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Ciências Humanas

Como elaborar projetos de
educação em valores morais

Ler o mundo com as mãos e ouvir
com os olhos

As Atuais Condições de Trabalho
Docente do Cientista Social

Guia para a formação de educadores

Reflexões sobre o ensino de Geografia em
tempos de inclusão

Este livro se constitui como uma leitura obrigatória para futuros e atuais
profissionais da educação, que buscam
refletir sobre as políticas neoliberais
para o campo da educação. A ótica
neoliberal, dentro do pilar de metas
gerenciais retira a educação – e todos
os envolvidos no processo – do campo
dos direitos sociais transformando-a
em mercadoria. Assim, os sociólogos
licenciados e demais pares da educação que atualmente lutam por condições melhores de trabalho necessitam
reforçar os laços de luta e movimentos
sociais. Esse livro faz parte desse movimento, por políticas públicas na área
da educação que valorize o professor.

A educação em valores morais
(ou em valores éticos) pode ser
definida como as práticas voltadas
a constituir indivíduos autônomos, que se guiem por princípios
universais de justiça, igualdade,
dignidade, entre outros. Essa educação é proposta pela legislação
brasileira, em documentos como
as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013).
SUMÁRIO: Valor, moral e ética; Principais conceitos sobre
o desenvolvimento humano e
desenvolvimento cognitivo; Desenvolvimento moral; Educação em
valores morais: conceito, objetivos
e contextos; Temas para a educação em valores morais no contexto
escolar.
AUTOR: Leandra Lúcia Moraes
Couto
PÁGINAS: 264
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/19
PESO: 0,400
ISBN: 9788546215102
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Como ensinar Geografia para estudantes que dependem do tato, do olfato e
da audição? E como ensinar estudantes que tem a visão, mas não a audição? Estes questionamentos levaram
os professores Adriany e Sampaio a
pesquisar sobre o Ensino e a Aprendizagem da Geografia voltados para
atender a todas as pessoas, nas suas
mais diferentes dificuldades e potencialidades. Com eles outros pesquisadores e pesquisadoras se dispuseram
a pensar como poderiam colaborar e
melhor atender estudantes com Déficit de Atenção, com Deficiência Física,
Deficiência Intelectual e também com
as Altas Habilidades.
SUMÁRIO: Trabalhar com o diferente
no ensino de Geografia; Formação e
“deformação” docente.

AUTOR: Adriany de Ávila Melo
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FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/18
PESO: 0,400
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SUMÁRIO: As “idas e vindas ” da
sociologia: os desafios para o ensino
de sociologia na educação brasileira;
A educação gerencial: o pacto neoliberal para a educação pública; Trabalho
docente: das novas políticas educacionais e suas consequências.
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Gestão na EAD

Educação Brasileira

Pedagogia

O Curso Piloto de Administração a Distância
da Uneb/UAB

Prática Pedagógica da Colônia aos Dias Atuais

Temas da Educação na Singularidade do
Conhecimento

Investigar a gestão nos cursos de EAD
é relevante para a compreensão e
indicação de alternativas que possam
refletir em uma melhoria da qualidade e da aprendizagem desenvolvidas
nesta modalidade de educação. Assim,
este estudo buscou caracterizar a
gestão implementada no curso piloto
de administração a distância da Uneb,
evidenciando o aspecto da flexibilidade
e tomada de decisão; buscou-se analisar os desafios na contemporaneidade
e as novas demandas apresentadas
pela sociedade, historicizando a EAD
a partir da década de 1990, além de
identificar aspectos, entraves e perspectivas percebidas nesta trajetória.
SUMÁRIO: EaD na contemporaneidade; Gestão e EaD; Campo de pesquisa;
Percurso metodológico.

AUTOR: Ana Karine Loula Torres
Rocha
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/18
PESO: 0,200
ISBN:9788581482873
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Este livro nos convida a uma reflexão
à organização da educação brasileira
percorrendo uma longa viagem no
túnel do tempo, enfrentando desafios
produzidos por ondas gigantescas de
incoerência no discurso daqueles que
almejam continuar no poder mantendo uma educação elitizada. No Brasil
Colônia frequentar a escola estava
limitado a um grupo de pessoas pertencentes à classe dominante. A educação que elitizada atravessou todo o
período colonial, imperial e atingiu o
período republicano, ignorando, assim,
a demanda social de educação que
necessitava ampliar a oferta escolar.

Este livro nos convida a uma reflexão
da educação como base para percorrer vários caminhos da prática
docente ao longo do tempo. Entender
e explicar os interstícios da história da
educação brasileira, na perspectiva da
prática pedagógica do período colonial
à contemporaneidade, constituiu-se
uma meta profundamente complexa
e ambiciosa, acolhida com atenção e
respeito, pelos autores que participaram do projeto de escrita desta obra.

SUMÁRIO: A formação intelectual do
professor jesuíta no Brasil Colonial: o
rigoroso e demorado curso superior
pautado pelo ratio studiorum; História
da educação colonial: Escola e bons
costumes no Brasil do Século XVII.

SUMÁRIO: a . Educação hesiodéica: o
centauro ferido em busca da liberdade
de si; . A pedagogia da alternância
como prática pedagógica: o papel da
escola família agrícola na permanência do jovem no campo; . A mediação
no processo de construção do conhecimento: desafios para gestores e
professores.
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Dicionários Escolares

Aluno, Mestre, Normalista

Utilização nas Escolas

Profissionalização do Magistério Primário em
Sergipe (1870-1911)

Usar um dicionário deveria ser
simples e intuitivo, mas infelizmente
não é. Isso porque cada livro tem seu
objetivo, de acordo com seu tipo. Essas
diferenças podem ser um motivo que
explique a dificuldade de o brasileiro
usar o dicionário, pois graças à enorme quantidade de verbetes, cada um
contendo muita informação, o uso fica
um pouco confuso. O objetivo desta
obra é apresentar um pouco das práticas do uso do dicionárionas escolas e
destacar a sua importância, tanto para
professores quanto para alunos.
SUMÁRIO: Confluência entre língua
e cultura: abordagens sobre o léxico;
Dicionários escolares; Procedimentos
metodológicos; Análise.

AUTOR: Cacildo Galdino Ribeiro
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/18
PESO: 0,200
ISBN:9788546210749
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Em que momento da história do
Brasil a escola primária e o professor
passam a ocupar espaço significativo
nos debates políticos sobre educação?
Como se desenvolveu historicamente a
profissionalização dos professores primários no Brasil e, particularmente,
em Sergipe? Quais são os momentos
fundamentais dessa trajetória histórica, seus avanços e retrocessos? São
essas as principais questões investigadas pelo autor no presente livro.

Design Educacional para Gestão
de Mídias do Conhecimento
Este livro traz uma contribuição significativa para o design educacional
de recursos centrados na construção
do conhecimento. Com uma abordagem de teoria e prática, os autores
compartilham o Modelo Ariadne, que
permite organizar de modo customizado processos, pessoas e tecnologias envolvidas no desenvolvimento
de soluções educacionais, ganhando
agilidade e mantendo a qualidade
neste processo por meio de uma visão
sistêmica, fundamental ao êxito de um
projeto educacional.

SUMÁRIO: O magistério numa época
de transformações: Sergipe na segunda metade do século XIX; Itinerários da
escola normal e institucionalização da
formação; Ingresso e permanência no
magistério.

SUMÁRIO: Fundamentos da EaD;
Mídias do conhecimento; Intersectando gestão à educação; Design educacional; Ariadne: o fio de soluções
educacionais.
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Cultura da mídia e educação
Relações Cruzadas

Já há muito tempo as crianças e os
jovens vão para a escola e ficam nela
por longos anos. Mas desde muito
tempo, também, eles têm diversas
outras fontes de informação e de
conhecimento sobre o mundo, que
passam pelo conjunto daquilo que se
chama de cultura da mídia: televisão, rádio, cinema, internet, histórias
em quadrinhos, jogos e videogames,
por exemplo, fornecem não apenas
diversão, mas modos de compreender
a vida, as pessoas, a sociedade.
Esses veículos acabam apresentando para os alunos uma espécie de
currículo alternativo, que dificilmente
dialoga com o currículo escolar.

Anísio Teixeira e o Conselho de
Educação Superior nas
Repúblicas Americanas
Cooperação ou Intervenção?

Este livro estuda a trajetória do
Conselho de Educação Superior nas
Repúblicas Americanas (Council on
Higher Education in the American Republics – Chear). Uma instituição ainda
não explorada pela historiografia da
educação brasileira. O Chear foi criado
em 1958 e encerrado em 1978 como
um Programa Especial no âmbito do
Institute of International Education
com recursos financeiros oriundos
da Carnegie Corporation e da Ford
Foundation.

SUMÁRIO:Cultura da mídia e educação: relações cruzadas; A escola que
se vê na TV; Teledramaturgia juvenil: a
representação docente em Malhação;
O rádio é a solução?

SUMÁRIO: O Institute of International
Education (IIE): A Instituição Gestora
do Conselho de Educação Superior
nas Repúblicas Americanas; Capítulo
O Conselho de Educação Superior nas
Repúblicas Americanas: Intelectuais e
Projetos à Sombra do Céu Pan-Americano (1958-1978).
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Leitura e Mediação Pedagógica
em Perspectivas
Olhares Múltiplos na Formação Leitora

Formar leitores competentes e capazes de irem além do plano superficial das narrativas tem sido um dos
principais desafios da escola e, quase
sempre, essa obrigatoriedade tem
recaído na função do professor de Língua Portuguesa. Formar leitores com
ideais inovadoras é tarefa de todos os
docentes e, nessa concepção, as reflexões inseridas nesta obra reafirmam
a promoção leitora como constituição
de um mosaico de ideais, de ações,
contextos e pessoas em que suas
partes dialogam e simbolizam que a
leitura se faz mediada por estratégias
de conhecimento.
SUMÁRIO: Ensinagem de Leitura na
Escola: Sujeitos e Contextos; O Ensino
da Leitura e da Literatura Através de
Multiletramentos em Moçambique:
Novas Perspectivas.
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Leitura na Educação Básica
Perspectivas e Desafios

Promover a prática leitora na Educação Básica implica considerar três elementos essenciais: professor, aluno e
contexto. As perspectivas de leitura na
escola aproximam os agentes leitores
de suas realidades e lhes possibilitam
enxergar como a conjuntura atual
pode ser transformada mediante a
busca do conhecimento leitor. Nesse
sentido, ler é essencialmente humano,
é acessar outros mundos, é inserir as
narrativas na percepção de que a cada
nova leitura, novos conhecimentos são
formulados e as concepçõesde mundo
claricadas.

Questões Curriculares e Educação
Matemática na EJA
Desafios e Propostas

Dividido em duas partes, a obra destaca na primeira reflexões fundamentais
relacionadas a currículos. Apresenta
abordagens teóricas e possibilidades
de compreendermos currículo, destacando a constante luta de significações defendidas por diferentes grupos
e atores sociais. Discute o projeto de
implantação da Base Nacional Comum
Curricular, e alguns sentidos que vem
lhe sendo atribuídos, assim como os
riscos que podem envolver uma centralização curricular.

SUMÁRIO: Leitura Interdisciplinar de
Imagens Estáticas na Escola; A Leitura
em Contexto de Fronteira: Acervos
e Salas de Leitura Interculturais; A
Formação de Leitores Como Processo
Social-Dialógico de Mobilização do
Sujeito.

SUMÁRIO: Concepções de currículo;
Pensando em diferença e em educação nas disputas pela base nacional
comum curricular; Considerações
sobre currículo sob perspectivas
da educação matemática; Um olhar
sobre a educação de jovens e adultos;
Educação matemática na educação de
jovens e adultos.
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FORMATO: 14x21cm
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Formação de Professores
Concepções e Políticas

A Formação de Professores ainda é
um tema a ser melhor discutido e
aprofundado. Sob diferentes perspectivas, tomando o contexto do Distrito
Federal, este livro reúne pesquisas
que podem colaborar com processos
de formação inicial e continuada, tendo o trabalho docente, as concepções
e as políticas de formação como objeto
de pesquisa. Apresenta, então, estudos a partir de diferentes categorias,
tais como: epistemologia, profissionalidade, avaliação docente da educação
básica, com o objetivo de compreender
a formação de professores na perspectiva de concepções e políticas.
SUMÁRIO:Formação e atuação de
professores: perspectivas e trajetos
de pesquisas; EIXO I: Formação de
professores: políticas, concepções,
projetos e profissionalidade.

AUTOR: Kátia Augusta Curado
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O Professor Iniciante
Sentidos e Significado do Trabalho Docente

O Facebook como Ferramenta
Pedagógica no Ensino de Língua
Portuguesa

Educação, Lazer e Trabalho nas
Escolas de EPT
Quais atividades e manifestações
relacionadas ao lazer constituem
parte da formação oferecida pela
escola de EPT e como isso ocorre?
O que significam para os processos educacionais no cotidiano
dessas escolas? São contribuições efetivas a esses processos?
De que maneira são incorporadas? Os alunos e os professores,
efetivamente, as reconhecem e
as incorporam às suas atividades
escolares?

O ingresso na carreira docente
ainda é um tema a ser melhor
discutido e aprofundado. Sob
diferentes perspectivas, tomando
o contexto do Distrito Federal e da
cidade de Goiânia-GO, este livro
reúne pesquisas que podem colaborar com processos de formação
inicial e de acompanhamento do
profissional que entra nas redes
de ensino e tem agora o trabalho
docente como objeto de ação e de
reflexão.

Fruto de uma dissertação do
mestrado, este livro traz uma
abordagem acerca dos gêneros
digitais e o ensino da língua portuguesa, 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: Professores Em Início
De Carreira: As Dificuldades E
Descobertas Do Trabalho Docente
No Cotidiano Da Escola; Os sentidos políticos atribuídos à educação
escolar pelos professores iniciantes; pedagógico e o professor.

SUMÁRIO: A sociedade na era das
novas tecnologias da comunicação
e informação: A era da cibercultura; Os gêneros textuais e o ensino-aprendizagem de língua materna:
revendo o percurso construído.

SUMÁRIO: Sobre a problemática
e o delineamento metodológico;
As escolas de EPT e o trabalho;
Estudos do lazer no Brasil – notas
introdutórias; Trabalho e lazer nas
escolas; Lazer e processos educacionais nas escolas de EPT.

AUTOR: Kátia Augusta Curado
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Contos de Fada e
Desenvolvimento Psicossexual
O Que Pensam e Dizem as Crianças, o Que
Fazem as Professoras

Há muitos anos, em um reino distante, já se ouvia histórias que falavam
de fadas e bruxas, príncipes e castelos, princesas e sapos, monstros e
madrastas, anões e gigantes, esses
e muitos outros personagens fazem
parte do que conhecemos hoje por
“Contos de Fadas”. Essas histórias
são, constantemente, contadas e recontadas para crianças, adolescentes
e adultos. Perpassam vários espaços
sociais, sendo reconhecidas popularmente; quem nunca parou para ouvir
ou para contar um Conto de Fadas?
Qual dessas histórias lhe remetem a
sua infância?

SUMÁRIO: Os Contos de Fadas
e a Sexualidade na Educação de
Crianças Pequenas; A Sexualidade
e os Contos de Fadas.
AUTOR: Giseli Monteiro Gagliotto
PÁGINAS: 256
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PESO: 0,310
ISBN:9788546212989
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Educação e Infância

Etnomatemática

Uma leitura por meio de textos literários

Concepções, Dinâmicas e Desafios

Desde 2015, quando a professora
Ligia passou a ministrar a disciplina
“Educação e Infância: concepções e
processos de aprendizagem”, os(as)
mestrandos(as) e doutorandos(as) do
Programa de Mestrado em Gestão e
Práticas Educacionais (Progepe) e do
Programa de Mestrado e Doutorado
em Educação (PPGE) da Universidade Nove de Julho (Uninove) têm se
empenhado em escrever artigos que
discutem a educação e a infância à
luz de diferente teóricos estudados no
decorrer das aulas, principalmente os
que compõem o campo da Sociologia
da Infância, da Psicologia e da Pedagogia Crítica.

A relevância do presente livro justifica-se pela escassez de trabalhos
que abordam a produção acadêmica
na área da Etnomatemática, que vem
sofrendo transformações ao longo dos
anos no Brasil. Os eventos científicos
em Etnomatemática, dentre eles, o
Encontro de Etnomatemática do Rio
de Janeiro (Etnomat-RJ), organizado
pelo Grupo de Etnomatemática da UFF
(Getuff), têm contribuído tanto para a
área se pensar enquanto tal, quanto
para seuprocesso de consolidação.

SUMÁRIO: A gramática lúdica,
imaginativa e criativa de Monteiro
Lobato; Capitães da Areia: relação
com as crianças abandonadas no
Brasil contemporâneo.
AUTOR: Ligia De Carvalho Abões
Vercelli
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/18
PESO: 0,250
ISBN:9788546211746
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SUMÁRIO: Como foi gerado o
nome etnomatemática ou alustapasivistykselitys; Maria do Carmo Santos Domite: uma vida em
movimento pela etnomatemática;
Apresentando o Etnomat-RJ; A
base teórica etnomatemática das
pesquisas no Etnomat-RJ.

AUTOR: Maria Cecilia Fantinato
PÁGINAS: 232
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/18
PESO: 0,310
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Museus e Lugares de Memória
Essa coletânea se propõe a refletir
acerca dos lugares da memória
dispersos nos fragmentos da cultura material e imaterial presentes
na sociedade, problematizados
em textos escritos por pesquisadores-professores oriundos de
diversas áreas do conhecimento.
“Os lugares de memória nascem
e vivem do sentimento que não
existe memória espontânea, que é
preciso criar arquivos, que é preciso manter os aniversários, organizar as celebrações, pronunciar
as honras fúnebres, estabelecer
contratos, porque estas operações
não são naturais (...)
SUMÁRIO: História e memória: tecendo caminhos do documentário
Os Guardiões da Lagoa; O tempo
não para? Ensino de história e
de antropologia, museus e povos
indígenas no Amapá.
AUTOR: Ana Heloisa Molina
PÁGINAS: 316
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PESO: 0,460
ISBN:9788546212477
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Os Desafios da Autonomia
Universitária

Educação Profissional e
Tecnológica

História Recente da USP

Extensão e Cultura

Como a universidade pública
paulista implementou a autonomia reconhecida pelo Estado em
1989? Apesar das manifestações
de intelectuais, da imprensa e de
ações pontuais de dirigentes, a burocracia e as pautas corporativas e
populistas insistiram em ancorar
a instituição aos padrões estatais,
em desacordo com as congêneres
internacionais e as possibilidades
da autonomia. Recentemente, o
crescimento das despesas exigiu
que a Universidade criasse uma
agenda de reformas para garantir
sua autonomia.

A presente obra é uma coletânea
de textos oriundos de pesquisas
sobre a Educação Profissional e
Tecnológica articulados entre si
por meio do eixo temático de seu
subtítulo: a extensão e a cultura
como dimensões constituintes
de suas práticas pedagógicas e
formadoras de concepções educacionais. Produtos dos trabalhos de pesquisa de docentes do
Ceeteps, do Instituto Federal, da
Unifesp, entre outras instituições,
e de pós-graduandos em Gestão
e Desenvolvimento da Educação
Profissional.

SUMÁRIO: As questões da autonomia; O decreto da autonomia; O
conceito de autonomia; A autonomia entre nó.

SUMÁRIO: “Faltam-nos poetas
técnicos”: em direção a uma formação tecnoestética.

AUTOR: Paulo De Tarso Artencio
Muzy
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FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/18
PESO: 0,410
ISBN:9788546211425

AUTOR: Emerson Freire
PÁGINAS: 340
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/18
PESO: 0,520
ISBN:9788546211999

Educação
comercial@editorialpaco.com.br

Educação

8

Ciências Humanas

Nuances da Inclusão no Ensino
Superior
S Inclusão, exclusão e acessibilidade são termos inseridos em
pautas de discussões que envolvem preconceito, diferenças,
diversidade, justiça social, direitos
humanos, entre outros assuntos.
No âmbito da Educação no Ensino
Superior, constitui-se como desafio importante, em especial, quando se propõe dar voz às diversas
visões sobre a temática, na busca
de formatar um espaço em que as
interfaces teóricas viabilizem uma
práxis mais justa.
SUMÁRIO: O PAP e a acessibilidade na Unifor: estratégias para
inclusão no ensino superior; Los
aportes de la investigación en educación inclusiva como vía para una
nueva reflexión.
AUTOR: Terezinha Teixeira Joca
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,255
ISBN:9788546213436

Educação

Misturadas

Nova Escola de Engenharia

Descrições da Segregadora Inclusão
Educacional das Pessoas com Deficiência

A criação de uma escola de engenharia pode alterar a dinâmica de
desenvolvimento de uma região?
Ao observar o que ocorreu na cidade de São Carlos com a criação da
Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo (USP), não há
dúvidas dessa importante contribuição. Direciona-se a economia,
amplia-se a demanda por serviços,
capacitam-se pessoas e o foco
passa ser a qualidade que será
sustentada pelo convívio com docentes e técnicos especializados,
muitas vezes oriundos de outras
regiões mais desenvolvidas. Isso
também ocorreu com a criação da
Faculdade de Medicina da USP em
Ribeirão Preto.

Nesta obra, o acesso das pessoas
deficientes às escolas regulares,
com base em dispositivos criminais, foi analisado a partir da
crítica de algumas visões teóricas
sobre o papel social da escola.
Após considerar diferentes modelos conceituais relativos ao termo
deficiência, o autor abordou os
paradigmas educacionais e os
dispositivos jurídicos que envolvem
a educação dos deficientes.
SUMÁRIO: Educação e escola;
Deficiência: aspectos corporais,
sociais e jurídicos; A educação da
pessoa com deficiência; Contornos
legais da inclusão educacional das
pessoas com deficiência no Brasil;
Os comandos inclusivos rígidos.

AUTOR: Josemar Figueiredo
Araújo
PÁGINAS: 324
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: AGO/18
PESO: 0,590
ISBN:9788546212781

Educação
comercial@editorialpaco.com.br

SUMÁRIO:Conceitos e Premissas
para os Cursos de Engenharia; O
Sistema Cooperativo; Modalidades
Propostas.
AUTOR: Osvaldo Shigueru Nakao
PÁGINAS: 108
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/18
PESO: 0,165
ISBN:9788546212408
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História ensinada, Cultura e
Saberes Escolares (Amazonas,
1930-1937)
Ensinar História não é ensinar
patriotadas, falsear a verdade
histórica para enganar crianças. A
frase é atualíssima nesses dias em
que professores sofrem ameaças
de censura por defensores de uma
(inexistente) escola despolitizada.
Mas, ela foi anotada, em 1934, por
Arthur Cezar Ferreira Reis em
outro capítulo de sua luta em favor
de um ensino renovado e pela
implementação de aulas sobre
História local na escola primária.
SUMÁRIO: O Ensino de História
como objeto de pesquisa; Políticas, sujeitos e práticas escolares
no Amazonas dos anos 1930; A
história ensinada no Amazonas,
1930-1937.

AUTOR: Tarcisio Serpa Normando
PÁGINAS: 288
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/18
PESO: 0,340
ISBN:9788546212552

Educação

Formação dos Profissionais da
Educação, Experimentação e
Inovação em Tempos de Transição
nas Políticas Públicas

Sequências Didáticas no Ensino
de Línguas

A Experiência do Instituto Anísio Teixeira da
Secretaria da Educação do Estado da Bahia de
2007 a 2010

Pensar nos objetos de ensino e
no trabalho com o texto em sala
de aula é questão necessária ao
processo de escolarização dos
sujeitos, considerando as peculiaridades de cada contexto social
e escolarizado. Ensinar ao aluno
enxergar no texto a representação
e formulação das necessidades
sociais e comunicativas como
nativos da língua significa atribuir
funcionalidades às intervenções
pedagógicas com as finalidades de
produção textual em sala de aula e
do lugar de destaque dos propósitos de língua materna.

As políticas públicas de Educação
passaram por profundas mudanças nas últimas décadas, como
processo de democratização no
Brasil, a promulgação da Constituição Cidadã em 1988 e da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação
Nacional em 1996. Mas essas
mudanças se aceleraram especialmente apartirde 2007 com a
criação do fundeb, da Lei do Piso
Salarial Nacional.
SUMÁRIO: O plano de formação
inicial do magistério da educação
básica na Bahia.

AUTOR: Penildon Silva Filho
PÁGINAS: 348
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/18
PESO: 0,410
ISBN:9788546212194

Educação
comercial@editorialpaco.com.br

Experiências, Reflexões e Propostas

SUMÁRIO:Teorização das sequências didáticas no ensino da linguagem;Conhecendo o meu lugar e as
minhas raízes educacionais.
AUTOR: Ivan Vale De Sousa
PÁGINAS: 332
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,410
ISBN:9788546212057
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Interfaces entre Literatura,
Língua e Sequência Didática
Literatura é necessário? Como ensinar
literatura na escola? Por onde começar? Sim, é necessário. Ensinar com
metodologias acessíveis inseridas no
contexto do leitor, além de principiar
pelo contexto do sujeito. Essas questões podem ter inúmeras respostas
se tomadas a partir da multiplicidade
de saberes estruturada socialmente. Ensinar literatura não significa
desconsiderar o trabalho com a língua,
nem se desfazer das metodologias que
melhor se adequem às finalidades de
reverberação da aprendizagem de uma
literatura necessária, encantadora e
propiciadora do senso crítico do sujeito
leitor e produtor.
SUMÁRIO: Literatura brasileira e
sequência didática: repensando as
questões metodológicas; A narração
em relatos de memória: uma proposta
de sequência didática.

AUTOR: Ivan Vale De Sousa
PÁGINAS: 320
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,490
ISBN:9788546212095

Educação

Educação
Políticas, Cultura e Transdisciplinaridade

Este livro é resultado de uma
coletânea de textos dos pós-graduandos de mestrado da área
da Educação, de modo a realizar
experimentações sobre políticas
educacionais, cultura e transdisciplinaridade na educação. Os textos
são atravessamentos que se constituem em importantes trabalhos
que envolvem discussões teóricometodológicas acerca do cenário
educacional na Amazônia.
SUMÁRIO: Juventude da classe
trabalhadora e suas expectativasem uma escola de periferia
em Belém do Pará, Juventude,
trabalho e mundo da pesca: a
formaçãoda identidade pescadora
dos jovens afiliados à colônia de
pescadores artesanais sional de
nível médio na escola integrado.
AUTOR: Larissa De Nazaré Carvalho De Aviz
PÁGINAS: 328
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/18
PESO: 0,385
ISBN:9788546213047

Educação
comercial@editorialpaco.com.br

Práticas para Aulas de Língua
Portuguesa e Literatura
Ensino Fundamental

A educação é o pilar que sustenta
qualquer país. É pensando nisso,
e sabendo as dificuldades que os
professores podem ter para exercer essa função importantíssima
para a sociedade, que Daniela Netto e Adauto Taufer usaram sua experiência com a língua portuguesa
para elaborar o livro Práticas para
Aulas de Língua Portuguesa e Literatura, de modo a ajudar outros
profissionais, nem que seja só um
pouco, em uma tarefa tão difícil.
SUMÁRIO: Do autorretrato à selfie;
Querido diário, eu existo; Qual é o
seu segredo?; Quem (a)prendeu as
classes gramaticais?; E quando é
chegada a hora dos porquês?; Poesia no varal: a literatura de cordel
em sala de aula.
AUTOR: Daniela Favero Netto
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,230
ISBN:9788546212866
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Teorias e Práticas da Pedagogia
Social no Brasil (v. 1)

Teorias e Práticas da Pedagogia
Social no Brasil (v. 2)

A coleção Práticas e Teorias da Pedagogia Social é uma parceria entre o Grupo de Estudos, Pesquisas
e Extensão Fora da Sala de Aula da
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro e a Paco Editorial. Nesse
primeiro volume, as discussões
trazidas por educadores sociais,
professores da educação básica e
superior, além de pesquisadores
da área de Pedagogia e Educação
Social, versam sobre os seguintes
temas: os espaços educacionais
não escolares, as representações
sociais de pobreza na educação.

