPOSIÇÕES GERAIS,  POSTULA-
DOS TÉCNICOS  NOTAS SOBRE 
A EDIÇÃO/TRADUÇÃO, ENTRE 
OUTROS TEMAS ABORDADOS.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: EDUARDO SOLA CHAGAS 
LIMA
PÁGINAS: 140
FORMATO: 17X24CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,300
ISBN: 9786558405054
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GRUPO DECISÃO

O grupo político teatral paulistano que 
estava entre o teatro de arena e o teatro 

ofi cina

Grupo Decisão: O grupo político te-
atral paulistano que estava entre o 
Teatro de Arena e o Teatro Ofi cina, 
tem como base pesquisa realizada 
a respeito do grupo teatral Decisão 
e suas manifestações artísticas. 

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO CAPÍTU-
LO 1 PANORAMA HISTÓRICO CUL-
TURAL DA CIDADE DE SÃO PAULO 
COM ÊNFASE AOS PRINCIPAIS 
GRUPOS TEATRAIS DA CIDADE 1.1. 
Surgimento do Teatro Brasileiro 
de Comédia (TBC) e Escola de Arte 
Dramática (EAD) 1.2. Surgimento 
do Teatro de Arena, Teatro Ofi cina 
e Antonio Abujamra 1.2.1. Teatro 
de Arena 1.2.2. Teatro Ofi cina 1.2.3. 
Antonio Abujamra, entre outros 
temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: LUIZ CAMPOS
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,185
ISBN: 9786558404798

“VEM PRA RUA”

Uma análise crítica do discurso das redes 
de um “movimento social”

“Vem pra rua”: uma análise crítica 
do discurso das redes de um “mo-
vimento social”, apresenta estu-
do, com base teórica na Análise 
crítica do Discurso, sobre o papel 
de protagonismo desempenhado 
pelas Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC), principalmente 
as redes sociais, e como elas têm 
ditado comportamentos na era 
atual.  

SUMÁRIO: Introdução 1. Metodo-
logia 2. A construção e a descons-
trução de práticas discursivas: 
uma análise crítica 3. Um processo 
chamado comunicação 4. A cons-
trução de sentido nas mídias e re-
des sociais do movimento Vem pra 
rua: uma Análise Discursiva Crítica 
Considerações fi nais Referências

Lingüística, Letras e Artes / Lingüística

AUTOR: LETICIA BEATRIZ GAM-
BETTA ABELLA
PÁGINAS: 224
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/21
PESO: 0,284
ISBN: 9788546220212

LITERATURA E MINORIAS (VOL. 2)

Diálogos

Literatura e Minorias: diálogos II, 
apresenta importante discussão 
acerca da literatura e sua relação 
estabelecida com os chamados 
grupos subalternos ou minorias, 
analisando de maneira crítica 
a relevância desses grupos na 
literatura e como são recebidas 
as obras escritas por autores de 
periferia. 

SUMÁRIO: 1. O conceito de trans-
cendência em Simone de Beauvoir 
2. Refl exões sobre a alteridade 
na expressão poética de Charles 
Trocate 3. A literatura regional: 
proposta de leitura da obra Os 
brutos, de José Bezerra Gomes 4. 
Figurações da marginalidade em 
João Antônio:uma leitura de “Ma-
lagueta, Perus e Bacanaço, entre 
outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: ADAYLSON WAGNER SOU-
SA DE VASCONCELOS
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/21
PESO: 0,225
ISBN: 9786558404002
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O TORNADO NEGRO

O tornado negro, é uma obra 
biográfi ca motivacional de autoria 
de Carlos Eduardo Nascimento, 
que narra a história de um garoto 
negro, pobre que enfrentou inúme-
ras difi culdades ao longo de sua 
vida, sua relação com sua família 
(por vezes conturbada e sofrida), 
as lembranças que carrega desde 
novo, ou seja, sua própria história. 
É um livro que tem como objetivo 
principal servir de inspiração para 
todos os que passam por situações 
difíceis e não enxergam melhora. 

SUMÁRIO: Prefácio  Capítulo 1. 
Quem sou eu?  Capítulo 2. Falando 
de família  Capítulo 3. Lembranças  
Capítulo 4. Começando a enten-
der melhor as coisas  Capítulo 5. 
Histórias da minha infância, entre 
outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: CARLOS EDUARDO NAS-
CIMENTO
PÁGINAS: 108
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/21
PESO: 0,160
ISBN: 9786558406563

LIVRO INFANTIL

Arte, mercado e ensino

A obra organizada Livro Infantil 
arte, mercado e ensino, é uma 
coletânea que apresenta estudo 
sobre a relevância do livro infantil, 
considerando tanto o gênero, sua 
infl uência no ensino da literatura, 
quanto seu poder de mercado. 

SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO LYGIA 
BOJUNGA E A CENA DA ESCRI-
TURA A PARÓDIA DA CENA DO 
BALCÃO DE ROMEU E JULIETA NO 
ESPETÁCULO MÔNICA E CEBOLI-
NHA NO MUNDO DE ROMEU E JU-
LIETA E SE EU ABRIR ESTE LIVRO 
AGORA? AS MATERIALIDADES DO 
LIVRO ILUSTRADO E A CONSTRU-
ÇÃO DE SENTIDO EM ALEXANDRE 
RAMPAZO A IMPORTÂNCIA DA 
ILUSTRAÇÃO NOS LIVROS INFAN-
TIS

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: MARIA DO SOCORRO RIOS 
MAGALHÃES
PÁGINAS: 296
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/21
PESO: 0,500
ISBN: 9786558403050

LÍNGUA ESPANHOLA, PESQUISA, 
ENSINO MÉDIO BRASILEIRO E 

CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOCUL-
TURAL

Por que e para quem?

Língua espanhola, Pesquisa, 
Ensino Médio e contextualiza-
ção sociocultural: por que e para 
quem? Tem como tema principal o 
estudo de línguas, busca apresen-
tar aos leitores uma refl exão-crí-
tica, considerando a qualifi cação 
e participação dos professores de 
língua espanhola, de maneira que 
estimulem a participação e intera-
ção dos alunos, desenvolvendo um 
aprendizado colaborativo.

SUMÁRIO: Inquietações para o de-
senvolvimento de uma pesquisa na 
educação básica 1. Yo en un jardín 
de senderos que se bifurcan: os 
percursos inusitados  deste estu-
do, entre outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: HUGO JESUS CORREA 
RETAMAR
PÁGINAS: 380
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/21
PESO: 0,500
ISBN: 9786558404422
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POÉTICAS DO TEMPO, DA MEMÓ-
RIA E DA HISTÓRIA

Ignácio de Loyola Brandão, escritas e 
cidades

Poéticas do tempo, da memória 
e da história: Ignácio de Loyo-
la Brandão escritas e cidades, 
traz refl exões profundas sobre a 
memória e a história. A partir dos 
escritos de plurais de Ignácio de 
Loyola Brandão, assim como a sua 
relação com o espaço tempo, a 
obra apresenta escritas poéticas 
resgatando memórias das cidades 
visitadas, os caminhos percorridos 
e recontados pelo autor, e nesta 
obra.

SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO NOTA 
PRÉVIA Introdução “A literatura e 
o historiador caminham juntos”: 
percursos teóricos Capítulo 1. 
Percursos literários, tessituras 
urbanas, entre outros temas

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: VERA LÚCIA SILVA VIEIRA
PÁGINAS: 316
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/21
PESO: 0,460
ISBN: 9786558402145

CONSTRUINDO CAMINHOS

Entre passos e conhecimentos

Construindo caminhos: entre 
passo e conhecimentos, é uma 
obra baseada nas experiências e 
relatos do autor, padre Vanderlei, 
durante sua vivência na Amazônia 
e Moçambique ao Norte da África, 
juntos as comunidades ribeirinhas 
e aldeias africanas. O objetivo é 
trazer uma refl exão sobre a vida, 
suas responsabilidades e desafi os, 
a importância da vida comparti-
lhada, assim como saber fazer uso 
de maneira sábia do livre-arbítrio, 
oferecido por Deus. 

SUMÁRIO: Prefácio  Introdução  
Capítulo 1 Descobrir Caminhos  
Capítulo 2 O Impulso para Morte  
Capítulo 3 O Discernimento da 
Oração  Capítulo 4 O poder da fé, 
entre outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: VANDERLEI SOUZA DA 
SILVA
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/21
PESO: 0,170
ISBN: 9786558407140

ACEITAÇÃO

O caminho da liberdade

Esta obra tem como objetivo auxi-
liar os leitores na sua jornada de 
aceitação e de si próprio e como 
ser original em uma sociedade que 
valoriza a falta de originalidade 
e identidade própria. Através de 
sua própria história de vida e de 
autoaceitação, o autor traz à tona 
questões dessa natureza e possí-
veis respostas. 