A coleção Práticas e Teorias da Pedagogia Social é uma parceria entre o
Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensão Fora da Sala de Aula da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a
Paco Editorial. Nesse segundo volume,
as discussões trazidas por educadores sociais, professores da educação
básica e superior e pesquisadores da
área de Pedagogia e Educação Social
versam sobre os seguintes temas: a
Pedagogia Social como ferramenta
da Educação Integral e(m) Tempo
Integral, a Educação a Distância como
possibilidade de autoformação, práticas educativas em valores.

A Escolarização do Corpus Negro
Processos de Docilização e Resistência nas
Teorias e Práticas Pedagógicas no Contexto
de Ensinoaprendizagem de Artes Cênicas

Esta obra “narra o belo das cosmogonias de Áfricas, das convivências
sagrado/profanas de povos que consolidaram experiências como afirmação
do coletivo, de origens de tradições
orais que, a despeito de todas as
colonizações, se mantêm íntegras em
narrativas de Tierno Bokar, Hampaté
Bá e Fu-Kiau. Alberto nos escreve sobre árvores do esquecimento, mas nos
sussurra a poética memória de velhas
negras que mantém uma pedagogia
subterrânea nos terreiros sagrados de
nossa terra, mesmo que queimados
em gesto de intolerância religiosa.

SUMÁRIO: Espaços produtores de
aprendizagem: porque educação
também se faz no chão do estaleiro; O estudo das representações
sociais de pobreza como possibilidade de construção de novas
práticas socioeducativas.

SUMÁRIO: A pedagogia social e a
educação integral em tempo integral:
uma conexão conceitual para o cumprimento da meta 6 do plano nacional
de educação; Metodologia da Ead –
Perspectivas para a Autoformação e
Autoaprendizagem.

SUMÁRIO: Educação e escolarização;
Minhas noções educativas afro-brasileiras; O corpus negro no currículo
de Arte da secretaria de estado de
educação do Distrito Federal.

AUTOR: Marcio Bernardino Sirino
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,225
ISBN:9788546212125

AUTOR: Marcio Bernardino Sirino
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,270
ISBN:9788546212132

AUTOR: Alberto Roberto Costa
PÁGINAS: 272
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PESO: 0,330
ISBN:9788546214235

Educação

Educação
comercial@editorialpaco.com.br
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Língua Portuguesa em Cena
Ensino, Sujeito e Contexto

Políticas de Educação nas Prisões
da América do Sul

A Formação Docente e a Educação
Profissional e Tecnológica

Tematizar o ensino de Língua
Portuguesa como língua materna
da formação de sujeitos é também postular as aproximações
metodológicas entre a teoria e a
experiência humana. Este livro é
um convite aos dinâmicos leitores
e investigadores do conhecimento a compreender as comportas
abertas pela riqueza que nosso
idioma contém. Instrumentalizar os sujeitos nos contextos de
aprendizagem é, ao mesmo tempo,
repensar como os instrumentos
são capazes de recepcionar os
conhecimentos de mundo com as
práticas escolarizadas.

Questões, Perspectivas e Desafios

Pesquisas em Foco

A educação e o trabalho são
compreendidos hoje na América
do Sul como dever social e condição de dignidade humana para
os sujeitos jovens e adultos em
situação de restrição e privação
de liberdade. Levando em consideração tais questões, esta obra,
fundamentada em uma concepção
crítica sobre o papel do sistema
penitenciário na sociedade contemporânea, tem como objetivo,
além de ampliar o debate sobre o
tema, apresentar algumas experiências da política implementada
no continente.

Esta obra é resultado de um
trabalho coletivo empreendido
no âmbito do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás (IFG) por professores, alunos
e colaboradores. As contribuições
dos autores colocam em evidência
à formação docente dentro dos
Institutos Federais, a Educação à
Distância na Educação Profissional
e Tecnológica (EPT) e a Educação
de Jovens e Adultos na EPT.

SUMÁRIO: Língua portuguesa no
ensino básico; Linguagem argumentativa no ensino.

SUMÁRIO: Elementos universales
constitutivos de la cuestión de la
educación en prisión.

AUTOR: Ivan Vale De Sousa
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PESO: 0,225
ISBN:9788546213214

AUTOR: Elionaldo Fernandes
Julião
PÁGINAS: 232
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,310
ISBN:9788546212712

Educação

Educação
comercial@editorialpaco.com.br

SUMÁRIO: História do ensino da
leitura e escrita no Brasil: para
além das marchas sintéticas e
analíticas; O cultivo do conhecimento ético, a formação de professores e sua práxis na Educação
Profissional e Tecnológica (EPT).
AUTOR: Karla Rodrigues Mota
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,285
ISBN:9788546213085
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Etnomatemática e Práticas
Docentes Indígenas
Neste livro são abordados aspectos da
cultura e da educação escolar indígena
de algumas etnias brasileiras, na visão
de alguns pesquisadores, professores
indígenas, lideranças e membros de
comunidades indígenas. São apresentados resultados de investigações realizadas com a etnia Wajãpi, em Pedra
Branca do Amapari no estado do Amapá; com o povo Rikbaktsa no estado de
Mato Grosso; com os Guarani e Kaiowá
no estado de Mato Grosso do Sul; com
a etnia Mebêngôkre ou Kaiapó, do
sudeste do Pará; com povos indígenas
do Oiapoque; com os Sateré-Mawé do
Rio Marau.

SUMÁRIO: Matemática e cultura em ação na educação escolar
indígena; A matemática Rikbaktsa
para o povo Rikbaktsa: um olhar
da etnomatemática na educação
escolar indígena.
AUTOR: José Roberto Linhares De
Mattos
PÁGINAS: 220
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/18
PESO: 0,290
ISBN:9788546213269

Educação

Estudos interdisciplinares em
Educação, Comunicação e Novas
Tecnologias
Os profissionais da educação defrontam-se hoje com exigências de ordens
diversas no sentido de incorporarem
as TIC às suas práticas em sala de
aula. Na contemporaneidade “digital”,
os recursos tecnológicos inseridos
na prática docente como o computador, internet, televisão, aplicativos de
celulares e outros, são instrumentos
de contribuição para a ampliação das
oportunidades de conhecimentos, dos
quais as tecnologias devem ser vistas
e entendidas como objetos de estudo para que os jovens tenham uma
compreensão menos superficial de
sua época, da influência midiática no
discurso ideológico e no consumo.
SUMÁRIO: Conteúdos midiáticos e
novas tecnologias no contexto escolar:
formação docente e práticas educativas em pauta; As mídias digitais e a
composição de famílias.

AUTOR: Adalberto Romualdo Pereira Henrique
PÁGINAS: 484
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/18
PESO: 0,720
ISBN:9788546212941

Educação
comercial@editorialpaco.com.br

Picolé e Sorvete Para Todos
Percursos de Uma Escola Inovadora e Criativa

Este livro é uma coletânea de textos
produzidos por mim e por educadores
da escola com a intenção de divulgar
possibilidades de mudança no mundo
da educação. Surgiu lenta e determinadamente na medida em que nossa
equipe se sentia numa ilha; percepção
essa que gera desconforto porque
nosso trabalho é estruturado na soma
e não na exclusão. Falamos de um
lugar metafórico onde além do pão, todos recebem também picolé e sorvete
e, sonhamos essa educação ampliada
para todas as crianças do nosso país e
do mundo.
SUMÁRIO: Respeito aos filhos, nasce
uma educadora; A escola do respeito
– como surgiu; Decisões, escolhas e
agrupamentos – construindo a rotina;
Ritmo, tempo e espaço; A vida acontece no quintal e na caixa de areia;
Diversidade; Todos juntos, misturados,
respeitados, aprendendo.

AUTOR: Regina Balthazar Pundek
PÁGINAS: 160
FORMATO: 21x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PESO: 0,140
ISBN:9788546214358
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Enem
Regras e Estratégias no Jogo das Classificações e Desclassificações

O Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) é um dos exames de seleção que integram o sistema escolar brasileiro. Como em um jogo, o
sistema escolar apresenta disputas entre seus agentes sociais,
que seguem regras e se valem de
estratégias, a fim de conservar ou
de conquistar uma posição social
melhor. Ao considerar que o contexto do Enem é o sistema escolar
brasileiro e sua estrutura, o autor
investigou os elementos comuns
a ambos, tratando do processo de
apropriação do capital cultural,
objeto desse Exame.
SUMÁRIO: O sistema escolar e
os herdeiros; A incoerência do
sistema escolar brasileiro; O Enem
e a educação Pública no Distrito
Federal.
AUTOR: Juvenilto Soares Nascimento
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/18
PESO: 0,255
ISBN:9788546214136

Educação

A Prática Docente na Formação do
Leitor Literário

Pedagogia Histórico-Crítica e
Psicologia Histórico-Cultural

A prática docente na formação
do leitor literário é um livro que
fala diretamente ao leitor. Fruto
de uma pesquisa intensa, revela o
comprometimento do autor com
a docência, sobretudo em relação
a alfabetização e ao letramento.
Ao debruçar-se sobre a prática
de uma professora alfabetizadora
que privilegia cotidianamente, em
sua sala de aula, o trabalho com
a leitura, Áureo José Barbosa
descortina uma realidade possível
e verdadeira, muitas vezes escondida e silenciada.

A Defesa do Conhecimento na Educação das
Novas Gerações

SUMÁRIO: O caminhar da pesquisa:o percurso metodológico; Pacto
nacional pela alfabetização na
idade certa: breve contextualização; Análise da compreensão dos
direitos de aprendizagem.
AUTOR: Áureo José Barbosa
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/18
PESO: 0,200
ISBN:9788546213955

Educação
comercial@editorialpaco.com.br

Esta é uma obra cujos dezesseis
capítulos foram escritos por estudiosos que se desdobram entre a
pesquisa e a sala de aula, desde a
Educação Infantil à Pós-Graduação. Por essa razão, este trabalho
fala com propriedade de docente
para docente, além de discutir,
reivindicar e denunciar as consequências da educação praticada
atualmente, cuja negação do
conhecimento está afrmada em teorias que, por sua vez, replicam os
interesses da sociedade capitalista
disfarçados de boas intenções,
isto é, de inovação pedagógica.
SUMÁRIO: Esta é uma obra cujos
dezesseis capítulos foram escritos
por estudiosos que se desdobram.
AUTOR: Bruna Ramos Marinho
PÁGINAS: 324
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PESO: 0,275
ISBN:9788546213320
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O Caminho das Pedras

Educação e Diversidade

Percursos Metodológicos de Pesquisa em
Educação

Experiências e Desafios em Mato Grosso

Esse livro marca a experiência
complexa que é encontrar os
meios e modos para construir
uma pesquisa, afinal, entramos
na academia com uma hipótese
a provar. E aí descobrimos que o
grande problema é o como fazer
isso. O livro apresenta as dificuldades para construir um instrumento
de pesquisa, encontrar sujeitos
dispostos e disponíveis a contar
suas histórias, entrar nas instituições vencendo suas resistências e
burocracias.
SUMÁRIO: a O Caminho das Pedras... é uma reflexão sobre o percurso que os nove pesquisadores
trilharam para conseguir terminar
a empreitada. Mas é, sobretudo,
uma história de sucesso.
AUTOR: Neusely Fernandes Silva-speakes
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/18
PESO: 0,245
ISBN:9788546213979

Educação

As políticas de ação afirmativa que
passaram a incidir na educação,
mercado de trabalho e concursos
públicos resultaram de pressões
exercidas pelo Movimento Negro,
sobretudo a partir da década de
1950 quando da Organização das
Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (Unesco) concluíram que o racismo era um dos
substratos das desigualdades do
país. O livro que ora apresentamos
aos leitores possui, pelo menos,
tripla inserção.
SUMÁRIO: Este livro é fruto do Edital Uniafro do Ministério da Educação; edital no qual o Núcleo de
Estudos sobre Educação, Gênero,
Raça e Alteridade foi contemplado
com recursos para a formação de
professores.
AUTOR: Tânia Paula Da Silva
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/18
PESO: 0,255
ISBN:9788546211395

Educação
comercial@editorialpaco.com.br

Temática Ambiental, Educação
Ambiental e Ensino dos Limites da
Lógica Formal à Necessidade da
Dialética
Nesta obra, o autor aborda questões sobre a produção do conhecimento científico, do princípio
epistemológico que fundamenta
o ato de conhecer e as implicações dessas questões no trabalho
docente. Norteado por referências
nas áreas de história e filosofia da
ciência, formação de professores,
metodologia, didática, temática
ambiental e educação ambiental,
abordou o seguinte problema de
pesquisa: como se processa, em
termos lógicos, a organização do
conhecimento (método) de uma
professora iniciante.
SUMÁRIO: Nesta obra, o autor
aborda questões sobre a produção
do conhecimento científico.
AUTOR: Edilson Moreira de
Oliveira
PÁGINAS: 292
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/18
PESO: 0,350
ISBN:9788546210916
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A Escola Pública de que
Precisamos
Novas Perspectivas Para Estudantes
e Professores

Discutir qual é a escola pública
de que precisamos é um desafio
permanente para todos que se
dedicam à educação básica no
Brasil. As dimensões do país, a
diversidade de sua população e os
processos históricos que marcam
a construção da nação brasileira
ampliam a complexidade dessa
tarefa, que, com a intensidade e a
velocidade das mudanças trazidas
pelas novas tecnologias, criaram
um quadro de permanente transformação nas últimas décadas e
que deve persistir nas próximas.
SUMÁRIO: Reforma do ensino
médio, escolas de tempo integral e
os ventos da mudança.

AUTOR: Fernanda Marsaro Dos
Santos
PÁGINAS: 480
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/18
PESO: 0,720
ISBN:9788546211227
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Ensino de Ciências e Matemática
O Legado da Pesquisa em 10 Anos
de Doutorado

Este livro é lançado no ano em que
o curso de doutorado em Ensino
de Ciências e Matemática completa dez anos. A obra reúne textos de
pesquisadores renomados nacional e internacionalmente. Os capítulos são resultados de projetos de
pesquisa, realizados nos últimos
10 anos, dedicados a questões do
Ensino de Ciências e Matemática.
Os textos tratam de fundamentações teóricas contemporâneas,
novos modelos de ensino e aprendizagem propostos e testados e relações entre professores e alunos.
SUMÁRIO: Os doutorados na área
de ensino da Capes: histórico,
situação e perspectivas.

AUTOR: Norma Suely Gomes
Allevato
PÁGINAS: 140
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: SET/18
PESO: 0,185
ISBN:9788546214020
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Cadernos de Ensino de Ciências,
Saúde e Biotecnologia
Navegando pelas mídias sociais,
notavelmente, surgem nesse berço
de informações digitais conhecimentos das ciências, da biotecnologia e da saúde. E como ficam
as escolas diante dessa gama
de informações e possibilidades
de interface? Será que elas têm
favorecido a convivência social e a
qualidade de vida entre os estudantes? Por meio do diálogo com
diferentes teóricos, os primeiros
oito cadernos aqui apresentados
oferecem apontamentos quanto às
questões atuais que transpassam
a Educação Científica.
SUMÁRIO: Aportes teóricos para
a discussão sobre o ensino de genética e biotecnologia na educação
básica.
AUTOR: Francisco José Figueiredo
Coelho
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PESO: 0,225
ISBN:9788546214686
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Experiências e Práticas para a
Inovação e Formação na Educação
a Distância
Esta publicação apresenta um
panorama da Educação a Distância, em diversas perspectivas. Tem
o propósito de colaborar para o
debate sobre a temática, que engloba as Tecnologias de Informação e Comunicação nos processos
formativos. Destarte, os leitores
terão a oportunidade de conhecer variados enfoques teóricos e
metodológicos que fundamentam
o conhecimento em uma dimensão
inovadora, essencial no campo de
saberes e práticas na contemporaneidade.

O Estado e a Formação de
Professores
Contextos e Práticas

Os textos apresentados nesta coletânea abordam a profissão docente
cujo objetivo é o “trabalho sobre os
outros”, aquelas atividades remuneradas e reconhecidas que se
propõem a transformar o outro por
meio de um conjunto de atividades
que participa da socialização dos
indivíduos e que afeta diretamente
aqueles sobre os quais se realiza,
influenciando assim suas condutas, sentimentos, valores e representações (Dubet, 2002).

SUMÁRIO: A contribuição do curso
de Tecnologia Assistiva para a formação dos formadores que atuam
na educação a distância.

SUMÁRIO: Ser professor de História: a importância da fundamentação teórica da prática docente;
Efap e OCDE: a formação dos professores da Rede Pública Paulista
em contexto internacional.

AUTOR: Denise Ivana De Paula
Albuquerque
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/17
PESO: 0,255
ISBN:9788546207794

AUTOR: Patricia Ap. Bioto-cavalcanti
PÁGINAS: 164
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/17
PESO: 0,210
ISBN:9788581486352
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Educar, Higienizar e Regenerar
Uma História da Eugenia no Brasil

Educar, Higienizar e Regenerar
apresenta ao leitor uma história
da eugenia no Brasil, pesquisa
realizada com base em fontes
primárias representativas da
apropriação e difusão da eugenia
no contexto nacional do início do
século XX, aclarando as especificidades históricas que singularizaram o seu encaminhamento
pelos intelectuais brasileiros que
a abraçaram em relação dinâmica
com demandas sociais como a
educação e o sanitarismo, ora para
diferenciá-la, ora para associá-la a
esses campos de atuação social.
SUMÁRIO: Capitalismo, Progresso e Ciência; Eugenia: Ciência &
Ideologia; Renato Kehl: o Campeão
da Eugenia; A Educação no Movimento Eugênico.
AUTOR: Paulo Ricardo Bonfim
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/17
PESO: 0,290
ISBN:9788546206919

Educação

18

Ciências Humanas

Cotas para Negros em
Universidades
Função Social do Estado Contemporâneo e
o Princípio da Proporcionalidade

As Cotas para Negros em Universidades e o Princípio da Proporcionalidade são tema relevante à
sociedade brasileira e compõem
imperiosa necessidade de restaurar os males de Estado no reconhecimento dos direitos humanos.
O Estado contemporâneo exige
ações em prol de demandas sociais imprescindíveis, permeadas
pelo republicanismo, daí a legitimidade desta obra, assentada na
redução das desigualdades sociais
e impondo seriedade ao tema.
SUMÁRIO: O Estado Contemporâneo e as ações afirmativas como
efetivação do Princípio da Igualdade; Os fundamentos do preconceito racial.
AUTOR: Everaldo Medeiros Dias
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/17
PESO: 0,245
ISBN:9788546207473
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O Tempo do Lyceu em Goiás

Teatro e Ensino de Física

Formação Humanista e Intelectuais
(1906-1960)

Uma Proposta Inovadora para Integrar
Ciência e Arte

Qual modelo de escola secundária
deveria se projetar para preparar
as gerações de jovens brasileiros?
Esta não é uma pergunta apenas
do presente momento histórico.
No final do Império, os governantes se ocupavam com essa
questão, frente à preocupação de
formar as bases da intelectualidade brasileira, a nível regional
ou nacional. E o problema vem se
arrastando durante a República.
Neste livro de Fernanda Barros podemos ler que se visava à
formação de uma elite, através de
um ensino humanista, com função
propedêutica.

Estudar física nem sempre é a
preferência da maioria dos alunos
do ensino médio. Por esse motivo,
muitas das vezes o desempenho
escolar em relação a essa matéria é baixo. Amanda Ferraz Rossi
acredita que, para melhorar o
aprendizado, a disciplina deve ser
convidativa, integrando a ciência e
a arte. Por isso ela relata em sua
obra um projeto escolar bem-sucedido em que a física foi ensinada
através do teatro e propõe reflexões quanto ao processo padrão de
aprendizado utilizado nas escolas.

SUMÁRIO: A educação francesa levada ao cerrado: cópia e adaptação
para a formação dos goianos.
AUTOR: Fernanda Barros
PÁGINAS: 256
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/17
PESO: 0,310
ISBN:9788546208647
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SUMÁRIO: Fundamentos; Resultados e discussão.

AUTOR: Amanda Ferraz Rossi
PÁGINAS: 112
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/17
PESO: 0,150
ISBN:9788546203666
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Leitura e Escrita de Resumo
Escolar no Ensino Médio
Da Teoria de Gênero Textual à Prática
Pedagógica

Os estudos de gêneros textuais
têm influenciado as práticas de
leitura e escrita nas salas de aulas
em diferentes níveis e modalidades de ensino e aprendizagem de
línguas das escolas brasileiras.
Leitura e Escrita de Resumo Escolar no Ensino Médio tem o intuito
de contribuir com os estudos
nessa área. Em especial, discute
uma experiência fundamentada no
diálogo entre teorias de gêneros
textuais e a prática de sala de aula
no contexto da Educação Profissional Técnica e Tecnológica.
SUMÁRIO: Teoria: em busca de
caminhos, escolhas possíveis;
Metodologia: organizando a caminhada...
AUTOR: Rita Rodrigues De Souza
PÁGINAS: 240
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/17
PESO: 0,280
ISBN:9788546208562
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Educação Popular em Debate
Este livro é resultado do I Fórum
de Estudos Leituras de Paulo Freire: Educação Popular em Debate,
realizado em Manaus no mês de
abril de 2016. Com financiamento da CAPES e UEA, o fórum deu
continuidade ao trabalho de várias
instituições de ensino superior no
Brasil, tendo a obra de Paulo Freire como fonte inspiradora. Desde
a sua criação em 1999, os fóruns
buscam articular os saberes acadêmicos com os saberes oriundos
de diferentes práticas sociais.
SUMÁRIO: A educação popular
em diferentes espaços e tempos;
Algumas ideias de vocação freiriana e alguns princípios para pensar
uma educação destinada a formar
pessoas para a vida social ao invés
de apenas instrumentalizar indivíduos para o mercado.
AUTOR: Rita De Cassia Fraga
Machado
PÁGINAS: 300
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/17
PESO: 0,500
ISBN:9788546208128
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A Produção da Educação do
Campo no Brasil
Das Referências Históricas à Institucionalização

Este livro analisa a Educação do
Campo como um fenômeno social
e educacional, produzido na materialidade dos Movimentos Sociais
Populares. Diversas passagens
analisadas nesta obra mostram a
negação do projeto de Educação
Rural pelos sujeitos de direito na
Educação do Campo, expressa nas
preposições “para”, “no” e/ou “do”
campo, que ligam o sentido geral
de educação ao sentido específico
de “rural” ou “campo”.
SUMÁRIO: A Produção do Campesinato no Brasil: Forças Sociopolítico- Econômicas e Projetos em
Disputa; Referências Formativas e
Projeto Educativo dos Movimentos
Sociais.
AUTOR: Cecília Maria Ghedini
PÁGINAS: 400
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAR/17
PESO: 0,500
ISBN:9788546207848
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História da Disciplina Escolar
Língua Portuguesa em
Mato Grosso do Sul (1977-2008)
Este livro é oriundo de pesquisa de
pós-doutoramento, desenvolvida
na Universidade Estadual Paulista
(Unesp), campus de Araraquara,
em 2010, vinculada ao Programa
de Pós-Graduação em Educação
Escolar, sob supervisão da Professora Dra. Rosa Fátima de Souza,
cujo tema é a história da disciplina
escolar Língua Portuguesa, na
rede estadual de ensino do estado
de Mato Grosso do Sul (MS).
SUMÁRIO: Questões Conceituais
da Pesquisa sobre Currículo e
História das Disciplinas; Aspectos
da Língua Portuguesa como Disciplina Escolar; O Ensino de Língua
Portuguesa em Mato Grosso do
Sul.

AUTOR: Estela Natalina Mantovani
Bertoletti
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/17
PESO: 0,200
ISBN:9788546208890
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Desafios da Formação Inicial
Docente no Contexto do Pibid
Experiências de Formação de Professores
nos Arrabaldes das Cidades de Diadema e
Guarulhos, SP

Os desafios de um programa de
iniciação à docência como o Pibid,
no contexto de uma sociedade
como a brasileira, que, há pouco
tempo, outro dia mesmo, universalizou seu ensino fundamental, são
por si só significativos. Desafios
ampliados no contexto de uma
universidade que passou por um
processo de expansão recente e
introduziu em sua cultura acadêmica espaços de formação de
professores, como é o caso da Universidade Federal de São Paulo.
SUMÁRIO: Práticas de ensino de
Sociologia: o uso de tecnologias digitais de comunicação e do cinema
pelo subprojeto do Pibid – Ciências
Sociais/Unifesp.
AUTOR: João Do Prado Ferraz De
Carvalho
PÁGINAS: 232
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/17
PESO: 0,275
ISBN:9788546207879
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Memórias Docentes
Convocações do Presente

Este livro divulga uma pesquisa
com memórias de 15 docentes de
diferentes gerações, perpassando
os anos de 1950 até 2000.
As memórias, conhecidas ou
segredadas, revelaram o que
ainda pode reverberar junto às
demandas do presente das escolas. Encontramos uma trama de
caminhos sensíveis e complexos
nas memórias pelas lembranças
do individual no social e o inverso
também.
SUMÁRIO: Da memória da experiência: uma aproximação teórico-conceitual; Lembranças de
professores sobre seus antigos
mestres; Lembranças dos colegas
de escola: a convivência, os fatos e
os afetos.
AUTOR: Charles Moreira Cunha
PÁGINAS: 276
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/17
PESO: 0,340
ISBN:9788546208098
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A Constituição Docente em
Matemática a Distância
Entre Saberes, Experiências e Narrativas

Esta obra apresenta pesquisa
relacionada à experiência da
constituição docente em Matemática em um curso de graduação na
modalidade a distância. A partir
de narrativas, a autora relata o
percurso de formação de pessoas
que já exerciam a docência e paralelamente trilhavam o caminho
da formação superior. O processo
da constituição desses professores
perpassa alguns sentidos, os quais
a análise das narrativas busca
compreender.
SUMÁRIO: O itinerário de uma
itinerante frente à Formação de
Professores; Caminhos de pesquisa; Trilhas de Análise; Amálgama
de análises.
AUTOR: Diva Souza Silva
PÁGINAS: 292
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/17
PESO: 0,350
ISBN:9788546209125
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Tempo e Docência
Dilemas, Valores e Usos na Realidade
Educacional

Livro imprescindível para compreender a política de precarização
do trabalho docente, nas redes
públicas de ensino básico, que vem
num crescente desde os anos 1990
e se intensificando por meio de
parcerias público/privadas.
A obra apresenta uma leitura refinada da questão, aplicando a chave analítica da teoria social crítica
em Thompson e a categoria tempo
para constatar que o discurso
sedutor da filantropia empresarial
está carregado de elementos autoritários e afrontosos à educação
pública brasileira.

O Ensino Superior no Brasil e a
Formação de Professores
1930 - 2000

A formação de professores no
Brasil tem sido marcada por uma
posição secundária na ordem das
prioridades educacionais. Considerada uma formação de segunda
categoria em relação às demais
profissões de nível superior, condenada ao isolamento no âmbito
das universidades, e, como que
expressando certa perversidade,
deixada nas mãos das instituições
privadas, as quais, como sabemos,
muitas vezes carecem de projetos
que envolvam uma formação de
professores com qualidade.

SUMÁRIO: O tempo como categoria de análise; A docência no
tempo e no contexto das leis.

SUMÁRIO: A formação dos professores secundários em São Paulo
– a Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras: 1930-1960 – as
origens.

AUTOR: Amanda Moreira Da Silva
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/17
PESO: 0,220
ISBN:9788546207411

AUTOR: Núria Hanglei Cacete
PÁGINAS: 232
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/17
PESO: 0,275
ISBN:9788546209101
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Dez Lições aos Estudantes de
Pedagogia

Gestão Educacional e o Planejamento das Ações Governamentais

Refletindo sobre a Prática Pedagógica

Nesta obra, o autor reflete e faz
discussões sobre o processo de
democratização da gestão no contexto municipal.
Toma por base o Plano de Ações
Articuladas (PAR) – programa do
Governo Federal –, especialmente indicadores da dimensão da
gestão educacional para realizar
uma análise sobre os meandros da
gestão educacional num município
da Amazônia, com foco no processo de democratização da gestão,
a qual não pode ser considerada
como uma dádiva do Estado ou de
quem quer que seja, é especialmente parte de uma grande luta
política travada pelos cidadãos.

Este é o segundo volume de uma
coletânea que se intitula Tecituras da Cidade, aqui apresentando
artigos sobre História, Memória
e Saúde. A coletânea está sendo
organizada por pesquisadores do
Núcleo de Estudos de História Social da Cidade (NEHSC), do Departamento de História da PUC-SP e
do Programa de Pós-Graduação de
História. O objetivo do livro é analisar as construções de resultados
pesquisa sobre a saúde no meio
urbano, elaborados sob os pressupostos teórico-metodológicos
produzidos na vertente de estudos
da cultura/saúde.

SUMÁRIO: Políticas de educação
no Brasil nos anos 1990 e suas
ressonâncias na gestão educacional.

SUMÁRIO: A cidade como artefato:
os nordestinos e a esquistossomose na cidade de São Paulo, 19401970.

AUTOR: Raimundo Sousa
PÁGINAS: 272
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/17
PESO: 0,400
ISBN:9788546208159

AUTOR: Yvone Dias Avelino
PÁGINAS: 292
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/17
PESO: 0,350
ISBN:9788546208388

Este livro traz aos licenciados
de Pedagogia lições que podem
ser levadas em consideração no
ambiente escolar, para que seus
futuros alunos e respectivos pais
vislumbrem uma escola que se
mobilize em prol do aprendizado das crianças, olhando suas
especificidades, suas linguagens e
suas culturas. Não se trata de um
manual, pois, como seres históricos, portanto, inacabados, incompletos e inconclusos (Freire, 2004),
a formação de um professor se dá
no cotidiano.
SUMÁRIO: Não basta gostar de
criança para ser professor; O
professor e o conhecimento sobre
a linguagem oral e escrita.
AUTOR: Ligia De Carvalho Abões
Vercelli
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/17
PESO: 0,170
ISBN:9788546209705
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Tecituras das Cidades
História, Memória e Saúde – Volume II
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Aprendendo com o trabalho

Heurística e Matemática

Inovação em Educação

25 anos da escola Zé Peão

Possibilidades para o Ensino

Perspectivas do Uso das Tecnologias
Interativas

A presente coletânea de textos é
fruto do esforço de ex-educadores/
as e ex-assessores/as do Projeto
Escola Zé que, ao longo destes
25 anos passaram pela escola
dos operários da construção civil,
formaram-se como educadores
populares, refletiram e sistematizaram suas práticas pedagógicas,
construíram dissertações e teses,
mas não deixaram de acreditar no
sonho possível de que o direito à
educação, para jovens e adultos
trabalhadores deste país, fosse
também efetivado com o fim do
analfabetismo.

Esta obra explora a noção de
heurística como ferramenta para
pensar, no campo da Educação
Matemática, e compartilha reflexões sobre processos criativos de
solução de problemas e descoberta científica. Com ousadia, o autor
nos convida a uma viagem na qual
questiona se a criatividade e inventividade humanas não poderiam
igualmente estar presentes e ser
valorizadas no campo da Educação
Matemática e Científica, influenciando a qualidade e a velocidade
do acesso ao conhecimento.

SUMÁRIO: Vocês não querem uma
obra, vocês querem um hotel”, As
bases sociais do Projeto Escola Zé
Pião.
AUTOR: Eduardo Jorge Lopes Da
Silva
PÁGINAS: 268
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/17
PESO: 0,360
ISBN:9788546208814
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O futuro é o que nos move. E que
você não duvide de que ele pode,
sim, aparecer nos seus sonhos da
madrugada e virar um belo insight
para tentar mudar o mundo na
manhã seguinte. Desta forma você
entra para a tribo da trilha do futuro. Em Florianópolis, o Laboratório
de Ensino a Distância, no Departamento de Engenharia de Produção
da UFSC, foi pioneiro e liderou
os experimentos em direção à
educação on-line. Nasceram ali no
LED-UFSC, entre 1995 e 1999.

SUMÁRIO: Revendo cenários da
prática docente à luz da heurística;
Quando uma paisagem são duas:
livros didáticos sob a lente da heurística; Desafios e possibilidades
no horizonte da prática Docente.

SUMÁRIO: Tecnologias Interativas
para Educação; A educomunicação na EaD: inter-relações entre a
educação e a comunicação; Jogos
digitais cognição e aprendizagem.

AUTOR: Valteni Douglas Chaves
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/17
PESO: 0,260
ISBN:9788546206575

AUTOR: Patricia Jantsch Fiuza
PÁGINAS: 312
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/17
PESO: 0,500
ISBN:9788546209170
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Saberes e Práticas Docentes na
Educação de Jovens e Adultos

Educação de Jovens e Adultos
em Debate

Este livro é uma obra coletiva de
professores atuantes em escolas
públicas e movimentos sociais e
teve como desafio principal promover a interlocução necessária
entre professores pesquisadores
de seus cotidianos e o campo da
Educação de Jovens e Adultos.
Esse contexto se situa na perspectiva de se reconhecer que o conhecimento deve ser cotejado na sua
relação intrínseca com a realidade,
apresentada e problematizada em
suas amplas dimensões.

A leitura dos textos presentes
neste livro nos permite viajar por
distintas temáticas relacionadas
à formação docente, as quais
estiveram em debate nas aulas do
curso de Especialização Saberes
e Práticas da Educação Básica,
ênfase em Educação de Jovens
e Adultos. O curso é vinculado à
Faculdade de Educação da UFRJ
e é uma das ações do Laboratório
de Investigação, Ensino e Extensão
em Educação de Jovens e Adultos
(LIEJA).

O livro Gênero na Educação
Infantil: relações (im)possíveis
para professores homens, agora
disponível ao público do campo
educacional, apresenta análises
consistentes sobre os ditos, os
contraditos e os interditos presentes no cotidiano de professores do
sexo masculino que se propõem
a cuidar e a educar crianças em
instituições públicas de Educação
Infantil.

SUMÁRIO: Disciplinas escolares
na educação de jovens e adultos;
Os desafios da juvenilização na
educação de jovens e adultos; Alfabetização; Extensão universitária; Diversidade; Políticas públicas
e currículo na educação de jovens
e adultos.

SUMÁRIO: a Este livro traz uma
construção coletiva, que representa uma amostra das distintas
temáticas em vigência no debate
da Educação de Jovens e Adultos.

SUMÁRIO: a Essencial para para
professores e pesquisadores do
campo educacional, principalmente para aqueles/as sensíveis às
questões da diversidade na escola.

AUTOR: Alessandra Nicodemos
Oliveira Silva
PÁGINAS: 408
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/17
PESO: 0,590
ISBN:9788546207985

AUTOR: Enio José Serra Dos
Santos
PÁGINAS: 304
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/17
PESO: 0,369
ISBN:9788546208210

AUTOR: Joaquim Ramos
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/17
PESO: 0,225
ISBN:9788546207619
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Gênero na Educação Infantil
Relações (Im)Possíveis para Professores
Homens
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Prisões, Violência e Sociedade

Uma Biblioteca e seus Leitores

Debates Contemporâneos

Percursos de uma História

Os artigos que compõem esta obra
propõem um debate democrático
urgente a respeito do sistema de
justiça criminal, a partir de três
eixos: Violência, poder e crime
organizado; Educação em espaços
de privação de liberdade; e Gênero, violência e prisão. A publicação
copila resultados de investigações
acadêmicas e conta com a participação de pesquisadores de programas de pós-graduação stricto
sensu em instituições de renome.
As reflexões prestigiam as diferentes dimensões da violência urbana
ou de gênero, o sistema punitivo e
suas “práticas educativas”.

Entre ausências, lacunas, fontes
dispersas, relatos incertos, uma
história bem construída. O leitor encontrará neste livro uma
história da Biblioteca Municipal
de Campina Grande-PB (BPMCG)
tecida a partir de duas dimensões que contam uma história de
leitura: o espaço a ser habitado e
as pessoas que o habitam. Danielly
V. Inô Espíndula demonstra, com a
habilidade dos grandes pesquisadores, como a BPMCG cambaleia
entre a realidade e as circunstâncias de sua fundação, e as dificuldades de sua manutenção, interferindo, inclusive, na sua existência
física.

SUMÁRIO:Observatório da violência e sistema prisional: relatos de
uma Trajetória; Violência, Poder e
Crime Organizado.
AUTOR: Eli Narciso Da Silva Torres
PÁGINAS: 348
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/17
PESO: 0,410
ISBN:9788546208005
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SUMÁRIO: Biblioteca Pública
Municipal de Campina Grande-PB:
Fragmentos de uma História.
AUTOR: Danielly Vieira Inô Espíndula
PÁGINAS: 372
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/17
PESO: 0,430
ISBN:9788546208135
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Formação de Professores em
Tempos de Incerteza
Imaginários, Narrativas e Processos Autoformadores

Falar da Formação de professores
em tempos de incerteza: imaginários, narrativas e processos
autoformadores só poderia ser a
muitas vozes: ressonâncias que
vêm de professores da área das
Ciências da Saúde, das Ciências
Sociais Aplicadas, Letras e Ciências Humanas. Por entre as
páginas, percorremos trajetos
como caminhos que dirigiram uma
construção histórica, rica de narrativas, que vêm carregados por
um imaginário que mescla professores, poderes e saberes.
SUMÁRIO: (Re)Simbolização da
docência: entre imaginários e saberes na defesa do protagonismo
dos professores.
AUTOR: Vantoir Roberto BrancherPÁGINAS: 290
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/17
PESO: 0,370
ISBN:9788546207114
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Ensino de História e Currículo
Reflexões sobre a Base Nacional Comum
Curricular, Formação de Professores e
Prática de Ensino

Caro leitor, antes de percorrer
as páginas deste livro, procure
realizar um breve exercício de
rememoração focalizando suas
aulas de História na Educação
Básica, os materiais didáticos que
você utilizou, os conteúdos abordados, os distintos professores
que acompanharam seus estudos.
Ao rememorarmos nossas experiências escolares, muitas vezes
ressignificamos as relações que
construímos com os conhecimentos das disciplinas.
SUMÁRIO: Ensino de história e
base nacional comum curricular:
desafios, incertezas e possibilidades; Ensino de história e passado
prático: notas sobre a BNCC.
AUTOR: Halferd Carlos Ribeiro
Junior
PÁGINAS: 264
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/17
PESO: 0,400
ISBN:9788546208982
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O Lugar do Professor na Sala de
Aula e o Seu Suposto Saber
Por que os alunos têm dificuldade
de aprender? Por que os professores estão queixosos e insatisfeitos
com o trabalho que realizam? Qual
a função do professor na sala de
aula: professar seu suposto saber
ou instigar os alunos a pensar/
refletir?
Compreender as fragilidades
inerentes ao processo educacional
é fundamental para resolução das
dificuldades inerentes ao ensino e
a aprendizagem.
SUMÁRIO: Educação, ensino
e aprendizagem; Movimento,
emoção e memória: bases para a
aprendizagem; Do realismo da experiência à abstração do conceito.

AUTOR: Marcus Scheer
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/17
PESO: 0,210
ISBN:9788546208586

Educação
comercial@editorialpaco.com.br

Educação para o Trabalho
A Criação das Escolas Técnicas no Paraná
(1900-1950)

Este estudo teve a finalidade de
realizar a reconstrução histórica
das escolas técnicas públicas do
estado do Paraná. Como recorte
histórico, delimitou-se o período compreendido entre os anos
iniciais do século XX até a sua metade, ou seja, 1900 a 1950, período
em que foram criadas as primeiras
dessas escolas. Diante do contexto
estudado, buscou-se compreender
quais elementos determinaram o
processo de criação e instalação
das escolas técnicas no estado do
Paraná; a que necessidades elas
vieram responder.
SUMÁRIO: O ensino profissional
no Brasil republicano; As escolas
técnicas urbanas no Paraná.

AUTOR: Maria Josélia Zanlorenzi
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/17
PESO: 0,180
ISBN:9788546208609
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Inclusão no Ensino Superior
Estudo de caso de estudantes com deficiência na Universidade Federal de Ouro Preto

Este livro é resultado de uma pesquisa de mestrado, desenvolvida
no Departamento de Educação/
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), que teve como objetivo
investigar o processo de inclusão
de estudantes com deficiência no
Ensino Superior, identificando,
segundo percepção dos próprios
alunos, efeitos da formação acadêmica recebida. Apresenta a análise
da influência de aspectos atitudinais, comunicacionais e físicos na
formação desses estudantes na
UFOP.
SUMÁRIO:Inclusão de estudantes com deficiência: perspectiva
histórica documental do tema na
educação.
AUTOR: Marcilene Magalhães Da
Silva
PÁGINAS: 252
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/17
PESO: 0,310
ISBN:9788546208173
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História Institucional e Cultura
Escolar
A Dinâmica do Tempo-Espaço Escolar
(1940-2010)

O livro de Wilson Ricardo Antoniassi de Almeida nos oferece
uma instigante reflexão sobre uma
escola em um cruzamento de duas
linhas. Há uma linha diacrônica,
em que a sequência nos acontecimentos expõe a cultura da escola
em movimento.
Através dele vemos emergir um
ambiente cheio de vida e de elementos intensos daquilo que nos
faz experimentar um bom humanismo. Já a outra linha, cruza o
nosso olhar e a escola, para nos
apresentar a cultura feita em muitas combinações de fotos, palavras
e sentidos.
SUMÁRIO: A configuração do
ensino em Limeira e no estado de
São Paulo.
AUTOR: Wilson Ricardo Antoniassi
De Almeida
PÁGINAS: 476
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JUL/17
PESO: 0,650
ISBN:9788546208876
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História e Memória do Instituto
Santa Doroteia de
Pouso Alegre-MG
1911-1976

Este livro procura reconstruir
a trajetória do Instituto Santa
Dorotéia de Pouso Alegre-MG,
desde sua fundação em 11 de
fevereiro de 1911, destacando seu
cotidiano centrado na disciplina e
voltado para a instrução religiosa
e educação para a vida urbana. A
expressão arquitetônica do colégio dava visibilidade à cidade que
abria espaços à emergente classe
proprietária ligada ao comércio e à
incipiente indústria que se instalava.
SUMÁRIO: Instrução religiosa e
educação para a vida urbana; A
escola e a cidade nos periódicos
de Pouso Alegre; Lembranças que
dão significado ao instituto.
AUTOR: Antônio Gilberto Balbino
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/17
PESO: 0,200
ISBN:9788546208739
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Ensino de História e Patrimônio
Cultural
Um Percurso Docente

Ensino de História: Patrimônio e
Cultura vem para superar uma
lacuna nas discussões sobre o
ensino de história.
São várias as vertentes que nos
dão caminhos para pensar as
questões didáticas da nossa disciplina. Uma delas, sem dúvida,
é composta pelas fontes e documentos que a Cultura Material nos
fornece e que afetam uma parte
documental de extrema importância, constituída pelo Patrimônio
Histórico, cuja preservação aponta
para o direito à memória.
SUMÁRIO: Saberes que a história
ensina; Ensino por projetos na
educação básica; Estudo do Meio e
patrimônio histórico.
AUTOR: Ricardo De Aguiar Pacheco
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/17
PESO: 0,200
ISBN:9788546208272
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Educação como Espaço de Direito

Educação e Contextos Diversos

Formação, Docência e Discência

Implicações Políticas e Pedagógicas

O presente livro apresenta discussões de renomados pesquisadores
da América Latina, reunidos por
questionamentos entorno da efetivação dos direitos educacionais.
Questões que perpassam o sistema educacional, o papel dos
direitos humanos, em especial
na educação infantil, na educação hospitalar e na formação de
professores, de forma a revelar
campos de leitura, ainda invisíveis,
sobre as diferentes nuances que
constituem práticas políticas e pedagógicas desenvolvidas por uma
sociedade que intenta a consolidação de sua democracia.

Esta coletânea reúne um trabalho
de fôlego, realizado por diferentes
pesquisadores e pesquisadoras,
que se propuseram a pensar, em
perspectiva crítica, o educativo e o
pedagógico na disputa hegemônica dos sujeitos, dos espaços e do
paradigma de conhecimento que
se deseja consolidar na formação
humana. Em tempos de profunda
crise estrutural, que se reflete nas
reformas educativas em curso na
América Latina.

SUMÁRIO: A formação de professores em direitos humanos: o
debate necessário na construção
de uma proposta pedagógica democrática.
AUTOR: Carmem Lucia Artioli
Rolim
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/17
PESO: 0,265
ISBN:9788546209408
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SUMÁRIO: Educação do Campo:
Epistemologia, Políticas e Práticas;Processos Educativos na
ReformaAgrária: Entre Lutas e
Conquistas; Prática Pedagógica e
Formação Humana Emancipatória.

AUTOR: Cláudio Pinto Nunes
PÁGINAS: 336
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/17
PESO: 0,490
ISBN:9788546210176
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Jogos Digitais e Analógicos
Novas Perspectivas em Computação,
Design, Educação e Arte

O Livro Didático na Educação
Básica
Múltiplos Olhares

Sindicalismo e Associativismo dos
Trabalhadores em Educação no
Brasil - Volume 3
Com escritos sobre a Argentina, Colômbia,
Inglaterra, Japão e Peru

Este livro retrata algumas das
inúmeras possibilidades de uso
dos jogos na sociedade contemporânea. Mais especificamente,
compõe-se por doze artigos que
apresentam propostas e resultados de relatos de experiência e de
pesquisas desenvolvidas no âmbito
interdisciplinar envolvendo um
objeto em comum: o jogo. Nesta
obra, escrita a diversas mãos,
reúnem-se trabalhos de discentes
e docentes de diversos países da
América Latina.

O livro didático na educação básica: múltiplos olhares reúne estudos que se utilizam de diferentes
abordagens teórico-metodológicas
para discutir essa ferramenta
tão utilizada no dia a dia escolar.
Embora nos últimos anos as pesquisas que tomam o livro didático
como objeto de análise tenham
crescido significativamente, ainda
são necessárias muitasdiscussões
em torno desses materiais que ora
podem se tornar um instrumento
de transformação social.

SUMÁRIO: Estudos Exploratórios
em Design de Jogos Educacionais;
Gamification nas Organizações:
Estudo Bibliométrico da Produção
Científica na Área; Produção de
Jogos Digitais Didáticos.

SUMÁRIO: Reflexões Sobre as
Ações do Estado e do Mercado na
Produção de Livros Didáticos de
Geografia no Brasil; Estudo Sobre
o Processo de Escolha do Livro
Didático.

SUMÁRIO: Sindicalismo dos trabalhadores da educação no Japão:
primeira aproximação; O National
Union of Teachers (NUT) no contexto da Guerra Fria.

AUTOR: Eliane Pozzebon
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/17
PESO: 0,280
ISBN:9788546208517

AUTOR: Milena Moretto
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/17
PESO: 0,260
ISBN:9788546208951

AUTOR: Carlos Bauer
PÁGINAS: 412
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: OUT/17
PESO: 0,630
ISBN:9788546209873
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Você tem em mãos o terceiro volume de Sindicalismo e Associativismo dos Trabalhadores em Educação no Brasil. Na leitura dos textos
que compõem esta antologia você
encontrará elementos que ajudam
a desvendar as especificidades dos
que vivem do próprio trabalho no
mundo educacional, dos percalços
inerentes a esse labor, conhecer
experiências associativas diversas,
relatos de lutas de resistênci.
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Práticas Pedagógicas e a
Formação Continuada na
Educação Infantil I

Práticas Pedagógicas e a
Formação Continuada na
Educação Infantil II

A concepção de criança que fundamenta o trabalho pedagógico dos
autores da presente série é aquela
divulgada em todos os documentos
o¬ficiais que regem a educação,
ou seja, a de criança como um ser
capaz de construir conhecimento
e cultura, que tem voz e vez no
espaço escolar, que é criativa,
que traz saberes adquiridos por
meio da Educação formal e não
formal. Pautados nessa concepção
de criança, os gestores de duas
escolas municipaisde Educação
Infantil.

A concepção de criança que fundamenta o trabalho pedagógico dos
autores da presente série é aquela
divulgada em todos os documentos
o¬ficiais que regem a educação,
ou seja, a de criança como um ser
capaz de construir conhecimento
e cultura, que tem voz e vez no
espaço escolar, que é criativa, que
traz saberes adquiridos por meio
da Educação formal e não formal.

SUMÁRIO: Debatendo a concepção
de criança e de infância: transformação na prática pedagógica de
um professor do berçário; Sobre o
desafio da prática de uma professora de educação infantil.
AUTOR: Ligia De Carvalho Abões
Vercelli
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/17
PESO: 0,170
ISBN:9788546209934
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Temas Fundamentais na
Escola da Infância
A concepção de criança que fundamenta o trabalho pedagógico dos
autores da presente série é aquela
divulgada em todos os documentos
o¬ficiais que regem a educação,
ou seja, a de criança como um ser
capaz de construir conhecimento
e cultura, que tem voz e vez no
espaço escolar, que é criativa, que
traz saberes adquiridos por meio
da Educação formal e não formal.
cotidiano da educação escolar.

SUMÁRIO: É possível mediar a
literatura com as professoras em
horários de formação continuada?;
Gestão escolar e suas implicações
na cultura da escola.

SUMÁRIO: Projeto Amigos da Natureza: uma relação entre creche e
comunidade no município de Santo
André; Educação infantil: a construção do número pela criança; A
leitura na educação infantil sob o
olhar freiriano: uma análise crítica
da realidade.

AUTOR: Ligia De Carvalho Abões
Vercelli
PÁGINAS: 168
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/17
PESO: 0,213
ISBN:9788546209941

AUTOR: Ligia De Carvalho Abões
Vercelli
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/17
PESO: 0,200
ISBN:9788546209958
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Produção Textual

Panecástica

Formulando e Reformulando Práticas de
Sala de Aula

Pesquisa e o Desafio da Emancipação
Intelectual

S O que o leitor vai encontrar
neste livro? O testemunho de que,
na escola, é possível um encontro poucas vezes tão claramente
demonstrado: o dos interesses dos
estudantes com o conteúdo. Numa
tal perspectiva, qual é o conteúdo
das aulas de língua portuguesa? A
responsabilidade pela palavra.

S Essa coletânea visa revisitar
em uma perspectiva histórica os
debates entre embrutecimento e
emancipação no âmbito escolar e
as permanências e rupturas entre
essas concepções de ensino na
fundamentação do nosso trabalho
teórico e prático em diferentes
modalidades e níveis que o Instituto Federal de Educação de Goiás,
enquanto instituição de formação
técnica, profissional e tecnológica
atendem.

SUMÁRIO: O lugar de onde falo;
Estudo de uma prática de ensino
de textos argumentativos; Um
paralelo entre Guedes e outros
autores; Análise dos dados.

AUTOR: Daniela Favero Netto
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/17
PESO: 0,250
ISBN:9788546210046
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SUMÁRIO: Do Panóptico à Panecástica: o desafio pela emancipação intelectual nas práticas
formativas;Civilização, trabalho e
educação: uma leitura a partir de
Adorno e Horkeimer.

AUTOR: Suzana Lopes De Albuquerque
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/17
PESO: 0,225
ISBN:9788546209637
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Perspectivas Educacionais em
Tempos de Pós-verdade
S O livro Perspectivas Educacionais em Tempos de Pós-verdade
chega ao mercado editorial brasileiro mostrando como a interseccionalidade é ao mesmo tempo
uma experiência desafiadora e de
inovação no contexto das práticas
educativas. A publicação aborda
uma signi-cativa diversidade de
lugares e atores que constroem
quotidianamente processos de
educação contextualizada.
SUMÁRIO: Ensino de Língua Inglesa em tempos de pós-verdade: o
letramento crítico como uma perspectiva educacional; Professores
Argentinos e Brasileiros do Ensino
Básico e a Realidade Educacional
da Leitura na Fronteira.

AUTOR: Tatiane De Jesus Chates
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/17
PESO: 0,225
ISBN:9788546209675
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Epidemiologia sem Mistérios

Ensino de História

Tudo Aquilo que Você Precisa Saber!

Memória e Identidade

O livro “Epidemiologia sem Mistérios: tudo aquilo que você precisa
saber!” tem como foco o ensino da
epidemiologia básica e aplicada a
alunos de graduação e pós-graduação, profissionais de saúde
e docentes de cursos no campo
das ciências da saúde. Ensinar
epidemiologia, especialmente os
primeiros passos, é sempre um
desafio, e os organizadores desta
obra o enfrentaram inovando.

Este livro apresenta temáticas do
Ensino de História que vão desde
discussões metodológicas como o
uso de filmes nas aulas dehistória,
passando por contribuições da
historiografia ao ensino de história, história do ensino de história,
provocações crítico-analíticas,
além de experiências docentes.

SUMÁRIO: Epidemiologia e saúde
pública: direto do túnel do tempo;
O envelhecimento no Brasil sob
uma perspectiva epidemiológica;
Medidas de saúde: os indicadores
como forma de avaliar o processo
saúde-doença.

AUTOR: Edlaine Faria De Moura
Villela
PÁGINAS: 348
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: SET/17
PESO: 0,520
ISBN:9788546210114
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SUMÁRIO: Onze Teses, Uma Suspeita e Um “Pode Ser Que...” Sobre
Educação e Ensino de História;
Aprender com o Cinema, Aprender
sobre o Cinema: A Sétima Arte e
o Ensino de História; Políticas de
Identidade e Ensino de História no
Mundo Contemporâneo: As Narrativas Raciais da Nação; Interpretações da Independência Brasileira
nos Livros Didáticos de História do
Brasil.
AUTOR: Mairon Escorsi Valério
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,320
ISBN:9788546201112
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Metodologia em Educação
Sociocomunitária
A presente obra possui um mérito inquestionável ao discorrer
claramente a respeito da relevância metodológica no exercício
da pesquisa na área da educação
sociocomunitária. É fato conhecido a dificuldade recorrente, não
somente em relação à compreensão da educação sociocomunitária
como fomentadora da formação
integral do ser humano, mas também em relação à própria sistematização da pesquisa nesta área
do conhecimento.
SUMÁRIO: A Participação do Educador na Pesquisa em Educação
Sociocomunitária: Observação
Participante e Pesquisa Participante; Metodologia de Pesquisa
em Educação Social e Educação
Sociocomunitária.
AUTOR: Maria Luísa Bissoto
PÁGINAS: 268
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,360
ISBN:9788546200368
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Política Pública de Educação
Profissional da Bahia

Juventudes e o Mal-Estar na
Contemporaneidade

Nesta obra, é apresentada e discutida a Educação Profissional ofertada pela política pública estadual,
cujos princípios teórico- metodológicos do plano, que são eles: o
trabalho como princípio educativo;
a intervenção social como princípio
pedagógico; a educação e o ensino
integral.