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO  QUAL 
É O PROBLEMA?  ACEITAR  AÇÃO  
ACEITAÇÃO!  O PERDÃO  PER-
DOAR A SI MESMO  PERDOAR 
A NOSSA HISTÓRIA  PERDOAR 
AOS OUTROS  HORA DA AÇÃO  A 
JORNADA  AS LEIS INDIANAS DA 
ACEITAÇÃO  SÓ ACONTECE O QUE 
TEM  QUE ACONTECER! ENTRE 
OUTROS TEMAS ABORDADOS.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: ANDERSON DOS SANTOS
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/21
PESO: 0,150
ISBN: 9786558406761
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UMA FAMÍLIA

Construção para a vida

A obra Uma Família: Construção 
para a Vida, apresenta ao leitor, 
ao longo de 11 capítulos, relatos 
diários sobra a vida e as diversas 
lutas enfrentadas por todos nós, 
seres humanos, considerando o 
contexto e desafi os impostos pela 
pandemia do Covid-19, destacando 
a importância da família na cons-
trução de uma vida plena, aqui e, 
quem sabe, no outro plano.

SUMÁRIO: PREFÁCIO  1. DEFININ-
DO O CONCEITO DE AMOR  2. O 
NASCER DO VERDADEIRO AMOR  
3. AS CERTEZAS DE UMA CRIAN-
ÇA  4. PARCERIA, UMA CONS-
TRUÇÃO DIÁRIA  5. HISTÓRIAS DE 
UMA CASERNA  6. O VALOR DE 
UMA PARCERIA  7. OS CAMINHOS 
DA VIDA, ENTRE OUTROS TEMAS 
ABORDADOS.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: ANTONIO SANZIO NORO-
NHA PINHEIRO
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/21
PESO: 0,160
ISBN: 9786558406730

DRUMMOND

Itabira: Presente!

Drummond: Itabira: presente! é 
uma obra que busca destacar a 
importante relação entre o poeta 
Carlos Drummond de Andrade e 
a cidade de Itabira, localizada no 
interior de Minas Gerais, categori-
zada como a cidade natal do poeta, 
fonte de inspiração e presença em 
muitas de suas obras, e também 
conhecida pela exploração de 
minério e ferro na região. 

SUMÁRIO: Apresentação  Introdu-
ção Capítulo 1. A relação drum-
monditabira Capítulo 2. A presença 
de Itabira na obra drummondiana 
Capítulo 3. “confi dência do itabira-
no”: poema que (re)trata a dor da 
fotografi a na parede, entre outros 
temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: ROBERTO GERALDO RO-
DRIGUES
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/21
PESO: 0,180
ISBN: 9786558405597

O ESTADO SOB AS LENTES

A cinematografi a em Pernambuco durante 
o Estado Novo (1937-1945)

O Estado sob as lentes: A cinema-
tografi a em Pernambuco durante 
o Estado Novo (1937-1945), busca 
abordar a importância das ativida-
des cinematográfi cas na constru-
ção da criação narrativa do período 
do regime ditatorial do Estado 
Novo, presidido por Getúlio Vargas. 

SUMÁRIO: PREFÁCIO/APRESEN-
TAÇÃO  INTRODUÇÃO  CAPÍTULO 
I O RECIFE EM MOVIMENTO  Luz, 
movimento e som: a chegada do 
cinema sonoro em Pernambu-
co  “O cinema falado é o grande 
culpado da transformação”  Uma 
proposta de cinema nacional, entre 
outros temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: ARTHUR GUSTAVO LIRA 
DO NASCIMENTO
PÁGINAS: 284
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/22
PESO: 0,340
ISBN: 9786558404521
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DICIONÁRIO AUDIOVISUAL

A obra Dicionário audiovisual, em 
seu primeiro volume, faz parte 
da Coleção Cinegrafi as e, como 
o próprio título indica, apresenta 
um conjunto de verbetes relacio-
nados à linguagem específi ca do 
audiovisual, oferecendo um meio 
de consulta para estudiosos da 
imagem em movimento ou leitores 
interessados no conhecimento dos 
meios audiovisuais. 