Este livro tem o propósito de compartilhar as discussões realizadas
nas edições do “Sou Mais Juventude” e apresenta temáticas afins
ao tema, ampliando o debate com
os(as) próprios jovens, gestores(as), professores(as)/pesquisadores(as), convidados(as) e com as
cidades onde nos inserimos: Ouro
Preto, Mariana e João Monlevade, buscando construir de forma
coletiva e horizontal a política de
juventudes na Universidade Federal de Ouro Preto.

SUMÁRIO: a Políticas Públicas
para Educação Profissional;
Princípios Educativos Expostos
na Proposta Político- Pedagógica
do Cetep Irecê; As Concepções de
Trabalho e Educação nos Discursos sobre as Práticas no Cetep-Irecê.

AUTOR: Mácio Nunes Machado
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,185
ISBN:9788546200504
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SUMÁRIO: Juventude e Política:
Sou mais juventude: uma experiência política no contexto universitário; Trajetórias de estudantes
universitários indígenas: reflexões
sobre a produção bibliográfica no
Brasil.
AUTOR: Cláudia Braga De Andrade
PÁGINAS: 264
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PESO: 0,400
ISBN:9788546202645
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Vitória Vai à Escola
A fetividade como Elo Entre o Cuidar e o
Educar na Educação Infantil

Com a percepção de que a escola de Educação Infantil, além
da educação, é também lugar de
acolhimento e de cuidado, este
livro apresenta uma trajetória
de formação docente que busca
desenvolver a consciência da importância da afetividade no desenvolvimento da criança, compreendendo que o tocar, tão presente
no dia a dia das/os prossionais
da creche e pré-escola, tem um
signicado tanto físico, quanto
emocional.
SUMÁRIO: O Caminho Percorrido;
De Corpo Presente; O Tecer dos
Retalhos; Formação e Saberes: reflexão sobre o lugar da afetividade
na educação infantil.

AUTOR: Mariana Parro Lima
PÁGINAS: 104
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,145
ISBN:9788546203628
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Da internet para a Sala de Aula
Educação, Tecnologia e Comunicação no
Brasil

Este livro traz reflexões sobre os
elementos e características das
redes digitais e as emergências
das novas tecnologias de informação e comunicação, analisando
suas interfaces técnicas e seus
pressupostos mais complexos e
conectivos dentro da relação do
que acontece nas salas de aula e
das necessidades e expectativas
de formação dos profissionais de
educação. Nesta obra são discutidas temáticas fundamentais como
projetos educacionais, interdisciplinaridade, letramento digital.

Iniciativas de Atendimento para
Crianças Negras na Província de
São Paulo (1871-1888)
Esta obra consiste em um estudo
que investigou como uma das províncias que mais avançava economicamente com a exploração
do trabalho escravizado cumpriu
a legislação abolicionista que
vigorou após 1871, a qual alterou
a condição jurídica das crianças
negras. A referida legislação, em
um dos seus dispositivos, previa
que as crianças nascidas, após
28 de setembro de 1871, seriam
consideradas de condição livre, no
entanto, esses meninos e meninas, até completarem a idade de 8
anos.

SUMÁRIO: O desenvolvimento de
projetos, as tecnologias e a; formação continuada em serviço de
Professores.

SUMÁRIO: A Infância e suas histórias; O problema das fontes e/ou a
fonte dos problemas?; Iniciativas
de atendimento para crianças
negras livres.

AUTOR: Renata Aquino Ribeiro
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/16
PESO: 0,270
ISBN:9788546203802

AUTOR: Daniela Fagundes Portela
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PESO: 0,270
ISBN:9788546205639

Educação

Educação
comercial@editorialpaco.com.br

Produção e Aplicação de
Sequências Didáticas
Experiências De (Futuros) Professores
de Língua Inglesa

O livro tem como objetivo compartilhar - com professores em ação,
em formação e demais interessados nas práticas de ensino de
línguas - experiências acerca da
didatização de alguns gêneros
(peça de fantoches, leaflet, brochure, diálogo e curriculum vitae),
ou seja, a descrição e a seleção de
objetivos e conteúdos de ensino,
mostrando atividades pedagógicas,
organizadas de maneira sistemática em torno de um gênero textual, denominadas de Sequências
Didáticas para diferentes ciclos/
níveis, vivenciadas na rede pública
de Campina Grande- PB.
SUMÁRIO: a Literature: Practicing
the English Language; Feaflet for
June Festival.
AUTOR: Telma Sueli Farias Ferreira
PÁGINAS: 104
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,140
ISBN:9788546202812
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O Cérebro vai à Escola

Educação a Distância

Aproximações entre Neurociências e
Educação no Brasil

Impactos nos Planos Profissional e Pessoal

Esta obra aborda como ocorre
a aproximação entre os campos
neurocientífico e educacional no
Brasil. Algumas questões movem
este trabalho: como se dá a emergência da neuroeducação e quais
configurações ela assume no país?
Quais são os atores e discursos
envolvidos na aproximação entre
estes campos no Brasil? Como o
cérebro humano é entendido pelos
diversos atores da neuroeducação
brasileira?
SUMÁRIO: A Emergência da
Neuroeducação; Aproximações
entre Neurociências e Educação
no Brasil; “Que Cérebro é Esse que
Chegou a Escola”; Uma Crítica ao
Cerebralismo na Educação.

AUTOR: Felipe Stephan Lisboa
PÁGINAS: 236
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,275
ISBN:9788546203147
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A Coordenação Pedagógica em
Questão
Diálogos nos Círculos de Debates

A Educação a Distância (EaD) tem
se consolidado como uma modalidade educacional de qualidade,
sustentada em pilares pedagógicos, organizacionais, tecnológicos
e metodológicos, que se integram,
com o propósito de promover
mudanças que auxiliem na formação do indivíduo e na sua inserção
social. Assim, esta obra é de extrema importância para o cenário
da EaD, e para os profissionais que
se interessam por esta temática.
Nesta produção, Letícia Machado
traz os resultados de sua pesquisa
de maneira clara, objetiva proporcionando uma leitura prazerosa e
bastante (in)formativa.

Este livro apresenta um estudo
crítico sobre coordenação pedagógica, relatando o processo de
desenvolvimento de uma pesquisa-ação com um grupo de professoras coordenadoras. A coordenação
pedagógica, para ser bem-sucedida na condução do currículo
escolar em ação, exige saberes da
docência, saberes pedagógicos específicos da ciência da Pedagogia,
saberes relativos à coordenação
de grupos, considerando que as
práticas educativas e pedagógicas
só poderão ser transformadas a
partir da compreensão dos seus
contextos.

SUMÁRIO: Desenvolvimento
Humano Pessoal e Profissional;
Ensino Superior e Educação a
Distância.
AUTOR: Letícia Machado Dos
Santos
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,300
ISBN:9788546203994

SUMÁRIO: a Prefácio; Introdução;
A coordenação do trabalho pedagógico na liderança da equipe
escolar.
AUTOR: Elisabete Ferreira Esteves
Campos
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,290
ISBN:9788546201969
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Extensão Universitária
O Patinho Feio da Academia?

A extensão universitária é a função
que mais cresce no século XXI no
meio acadêmico. Assumindo o
potencial de trocar e desenvolver
saberes e culturas, requer uma
educação mais comprometida com
a diversidade, cidadania, direitos
humanos e com políticas públicas,
valorizando a interação entre comunidade, sociedade e universidade. A obra Extensão Universitária:
o patinho feio da academia? traz a
importância e o papel da Extensão
Universitária.

Motivação para o Trabalho
Docente
Este livro poderá propiciar aos
docentes universitários conhecerem os anseios da categoria, as
necessidades motivacionais e as
expectativas da categoria, contribuindo dessa forma para que todos, em conjunto, possam encontrar possibilidades de desenvolver
estratégias que venham a oferecer
melhores serviços, proporcionando um maior nível de satisfação no
atendimento das necessidades dos
clientes, entendidos, neste contexto, como sendo os discentes e
investidores, além dos docentes.”

SUMÁRIO: O Início da Caminhada;
Caminhar é Preciso; Atingimos os
Objetivos, ou Chegamos a Eles?

SUMÁRIO: As universidades
brasileiras no Brasil atual; Universidades & universidades corporativas; Formando o lider e o coach
da educação; Liderando equipes;
Fatores motivacionais para o
trabalho.

AUTOR: Christiane Andrade Regis
Tavares
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PESO: 0,205
ISBN:9788546204243

AUTOR: Gilson Viana Da Silva
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PESO: 0,235
ISBN:9788546203949
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A Educação no Tear da História
Memória, Formação e Práticas Educativas

S Este livro apresenta contribuições de pesquisadores nacionais e
internacionais, na área de História
da Educação, da Universidade
Federal do Piauí e Universidade de
Lisboa e Coimbra – Portugal, que
conduzem suas pesquisas desfazendo os nós que o fio da história
teceu e que ficaram empoeirados.
E nas linhas desse tear, a História
se ressignifica, reconstruindo,
sob tecidos rasgados pelo tempo,
novos bordados.
SUMÁRIO: a Instituição Educativa
e Perfis Escolares (Séc. XVIII-XX);
Folhetos e Viola: A Importância
do Cordel na Escola (1990-2007);
Professores Secundaristas no
Piauí: Vicissitudes de sua Formação; Uma Escola de Formação de
Professoras, no Interior do Piauí.
AUTOR: Amada De Cássia Campos
Reis
PÁGINAS: 280
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,370
ISBN:9788581488189
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A Trigonometria no Ensino Médio
do CEFET-PB
Este livro responde a uma questão
central: É possível desenvolver um
ensino de Matemática de forma
significativa? A resposta para essa
pergunta cabe a você, leitor, após
a leitura e reflexão desta obra. O
livro te levará a pensar alternativas para o ensino da Matemática,
em particular da trigonometria,
de forma que alunos tragam suas
experiências vividas e as compartilhem com o professor na construção dos conceitos matemáticos,
fazendo, assim, a diferença no
cotidiano de nossas salas de aula.
SUMÁRIO: Introdução; Fundamentos Históricos e Teóricos.

AUTOR: Antonio Gutemberg Resende Lins
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PESO: 0,150
ISBN:9788546203017
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A Reflexão e a Prática Docente
Considerações a Partir de uma
Pesquisa-Ação

Este livro tem como norte apreender e compreender como professores, por meio de processo
coletivo, sistemático e teoricamente orientado, podem refl¬etir sobre
suas experiências no exercício do
magistério e observarem aspectos subjetivos e intersubjetivos
presentes em suas práticas profissionais. Considerando que todo
grupo social é criador de meios
de interpretação da realidade e
fundando-se nos trabalhos de
Vermersch, Delory-Momberger e
Pichon-Rivière.
SUMÁRIO: O saber prático da
docência e as dimensões metodológicas da pesquisa-ação; Acerca
do que os professores dizem sobre
a profissão.
AUTOR: Maria Teresa Vianna Van
Acker
PÁGINAS: 224
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,285
ISBN:9788546204748
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A Polidez no Discurso sobre
a Inclusão da Pessoa com
Deficiência na Escola
O livro aponta para a emergência
de outros estudos sobre a educação inclusiva e, por extensão,
para possíveis ajustes nas práticas
escolares, mormente no que tange
à representação dos diferentes
discursos ‘polidos’ instituídos
socialmente.
SUMÁRIO: A Questão da Deficiência; A Pragmática e os Primeiros
Estudos de Polidez; Polidez como
Ação Estratégica Racional; Metodologia da Pesquisa; Análise do
Corpus e Discussão dos Resultados.

AUTOR: Jorge Henrique Vieira
Santos
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,180
ISBN:9788546202584
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Educação de Mulheres e Jovens
Privadas de Liberdade
Vulnerabilidade Socioeducacional e
Contingências da Privação

O Brasil é um dos quatro países
que mais encarceram e possui
uma das prisões mais desumanas
do mundo. A situação das mulheres é algo aterrorizador e completamente invisibilizado no país.
Por serem consideradas minorias,
no âmbito das políticas de execução penal, a elas é destinado o que
sobra do sistema prisional masculino. Levando em consideração as
diversas questões que envolvem
a discussão sobre as mulheres
encarceradas no Brasil.
SUMÁRIO: Desigualdades, Vulnerabilidades e Marginalização como
Aspectos da Exclusão; A Abordagem Teórico-Metodológica da
Pesquisa.
AUTOR: Sandra Maciel De Almeida
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/16
PESO: 0,235
ISBN:9788546201488
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Jovens Rurais da Metrópole
Sentidos Atribuídos à Experiência Juvenil

A partir da história oral de vida
de sete jovens que moram em
uma fazenda localizada em uma
comunidade rural, no município de
Campinas, interior paulista, o autor nos coloca diante dos desafios
vividos por esses jovens na confluência entre o rural e o urbano.
SUMÁRIO: a Percurso da pesquisa:
a história oral como escolha metodológica; O campo de pesquisa:
a comunidade rural na metrópole
de Campinas; A sociabilidade e o
tempo livre: experiências juvenis
na comunidade rural; As práticas
culturais e educativas na sociabilidade juvenil.

AUTOR: Virgilio Paulo Da Silva
Alves
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,165
ISBN:9788546202126
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O CAQI e o Novo Papel da União no
Financiamento da Educação
Esta obra apresenta uma análise e
projeção em torno do CAQi (Custo
Aluno-Qualidade Inicial), sendo
talvez a contribuição mais decisiva
para sua implementação. O CAQi
é o mecanismo desenvolvido pela
Campanha Nacional pelo Direito à Educação para garantir que
todas as redes públicas brasileiras
propiciem igualdade de condições
para o acesso e permanência na
escola.
SUMÁRIO: a Uma Introdução ao
Debate; O Federalismo e a Desigualdade; O Financiamento
da Educação no Brasil; Novos
Caminhos de Financiamento da
Educação Básica; Alternativas de
Políticas de Fundos para a Educação Básica.

AUTOR: Raimundo Luiz Silva
Araújo
PÁGINAS: 300
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,369
ISBN:9788546202515
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Sociedade, História e Relações
de Gênero
Este livro é um veículo de aportação de estudos culturais e de
gênero a partir de uma perspectiva
que inclui história, saúde, religião,
estética e questões que envolvem
os estudos de gênero que trouxeram resultados benéficos para a
compreensão social do comportamento das mulheres e dos homens, no mundo ocidental.
SUMÁRIO: Dos silêncios da
história ao desejo de liberdade;
RELIGIÃO E GÊNERO: A mulher
sob a análise do novo testamento
bíblico; Sodomia e gênero no tribunal da inquisição: amantes hetero
e homoeroticos entre a masculinidade e a feminilidade na américa
portuguesa – séculos XVI e XVII;
“E deus criou homem e mulher a
sua imagem e semelhança”.
AUTOR: Wlaumir Doniseti De
Souza
PÁGINAS: 236
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,275
ISBN:9788581486215
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Possibilidades do Uso de
Portfólios na Aprendizagem da
Língua Materna na Escola
O livro relata e analisa o desenvolvimento e os resultados de uma
pesquisa em que a professora de
um quinto ano do Ensino Fundamental tornou-se pesquisadora e
adotou como objeto de estudo os
portfólios construídos pelos alunos
sob sua orientação. A leitura da
obra nos brinda com a constatação
de que as possibilidades do uso
de portfólios consistem no desenvolvimento da reflexão dos alunos
sobre seu processo de aprendizagem.
SUMÁRIO: Para entender as relações entre portfólio e avaliação;
Como se deu a pesquisa que originou o livro; Relatando o trabalho
dos alunos e da professora com o
portfólio.
AUTOR: Maria CecÍlia Cerminaro
Derisso
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,175
ISBN:9788546200962
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Experiências de Leitura e Escrita
Poética no Campo
Trata-se de uma obra que é fruto
das rodas de leitura do
Projeto Fogueira Literária. Uma
ação de promoção da leitura
desenvolvida, atualmente, nos
povoados de Pombas e Lagoa da
Pedra,
zona rural da cidade Manoel Vitorino (BA) e povoado de Ilha
Grande, na cidade Iramaia (BA).”
SUMÁRIO: Um Pouco de Leitura
para um Punhado de Escritas;
Prefácio; Introdução; Memórias da
Comunidade; Causos de Assombração; Figuras Populares da
Comunidade; Namoro na Roça;
Saudações; O Olhar da Comunidade;Literatura de Cordel no Campo.

AUTOR: Elem Oliveira Pitombo
PÁGINAS: 76
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/16
PESO: 0,125
ISBN:9788546203161
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Da Forma à Ação Inclusiva
Curso de Formação de Professores para
Atuar em Salas de Recursos
Multifuncionais

Esta obra aborda a atuação do
professor em salas de recursos
multifuncionais pela interrogação
das atuais políticas oficiais de inclusão, discutindo os paradigmas
da educação especial em favor
da educação inclusiva. Responde
de forma objetiva “o que é”, “para
quê” e “como” se estrutura uma
Sala de Recursos Multifuncionais.
Apresentada em formato de curso
para professores, contudo, a obra
interessa a todos na medida em
que compreende a inclusão.
SUMÁRIO: A Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva;
Sala de Recursos Multifuncionais:
Estratégias de Planejamento, Organização e Funcionamento.
AUTOR: Gilberto Cézar De Noronha
PÁGINAS: 368
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,560
ISBN:9788546204274
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Malba Tahan e a Revista
Al-Karismi (1946-1951)
Diálogos e Possibilidades

Malba Tahan é o pseudônimo
muito popularizado de Júlio Cesar
de Mello e Souza (1895 - 1974),
brasileiro carioca, autor de livros
de matemática e de didática da
matemática, largamente reconhecido como grande divulgador
desta ciência, não apenas pelos
livros que escreveu — Quem não
conhece O homem que calculava?
— e pelas revistas que criou, como
também pelas suas intervenções
públicas em fóruns muitos diversos.
SUMÁRIO: Julio Cesar & Malba
Tahan: criador e criatura; Praca
da Matemática, Malba Tahan e a
historia da educação Matemática.

AUTOR: Cristiane Coppe De Oliveira
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,320
ISBN:9788546203291
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Carpintarias do Útil
Reflexões sobre Componentes Funcionais
de uma Escola

Neste livro, o autor analisa como
se grafam as inter-relações entre
escola e localidade propondo a reflexão do lugar-escola como gueto
as avessas, como local fechado
numa tentativa de preservação ao
instituído como função da escola. É neste sentido que este livro
contribui para suscitar questionamentos, análises e reflexões
entre professores, pesquisadores
e alunos interessados na temática
educacional.
SUMÁRIO: O Distrito em Documentos; O Distrito na Voz dos
Atores: Encontros e Impressões; A
Escola em Documentos; A Escola
na Voz dos Atores: Uma Escola
“Em Visitas”; Um Móbile Caleidoscópico.
AUTOR: Luciano Plez De Melo
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,255
ISBN:9788546202201
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Memória Educacional
A obra apresenta relevância para
além das fronteiras de seu tempo
histórico e espaço geográfico. Por
meio de pesquisas de histórias de
vida, memórias e recordações pessoais é relatado o funcionamento
das escolas, suas práticas pedagógicas e festivas. É signi-ficativo
conhecer e preservar a memória
em especial no campo da educação, onde o saber teórico precisa
vir acompanhado da prática. De
modo semelhante, o saber da
experiência dos que nos precederam no trabalho educativo é um
complemento ao saber de nossa
própria experiência.
SUMÁRIO: Memória: uma das
dimensões na construção da identidade pessoal e profissional de
docentes de Presidente Prudente;
Memória Educacional de Presidente Prudente.
AUTOR: Lúcia Maria Gomes Corrêa
Ferri
PÁGINAS: 272
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/16
PESO: 0,330
ISBN:9788546203697
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Casa Familiar Rural e Pedagogia
da Alternância
Território de Formação do Agricultor

A presente obra, de cunho qualitativo, fundamenta-se em teóricos
da Juventude Rural/do Campo, da
Educação do Campo e do Território. Compreende-se que os elementos formativos que emergem
da construção desse território são
constitutivos da formação unilateral e da explicitação das contradições do sistema capitalista.
SUMÁRIO: A Casa Familiar Rural
do Vale do Jaguari: um território
de educação do campo?; CFRVJ:
Os sujeitos coprodutores do território; Elementos formativos do
território CFRVJ.

AUTOR: Angelita Zimmermann
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,320
ISBN:9788546203932
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Tecituras das Cidades
História, Memória e Educação

O tecido da cidade pressupõe lugares, a tecitura urbana invoca oA1:V10s sons e os sentidos. Trata-se
da polifonia de textos e imagens
na interação da experiência de
seus moradores, sujeitos sociais,
memorialistas e fantasmas. Todos
nós vivemos nossa escola, nossa
carteira, nosso caderno, nosso
livro. Todos nós vivemos nossos
professores e nossos colegas.
Restaram-nos a memória e o conhecimento, a amizade e a brincadeira, mas, talvez, mais do que
tudo, nos ficaram os testemunhos
do passado e esses não morrem.
SUMÁRIO: Praça da Luz, a tecitura da memória em um espaço
público: relato de uma experiência de ensino; O Colégio Luíza de
Marillac.
AUTOR: Yvone Dias Avelino
PÁGINAS: 280
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/16
PESO: 0,290
ISBN:9788546206438
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Interjeição

Modelos Pedagógicos de EaD

Um Fator de Identidade Cultural
do Brasileiro

Influências das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação

Este livro demonstra como as
interjeições devem ser descritas
e utilizadas pedagogicamente no
trabalho com o português como
língua não materna, a fim de
proporcionar ao aluno estrangeiro
uma aprendizagem que vise à sua
competência comunicativa.

A Educação a Distância vem
crescendo muito nos últimos anos
no Brasil, principalmente com o
aumento das tecnologias e as possibilidades de aulas online, existe
uma grande expectativa para este
cenário, mas também reflexões
sobre a relação entre teoria e a
prática. Esta obra é voltada para
o entendimento desses modelos
pedagógicos, como isso é aplicado
no Brasil e o que caracteriza essa
educação online.

SUMÁRIO: Ué?! Mas o que são
interjeições?; Nossa! A classificação!; Psiu! Aí vêm as interjeições
persuasivas.

AUTOR: Adriana Leite Do Prado
Rebello
PÁGINAS: 96
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,170
ISBN:9788546201846
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Espaços Museológicos e Educação
Formal
Este livro sintetiza a experiência
dos diversos autores na educação realizada nesse contexto. São
abordados temas de Ciências,
Astronomia, Física, Química, Biologia, Matemática, Jogos, Português e Literatura que refletem a
vivência concreta dos envolvidos
em planejar e implantar ações
educacionais em um espaço museológico mantido pela Prefeitura
Municipal de São José do Rio Preto
(Centro Integrado de Ciência e
Cultura-CICC).

SUMÁRIO: Contribuições teóricas
sobre Modelos pedagógicos de
EaD; Encontro com os cotidianos
de Modelos de EaD em IES do Brasil e de Portugal; Visão holística:
modelos pedagógicos de EaD.

SUMÁRIO: Astronomia em centros
e museus de Ciência: uma proposta transdisciplinar; Espaços
museológicos e o ensino de Física;
Espaços museológicos e o ensino
de Biologia.

AUTOR: Selma Dos Santos Rosa
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PESO: 0,185
ISBN:9788546205226
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Compreensões sobre Formação
Docente no Âmbito do Proeja
Do Discurso Estratégico ao Discurso
Comunicativo

Esta obra analisa a política de
formação docente para atuar no
Programa Nacional de Integração
da Educação Profissional com a
Educação Básica na modalidade
de Educação de Jovens e Adultos
(PROEJA), e desenvolvimento da
política na prática pedagógica dos
professores atuantes no programa.
SUMÁRIO: Trajetória na docência e
o objeto de estudo; Políticas para
o proeja e proposta de formação;
Formação docente: perspectivas
teóricas; Abordagem metodológica e contexto da pesquisa; Apresentação e análise dos dados da
pesquisa.

AUTOR: Sebastião Silva Soares
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,205
ISBN:9788546203048
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Educação Popular
Refundamentação e Vigência no Discurso
Latino-Americano

Este livro explicita, analisa e
costura discursos de referência
tecidos por autores e autoras latino-americanos, de reconhecida
contribuição à análise da Educação
Popular, na América Latina e
no Caribe, atentos aos seus desafios mais expressivos da atualidade.
SUMÁRIO: Educação Popular
(também) como processo de
contínua reinvenção de práticas e
reflexões político-educativas; Um
breve recorte do cenário discursivo
atual na América Latina: aspectos
sociopolítico, econômico, educacional, de gênero e étnico-racial.

AUTOR: Eduardo Jorge Lopes Da
Silva
PÁGINAS: 104
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/16
PESO: 0,143
ISBN:9788546202973
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Educação e Diversidade
Étnico-Racial
O livro consiste numa coletânea
de textos sobre a temática étnico-racial que são resultados de
estudos, pesquisas e experiências
dos autores na formação docente
sobre o tema. Assim, a obra se
apresenta como material importante a ser utilizado na formação
inicial e continuada de professores
ao tratar de aspectos legais e discussões teóricas sobre o tema, e
ainda abordar a prática pedagógica
e relato de experiência sobre a
temática diversidade étnico-racial.
SUMÁRIO: a Educação, cultura e
currículo: considerações para uma
sociedade multicultural; Currículo,
cultura e educação: tensões no
reconhecimento das identidades
culturais e sociais.

AUTOR: Aldieris Braz Amorim
Caprini
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PESO: 0,200
ISBN:9788546203789
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Relações de Gênero na Escola
Pública de Trânsito
Currículo e Representações Sociais

A autora cercou-se de um referencial teórico-metodológico interdisciplinar, considerando gênero,
identidade e cultura na busca por
compreender sua problemática
e apresentar ao público os resultados da pesquisa realizada na
Escola Pública de Trânsito, através
da análise do currículo e práticas
pedagógicas, onde discutiu como
se constroem e se reproduzem os
estigmas sobre as mulheres no
trânsito.
SUMÁRIO: Considerações sobre
Currículo; Educação para o Trânsito: A Necessidade de um Novo
Paradigma; : “Os Professores
como Intelectuais”: Entre Práticas
e Representações.
AUTOR: Tatiane De Jesus Chates
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,205
ISBN:9788546202607
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Ciganos Realidade e Anseios
Uma Proposta Pedagógica para Crianças e
Adolescentes das Etnias Ciganas

A primeira obra que trata da
educação escolar do povo Romani (Ciganos) no Paraná/Brasil.
Uma breve história da origem dos
ciganos, tendo como referência
autores clássicos, como Charles
Godfrey Leland e reconhecidos
como Frans Moonem além de
outros pesquisadores.
SUMÁRIO: a Breve história: origem
dos ciganos; Pesquisa etnográfica
com o grupo Horarranê; Ciganos
no Brasil: lutas por políticas públicas; Proposta pedagógica para
crianças e jovens das etnias ciganas; Experiência pedagógica para
conhecer e valorizar elementos da
cultura cigana.

AUTOR: Gilce Francisca Primak
Niquetti
PÁGINAS: 72
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PESO: 0,105
ISBN:9788546203420
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Ensino e Aprendizagem de
Didática no Curso de Pedagogia
Contribuições da Teoria Desenvolvimental
de V.V. Davídov

Este livro apresenta os resultados
de um estudo sobre didática no
curso de Pedagogia. Para isso se
utiliza da Abordagem HistóricoCultural de Vygotsky, Leontiev e
Luria, que discutem importantes
conceitos como conhecimento
cotidiano e científico, e do Ensino
Desenvolvimental de V. V. Davydov
que traz contribuições signi¬ficativas para a didática.
SUMÁRIO: A didática na formação
de professores no Brasil; A teoria
histórico-cultural e a didática;
O curso de pedagogia: contexto
concreto do ensino de didática; O
ensino de didática voltado à formação do pensamento teórico.

AUTOR: Marilene Marzari
PÁGINAS: 392
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/16
PESO: 0,460
ISBN:9788546203024
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As Complexas Tramas da
Inclusão Escolar

Formação, Saberes e
Representações

Formação Continuada de
Professores Alfabetizadores

O Trabalho do Professor de Educação
Especial

História de Vida de Helena Ferrari Teixeira
(2ª Edição)

O Pnaic na Unicamp (2013-2014)

Este livro destina-se aos interessados em compreender as complexas tramas políticas e sociais
da inclusão escolar, que envolve o
trabalho do professor de educação
especial. A autora, articulada às
mudanças políticas da/na educação especial no Brasil, direciona
o seu olhar para a constituição da
trajetória da formação de professores que atuam nessa área e para
o trabalho desenvolvido por esses
no cotidiano escolar.

Este livro reconstrói lembranças sobre uma mulher singular,
Helena Ferrari. Além de marcar
lugares, abriu janelas para outras
mulheres, não somente no espaço público da atuação política,
mas, especialmente, em espaços
públicos ocupados por homens
no cenário da cidade. Através dos
depoimentos de algumas das suas
alunas, recompõe-se também as
imagens de Helena Ferrari – professora – lugar que abandonou
em favor da sua paixão pela causa
coletiva e envolvimento político.

SUMÁRIO: A constituição da trajetória da formação de professores
em educação especial; O trabalho
do professor de educação especial
no contexto da inclusão.

AUTOR: Marileide Gonçalves
França
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,200
ISBN:9788546204366
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SUMÁRIO: Histórias de Vida e
Subjetividade: como cheguei até
aqui?; “Por entre Trilhas de Tijolos
Amarelos”.
AUTOR: Vantoir Roberto Brancher
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,160
ISBN:9788546202997
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Organizado por coordenadores e
supervisores do PNAIC/UNICAMP
anos 2013/2014, este livro apresenta, na primeira parte, discussões históricas e teóricas que são
complementadas, na segunda parte, com relatos de experiência de
formação, atribuindo ao volume a
completude necessária da aliança
entre teoria e prática de importância fundamental quando se pensa
em formação de professores.
SUMÁRIO: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – política de formação em alfabetização e
letramento; aprendizagem; sistematização e produção de conhecimento no contexto da Unicamp nos
anos de 2013 a 2014.
AUTOR: Ana Lúcia Guedes-pinto
PÁGINAS: 346
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PESO: 0,500
ISBN:9788546203475
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Gêneros Discursivos
e Letramento

Educação em Espaços de Privação
de Liberdade

Entorse na Comunicação entre
Professor e Aluno

O presente livro trata da relação
que há entre letramento e gêneros discursivos. Busca identificar
fatores de letramento advindos de
práticas pedagógicas com gêneros do discurso. Ele surge de uma
pesquisa etnográfica cujo corpus
de análise se compõe de produções textuais colhidas durante
toda uma prática com língua
materna em curso piloto de leitura
e produção de textos, numa perspectiva de pesquisa-ação.

Descerrando Grades

Uma Análise dos Enunciados
de Provas Escolares

SUMÁRIO: a Gêneros do discurso e
letramento; Procedimentos metodológicos e outros esclarecimentos sobre esta obra; Os gêneros
discursivos sob análise na prática.

AUTOR: Valmir Nunes Costa
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/16
PESO: 0,170
ISBN:9788546203239
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Este livro se preocupa em descerrar as grades que escondem a
realidade das salas de aula localizadas nos centros educativos e
prisões brasileiras para contribuir
com o fortalecimento das práticas
educativas vivenciadas nesses ambientes de privação de liberdade.
SUMÁRIO: “Pro dia nascer feliz”:
a educação escolar na perspectiva
de alunos em privação de liberdade; Ressocialização: as narrativas
de professores sobre a escola na
prisão; O conceito de ressocialização e sua relação com a pedagogia
do oprimido; Educação em prisões
e humanização: Reflexões a partir
da colonialidade e da descolonialidade do ser.
AUTOR: Carla Poennia Gadelha
Soares
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,290
ISBN:9788546203499
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Entorse na Comunicação entre
Professor e Aluno é um livro corajoso, no mínimo em dois sentidos:
primeiro porque o autor leva ao
público uma denúncia sobre os
enunciados de provas escolares
das instituições de ensino público
e privado em Luanda; segundo,
por sermos confrontados com um
arsenal de erros de concordância.
Este livro contribuirá para a erradicação do fenômeno que assola o
nosso ensino.
SUMÁRIO: Marco teórico; Análise
de Enunciados do Ensino Superior;
Marco Legal; Marco metodológico;
Marco Análitico.

AUTOR: António José Alexandre
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PESO: 0,170
ISBN:9788546204830
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Itinerários Versados
Questões, Sintonias e Narrativas
do Cotidiano

Neste livro, reunem-se narrativas
sobre as experiências de moradores e ativistas do bairro Restinga,
em Porto Alegre/RS, e problematizam-se as condições da produção
de identidades e individuações em
localidades usualmente denominadas como “periféricas”.
SUMÁRIO: aa Questões... perspectivas e inspirações no itinerário;
Diferença, cotidiano e pesquisa reflexiva; Sociologia, singularização
e individualismo latino americano;
Sintonias... Aproximações em
contextos de periferia; A periferia metropolitana da Cidade do
México: do cronotopo fundacional
vallechalquense às identidades do
e com o lugar.

Pedagogia Da Convivência:
Elza Freire

Representações Sociais e Projeto
Político-Pedagógico

Uma Vida Que Faz Educação

Esta obra é fruto de pesquisas
realizadas no campo da Teoria das
Representações Sociais. Traz como
objeto um importante instrumento
presente no saber-fazer das escolas, o Projeto Político-Pedagógico
(PPP). O leitor encontrará um texto
dinâmico na relação dessa teoria
com o PPP por meio das interlocuções dos professores do ensino
fundamental da escola pública e
da abordagem teórica adotada –
das Representações Sociais – que
fundamentou o estudo (abordagem
Estrutural e Processual).

O trabalho de pesquisa sobre Elza
Freire, esposa de Paulo Freire, é
retratado em parte aqui. Como
acontece com seus trabalhos, este
acompanha os demais que realizou em sua vida como profissional
da educação, especificamente no
campo da Educação de Adultos, e
como pesquisadora séria, compromissada, crítica e competente.
SUMÁRIO: a Apresentação da
autora, por um lado pela contemporânea e, por outro, a conterrânea; Prefácio; Leitura do mundo
e leitura da palavra; Elza: viver e
conviver a vida, escrever a história;
Pedagogia da convivência; Elza
Freire: educadora dos educadores;
Elza sempre.

SUMÁRIO: Projeto Político-Pedagógico e a participação docente;
Representações Sociais: História,
abordagem dimensional e estrutural em pesquisas na educação; Os
caminhos da pesquisa.

AUTOR: Leandro Rogério Pinheiro
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FORMATO: 14x21cm
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Cenas Escolares
Não é sem razão que há estudantes, hoje, que lutam para
afirmarem o seu protagonismo no
cenário escolar. Os indicadores
de que dispomos acerca da escola
apontam, continuamente, o fato de
que ela não vem cumprindo bem o
seu papel de educar – na verdade,
o mais importante – e tampouco o
de instruir. Educar pressupõe, necessariamente, a ideia de humanização e requer o diálogo. Dialogar
não é o mesmo que conversar.
Significa ouvir verdadeiramente
o outro e falar apenas quando se
tem algo verdadeiro a dizer. Por
isso, somente em liberdade é possível dialogar.
SUMÁRIO: Diversões escolares?;
Dificuldade de aprendizagem:
um conceito oriundo da educação
bancária; Diagnóstico: óculos ou
venda.
AUTOR: Elizabeth Tunes
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,185
ISBN:9788546203192
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Educação Inclusiva: Um Desafio
para o Século XXI
A obra Educação Inclusiva: um
desafio para o século XXI nos traz
a oportunidade de conhecer a real
situação do processo de inclusão
nos diferentes espaços e níveis
de ensino. Uma coletânea com
diferentes profissionais que atuam
na área da inclusão e apontam
caminhos diversos e viáveis para
que possamos superar os desafios
e alcançar os objetivos previstos
estabelecidos pela política de
inclusão.
SUMÁRIO: A reinvenção do cotidiano escolar: percepções de
docentes
de turmas regulares sobre a inclusão; Educação inclusiva: as concepções de um grupo de educadores; Observatório da educação.

AUTOR: Irene Elias Rodrigues
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PESO: 0,170
ISBN:9788581489407
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Formação de Professores
Este livro é o resultado de uma coletânea de artigos de profissionais
da área de educação, empenhados
na pesquisa de boas práticas de
formação de professores na busca
de resultados transformadores na
qualidade da educação do nosso
país. São profissionais atuantes,
conhecedores da realidade investigada e que poderão contribuir
com a reflexão do leitor nos temas
abordados.
SUMÁRIO: Saberes docentes;
Práticas pedagógicas na alfabetização: do dizer ao fazer; Grandezas e medidas na perspectiva do
Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa; Reflexões sobre a
adaptação curricular na perspectiva bilingue para o aluno surdo.

AUTOR: Claudia Zuppini Dalcorso
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,105
ISBN:9788581487380
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A Formação de Professores de
Geografia
Contribuições para Mudança de
Concepção de Ensino

Este livro reúne textos de diferentes autores da área do ensino da
Geografia. Tem como propósito
trazer contribuições para mudanças na concepção de ensino
e de aprendizagem do objeto de
conhecimento nesta área. Ademais, enfatiza a formação inicial e
continuada de professores dessa
disciplina.
SUMÁRIO: A complexidade da formação de professores de Geografia e reflexos na prática de ensino;
A formação de professores dos
Anos Iniciais da Educação Básica:
contribuições para o ensino de Geografia; Contribuições dos cursos
de formação continuada.

AUTOR: Jacks Richard De Paulo
PÁGINAS: 64
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PESO: 0,055
ISBN:9788546203567
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Políticas e Gestão da Educação

Inclusão e Diversidade

Proposições, Pesquisas e Reflexões

Repensando Saberes e Fazeres na Educação Profissional, Técnica e Tecnológica

Destinada a pesquisadores, professores e estudantes (tanto de
graduação quanto de pós-graduação em Educação e áreas afins),
esta coletânea consiste num
importante subsídio para todos os
interessados em compreender e/
ou empreender novos estudos e
pesquisas sobre políticas e gestão
da educação, bem como acerca de
seus rebatimentos e implicações
no plano dos sistemas/redes de
ensino e das unidades escolares.
SUMÁRIO: Gestão educacional e
escolar na contemporaneidade:
tecendo algumas considerações;
Plano nacional de educação: política de estado para a educação;
Escola de tempo integral no Brasil.

A demanda por inclusão é uma
questão recorrente nas publicações atuais. Todos se questionam
sobre a necessidade, a viabilidade,
a operacionalidade da inclusão em
suas diferentes esferas e nuances.
Os Institutos Federais de Educação são um grande exemplo de
uma política de inclusão posta em
marcha no Brasil. A tentativa de
expandir e qualificar a educação,
nos diferentes níveis e modalidades em que essas instituições
atuam, são um breve exemplo do
quanto a inclusão, pela educação,
é um projeto inadiável.
SUMÁRIO: Inclusão e diversidade
no IF Farroupilha: repensando um
trajeto institucional; Ações inclusivas no campus Alegrete: entre
ideias e ações.

AUTOR: Silvio Cesar Nunes Militão
PÁGINAS: 168
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,213
ISBN:9788581489414
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Pesquisas e Experiências
da Profissão Docente

Educação Superior a Distância
no Brasil

O fio condutor desta obra, de doze
capítulos, é a formação contínua
do professor da educação básica,
relacionada com a construção dos
Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação
Básica de Mato Grosso (Cefapros).
As produções transitam pela
legislação, formação contínua, inclusão, formação de alfabetizador,
história e trajetória dos programas
e projetos formativos evidenciando
a necessidade de redimensionamento das políticas de formação
docente.

O Percurso das Políticas Regulatórias

SUMÁRIO: Formação continuada
de professores: uma análise da secretaria estadual de Mato Grosso;
Formação continuada dos professores em exercício: do projeto da
escola à política pública.
AUTOR: Kilwangy Kya Kapitango-a-samba
PÁGINAS: 320
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PESO: 0,490
ISBN:9788546205561
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Este livro tem por objeto o processo de formulação e implementação das políticas públicas que
regulamentam a educação superior a distância (EAD) no Brasil.
Estuda o processo de formação
e transformação da EAD, procurando compreender o fenômeno
sócio-histórico de embates acerca
dessas políticas regulamentadoras. Faz um recorte temporal
no período de 1996 a 2010, tendo
como referência inicial a abertura
de uma nova etapa para a educação no Brasil com a promulgação
da Lei nº 9394/1996.
SUMÁRIO: Breve Histórico da
Educação a Distância no Brasil;
Definições e Características da
Educação a Distância.
AUTOR: Márcio Dolizete Mugnol
Santos
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,145
ISBN:9788546204892
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Educação Profissional no Brasil
Atores e Cenários ao Longo da História

Este livro constrói um retrato da
Educação Profissional no Brasil,
tomando como ponto de partida as
relações e tensões entre trabalho, escola e profissionalização,
vistas de uma perspectiva histórico-sociológica. Faz uma breve
recuperação histórica das concepções e práticas que marcaram
o desenvolvimento da Educação
Profissional na sociedade brasileira, desde o período da colonização
até nossos dias, com destaque
para as políticas públicas gestadas
durante os governos de Fernando
Henrique Cardoso (1995-2003) e
Luiz Inácio da Silva, Lula (20032011).
SUMÁRIO: A educação profissional
ontem e hoje; Trabalho, profissão e
escolarização.
AUTOR: Silvia Maria Manfredi
PÁGINAS: 476
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/16
PESO: 0,720
ISBN:9788546206452
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Sei Navegar na Internet

Conversa com Alfabetizadores

Serei eu um Letrado Digital?

O livro Conversas com Alfabetizadoras surge em um momento
em que a autora, enquanto formadora, é questionada por muitos
educadores sobre o que pode e o
que não pode acontecer em uma
prática alfabetizadora, além dos
números que denunciam o descaso com a alfabetização no país. O
livro foi dividido em três capítulos:
Escrita, Leitura e Ações Metodológicas. No primeiro capítulo,
traz uma reflexão sobre a escrita
em um processo inicial além da
ortografia.

As tecnologias digitais se inovam
e crescem mais a cada dia. Saber
navegar hoje pela internet é comum. Tanto que no conceito de alfabetização e letramento digital, é
normal os alunos trazerem para a
sala de aula seus conhecimentos e
práticas adquiridos pela habilidade
de navegação. Erida Souza Lima
traz em Sei navegar na internet:
serei eu um letrado digital? diversos conceitos, mapeando possibilidades e alternativas para o usuário
e o estudante que hoje necessitam
saber manusear as novas tecnologias de comunicação.
SUMÁRIO: Alfabetização e letramento; Alfabetização digital;
Letramento digital; Interação e
interatividade.
AUTOR: Erida Souza Lima
PÁGINAS: 112
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PESO: 0,150
ISBN:9788546205554
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SUMÁRIO: Consciência Fonológica
e Letramento: como os Professores Articulam esses Saberes no
Processo de Alfabetização dos Discentes?; Decodificar e Ler: como
esses Saberes se Articulam na
Busca da Compreensão e Interpretação do Texto?
AUTOR: Edna Cristina Oliveira
Lima
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PESO: 0,225
ISBN:9788546206346
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As Diferenças Transitam nas
Escolas
Mal-estar, Inclusão Social e Diversidade

Esta obra traz em sua essência o
enfrentamento. Ressalta a segregação que percorre as escolas
brasileiras, mas que também se
instala em outros países, bem o
sabemos. O que estaria se afastando ou sendo colocado de lado,
em uma civilização que, a princípio, se propõe integradora? Quando os sujeitos se agrupam para
fazer cultura, buscam proteção,
mas a linguagem, esse dom que
nos humaniza como importante
instrumento na transmissão, nem
sempre cumpre sua função.
SUMÁRIO: As Diferenças transitam
nas escolas; Gênero e docência:
elementos para reflexão acerca de
mulheres/professoras rurais em
Minas Gerais.
AUTOR: Carla Mercês Da Rocha
Jatobá Ferreira
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PESO: 0,185
ISBN:9788546205547
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Ludicidade
Desafios e Perspectivas em Educação

A ludicidade e a cultura são importantes pontos entrelaçados no
processo de formação e de aprendizagem. A obra Ludicidade: Desafios e Perspectivas em Educação
desenvolvida pelo Grupo “Aprendizagem Lúdica: Pesquisas e Intervenções em Educação e Desporto”
da Universidade de Brasília têm
como objetivo discutir a ludicidade
aplicada à educação em suas mais
diversas dimensões e estratégias
didáticas criativas favorecedoras
de aprendizagem, em interface
com a educação contemporânea.
SUMÁRIO: A ludicidade como
estratégia didática favorecedora
de aprendizagens significativas e
criativas; Aprendizagem lúdica,
transdisciplinaridade e pedagogia
de projetos.
AUTOR: Antônio Villar Marques De
Sá
PÁGINAS: 260
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PESO: 0,310
ISBN:9788546206056
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Estudos em Português Língua
Estrangeira
Homenagem à Profa. Dra. Regina Célia
Pagliuchi da Silveira

Este livro aborda temas como
cultura, interculturalidade, ensino
e formação de professores, Celpe-Bras, pronúncia do português
brasileiro e lexicografia voltada
para o ensino- aprendizagem de
PLE. O volume congrega textos
elaborados por pesquisadores de
diferentes universidades brasileiras e direciona- se tanto para
quem se inicia na temática do PLE
quanto para docentes, especialistas e outros profissionais interessados nessa promissora área dos
estudos da linguagem.
SUMÁRIO: Regina Pagliuchi em
primeira pessoa; os textos de leitura nos cenários de interlocução
em Tarefas.
AUTOR: Cassiano Butti
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,280
ISBN:9788546204465
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SINTEP BG/PA
Inventário da Luta dos Trabalhadores da
Educação em Mais de Três Décadas

A temática desta obra é vinculada
à compreensão das intrincadas
relações que se dão no fazerser democrático e nas ações do
movimento sindical, tendo em
vista que o problema fundamental que se coloca nesse estudo é
entender o sentido da democracia
e da autonomia a partir de como,
com quem, a quem, em que lugar
o movimento representa o esforço
de compreender a educação, a
sociedade e a escola como processos reinventados, inseparáveis da
crítica ao modelo em que se vive.
SUMÁRIO: Historicizando o sindicalismo em Barra do Garças;
Eleições na Subsede: festa da
democracia e da organização dos
trabalhadores da educação.
AUTOR: Odorico Ferreira Cardoso
Neto
PÁGINAS: 302
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/16
PESO: 0,369
ISBN:9788546205127

Educação

53

Ciências Humanas

Ensino de História e a Arte

Palavras Que Contam

Horizontes Abertos

Diálogos e Práticas Pedagógicas

Linguagem, Formação Docente e Educação
Infantil

Percursos e Caminhos da História da Educação Paulista

Os professores muitas vezes são
responsabilizados pelos baixos
índices do nível de educação, atribuindo essa culpa à falta de formação ou autonomia e autoridade.
Esta obra analisa como os discursos dos professores são tratados
em uma formação continuada na
educação infantil, o que levou à
desqualificação profissional e à
perda de controle sobre o próprio
trabalho, afetando o conteúdo da
prática educativa.

A História da Educação Brasileira tem sido objeto de estudo de
muitas instituições e tem a importância de preservar a memória
educacional do país. A coletânea
intitulada Horizontes abertos: percursos e registros da história da
educação paulista congrega distintos capítulos que se unem pelo
interesse comum de recuperar,
apresentar e preservar a história
educacional paulista, notadamente
da cidade de Sorocaba e região.

SUMÁRIO: Desafios de se trabalhar o ensino de História na rede
pública municipal de Uberlândia;
Ensino de História: que histórias
são essas?

SUMÁRIO: Pesquisas sobre formação de professores: há escuta para
os discursos docentes?; Formação
docente: a palavra do professor
conta?; Discursos docentes em
formação: como se constituem os
enunciados das professoras?

SUMÁRIO: Professores vão às
ruas: o professorado pau lista
entre conquistas e derrotas; Laboratório de ver para saber fazer:
a primeira escola de aplicação
vinculada à única escola normal
livre municipal de Sorocaba.

AUTOR: Márcio André Da Silva
Aluize
PÁGINAS: 300
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PESO: 0,369
ISBN:9788546205417

AUTOR: Bruna Molisani Ferreira
Alves
PÁGINAS: 268
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PESO: 0,360
ISBN:9788546205523

AUTOR: Jane Soares De Almeida
PÁGINAS: 332
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PESO: 0,490
ISBN:9788546206179

O fazer histórico não se localiza somente na observação das
narrativas do passado, o fazer
histórico está no hoje, se constrói
no cotidiano, nas salas de aula, em
específico nas aulas de História.
Mas como tratar os conteúdos de
História de forma a propiciar aos
alunos uma interação ativa com
essa ciência do conhecimento que
é indissociável da construção do
repertório cultural e da identidade
histórica dos sujeitos? Este livro
traz um diálogo sobre esta e demais questões inerentes ao ensino
de História na contemporaneidade.
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Práticas de Ensino

Aprenda Pronúncia do Inglês

Teoria e Prática em Ambientes Formais e
Informais

Este livro foi escrito por um professor brasileiro para aprendizes
brasileiros. Enquanto a maioria
dos manuais de ensino de inglês
visualiza o marcado global, este
livro enfoca problemas específicos
do aprendiz brasileiro. Peculiaridades de pronúncia de estruturas
silábicas do inglês são contrastadas com as do português brasileiro, dando ao aluno a oportunidade
de usar o conhecimento prévio da
sua língua materna para facilitar a
percepção e construção dos sons
da língua alvo. O diferencial deste
livro é sua característica metodológica – a leitura grafêmico-fonológica.

Há algum tempo os estudiosos da
educação tem voltado cada vez
mais seus olhares para a educação
que ocorre fora dos ambientes
tradicionais como escolas ou universidades. Ainda que exista uma
fragilidade no ensino brasileiro,
aumentam o número de grupos de
pesquisas voltados a entender a
importância desses outros espaços, os quais também colaboram
para a formação dos indivíduos.
SUMÁRIO: Podemos afirmar que
“não há nada mais prático que
uma boa teoria”?; A educação não
formal enquanto campo de pesquisa no Brasil: algumas considerações e levantamentos preliminares.
AUTOR: Luis Fernando Tosta
Barbato
PÁGINAS: 328
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PESO: 0,385
ISBN:9788546204311
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SUMÁRIO: Fonemas vocálicos;
Classificação das vogais; Pronúncia das vogais; Fonemas consonantais.
AUTOR: Nelson José Fontoura De
Melo
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/16
PESO: 0,110
ISBN:9788546205332
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Formação Docente, Estágio
Supervisionado e Práticas
Pedagógicas
Este livro discute a formação
docente e práticas pedagógicas
no meio universitário amazônico,
trazendo reflexões sobre as experiências dos acadêmicos e o papel
dos estágios supervisionados, que
se tornam elementos de estudo,
possibilitando a formação de um
profissional reflexivo. Além disso,
o livro também questão do “amor
à profissão” e o “dom” para ser
professor, desconstruindo essas
expressões com base em um novo
perfil de professor.
SUMÁRIO: Estágio supervisionado
e metodologia do ensino/aprendizagem das ciências da natureza:
desafios e possibilidades; Projeto
Didático de Gênero (PDG).

AUTOR: Leni Rodrigues Coelho
PÁGINAS: 264
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PESO: 0,400
ISBN:9788546205141
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Professor Genial
Professor Genial é a expressão
que faz analogia a uma “rara
espécie” na estrutura educacional
docente brasileira. Isto porque
se reveste de contraposições a
muitas ações até então realizadas
por muitos educadores do país no
sentido de “melhorar o sistema
educativo do Brasil” com fórmulas
e indicações, teóricas e práticas,
para minorar o sofrido cenário
educacional verde e amarelo.
Simultaneamente, a leitura lhe
permitirá entender porque nossos
alunos apresentam resultados sofríveis em exames internacionais
de educação.
SUMÁRIO: O ser Genial; O início
da docência Genial; O meio de
inserção e o letramento científico; A ação Genial; A percepção; A
interpretação pela competência.
AUTOR: Gilson Rocha Reynaldo
PÁGINAS: 104
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PESO: 0,143
ISBN:9788546205769
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Panorama da Instrução Primária
no Brasil
Apresentado por Justino Magalhães (Instituto de Educação da
Universidade de Lisboa), Panorama da Instrução Primária no
Brasil objetiva reunir textos produzidos no âmbito dos Programas
de Pós-Graduação no Brasil que
discorrem sobre diferentes aspectos relacionados com o ensino de
primeiras letras, instrução primária, professores primários, educação doméstica, castigos escolares,
arquitetura da escola primária,
educação agrícola e profissional,
formação do marinheiro, educação pré-escolar, escola de ensino
fundamental.

O Papel Formativo da Filosofia
Muito se tem falado sobre a importância da Filosofia na formação
humana e, em especial, na formação das novas gerações, ainda que
os caminhos atuais da sociedade
apontem, muitas vezes, para a
não valorização da presença da
Filosofia e das Humanidades, em
geral, nos processos formativos.
Essa obra se organiza em torno
das possibilidades formativas da
Filosofia nos ensinos Fundamental, Médio e Superior e na formação de Educadores, com a intenção
de incentivar e estimular a continuidade das investigações na área
filosófica.

SUMÁRIO: Gênero e experiências
docentes em aulas de primeiras
letras na primeira metade do século XIX em São Paulo.

SUMÁRIO: Filosofia e formação
pessoal: uma problemática central
para a Filosofia da Educação; A
Filosofia e as novas fronteiras da
formação; Ética, Filosofia e autoridade pedagógica.