SUMÁRIO: Introdução Trilhas de 
Leitura do Dicionário  Audição 
Análise do Discurso Autor Cinema 
Documentário Gêneros Cinemato-
gráfi cos Roteiro Literário Roteiro 
Técnico Cinema Publicitário Comu-
nicação Visual Crítica, entre outros 
temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Artes

AUTOR: JUAN GUILLERMO DÍAZ 
DROGUETT
PÁGINAS: 696
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: JAN/22
PESO: 1,5
ISBN: 9786558406914

A SEMIOTIZAÇÃO ÉPICA DO DIS-
CURSO

E outras refl exões sobre o gênero épico

A semiotização épica do discurso 
e outras refl exões sobre o gênero 
épico, reúne nos escritos teóricos 
e críticos, contribuições a respeito 
do gênero épico. Divido em duas 
partes, o livro trata; na primeira, 
a “teoria épica do discurso” de 
maneira que reconhece as epo-
peias legítimas e “identifi cadas 
com o gênero épico”, nos períodos 
literários. 

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO GERAL  
PARTE I A SEMIOTIZAÇÃO ÉPICA 
DO DISCURSO 1. PRESSUPOSTOS 
TEÓRICOS  1.1. A Macrossemiótica 
Natural  1.2. A Semiótica Literá-
ria  1.3. A Semiose Literária  1.4. 
O Investimento Semiológico no 
Discurso Épico, entre outros temas 
abordados

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: ANAZILDO VASCONCELOS 
DA SILVA
PÁGINAS: 448
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: JAN/22
PESO: 0,680
ISBN: 9786558405955

LIVRO JUVENIL

Estética, crítica e experiência literária

A obra Livro juvenil: estética, críti-
ca e experiência literária apresen-
ta um conjunto de textos que trata 
da literatura brasileira, priori-
zando a literatura voltada para o 
público juvenil, a partir do estudo 
de questões ligadas à estética, à 
crítica e à experiência leitora da 
produção para jovens. 

SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO  LI-
TERATURA JUVENIL BRASILEIRA: 
CONSOLIDADORES 1. ASSIS BRA-
SIL E A LITERATURA JUVENIL: CO-
LEÇÕES, SÉRIES E A FORMAÇÃO 
HUMANÍSTICA  2. MEMÓRIAS-
-MENINAS: REMEMORAÇÕES DE 
INFÂNCIA EM ANA MARIA MACHA-
DO E MARINA COLASANTI, ENTRE 
OUTROS TEMAS ABORDADOS.A

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: DHEIKY DO RÊGO MON-
TEIRO
PÁGINAS: 328
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/22
PESO: 0,490
ISBN: 9786558406297
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ASPECTOS DA REFERENCIAÇÃO 
EM DIFERENTES TEXTOS

A obra aborda a referenciação 
tanto de forma prática quanto de 
forma teórica, sob uma perspecti-
va sociocognitivista, auxiliando no 
entendimento sobre essa carac-
terística essencial no tripé leitura, 
escrita e gramática.

SUMÁRIO: PRESENTAÇÃO  1. 
REFERENCIAÇÃO: IMPLICAÇÕES 
CONCEITUAIS 2. REFERENCIAÇÃO 
E A FUNÇÃO DISCURSIVA DAS 
MENÇÕES  3. REFERENCIAÇÃO, 
DISCURSO E COGNIÇÃO: UM EX-
PERIMENTO DE LEITURA A PAR-
TIR DA CRÔNICA “ELA”, DE LUÍS 
FERNANDO VERÍSSIMO, ENTRE 
OUTROS TEMAS ABORDADOS.

Lingüística, Letras e Artes / Letras

AUTOR: MARIA TERESA TEDESCO
PÁGINAS: 328
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/22
PESO: 0,490
ISBN: 9786558403357

ATUAÇÃO CÊNICA POLIFÔNICA

Experiências como docente, encenadora e 
atriz

SUMÁRIO: Introdução  Capítulo 
1. Considerações sobre Atuação 
Cênica  1. Situando o objeto de es-
tudo: a relação entre consciente e 
o inconsciente no processo criativo 
de atuação  2. A criação artística 
e o cotidiano  Capítulo 2. Experi-
mentos Cênicos Didáticos Peda-
gógicos  1. Criação cênica a partir 
da proposição textual  2. Aulas de 
teatro interativas: experiências em 
estágio supervisionado  3. Atuação 
cinematográfi ca e teatral  CAPÍ-
TULO 3. Interface entre Atuação e 
Encenação  1. Tamo junto: proces-
so de encenação I, entre outros 
temas abordados.

Lingüística, Letras e Artes / Artes
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