AUTOR: Simone Silveira Amorim
PÁGINAS: 380
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/16
PESO: 0,500
ISBN:9788546206773

AUTOR: Marcos Antônio Lorieri
PÁGINAS: 276
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PESO: 0,350
ISBN:9788546205776
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A Educação Básica Brasileira no
Século XXI

Histórias e Memórias da Escolarização das Populações Rurais

Educomunicação Popular
e Mestiça

Dilemas, Desafios, Limites e Possibilidades

Sujeitos, Instituições, Práticas, Fontes E
Conflitos

Transformação das presenças

Uma educação sem exclusão é um
dos temas essenciais no Estado de
direito no Brasil, mas é claramente afetada pelas políticas públicas
e sociais, flexibilização e precarização das condições de trabalho,
ajustes econômicos e privatizações. Chegamos ao século XXI,
parafraseando o poeta, “Educação:
a que(m) será que se destina?” O
presente livro procura discutir os
limites e possibilidades da educação básica brasileira no século XXI.
SUMÁRIO: A origem do transporte
escolar na legislação brasileira
(1824-2014): uma conquista para a
educação básica?; O ensino médio
na atualidade: pontos e contrapontos nas políticas e legislação
educacional.
AUTOR: Wellington Ferreira De
Jesus
PÁGINAS: 364
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PESO: 0,430
ISBN:9788546205899
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As pesquisas apresentadas neste
livro têm como objetivo compreender as transformações, permanências e conflitos no que se refere à
história dos processos educativos
implementados no meio rural. Até
o final dos anos 1950 e princípio
de 1960, era nas instituições de
ensino rural que mais de 60%
dos brasileiros se alfabetizavam,
trabalhavam e residiam no meio
rural. Contudo, as escolas rurais
ficaram relegadas a um segundo
plano.
SUMÁRIO: A literatura como fonte
para o estudo da educação das populações rurais em Minas Gerais
no final do século XIX.

AUTOR: Sandra Cristina Fagundes
De Lima
PÁGINAS: 496
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PESO: 0,720
ISBN:9788546206636
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Esta obra propõe uma educomunicação engajada, compromissada
em sua abertura ao outro. Para
além das estruturas clássicas
dominantes da educação formal e
da mídia de massas, defendemos
uma práxis popular, mestiça e em
movimentos, geradora de uma
nova força de gestão curricular
e educacional – as ecorregiões
educomunicativas.
SUMÁRIO: Construindo nossa
compreensão; Formação e comunicação em processo; Poder
interveniente; Subjetividade e
eco-organização educomunicativa;
O desafio prático.

AUTOR: Henrique Oliveira De
Araújo
PÁGINAS: 252
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/16
PESO: 0,285
ISBN:9788546206216
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Das Lutas Políticas ao
Reconhecimento Jurídico
Relacões Raciais, Ensino Superior e Ações
Afirmativas no Brasil

As políticas de ação afirmativa
foram duramente criticadas ao
longo da década que se inicia em
2002 com a adoção de cotas pelas
universidades fluminenses, o
que se estendeu até 2012 com a
manifestação do Supremo Tribunal
Federal. A Suprema Corte, na ocasião, considerou que tais políticas
não feriam quaisquer princípios
constitucionais.
SUMÁRIO: Políticas de ação
afirmativa e debate sociojurídico:
os instrumentos e passos de uma
ação judicial; A pesquisa e seu
traçado metodológico; Democracia
racial: desconstrução de um mito;
Ações afirmativas: contextos e
significados.

Para Além das Cotas
Contribuições Sociológicas para o Estudo
das Ações Afirmativas Nas Universidades
Brasileiras

Neste livro, o autor nos apresenta
o cenário de um importante momento histórico de debates sobre
o avanço de direitos no Brasil,
em especial sobre o momento de
intensas discussões em torno das
políticas de ação afirmativa para a
população negra.
SUMÁRIO: a A construção da
nação: raça, ciência e teoria social;
Universidade e políticas contemporâneas de ação afirmativa; Cotas
para negros na Universidade do
Estado de Mato Grosso.

AUTOR: Priscila Martins Medeiros
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PESO: 0,255
ISBN:9788546205394

AUTOR: Paulo Alberto Dos Santos
Vieira
PÁGINAS: 292
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,350
ISBN:9788581485836
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Mídias na Formação de
Professores (As)
Limites e Possibilidades

Um mapeamento do terreno
brasileiro, por meio da análise de
um programa de formação denominado “Mídias na Educação” e,
observação in loco de programas e
políticas de orientação do uso das
tecnologias nas escolas portuguesas expressa que a função como
educador é contribuir para que as
tecnologias e mídias no espaço
da escola e da sala de aula sejam
problematizadas e significadas
pedagogicamente.
SUMÁRIO: a Diálogos Iniciais;
Mapeando o Terreno; O Programa
Mídias na Educação: Abordagem
Inicial; Interface das Pesquisas
sobre Mídias e Educação: Breve
Panorama.
AUTOR: Denise Rosana Da Silva
Moraes
PÁGINAS: 280
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,370
ISBN:9788546204441
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Educação, Terra e Liberdade
Princípios Educacionais do MST em Perspectiva Histórica

Este livro destaca como o movimento social dos Sem Terras tenta
solucionar o problema do acesso
a meios de produção trabalhando
tanto na área política, econômica
e social, como também com as
armas da crítica e a ajuda da educação popular. Assim, a reforma
agrária está imbricada em uma
perspectiva que inclui um movimento pedagógico global para
os estudantes, os professores,
a população em geral, tentando
lograr muito mais do que a mera
alfabetização.
SUMÁRIO: História, educação e
crise agrária no Brasil contemporâneo; A problemática da concentração fundiária no Brasil e suas
conseqüências.
AUTOR: Carlos Bauer
PÁGINAS: 224
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/16
PESO: 0,285
ISBN:9788546200627
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O (Des)Preparo do/a Professor/a
na Presença dos/as Estudantes
com Deficiência
Nesta obra, a autora disserta
sobre os sentidos da formação
continuada em práticas educativas
inclusivas para professores e professoras, no intuito de entender a
queixa do (des)preparo docente na
presença do aluno e da aluna com
deficiência no ensino comum.
SUMÁRIO: Implicações da pesquisadora com a Investigação; Abordagens quantitativas e qualitativas
em educação; As pessoas com
deficiência como demanda educatica e a posição do/a professor/a
no contexto: desafios da formação
para a educação inclusiva; Os
significados/sentidos da formação continuada na perspectiva da
relação com o saber.
AUTOR: Walquíria Silva Lúcio
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/16
PESO: 0,255
ISBN:9788581488530
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E-learning Corporativo
Estrutura e Avaliação

A autora discute a questão da avaliação do e-learning no ambiente
corporativo a partir de suas pesquisas sobre o tema na Austrália e
no Brasil. É proposto um sistema
de avaliação, com instrumentos de
avaliação de aprendizagem, satisfação e resultados. Destacam-se: a sensibilização das pessoas para
a avaliação; - a operacionalização
do sistema em parceria com desenvolvedores; - e a necessidade
de teste.
SUMÁRIO: E-learning: conceitos básicos; Aprendizagem nas
organizações; Avaliação de e-learning; Práticas de e-learning de
empresas na Austrália; Práticas de
e-learning de empresas no Brasil;
Comparando o e-learning na Austrália e no Brasil.
AUTOR: Bianca Smith Pilla
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,185
ISBN:9788581489636
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Pedagogia Hospitalar e Formação
Docente

Famílias com Crianças em
Situação de Deficiência

A Arte de Ensinar, Amar e se Encantar

Desafios e Possibilidades

A Pedagogia Hospitalar é algo
pouco falado e conhecido no Brasil, infelizmente muitas pessoas
não têm acesso a essa informação
e, por conta disso, quando crianças e jovens precisam se afastar
da escola para ter um tratamento
de saúde, acabam perdendo o
seu rendimento escolar. Maria
do Carmo da Silva Mutti traz, em
sua obra Pedagogia Hospitalar e
formação docente.

As autoras apresentam os inúmeros desafios vividos por duas
famílias que têm uma criança
com paralisia cerebral: superar a
decepção ou mesmo a vergonha
inicial, além dos medos, dúvidas,
inseguranças e os preconceitos;
administrar a sobrecarga decorrente das exigências específicas de
cuidar e educar esta criança.

SUMÁRIO: Caminhos da pesquisa;
Educação e saúde; Legislação e
etapas percorridas; Pedagogia
hospitalar e humanização; Formação de professores para atuar
no atendimento a escolares em
tratamento de saúde.
AUTOR: Maria Do Carmo Da Silva
Mutti
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PESO: 0,220
ISBN:9788546206049
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SUMÁRIO: Abordagem sistêmica
da família; A criança em situação
de deficiência; Paralisia cerebral;
O casal com um filho em situação
de deficiência; Método; Resultados.

AUTOR: Ana Paula Pertussati
Teperino
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,180
ISBN:9788546203529
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Pesquisa Científica
Do Planejamento à Divulgação

S Este livro foi elaborado a partir
da necessidade encontrada pelos
autores em suas disciplinas de
metodologia científica e nas orientações de trabalhos de conclusão
de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado. A obra
reúne as informações que vêm
sendo disseminadas em sala de
aula e em reuniões de orientação,
a partir da experiência dos autores, e que precisam ser transformadas em conhecimentos pelos
alunos.
SUMÁRIO: Aspectos éticos da
pesquisa científica; Estrutura
do trabalho científico; Pesquisa
científica: abordagens e classificações; Procedimentos de pesquisa:
revisão sistemática.
AUTOR: Sonia Maria Marques
Gomes Bertolini
PÁGINAS: 302
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,369
ISBN:9788546204427

Educação

60

Ciências Humanas

História Intelectual e Educação
Trajetórias, Impressos e Eventos

O livro está situado em uma interseção entre a história da educação
e a história intelectual e a partir
desse ponto lança-se em uma
investigação sobre o conceito de
intelectual, entendendo-o como
resultado de operações historiográficas. Os capítulos desta obra
se dedicam particularmente à
investigação da prática social de
intelectuais, enquanto dialogam
com tradições intelectuais do Brasil e do exterior.
SUMÁRIO: História Intelectual e
História dos Intelectuais: Diálogos
Acerca da Escrita da História da
Educação; Mariana Coelho: Educação e Emancipação Feminina; Eny
Caldeira e a Formação do Campo
Educacional no Paraná.
AUTOR: Carlos Eduardo Vieira
PÁGINAS: 432
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/15
PESO: 0,610
ISBN:9788581487670
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Políticas Educacionais
na Amazônia

Profissão Docente na Educação
Superior

Estado, Democracia, Sociedade Civil e
Participação

Múltiplos Enfoques

Este livro apresenta um estudo
acerca das políticas educacionais
na Amazônia, especificamente no
município de Breves, no arquipélago do Marajó-PA. Os municípios
da região são os que têm o menor
Índice de Desenvolvimento Humano do estado e fazem parte das
estatísticas oficiais como os piores
do país.
SUMÁRIO: Políticas educacionais
na amazônia: estado, democracia,
sociedade civil e participação; Dos
campos para a floresta: um pedaço
do Marajó quase desconhecido; A
organização do ensino no município de Breves: propostas e práticas
para democratização da educação
pública.
AUTOR: Alexandre Augusto Cals E
Souza
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,255
ISBN:9788546200764
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O livro traz reflexões sobre a formação, os saberes e as práticas do
profissional que atua na docência
na educação superior e tecnológica, uma abordagem que se
torna ainda mais relevante nesse
momento de expansão da educação superior no país. O presente
livro trata de identidade e desenvolvimento profissional, sem nunca
esquecer que a formação docente
não pode prescindir da dimensão
prática do trabalho em educação.
SUMÁRIO: Desenvolvimento
profissional docente na educação
superior: elementos para uma
reflexão sobre (re)configurações
da docência na universidade; Ser
ou estar professor na educação
superior, eis a questão.
AUTOR: Geovana Ferreira Melo
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/15
PESO: 0,310
ISBN:9788581488851
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Ensino, Currículo(s) e Formação
Docente
Mandala(s) Como Expressão da Omnilateralidade e das Ciências/

Este livro apresenta um estudo
sobre o currículo através da mandala, para auxiliar na formação de
professores de Ciências, conseguindo passar por temas importantes e atuais, como: problemas
em sala de aula; indisciplina; falta
de recursos didáticos e falta de
uma boa formação docente.”
SUMÁRIO: O que Significa Currículo?; Um Pouco de Filosofia da
Ciência para Compreender Currículos; Currículo e Formação Docente; O Currículo como Mandala.

AUTOR: Raphael Alves Feitosa
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/15
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Deficiência Múltipla

História de Instituição Escolar

As Técnicas Mapa e Caminho no Apoio à
Inclusão

Proposta de Ensino Integrado Alicerçado
em um Projeto Pedagógico Resistente ao
Golpe Militar de 1964

Esta obra pretende mostrar a
aplicação das técnicas MAPA e
CAMINHO na execução de ações
para conseguir a inclusão de alunos com deficiência múltipla tendo
como ideia norteadora as necessidades individuais de cada aluno
num processo centrado na pessoa
e o conceito de interação família-escola-comunidade como base
necessária para que ela aconteça.
SUMÁRIO: Deficiência múltipla:
desafios múltiplos; A deficiência
múltipla e a inclusão escolar;
Redes sociais: estratégias de apoio
à inclusão; As técnicas mapa e
caminho; O programa de apoio
à inclusão utilizando as técncias
mapa e caminho.

AUTOR: Maria Da Piedade Resende Da Costa
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FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,170
ISBN:9788581489247
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Neste livro de História da Educação, especificamente de História
de Instituições Escolares, recupera-se por meio da história oral
temática, o projeto político e pedagógico de cunho construtivista
da Escola Estadual Professor José
Inácio de Sousa-MG, que resistiu à
ditadura militar imposta pelo golpe
militar de 1964 produzindo inovações educacionais extraordinariamente ricas para aquele período
de repressão.
SUMÁRIO: O espectro da educação no brasil da década de 1960 a
1980; História da Escola Estadual
Professor José Ignácio de Sousa na década de 60: da origem à
estruturação do projeto.
AUTOR: Carlos Antônio Barbosa
Firmino
PÁGINAS: 432
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/15
PESO: 0,610
ISBN:9788581488493
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Atitude curricular: letramentos
críticos nas brechas da sala de
aula de línguas estrangeiras

Linguística Aplicada em Contextos
Legais

Aprender a Ser Professor
Aportes de Pesquisa Sobre o PIBID

Este livro se propõe a estabelecer uma ponte entre as áreas de
Linguagem e Direito. Destina-se,
em especial, ao público acadêmico
de graduação e pós-graduação das
áreas de Letras/Linguística e
Direito e revela como as pesquisas
em linguagem podem contribuir de
maneira relevante para o estudo
da prática jurídica.

O ciclo de debate sobre o PIBID
iniciado nesta obra resulta da associação de equipes de pesquisa,
articuladas por meio do Programa
Observatório da Educação (OBEDUC/CAPES), que desenvolvem
estudos sobre desenvolvimento
profissional docente e inovação
pedagógica.

SUMÁRIO: Questões do tempo atual e o ensino de inglês; Epistemologias do tempo atual e a formação
do professor de inglês; Mudam-se
os tempos, muda-se o ser? Atitudes e ressignificações.

SUMÁRIO: Linguagem e Direito:
diálogos e aproximações; Práticas discursivas: a interpretação,
a argumentação e a atribuição de
face; Direito e linguagem: aspectos filosóficos; Argumentação:
panorama teórico e questões para
análises empíricas; Trabalhos de
face e os limites da impolidez no
discurso jurídico.

SUMÁRIO: “Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência: apontamentos sobre editais
e formação de professores da
Educação Básica; Aprendizagem
da docência no PIBID: o que dizem
futuros professores de Sociologia
do Ceará?; Valorização e estímulo
à docência: avanços e limites na
perspectiva de egressos do PIBID
em Minas Gerais.

AUTOR: Ana Paula Martinez Duboc
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FORMATO: 14x21cm
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O livro aborda a formação docente
pela perspectiva do profissionalismo adaptativo, que propõe o
desenvolvimento da agência dos
professores e a adaptação destes
aos diversos contextos sociais e
culturais presentes na sala de
aula. Em relação ao ensino de
língua estrangeira, especificamente o inglês, a atitude curricular se
volta para o letramento crítico e os
novos papéis da língua inglesa e do
professor no mundo globalizado.
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Professor e Livro Didático

Reflexões sobre a Modernidade

uma Relação Pendular

Este livro propõe uma discussão interdisciplinar que aborda a
noção de “modernidade” em suas
acepções estéticas, literárias e
políticas. Os ensaios nele reunidos,
assinados por renomados pesquisadores brasileiros e estrangeiros,
tratam de diversos assuntos ligados às Artes e às Ciências Humanas. O conjunto oferece, assim,
instigantes reflexões sobre esta
noção ainda tão pertinente para o
debate no campo das Humanidades.

Este livro traz uma análise, sob a
perspectiva do discurso, da constituição da identidade profissional
do professor de língua inglesa em
sua relação com o livro didático,
bem como das dinâmicas de poder
e resistência que atravessam o
contexto dessa relação.
SUMÁRIO: Identidades: percurso
histórico; Livro didático; Análise do
discurso; Percurso metodológico;
Identidades em discurso: posições
fortalecedoras do livro didático na relação com o professor;
Identidades em discurso: fatores
enfraquecedores do livro didático
na relação com o professor; Uso
e ousadia de professores em suas
relações com o livro didático.

AUTOR: Juliana Orsini Da Silva
PÁGINAS: 272
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/15
PESO: 0,400
ISBN:9788581488707
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SUMÁRIO: Marxismo e modernidade; Modernidade e colonização
: abordagem sócio-histórica e
distanciamento crítico; As origens da sociologia e do romance:
paralelos; Modernidade, cidade e
escritura; A perversa modernidade
iluminista: Pauliska de Révéroni
Saint-Cyr.

O Sistema de Cotas para Negros
da UnB
um Balanço da Primeira Geração

Este livro fornece dados e análises
para mostrar exatamente como
sensibilidades racistas, muitas
vezes lideradas por acadêmicos e
líderes políticos, sempre entraram
em confronto com os ideais antirracistas e o trabalho político por
igualdade racial.
SUMÁRIO: Breve balanço das
políticas de ações afirmativas na
educação pública superior: os
governos FHC (1995-2002) e Lula
(2003-2010); Nem tudo que reluz
é ouro: a Lei nº 12.711, de 29 de
agosto de 2012; Sistema de cotas
na UnB: a pesquisa e confrontos
acadêmico-intelectuais; O estado
da arte.
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FORMATO: 14x21cm
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Práticas Pedagógicas em
Contextos de Inclusão - Vol.1

Práticas Pedagógicas em
Contextos de Inclusão - Vol. 2

Práticas Pedagógicas em
Contextos de Inclusão - Vol. 3

Situações de Sala de Aula

Situações de Sala de Aula – Vol. 2

Situações de Sala de Aula

Este livro é uma expressão das
experiências realizadas ao longo
do projeto extensionista Inclusão:
Práticas pedagógicas, aquisição do
sistema de escrita e outras aprendizagens, orienta-se pelo modelo
de pesquisa-ação e busca observar, analisar e reelaborar práticas
pedagógicas desenvolvidas com
alunos com deficiência. Tem como
foco desenvolver um processo de
formação inicial e continuada com
professores da educação básica e
alunos de graduação das licenciaturas, particularmente, da Pedagogia.

A produção teórica tem se tornado
ampla no que se refere às discussões sobre o processo de inclusão
de crianças com alguma deficiência. Por outro lado, o fazer pedagógico ainda se mostra incipiente
no desenvolvimento de práticas
inclusivas com tais crianças.
Concordando com o que diz David
Rodrigues, também entendemos
que o discurso sobre inclusão tem
sido rapidamente absorvido pelos
professores, mas as suas práticas
ainda têm se modificado de forma
muito lenta.

Este livro se constitui como uma leitura obrigatória para futuros e atuais
profissionais da educação, que buscam
refletir sobre as políticas neoliberais
para o campo da educação. A ótica
neoliberal, dentro do pilar de metas
gerenciais retira a educação – e todos
os envolvidos no processo – do campo
dos direitos sociais transformando-a
em mercadoria. Assim, os sociólogos
licenciados e demais pares da educação que atualmente lutam por condições melhores de trabalho necessitam
reforçar os laços de luta e movimentos
sociais. Esse livro faz parte desse movimento, por políticas públicas na área
da educação que valorize o professor.

SUMÁRIO: a Formação docente,
ensino e aprendizagem em contextos de inclusão.

SUMÁRIO: Educação infantil e educação especial: contribuições para
a inclusão escolar; Alfabetização e
deficiência intelectual.

AUTOR: Marco Antonio Melo
Franco
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
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SUMÁRIO: O ensino da criança com
baixa visão: desenvolvendo práticas
pedagógicas; 38 + 2 ? 40; Atendimento
educacional especializado em uma
perspectiva inclusiva.

AUTOR: Marco Antonio Melo
Franco
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/18
PESO: 0,200
ISBN:9788546213122
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Formação Profissional em Educação Física no Brasil:

O Embate em Torno das Políticas
Educacionais para Surdos

História, Conflitos e Possibilidades

Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos

Esta obra apresenta a história, as
influências, as consequências e
principais pontos acerca dos currículos em Educação Física. Apresenta também proposições para
construção de um currículo de
curso superior em Educação Física
que podem ajudar a professores e
coordenadores de curso na construção ou reformulação curricular
de seus cursos de graduação.”
SUMÁRIO: Discutindo formação
profissional e currículo; Aspectos
históricos da formação profissional em Educação Física: do Brasil
a Bahia; As atuais diretrizes curriculares para a Educação Física; A
influência do sistema Confef/Cref
na atuação profissional.
AUTOR: Osni Oliveira Noberto Da
Silva
PÁGINAS: 164
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/15
PESO: 0,210
ISBN:9788581489131
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O livro é uma publicação que despertará nos leitores a importância
histórica, cultural, social, político,
econômico e educacional dos Surdos e todo processo de resistência
e luta que por meio da Federação
Nacional de Educação e Integração
dos Surdos (FENEIS), vão ganhando espaço nas Políticas Educacionais Brasileira, a saber, uma nova
característica voltada para atender
os Surdos.
SUMÁRIO: a Caminho de Luta;
Surdos: Martelando as Muralhas;
Federação Nacional de Educação
e Integração dos Surdos (Feneis);
Imagens do Invisível.

AUTOR: Elias Paulino Da Cunha
Junior
PÁGINAS: 316
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,460
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Difusão Científica
Da Universidade à Escola

Esta obra permite-nos ver a interseção entre Comunicação Científica, Divulgação Científica e Difusão
Científica para a propagação da
Educação. Nesse aspecto, chama
atenção para a necessidade
de um diálogo profundo entre
universidade e escola, como possibilidade de comunicar e divulgar
ciência, o que suscita troca de
conhecimentos e fortalecimento
de experiências.”
SUMÁRIO: a Divulgação científica,
comunicação científica, difusão
científica: alguns fundamentos;
o poe: um incremento de difusão
científica; fases de difusão dos
conhecimentos.

AUTOR: Anne Karynne Almeida
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Histórias de Leitura na
Terceira Idade

O Discurso Sobre As Novas Tecnologias E A Subjetivação Docente

Memórias Individuais e Coletivas

A Docência Na Rede

Este livro é um trabalho sobre
leitura na terceira idadade, mas é
principalmente sobre escuta afetiva, pois rastreia os detalhes nas
falas de seus interlocutores para
bem ouvir o que aquelas palavras
(e gestos, e olhares, e silêncios)
dizem.
SUMÁRIO: A gênese e o motivo
de estudar as histórias de leitura
na 3ª idade; O Tripé da Pesquisa: caminhos teóricos, afetivos
e metodológicos: imbricações
necessárias; Sapiência Partilhada:
a análise das categorias emergentes das fabulações/entrevistas
realizadas.

AUTOR: Ana Lúcia Gomes Da Silva
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FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/15
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Esta obra expõe reflexões que tratam da formação docente frente ao
uso das novas tecnologias em sala
de aula a partir da descrição dos
discursos veiculados na revista
Nova Escola no período de 1996 a
2006.
SUMÁRIO: As tecnologias na mídia
e a docência; As tecnologias:
construindo outros sentidos para a
escola; Os discursos sobre novas
tecnologias construindo signifi cados sobre o docente e a docência;

(Des)Caminhos Investigativos da
Alfabetização - RS (1975-2012)
A obra apresenta a análise de
resumos de teses e dissertações
produzidas na área da alfabetização em programas de pósgraduação gaúchos ao longo de
37 anos. Por meio desse vasto
corpus, disponibilizado neste livro
para pesquisadores das mais
variadas áreas, as autoras discutem rupturas, permanências e
tendências da produção gaúcha e
o estado do conhecimento sobre a
alfabetização no Rio Grande do Sul
e no Brasil, além de oferecer uma
valiosa ferramenta para futuras
pesquisas na área.
SUMÁRIO: O que dizem e o que
permitem dizer os resumos sobre
a produção acadêmica gaúcha na
área da alfabetização – período:
1975-2012.
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Saberes da Docência Aprendidos
no PIBID

Charles Peirce e a Organização da
Informação e do Conhecimento

Cultivar o Espírito, Formar o
Caráter

Um Estudo Com Futuros Professores De
Sociologia

Este livro refere-se a um trabalho
de sistematização das incursões
à Semiótica (ciência ou doutrina
dos signos) realizadas nos últimos
anos pelo campo que se dedica
a tratar, processar e representar
a informação e o conhecimento. Como a Semiótica não pode
ser entendida sem mencionar a
abordagem filosófica que a gerou,
uma primeira tarefa foireconhecer
o campo semiótico, em particular,
seu vínculo com a Filosofia de
Charles Peirce (1839-1914).”

Ideologia do Progresso, Educação Escolar
e a Construção do Cidadão Republicano na
Cidade de Santos

O livro discute a aprendizagem da
pro¬fissão sob o crivo do PIBID,
uma ação que tem despertado
posicionamentos controversos e
aquecido o debate em torno da
política educacional em curso, em
particular daquelas destinadas à
formação de professores. Diálogos
provocadores são sempre necessários para avançarmos, perspectiva presente da primeira à última
página deste livro precioso, que
convida todos à sua leitura.
SUMÁRIO: A Sociologia no Ensino Médio e o Professor dessa
Disciplina: episódios de formação
docente; Trilhas da Investigação
sobre os Saberes da Docência
Aprendidos no Pibid.
AUTOR: ClÁudio CÉsar Torquato
Rocha
PÁGINAS: 232
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,310
ISBN:9788546200306
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SUMÁRIO: Um panorama da filosofia e semiótica de c. S. Peirce;
filosofia e semiótica de c. S. Peirce
no contexto da organização da
inform ação e do conhecimento;
contribuições teóricas para um
diálogo.
AUTOR: Carlos Cândido De Almeida
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FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
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ISBN:9788546200597
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Este livro interroga as nalidades
sociais e políticas atribuídas à escola primária nas primeiras décadas da República brasileira, tendo
por base a análise do processo de
formação e transformação dos primeiros grupos escolares da cidade
de Santos, no litoral paulista.
SUMÁRIO: a Santos na virada do
século: o alvorecer de uma nova
cidade; Incorporar, assimilar,
civilizar: por uma escola em busca
da nacionalidade; Os anos 1930: a
educação pública e a “invenção” da
nacionalidade.

AUTOR: André Luiz Rodrigues
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FORMATO: 14x21cm
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Entre a Floresta e o Concreto

Hannah Arendt

Os Impactos socioculturais no povo indígena Jupaú em Rondônia

Vínculos e Distinções entre Educação e
Política

A obra parte do olhar do não indígena discutir a questão indígena,
em contribuição à Geografia, considerando a vivência dessas etnias
através da transmissão de suas
ricas experiências que são imprescindíveis à ciência, à humanidade e
à natureza.

Neste livro, a partir dos conceitos
de Hannah Arendt, são enfatizadas
as distinções entre a educação e
política. Por outro lado, apresentam-se os vínculos entre as duas
esferas, os quais fazem sentido
nas sociedades republicanas e
democráticas modernas, que estabelecem uma autonomia relativa
para a esfera da educação.

SUMÁRIO: a Espacialidades/territorialidades indígenas: cultura,
identidade e espoliação cultural;
O Estado Brasileiro e a política
indígena; Espaço/território indigena: concepção de mundo; Etnia e
cultura em transformação; Contato com a cultura não indígena;
A questão indígena e os projetos
de desenvolvimento na Amazônia
Ocidental.
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SUMÁRIO: a Política e Cultura;
Pensar a Crise na Educação.
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Desafios do Plano Curricular
para o Ensino Médio na Formação
Cristã
O autor discute as propostas
dos estados de Minas Gerais e
São Paulo para o ensino médio,
políticas públicas de construção
do plano curricular, a base nacional comum e novos saberes
produzidos sobre a escola, sempre
visando à formação integral e à
emancipação dos jovens estudantes brasileiros.
SUMÁRIO: Um Panorama sobre
as Propostas Curriculares para o
Estado de Minas Gerais; Um olhar
para o desenvolvimento do Reinventando o Ensino Médio na cidade
de Ituiutaba/MG; A reformulação
curricular do Ensino Médio em
Minas Gerais: Limites e Contradições; As Línguas Estrangeiras
no Ensino Médio: faz de conta ou
aprendizagem real?
AUTOR: Vlademir Marim
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FORMATO: 14x21cm
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Avaliação Institucional no campo
dos Institutos Federais
Uma proposta para Atendimento da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do
Instituto Federal Baiano

Neste livro, a análise sobre a
avaliação institucional dá-se a
partir das realidades vivenciadas
no âmbito dos Institutos Federais
de Educação, em especial, no
Instituto Federal Baiano. Analisa a
avaliação institucional no âmbito
dos Institutos Federais de Educação, problematizando a implantação da avaliação a partir da Lei
11.892/2008, que cria os Institutos
Federais de Educação Ciência e
Tecnologia e da Lei 10.861/2004
que cria o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior –
SINAES.

O Tripé da Educação a Distância
Este livro apresenta um panorama
atual sobre três temas essenciais
para acompanhar e participar de
tais mudanças: a docência, a
aprendizagem e as políticas governamentais, dirigindo-se a educadores, gestores e demais prossionais atuantes na área.”
SUMÁRIO: a Cenário das políticas
do MEC para a Educação Superior
a Distância 1998-2014; Tessitura
Teórica sobre a Docência Online na
Educação Superior; Aluno Online:
Reflexões sobre a Aprendizagem

Educação

Perspectivas e Experiências

O presente livro aborda as relações entre formação profissional,
cultura e mundo do trabalho de
forma ampla e problematizadora,
trazendo ao leitor um panorama
atual dessa modalidade de ensino,
suas perspectivas e interpretações, além de intervenções e práticas cotidianas que visam explorar
todo o potencial da EPT para a
emancipação e o desenvolvimento
social.
SUMÁRIO: Cultura, Sustentabilidade e Inovação: Perspectivas para
a educação profissional e tecnológica; Discussões sobre Sociedade,
Tecnologia e Cultura: O cinema na
sala de aula; Artes Visuais, Ciências e Tecnologias: Uma triangulação possível?

SUMÁRIO: Avaliação Institucional:
Contextos; Avaliação Institucional:
Campo Conceitual.
AUTOR: Merilande De Oliveira
Soares Eloi
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,185
ISBN:9788546202225

Educação Profissional
e Tecnológica

AUTOR: Carina Maria Terra Alves
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/15
PESO: 0,175
ISBN:9788581489759
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Educação e Igualdade de Gênero
Os trabalhos apresentados neste
livro são representantes da necessária articulação entre Educação
e Estudos de Gênero; são textos
produzidos por educadores(as),
trabalhadores(as) culturais e
intelectuais em busca de abarcar
um processo plural e polêmico que
transforma as práticas educativas
e pedagógicas ao propor novas
questões e problemas teóricos.
SUMÁRIO: Os Estudos de Gênero
na Pós-Graduação em Educação
do Norte e Nordeste; Algumas
Considerações sobre o Feminismo; Tendência da Feminização da
Força de Trabalho na Medicina:
Considerações sobre o caso do
Brasil e Portugal; Trabalho, Educação e Gênero: Problematizando
a formação e a prática da mulher
auditora independente no Brasil.
AUTOR: Alfrancio Ferreira Dias
PÁGINAS: 400
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/15
PESO: 0,500
ISBN:9788581489650
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Tópicos em Educação Especial e
Inclusiva
Formação, Pesquisa, Escolarização e
Famílias

Esta obra é voltada para temáticas
que trazem contribuição importante para a área da Educação de
forma geral, especificamente de
Educação Especial e Inclusiva. Os
autores enfocam a formação
de professores, pesquisa, escolarização de pessoas público-alvo da
educação especial e famílias. São
identicadas e analisadas algumas
condições que permitem levantar
questões e empreender análises
relevantes sobre as temáticas
mencionadas.”

Leitura de Revista na Infância
O que de fato leem os estudantes
do ensino fundamental, e o que
essas leituras nos dizem sobre
suas identidades de leitores? Este
livro é uma oportunidade para que
façamos uma reflexão sobre essa
pergunta, permitindo a nós professores produzir um entendimento
crítico dos modos como a escola e
a produção jornalística se encontram, e se dirigem à criança leitora
em tempos e espaços diversos.
Assim esta obra concentra-se na
revista como portadora de textos
cuja circulação forma um circuito
de leituras de eleição na infância
contemporânea.

SUMÁRIO: Educação inclusiva e
deficiência auditiva/surdez; Formação de professores na área da
deficiência visual no Brasil.

SUMÁRIO: De onde surge esta
pesquisa?; Revista e Acesso ao
Leitor; A revista como suporte
para escrita; Revista como campo
de investigação; Professores leitores; Crianças leitoras.

AUTOR: Maria Júlia Canazza Dall
Acqua
PÁGINAS: 164
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/15
PESO: 0,210
ISBN:9788581488219

AUTOR: Flávia Brocchetto Ramos
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,285
ISBN:9788546200184

Educação
comercial@editorialpaco.com.br

Educação

71

Ciências Humanas

A Prática Pedagógica no Cotidiano
de uma Escola da Favela
Este livro busca compreender de
que maneira o professor que atua
em comunidade de risco desenvolve seu fazer pedagógico, frente a
uma realidade social deficitária de
várias ordens. Partir deste questionamento, a investigação percorreu três eixos: a escola, a favela e
a prática pedagógica.
SUMÁRIO: a A prática pedagógica
e alguns dos seus significativos
percursos; A escola na favela: uma
prática pedagógica deficitária; Momentos metodológicos da investigação; Confrontos e perspectivas:
cenários de um debate.

AUTOR: Ane Siqueira Monteiro
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,200
ISBN:9788581489711
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A Formação do Pedagogo em
Destaque

História da Educação e Suas
Interfaces

Referências Teórico-Metodológicas
e Docência Universitária

Este livro tem aborda a história da
educação brasileira com o enfoque
na educação especial. Em grande parte da literatura nacional e
internacional ainda não é comum
encontrarmos produções sobre a
história geral ou da educação que
contemplem temáticas nas quais
as pessoas com algum tipo de
deficiência sejam incluídas como
partícipes cotidianos da história da
humanidade.

Neste livro registrou a reflexão dos
pesquisadores no complexo processo de formação do professor
revelando, neste sentido, o caminho da ação docente universitária
seja nas disciplinas de metodologias de ensino, seja nas experiências de estágio obrigatório ou,
ainda, outros temas que emergem
do campo de análise.
SUMÁRIO: Atividade Docente em
Contextos Inclusivos: Uma visão
histórico-cultural; A Formação de
Professores da Educação Básica
da Região Sudoeste do Paraná no
Contexto de Fronteira; A História
da Profissão da Docência e a Constituição Subjetiva do Professor.

AUTOR: Menissa Cícera Fernandes
De Oliveira Bessa Carrijo
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,245
ISBN:9788546202096
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SUMÁRIO: As Ações do Departamento Nacional da Criança e as
Políticas de Assistência à Infância e à Maternidade em Sergipe;
Institucionalização da Educação
Especial Brasileira e a Escolarização das Pessoas com Deficiência
em Sergipe; Educação dos Surdos.

AUTOR: Rita De Cácia Santos
Souza
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,290
ISBN:9788546200771
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Teorias, Ensino, Aprendizagem
Revisitando Pensadores da Educação

Nomes como Carl Rogers, Piaget,
Vigotsky, Paulo Freire ou termos
como subjetividade, tecnologias
da aprendizagem, desenvolvimento cognitivo, metanarrativas
têm realmente sentido para nós?
Principalmente em contextos em
que a educação parece se condensar em modelos burocráticos
e disciplinares de competências
e habilidades? Os autores desta
obra, intitulada Teorias, Ensino,
Aprendizagem: revisitando pensadores da educação, nos convidam
a repensar a educação atual
SUMÁRIO: As Inserções de Carl
Rogers nas Teorias da Educação;
Psicologia Sócio-Histórica: Algumas contribuições à formação
docente, à prática pedagógica e ao
ensino da matemática.
AUTOR: Renato Pinheiro Da Costa
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,255
ISBN:9788581488356
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Trabalho, Educação e
Emancipação Humana
Pela complexidade do seu funcionamento atual que a compreensão
sobre a sociedade capitalista do
trabalho e sua relação com a educação torna-se ainda mais difícil.
Em suas várias dimensões
e interfaces, a temática do trabalho, educação e emancipação
humana é abordada neste livro.”
SUMÁRIO: A escola enquanto
espaço de humanização e emancipação do sujeito: refletindo sobre
a relação entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento; Proletarização e invasão do tempo livre do
docente: estudo sobre formação
continuada e lazer de professores
do ensino básico; Trabalho, educação e emancipação humana sob a
lógica do capital.
AUTOR: Eraldo Leme Batista
PÁGINAS: 376
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,430
ISBN:9788581487250
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Ontologia do Oprimido
Construção do Pensamento Filosófico em
Paulo Freire

A presente obra apresenta uma
investigação acerca da concepção
de ontologia presente na obra de
Paulo Freire. Procura mostrar
que o entendimento dos pressupostos ontológicos da práxis
educativa freiriana é indispensável
para a compreensão crítica de
seu pensamento.”
SUMÁRIO: A Obra de Paulo Freire;
As Matrizes Fundamentais da
Ontologia de Freire; A Concepção
de Ontologia em Freire e suas
Implicações com o Marxismo; A
Consciência e a Liberdade: educação como prática da liberdade; O
Conflito, o Diálogo e a Libertação:
pedagogia do oprimido.

AUTOR: Diego Chabalgoity
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,320
ISBN:9788546200887
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Estudos de Políticas Educacionais
e Administração Escolar

Estudos de Políticas Educacionais
e Administração Escolar (Vol. 2)

Fundamentos e Perspectivas

O tema central desse livro é desvelar, no campo das políticas
educacionais e dos processos de
organização e administração dos
sistemas e unidades escolares, as
formas que assumem e as práticas
que produzem esse real.

Os textos que compõem este livro
têm origem em estudos realizados
no Grupo de Pesquisa em Políticas
e Gestão Educacional do PPGE
da Uninove. Seus organizadores
convidaram alguns mestres e doutorandos egressos do Grupo para
escreverem sobre suas pesquisas.
Pretende-se, com isso, divulgar
aqueles estudos e, ao mesmo
tempo, registrar um determinado
momento da trajetória da Linha
de Pesquisa em Políticas e Práticas Educacionais, apresentando
textos e discutindo fundamentos e
orientações teórico-metodológicas
da linha de pesquisa.
SUMÁRIO: Política e administração
da educação: temas e questões em
debate.

SUMÁRIO: A pesquisa em políticas
educacionais: possíveis itinerários;
Gestão de escolas públicas: reflexão sobre pressupostos, entraves
e possibilidades; O currículo oficial
paulista no contexto das teorias
críticas e pós-críticas da educação; Os desafios para a consolidação da coordenação pedagógica na
prática cotidiana da escola pública;
A escola de formação e aperfeiçoamento de professores da secretaria da educação do estado de
São Paulo: estrutura, processos e
objetivos.

AUTOR: Celso Do Prado Ferraz De
Carvalho
PÁGINAS: 224
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/14
PESO: 0,285
ISBN:9788581485188

AUTOR: Celso Do Prado Ferraz De
Carvalho
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,320
ISBN:9788546201976
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A Qualificação Profissional e a
Elevação da Escolaridade nos
Cursos do PROEJA FIC,
em Tucuruí - PA
Este livro aborda questões referentes à educação profissional, e
se manterá discutindo acerca da
inserção do aluno que regressa ao
espaço escolar na busca de um
direito que lhe pertence: a educação, e neste caso especificamente
da educação integrada ao ensino
profissional, na certeza de que,
através da garantia desse direito,
seja reconhecido como sujeito
construtor de sua própria história.
SUMÁRIO: Contexto e Percurso Metodológico da Pesquisa; A
educação profissional no Brasil e o
PROEJA FIC: fundamentos, legislação e trajetória; O PROEJA FIC
no estado do Pará: recente experiência e novas descobertas.
AUTOR: Nivia Maria Vieira Costa
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,180
ISBN:9788546202683
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Professor em Ação Dramática na
Educação Infantil:
Uma estratégia de comunicação entre
professores e crianças pequenas

O livro evidencia a ação dramática
como meio de relação e de comunicação do professor e da professora com as crianças pequenas,
valorizando-se a expressividade do
corpo e o protagonismo infantil.
SUMÁRIO: As Propostas de Ação
Dramática na Docência com Crianças à Luz da Pedagogia Teatral;
Professor em Ação Dramática:
Uma Estratégia Docente na Comunicação com Crianças Pequenas;
O Processo de Formação Docente:
Os Saberes para a Ação Dramática na Educação Infantil; A Ação
Dramática na Prática Docente com
Crianças Pequenas; Professor em
Ação Dramática.

AUTOR: Elisangela Christiane De
Pinheiro Leite
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/15
PESO: 0,175
ISBN:9788581488639
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Manual de Redação Científica para
Trabalhos de Conclusão de Curso

Percursos de uma Política
Linguística no Brasil

Como requisito para a conclusão de um curso de graduação
ou pós-graduação, os alunos
de universidades e institutos de
pesquisa devem apresentar um
trabalho acadêmico de caráter
monográfi¬co, a ¬m de cumprir
com exigências curriculares e de
iniciação cientí¬fica. Para tanto,
devem seguir os parâmetros e as
diretrizes para a elaboração de
textos dessa natureza.

Esta obra de autoria coletiva e
multidisciplinar traz um conjunto
de artigos que versam sobre o cenário atual de uma política linguística no Brasil, abordando pontos
atinentes à política e planificação
linguística, seja no que diz respeito
à documentação e conservação
linguística, planejamento, difusão
e ensino, tanto de línguas vernaculares como estrangeiras, de
herança ou autóctones.

SUMÁRIO: Introdução; Apresentação Gráfica; Estrutura;Referências; Modelos de Referência;
Citações; Bibliografia.

SUMÁRIO: Escrevendo gramáticas
no século XXI; Uma língua, uma
nação? O papel dos vernáculos na
formação dos estados nacionais
europeus; A governação pombalina e a profissão docente; O ensino
de língua latina no Brasil setecentista: As reformas pombalinas e a
escolarização do saber.

AUTOR: Lúcio De Franciscis Dos
Reis Piedade Filho
PÁGINAS: 80
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,170
ISBN:9788546201266

AUTOR: Raquel Meister Ko Freitag
PÁGINAS: 224
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,285
ISBN:9788546200870
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Filmes Históricos no Ensino de
História

A Disputa de Sentidos da
Linguagem Politicamente Correta

Este livro procura estabelecer
determinados parâmetros metodológicos para que, através do
exercício continuado de análise
dos filmes históricos, os alunos
sejam capazes de adotar uma
postura de autonomia intelectual
diante dos discursos com os quais
se deparam no presente, entre os
quais ganha relevo a permanente
tentativa de manipulação de suas
ideias levada a cabo pela indústria
cultural, através de suas imagens
sedutoras e pretensamente objetivadoras do real.

Uma Análise Discursiva na Cartilha do Politicamente Correto & Direitos Humanos

SUMÁRIO: A história e os filmes
históricos; Como se articulam
meios e métodos de ensino; As
funções didáticas do vídeo; Para
uma metodologia de ensino de
história voltada para o desenvolvimento das capacidades de análise.
AUTOR: Arthur Versiani Machado
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,150
ISBN:9788546200849
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Esta obra aponta para uma reflexão da realidade contemporânea
em que as práticas sociais de linguagem passam a ter um caráter
mais híbrido e a hipertextualidade em evidência proporciona o
trânsito entre diferentes textos e
contextos.”
SUMÁRIO: As representações da
contemporaneidade e o movimento
politicamente correto; Da cartilha
ao politicamente correto; Pressupostos teóricos e analíticos; O
discurso politicamente correto: as
análises.

AUTOR: Mariana Fernandes Dos
Santos
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/15
PESO: 0,190
ISBN:9788546200405
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Educação Sob Múltiplos Olhares
A obra é um movimento conjunto
entre professores e alunos que
perpassa pelos seguintes temas:
a atuação do pedagogo fora do
âmbito escolar; o Manifesto dos
Pioneiros da Educação de 1932; a
proletarização do ensino na LDB
de 1996; a inserção de crianças
com necessidades educacionais
especiais na escola regular; a
aprendizagem e o desenvolvimento
da criança de 0 a 6 anos; acessibilidade escolar do cadeirante;
e a Educação Musical no ensino
fundamental.
SUMÁRIO: Pedagogia Empresarial:
atuação do pedagogo na empresa;
Transformações Sociais e o Fazer
Docente: manifesto dos pioneiros;
Influência do Capital no Projeto da
LDB (9394/96).

AUTOR: Márden De Pádua
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,170
ISBN:9788546201983
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Pesquisa em Educação

Identidades em Narrativa

Para Além do que o Olho Vê

Olhares Múltiplos

Práticas e Reflexividades na Periferia

Ensinando Microbiologia Para A Compreensão A Estudantes Do Ensino Fundamental

Traçar um panorama conciso e
atualizado acerca das pesquisas
que vêm sendo desenvolvidas na
área de Educação em seus múltiplos olhares, enfoques epistemológicos e contextos, na época
atual, é um dos objetivos deste
livro, que em dois eixos – Educação, Linguagens e Culturas e Educação e Práticas Docentes – abriga
trabalhos relacionados às diferentes possibilidades de atuação de
pesquisadores dentro do campo da
educação e do ensino.

Podemos encontrar reportadas em
abordagens teóricas de diferentes
matizes, caracterizações da ambiência na qual situamos nossas
vivências sociais do incerto e do
múltiplo, materializadas na ampliação da necessidade de escolha
e renúncia e no esmaecer do que
antes era “regra”; experiências de
sujeitos que, ademais, poderíamos
conceber em buscas por inscrever seus passos mesmo quando o
terreno se mostra oscilante.

SUMÁRIO: Governo e educação
em tempos de “valores perdidos”; Literatura infanto-juvenil e
psicanálise — a leitura como ato
transformador; Ensinar com os
gêneros textuais: língua portuguesa e interação comunicativa.
AUTOR: Raphael Alves Feitosa
PÁGINAS: 276
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,370
ISBN:9788546200733
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SUMÁRIO: Entre identidades e
narrativas: inspirações e potências
de noções em contraste Identidades, descentramentos e diferença;
Sobre com quem se fala: reflexões
para ir às periferias.

AUTOR: Leandro Rogério Pinheiro
PÁGINAS: 288
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,340
ISBN:9788546201242
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Compartilha o projeto que desenvolvemos com alunos do sexto ano
do ensino fundamental de uma
escola pública estadual, na cidade
de Uberlândia/MG. O foco central
estava no ensino para a compreensão dos conceitos sobre o mundo
microscópico. Nele, o objetivo geral era investigar as dimensões da
compreensão sobre o mundo microscópico que revelam estudantes do ensino fundamental e em
que medida, atividades pautadas
no Ensino para a Compreensão,
desenvolvidas com tais estudantes, propiciam que eles avancem
para níveis de compreensão mais
elaborados acerca da temática.
SUMÁRIO: Primeira Parte; Segunda Parte; Terceira Parte.
AUTOR: Iara Maria Mora Longhini
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,196
ISBN:9788581489940
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A Criança com TDAH na Sociedade
Contemporânea
Redefinindo Representações

O Transtorno de Déficit de Atenção
e Hiperatividade (TDAH), enquanto diagnóstico psiquiátrico, vem
ganhando cada vez mais espaço
nos serviços de saúde públicos e
privados, nas escolas, na mídia e
em espaços privados, como as casas de nossas famílias. O presente
livro analisa o TDAH enquanto um
fenômeno histórico, social, cultural, econômico e político, tendo
como pano de fundo a compreensão do significado da infância
contemporânea e das exigências
sociais que permitem classi¬ficar
uma criança como desatenta ou
hiperativa.
SUMÁRIO: O Transtorno de Déficit
de Atenção e Hiperatividade: sua
história.
AUTOR: Tatiana De Andrade Barbarini
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,255
ISBN:9788546201136
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Autismo, Linguagem e Cognição

Educação de Jovens e Adultos

Este livro oferece contribuição
relevante para pesquisas acadêmicas e de cunho profi¬ssional sobre
o transtorno do espectro autista,
pois apresenta seus aspectos
linguísticos, sociais e cognitivos,
no âmbito do desenvolvimento, da
aprendizagem e do atendimento
clínico de indivíduos que são assim
diagnosticados.

Teoria e Prática Pedagógica

SUMÁRIO: Autismo, transtornos
do espectro do autismo; Avaliação
de linguagem nos transtornos
do espectro do autismo; O que
se passa nas entrelinhas da vida
social – uso expandido do subteste arranjo de figuras da escala
WISC-III; Transtornos do espectro
do autismo – a linguagem como
instrumento de acesso à cognição.

AUTOR: Maria Célia Pereira Lima-hernandes
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,165
ISBN:9788546200283
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Neste livro, os autores apresentam
diversas abordagens e experiências acerca da Educação de Jovens
e Adultos nos diferentes contextos
históricos, o que propicia a compreensão dessa temática do ponto
de vista político e social. O leitor é
convidado a uma reflexão profícua
acerca das múltiplas dimensões
da teoria e da prática pedagógica
na Educação de Jovens e Adultos,
resultando em novos caminhos e
que permitem vislumbrar práticas mais afinadas com o espírito
da educação popular que ainda é,
com raras exceções, marginalizada pela sociedade.
SUMÁRIO: A Preservação de Documentos e a Construção da História
da Educação Popular em Tefé/AM.
AUTOR: Leni Rodrigues Coelho
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,255
ISBN:9788581489742
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A Gestão Gerencial na
Educação Pública da Cidade
do Rio De Janeiro

Sobre Fios de Identidades
Docentes na Escrita Profissional
dos Professores

Origens, Implantação, Resultados
e Percepções

um Estudo sobre Cadernos Docentes e
Registros de Classe

Este livro se aprofunda no estudo
sobre a recente implantação de
uma política educacional na cidade
do Rio de Janeiro, que possui
como elemento principal a gestão
gerencial. Para tanto, algumas
análises foram desenvolvidas,
principalmente aquelas que identificam as origens do gerencialismo,
as suas formas de associação com
outros mecanismos tradicionais de
gestão do serviço público e com o
modelo de administração pública
existente.

A obra tematiza a escrita profissional docente, por meio de uma
análise cuidadosa da obrigação de
os professores da rede municipal
carioca preencherem o Registro de
Classe, documento oficial da Secretaria Municipal de Educação do
Rio de Janeiro, e a coexistência de
registros pessoais, com anotações
acerca do fazer em sala de aula.

Este livro realiza uma análise das
práticas avaliativas empreendidas
na primeira escola do Estado do
Ceará a atender, exclusivamente,
à demanda de alunos privados de
liberdade. É um convite ao leitor
que deseja adentrar as celas de
aula, com o objetivo de conhecer os desafios que circundam a
avaliação da aprendizagem, sem a
obrigatoriedade das notas.

SUMÁRIO: Registro de Classe:
o conflito entre norma e práxis;
Escola Verbum e Escola Corpus;
Nossas palavras: as minhas e as
alheias – referências para teorizações; A profissão docente: identidades e subjetividades.

SUMÁRIO: Aspectos Legais da
Educação Escolar no Sistema Prisional; A Educação Escolar no Sistema Penitenciário do Estado do
Ceará; Avaliação da Aprendizagem
Escolar; Os Caminhos Metodológicos; Os Achados da Pesquisa.

AUTOR: Luiza Alves De Oliveira
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,270
ISBN:9788546202027

AUTOR: Carla Poennia Gadelha
Soares
PÁGINAS: 272
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,400
ISBN:9788546201396

SUMÁRIO: O Paradigma Gerencial; O Brasil Gerencialista e a
Educação; Rio de Janeiro: Cidade,
Política e Educação.
AUTOR: Jairo Campos Dos Santos
PÁGINAS: 288
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,340
ISBN:9788546201532

Educação

Educação
comercial@editorialpaco.com.br

Primeira Escola de Educação em
Prisões do Estado do Ceará
Reflexões Sobre a Avaliação
da Aprendizagem
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Caminhos do Educador Social no
Brasil
Esta obra é uma contribuição significativa para a Pedagogia Social e
Educação Social, pois historicamente essa área se desenvolve e
se fortalece em contextos de crise
buscando dar respostas aos
problemas sociais. A autora
percorre vários Estados do Brasil,
Finlândia e Angola na perspectiva de produzir um conhecimento
emancipador, fundamental para a
formação do educador.
SUMÁRIO: No Caminho, o Encontro com a Pedagogia Social; O que
Pretendi nessa Andarilhagem:
os questionamentos que pulsam
dentro de meu ser; Categorias
Freirianas Presentes no Trabalho
do Educador Social; Teorias que se
Desvelam no Caminho.

AUTOR: Jacyara Silva De Paiva
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/15
PESO: 0,245
ISBN:9788546200139
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Pedagogia da Transmissão na
Religiosidade Tradicional de Base
Africana
Um estudo histórico e filosófico em
Juazeiro do Norte-CE

Nos permite conhecer e pensar
sobre novas formas de educar.
Educar fora do eurocentrismo e
numa perspectiva aberta
à multiplicidade cultural de que
dispomos. Perceber que a educação está para além da escola, e
que as religiões de matriz africana
têm sua própria metodologia de
transmissão de conhecimentos, é
de fundamental importância para
compreendermos a amplitude
e riqueza histórica, filosófica e
cultural que os povos negros nos
legaram.
SUMÁRIO: Ser ou se Tornar Negro:
território, memórias e a construção social de uma identidade
negra.
AUTOR: Reginaldo Ferreira Domingos
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,235
ISBN:9788546201679
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A Categoria Capital Social em
Putnam
Delineando Indicadores para a Responsabilidade Social Institucional à Unipampa

Tempos de crises, épocas de
mudanças; transformações
relacionadas à vida e o papel das
instituições. Nesse processo, a
Universidade ganha também novos
padrões. Seu comportamento se
defronta a novas exigências. As
modificações revisam a caráter da
Universidade, cujos indicadores
ultrapassam os muros da própria
Universidade.
SUMÁRIO: A Categoria Capital
Social em Putnam; A Responsabilidade Social: os desafios para
uma IES Pública; Universidade —
O Percurso de Luta pela Educação
Brasileira.

AUTOR: Valéria Fontoura Nunes
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,285
ISBN:9788546201358
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Desempenho dos Programas de
Pós-graduação Stricto Sensu em
Administração, Ciências
Contábeis e Turismo no Brasil
O livro descreve a análise do sistema de avaliação da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior – Capes – que
exerce forte in- uência sobre os
programas de pós-graduação
stricto sensu.
SUMÁRIO: Revisão da Literatura;
Metodologia da Pesquisa; Análise
e Discussão dos Resultados.

AUTOR: Cibele Barsalini Martins
PÁGINAS: 332
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/15
PESO: 0,490
ISBN:9788546200979
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Narrativas de Professores em
Formação

A Metapoesia Desvairada
de Mário de Andrade

O Significado de ser Pedagogo

Arte, Artista e Leitor na Modernidade

Este livro caminha entre teorias e
realidades, no diálogo de diferentes autores teóricos com pedagogas em formação, explorando
dimensões conceituais, metodológicas e históricas, dando voz aos
sujeitos que na prática convivem
com docência.

Com base na obra de Mário de
Andrade, foi estabelecida, neste
estudo, uma relação íntima entre
arte-artista-leitor, valendo-se da
comparação metalinguística. Este
livro é, portanto, uma forma de
apontar a genialidade do criador,
ao iniciar sua obra com o Prefácio
Interessantíssimo, uma dedicatória dissimulada do eu - poético
para o autor. A desordem da linguagem do caos, entre o passado,
o presente e o futuro. O desvairismo é a nova arte moderna cheia de
conflitos, contrapontual.

SUMÁRIO: a Leitura e produção do
conhecimento e a potencialidade
heurística das narrativas educativas; A narrativa como uma das
fontes de construção do ofício do
pedagogo; Tornarem-se professores(as): narrativas e saberes
dos(as) graduandos(as) do curso
de Pedagogia; O significado de
“ser pedagoga”: achados nas narrativas de um grupo de alunas do
curso de pedagogia.
AUTOR: Célia Maria Fernandes
Nunes
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/15
PESO: 0,175
ISBN:9788546200337
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SUMÁRIO: As Teorias da Modernidade e a Ruptura com as Tradições
Artísticas; O Artista e sua Arte; A
Recepção Estética – O Universo do
Leitor em Pauliceia Desvairada.
AUTOR: Vitor Fernando Perilo Vitoy
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,180
ISBN:9788546202089
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Compensação e Cegueira
Um Estudo Historiográfico

Neste livro, a autora traça um cuidadoso percurso sobre a história
da cegueira – suas concepções e
modos de tratamento –, levando o
leitor a compreender a deficiência
a partir de suas relações com a
realidade social e histórica em que
se insere.
SUMÁRIO: Compreendendo o
sentido da visão; Olhares sobre a
cegueira: as palavras e os conceitos na história; Compensação, da
palavra ao conceito: um caminhar
por sua etimologia; Do conceito ao
processo: os avanços na teoria da
compensação.

AUTOR: Daniela Leal
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/15
PESO: 0,200
ISBN:9788546201006
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Condições de Trabalho e Formação de Professoras Atuantes no
Ciclo I do Ensino Fundamental

Andanças pelo País das Maravilhas e pelo Bosque do Espelho

Este livro possui a particularidade
de buscar compreender aspectos
da qualidade da educação, através
das relações recíprocas entre as
experiências formativas, as condições de trabalho e a forma que um
grupo de professoras atuantes na
rede pública estadual paulista concebe e compreende os problemas
vividos no dia a dia da escola.

A partir da base terórica de JeanJacques Rousseau e Paulo Freire,
os autores deste livro dialogam
com a obra Alice no País das
Maravilhas, para o desafio de
desvelar o reino criado por Carroll
a partir da educação, da escola,
do aluno e do professor, das aulas
enfadonhas, das charadas sem solução, do aprendizado útil e inútil,
do óbvio que se revela mistério.

SUMÁRIO: Organização do ensino
na rede estadual paulista, formação e condições de trabalho
dos professores; A formação das
professoras pesquisadas: a compreensão que apresentam acerca
da educação e da organização do
ensino em ciclos com progressão
continuada.
AUTOR: Anoel Fernandes
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,290
ISBN:9788546201686
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Reflexôes de Alice para a Educação

SUMÁRIO: Afinal de Contas, Quem
Sou Eu no Mundo?; Tenho o Direito
de Pensar!; Como essas Criaturas
me Fazem Decorar Lições!

AUTOR: Gisele Schmidt Bechtlufft
Sophia
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/15
PESO: 0,160
ISBN:9788546200894
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O Mal-estar na Contemporaneidade e suas Expressões na Docência
Este livro busca a partir de estudos do mal-estar docente sob
uma perspectiva humanística:
antropologia, sociologia, filosofia,
educação; e os estudos do mal-estar docente sob uma perspectiva
biomédica:
biologia, patologia, psicologia, desvendar o que está por trás desta
expressão efetivamente no exercício docente.”
SUMÁRIO: O tempo e as antinomias que ele estrutura; O sentido
do trabalho; Mal-estar, Carreira e
Instituição; A prática e cotidiano.

AUTOR: Fernando Lionel Quiroga
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,245
ISBN:9788546201327
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Escola do Campo
Desafios para o Enraizamento de uma
Prática Educacional Democrática

Este livro discute a gestão escolar em Escolas do Campo, tendo
como referência as Escolas Polo
do município de São Gabriel/RS,
partindo-se do diagnóstico que revelou a situação socioeducacional
da realidade local.
SUMÁRIO: O contexto sociopolítico e educacional de São Gabriel;
O diagnóstico e o percurso da
pesquisa; O projeto de intervenção:
uma proposta de ação a partir do
contexto da realidade local; Análise das ações realizadas no curso
de formação deA democracia no
contexto das escolas polo em São
Gabriel/RS e seus reflexosstores.

AUTOR: Jefferson Marçal Da
Rocha
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/15
PESO: 0,245
ISBN:9788546200993
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Universidade e
Responsabilidade Social
Inovações Pedagógicas e Tecnológicas na
Educação

As tecnologias digitais da informação e comunicação fazem parte da
vida de um número crescente de
pessoas, nesse sentido a formação
dos profissionais, na atualidade,
deve incorporar a tecnologia nos
processos de ensino e de aprendizagem. As instituições de ensino
superior precisam capacitar os
seus estudantes e professores,
para que estes sejam capazes de
construir conhecimento em ambientes digitais,
SUMÁRIO: Fenomenologia Universitária: Autoavaliação Institucional
como Diretriz Social, o Modelo da
UNIARP; Cultura Innovativa para
una Investigación Universitaria
Socialmente Responsable.
AUTOR: Joel Haroldo Baade
PÁGINAS: 160
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,280
ISBN:9788546202119
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Investigações sobre as
Representações Sociais em Dois
Cursos de Licenciatura em Física

Caminhos para uma Gestão
Educacional Inovadora

A obra Investigações sobre as
Representações Sociais em Dois
Cursos de Licenciatura em Física
foi escrita para todos aqueles que
estão em busca de novos questionamentos sobre o ensino de Física.
Para isso, apresenta o primeiro
olhar em torno das representações
Sociais dos estudantes de dois
cursos de licenciatura em Física.

Este livro é o resultado de estudos
e vivências de uma equipe atuante
na escola, pesquisando e formando educadores com o propósito
de contribuir com a melhoria da
qualidade da educação brasileira.
Ele apresenta temas relevantes
para quem atua na gestão escolar, tanto na coordenação quanto
na direção das escolas, como a
formação continuada dos professores, o currículo, planejamento, a
importância da liderança, além do
uso da tecnologia como importante ferramenta no contexto escolar.

SUMÁRIO: Algumas Reflexões Sobre o Ensino de Física, Teorias das
Representações Sociais e a Educação, Considerações Metodológicas,
Resultados e Discussões.

AUTOR: Jair Stefanini Pereira De
Ataíde
PÁGINAS: 164
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,255
ISBN:9788581481838
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SUMÁRIO: Estratégias Formativas;
Currículo na Educação Básica:
caminhos e desafios da formação
docente; O uso do planejamento
como estratégia formativa.
AUTOR: Claudia Zuppini Dalcorso
PÁGINAS: 204
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,255
ISBN:9788581488837
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O Percurso da Tradução e o
Funcionamento do Discurso
Religioso em o Trato de Argel de
Miguel de Cervantes
Este livro analisa o funcionamento
do processo discursivo da
tradução e do discurso religioso na obra teatral de Miguel de
Cervantes Saavedra, O trato de
Argel, com o objetivo de observar
a produção de efeitos de sentidos
explicitados na/pela peça.
SUMÁRIO: a Uma Jornada pelas
Trilhas da Análise de Discurso; A
Propósito do Processo Discursivo
da Tradução; Vestígios do Discurso
Religioso: uma Análise de O Trato
de Argel.

AUTOR: Stella Linardi Campos
Amaral
PÁGINAS: 96
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,135
ISBN:9788546201129
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Fundamentos da Educação

Fundamentos da Educação

Fundamentos da Educação

Recortes e Discussões (Vol. 1)

Recortes e Discussões [Vol. 2]

Recortes e Discussões [Vol.3]

A proposta central desse livro é
a importância de se conhecer os
desdobramentos do pensamento
pedagógico e orientações de suas
práticas. Entende-se a necessidade de “olhar” para cada representante do pensamento pedagógico
em destaque, conhecer um pouco
de sua história pessoal, o seu
conceito de educação e maneiras de conduzi-la na escola, suas
principais obras e em que grau o
seu pensamento se aproxima da
validação dos saberes e fazeres da
educação na atualidade.

Nesse segundo volume são reunidos textos que compreendem a
educação desde a Idade Antiga até
o período da Idade Média, com o
surgimento das universidades.
Muitas mãos são responsáveis
pelos recortes que compõe o
presente livro que não somente
aceitaram participar da tarefa de
composição do volume II, mas,
por inúmeras vezes, não se cansaram de envidar esforços na reelaboração de conteúdo e ampliação
de base de consulta.

O terceiro volume de “Fundamentos da Educação” tem como fio
condutor a análise do pensamento
pedagógico em um período de
transformações que vai da Idade
Média ao século XVIII. Nessa transição, concepções pedagógicas relacionadas à formação do caráter
dos indivíduos dão lugar à busca
pelo desenvolvimento técnicocientífico que moldaria os séculos
posteriores, abrindo caminho para
o Iluminismo.

SUMÁRIO: O Pensamento Pedagógico de René Descartes; O
Pensamento Pedagógico de JeanJacques Rousseau; O Pensamento
Pedagógico de Immanuel Kant.

SUMÁRIO: a Apresentação; A
educação para os povos primitivos;
A educação chinesa; A educação hindu; A educação egípcia; A
educação hebraica; A educação
heroica - a odisséia e a ilíada; A
educação cívica.

SUMÁRIO: O Pensamento Pedagógico de Martinho Lutero; O Pensamento Pedagógico da Companhia
de Jesus; O Pensamento Pedagógico de Michel de Montaigne; O
Pensamento Pedagógico de João
Amós Comenius; O Pensamento
Pedagógico de François Rabelais.

AUTOR: Paulo Gomes Lima
PÁGINAS: 240
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/14
PESO: 0,400
ISBN:9788581485324

AUTOR: Paulo Gomes Lima
PÁGINAS: 364
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/15
PESO: 0,430
ISBN:9788581487977

AUTOR: Paulo Gomes Lima
PÁGINAS: 280
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/15
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ISBN:9788581489292
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Fundamentos da Educação

Fundamentos da Educação

Fundamentos de Educação

Recortes e Discussões (Vol. 4)

Recortes e Discussões [Vol.5]

Recortes e Discussões (Vol. 6)

Neste volume IV, o sentido de
educação em geral e da educação
escolar passa por uma considerável ressigni¬ficação, na qual os
saberes e fazeres da escola quanto
ao desenvolvimento do educando e
do educador, articulam-se aos eixos axiológicos e epistemológicos
conforme a perspectiva de realidade e visão de mundo a partir
da literatura especializada recortada. Lista-se, nesse volume, um
conjunto de representantes que
se mostraram legítimos representantes do período e que em menor
ou maior grau permanecem como
clássicos na literatura pedagógica.

A série Fundamentos da Educação:
Recortes e Discussões chega ao
volume V, problematizando historicamente o papel da educação,
do professor e sua formação em
relação aos saberes e fazeres
indispensáveis para o exercício
consciente de seu trabalho numa
perspectiva emancipadora. Não se
trata de um manual de saberes e
fazeres metodológico e nem é esta
a sua pretensão, antes tem como
propósito provocar posicionamentos em relação a uma educação
que traz uma historicidade,

Em 1845 afirmou Jules Michelet
no texto O Povo: “Um sistema de
legislação é sempre impotente se,
paralelamente, não se criar um
sistema de educação”. A América
Latina, desta perspectiva, emerge
historicamente no exame de políticas e teorias que primaram pela
busca da associação entre estatuto
legal e formação dos indivíduos,
visando construir o necessário
para dar concretude ao ideal pedagógico de autonomia e liberdade;
ou que por vezes se mostraram
contraditórias no enfrentamento
entre educar para a cidadania e
o comunitário e as demandas do
capital internacional.

SUMÁRIO: Hegel e o conceito de
educação/formação (Bildung); As
contribuições de David Hume ao
pensamento educacional.

SUMÁRIO: Contribuições de Charles Darwin ao Pensamento Educacional; O Pensamento Educacional
de Herbert Spencer; Édouard
Claparède e o Estudo do Desenvolvimento da Criança.

AUTOR: Paulo Gomes Lima
PÁGINAS: 380
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,500
ISBN:9788546202218

AUTOR: Paulo Gomes Lima
PÁGINAS: 408
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,590
ISBN:9788546202232
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SUMÁRIO: América Latina: Influências Políticas e Pedagógicas;
reformas educacionais da América
Latina, anos 1990.
AUTOR: Sílvio César Moral Marques
PÁGINAS: 320
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/17
PESO: 0,490
ISBN:9788546209910
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Metanoia
Histórias de Vida e Formação Continuada
em uma Escola do Campo

Este livro traz um estudo sobre
a violência simbólica entre os
docentes da Educação do Campo
e sua relação com a formação
continuada de professores. Busca
refletir acerca da formação continuada de professores nessa modalidade de educação, visando ao não
apagamento de suas características devido à instituição do modelo
urbanocêntrico nas escolas rurais.
SUMÁRIO: Compartilhando Minhas
Vivências; Caminho metodológico:
Materialidade da Possibilidade; A
História de Vida e as Narrativas
(Auto)Biográficas como Dispositivo
de Formação Continuada de Professores da Escola do Campo.

AUTOR: Luciana Carrion Carvalho
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,175
ISBN:9788546202447
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A Pedagogia nos Cursos
de Pedagogia

A graduação e a formação de
formadores

Teoria e Prática Pós Diretrizes
Curriculares Nacionais

elementos implicadores da formação

Este livro analisa a reconfiguração do curso de Pedagogia com
a implementação das diretrizes
curriculares aprovadas em 2006.
A concepção então assumida, que
toma a docência como base para a
formação do pedagogo, ao mesmo
tempo em que define o curso como
licenciatura na qual são graduados os professores da Educação
Infantil, dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, da modalidade normal do Ensino Médio ou ainda dos
cursos de formação profissional da
área da educação
SUMÁRIO: As reformas curriculares para formação de professores;
Da Pedagogia da competência à
competência da Pedagogia.
AUTOR: Ângela Maria Silveira
Portelinha
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,320
ISBN:9788546202102
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A obra apresenta textos sobre a
formação de professores com
diversos enfoques, todos resultantes de pesquisas elaboradas
realizadas no âmbito das licenciaturas. É relevante apontar que o
campo da formação de professores
está fortemente implicado pelas
políticas internacionais de
formação advindas das organizações de financiamento, elemento
que pressiona os processos e coloca limites à formação.
SUMÁRIO: Formação de professores e as ações do núcleo docente
estruturante; Da universidade ao
trabalho docente ou do mundo
ficcional ao real: expectativas de
futuros profissionais docentes.
AUTOR: Ari Raimann
PÁGINAS: 224
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/15
PESO: 0,285
ISBN:9788581485010
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Uma Década da Lei 10.639/03
Perspectivas e Desafios de uma Educação
para as Relações Étnico-raciais

A publicação traz experiências,
iniciativas e estratégias para a
efetivação da lei e das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-brasileira e Africana,
permitindo uma análise crítica
sobre os desaos atuais na luta pela
mudança das grades curriculares
e das práticas escolares.”
SUMÁRIO: Educação, Cultura e
Diversidade Étnico-racial:Possibilidades de Implementação da Lei
10.639/2003; Educação Anti-racista no Brasil: 1988-2006; Diversidade Racial: A Educação Infantil
para a Compreensão, Respeito e
Valorização das Diferenças.

AUTOR: Juliana Jodas
PÁGINAS: 304
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,370
ISBN:9788581489629
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Guerreiro Ramos e
o Personalismo Negro
Guerreiro Ramos esteve entre
aqueles autores/ativistas que
entenderam, na década de 1950,
que a europeização do mundo era
um processo racista e excludente.
Mas como humanista que era, quis
ver além. Defendeu a criação de
um Brasil novo, nacional e popular.
Daí sua interpretação original da
negritude e sua crença na possibilidade de reeducação do “branco” brasileiro. Foi o nosso Fanon
possível. Mas nem sua crítica, nem
seu projeto de Brasil nasceram no
vazio.

Economia Doméstica
Ensino Profissionalizante Feminino no Triângulo Mineiro (Uberaba/MG - 1953 A 1997)

Ensino prossionalizante feminino
em Minas Gerais expõe questões
relacionadas à educação técnica
desenvolvida no Brasil. Traz uma
síntese de fatos históricos que
contextualizaram o Treinamento
em Economia Rural Doméstica,
primeiro curso, que deu origem à
Escola de Magistério de Economia
Rural Doméstica “Licurgo Leite”,
hoje Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Triângulo
Mineiro (IFTM/ Campus Uberaba).

SUMÁRIO: Apresentação; Introdução; O caminho sociológico; A
integração ao Ten; O personalismo
negro.

SUMÁRIO: Introdução; conservadorismo e cenário de dominação;
o ensino de economia doméstica;
a eserd no contexto socio político e
econômico na cidade de uberaba;
memórias e narrativas dos servidores da instituição.

AUTOR: Muryatan Santana Barbosa
PÁGINAS: 236
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,275
ISBN:9788581489100

AUTOR: Nilce Vieira Campos Ferreira
PÁGINAS: 408
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/15
PESO: 0,590
ISBN:9788581485485
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Corpo de Memória
Nesta obra, a questão do corpo
como objeto de análise em uma
perspectiva discursiva de linguagem é discutida a partir do tema
da descendência e da memória.
Numa reflexão sobre a memória
que constitui o gesto e o olhar, o
corpo é tomado como espessura significante na história, materialidade visual e suporte da
subjetividade. Seus movimentos
são entendidos como formulações constituídas por memória
discursiva híbrida, que possibilita
a repetição e o deslocamento, a
contradição e o estranhamento.

Atividades Práticas em Leitura e
Escrita
A obra se apresenta com elementos contemporâneos que contribuem para o processo do aprendizado da leitura e da escrita, visto
que colabora de forma salutar
para a atuação prática de educadores e outros prossionais que se
vinculam a educação.
SUMÁRIO: Identificação das letras
e reconhecimento do alfabeto; Atividades de consciência fonológica;
Rimas; Aliteração; Segmentação
de sílaba.

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

AUTOR: Simone Tiemi Hashiguti
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/15
PESO: 0,150
ISBN:9788581483108
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PÁGINAS: 120
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,160
ISBN:9788546200313
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Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência na UFOP
Ações, Limites e Desafios na Formação
Inicial de Professores

O Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (Pibid)
é uma ação da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior – Capes – do
Ministério da Educação e tem por
objetivo apoiar e incentivar a docência na busca de novas estratégias para formação de professores
no Brasil.
SUMÁRIO: O Pibid Ufop e o desafio
da iniciação à docência; Programa
institucional de bolsa de iniciação
à docência na Biologia: do chão da
escola ao céu de ideias; O Pibid e a
formação do professor de música:
inovação na docência em escolas
públicas de educação básica.

AUTOR: Gilmar Pereira De Souza
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/15
PESO: 0,290
ISBN:9788581487687
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Trabalho Docente, Família e Vida
Pessoal
Permanências, Deslocamentos
e Mudanças Contemporâneas

O livro mostra que as universidades brasileiras não estão livres
da desigualdade de gênero que
atravessa todos os aspectos da
vida em sociedade. Ao analisar
questões como a divisão sexual do
trabalho docente, as barreiras de
acesso à qualificação das mulheres e a baixa presença feminina
nas ciências exatas, a autora contribui para a crítica das relações
capitalistas e de gênero e para a
desconstrução do binarismo homem/mulher
SUMÁRIO: O trabalho e a família;
Relações entre os sexos no contexto do trabalho docente; Trabalho docente, responsabilidades
familiares e vida pessoal.
AUTOR: Silmere Alves Santos
PÁGINAS: 288
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/15
PESO: 0,340
ISBN:9788581489216
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Crianças e Educação Infantil

Por que a escola não é azul?

Ampliação e Continuidade das
Experiências Infantis em Contextos de
Cuidado e Educação

Os Discursos Imbricados na Questão da
Inclusão Escolar

Abordar a educação infantil pelo
ponto de vista das próprias crianças é a proposta do livro que oferece uma contribuição para o conhecimento sobre a escola ao fazer
uma análise dos olhares infantis a
respeito da instituição educacional
e das experiências vividas dentro e
fora do ambiente escolar.
SUMÁRIO: Crianças e Infância:
situando os conceitos na literatura
contemporânea das ciências sociais; Os caminhos metodológicos
trilhados para se compreender a
perspectiva das crianças; A UMEI
na visão das crianças; A complexa
sutileza que envolve a experiência
infantil.

AUTOR: Sandro Vinicius Sales dos
Santos
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/15
PESO: 0,255
ISBN:9788581489902
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A obra traz aos leitores uma reflexão sobre os discursos em torno
da inclusão escolar de pessoas
em situação de deficiência. O livro
analisa as falas das universidades, das diretrizes oficiais e dos
professores para compreender
como funcionam estes discursos e
que efeitos de sentido produzem,
e qual é o lugar da escola nesse
processo.
SUMÁRIO: A construção de uma
escola para um mundo em transformação; Mediação semiótica,
habitus e prática discursiva; A prática discursiva como ferramenta e
produto: um exercício de construção de dispositivos de trabalho.

AUTOR: Hildete Pereira dos Anjos
PÁGINAS: 344
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/15
PESO: 0,410
ISBN:9788581487625
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Uma História dos Livros
de Matemática

O Althusserianismo
em Linguística

Leituras, Intrigas e Evolução

A Teoria do Discurso de Michel Pêcheux

Esta é uma obra elaborada a partir
de uma pesquisa sobre um autor
de livros de Matemática e sua
produção: Algacyr Munhoz Maeder.
Atuante no ensino brasileiro, ele
faleceu nos anos 1970 deixando
livros de matemática que documentam a evolução da disciplina
de Matemática.

Ao se propor a investigar as
relações epistemológicas entre o
pensamento filosófico-político de
Louis Althusser e a teoria do discurso pensada por Michel Pêcheux
na área da linguística, Luís Fernando Bulhões Figueira inaugura
um outro olhar sobre o tema que
nos permite a observação exclamativa deste ser um estudo ético
que faz justiça à filiação teórica e
ao pensamento de Louis Althusser
na Análise do Discurso do Brasil.

SUMÁRIO: Uma leitura dos livros
escritos por Maeder; Tribunas
de educadores; Ilustrações em
livros didáticos de matemática;
Livros didáticos de Algacyr Munhoz
Maeder sob um olhar da educação
matemática.

AUTOR: Adilson Longen
PÁGINAS: 464
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/15
PESO: 0,680
ISBN:9788581487618
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SUMÁRIO: Por uma análise polêmica dos discursos; Althusser
e os desenvolvimentos atuais da
análise de discurso: a(s) visão(ões)
dos historiadores da AD; A análise de discurso: um sistema de
dispersões.
AUTOR: Luís Fernando Bulhões
Figueira
PÁGINAS: 260
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/15
PESO: 0,450
ISBN:9788581487816
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Educar na Biologia do Amor
O Exercício de Valores Humanos no Ensino
com o Auxílio de Tecnologia

O livro “Educar na Biologia do
Amor: o exercício de valores
humanos no ensino com o auxílio
de tecnologia” traz reflexões de
uma professora de Biologia que
se propôs ir além do currículo
escolar tradicional e ensinar a
“biologia do amor”, ao lidar com
as atividades de sala de aula que
visassem à formação integral dos
alunos. Trata-se de um livro rico
em experiências, com discussões
sobre os usos da tecnologia digital
– especialmente os blogs – que
revigoram e fortalecem as expectativas de todos os professores
que sentem que uma nova escola,
uma nova educação, é possível.
SUMÁRIO: Biologia do amor; Ensino e aprendizagem.
AUTOR: Margly Octavia Genofre De
Carvalho
PÁGINAS: 168
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/15
PESO: 0,215
ISBN:9788581487502
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Uma Análise do Verbo Poder do
Português Brasileiro à Luz da
HPSG e do Léxico Gerativo
Este livro traz um rico estudo do
verbo Poder no português brasileiro, em seus mais diversos significados e contextos de aplicação.
A análise se dá sob a luz de duas
teorias fundamentais do estudo do
léxico, a Teoria do Léxico Gerativo e HPSG (Head-Driven Phrase
Structure Grammar – Gramática de Estruturas Sintagmáticas
Orientadas pelo Núcleo).

Práticas De Mediação E O Brincar
Na Educação Infantil

Diferentes Matizes de um Mesmo Desafio

O livro discute as experiências de
uma professora em sua atuação
com crianças de 4 e 5 anos, em
uma perspectiva de educação que
considera a criança como sujeito
da própria aprendizagem e participante da construção de um
processo educativo democrático e
ético.

SUMÁRIO: A questão da auxiliaridade e da modalidade; fundamentação teórica; o verbo poder no
português brasileiro; implementação do GL na HPSG; análise do
verbo poder.

SUMÁRIO: A pesquisa, a concepção de educação e a criança; A
mediação e o brincar; Caminhos
metodológicos; A mediação sujeito-sujeito: práticas que envolvem
a predominância das pessoas
(adulto ou criança); A mediação
por signos: práticas com artefatos
(signos e linguagem); A mediação
por instrumentos: práticas que
envolvem a predominância dos
objetos (materiais).

AUTOR: Vanessa De Sales Marruche
PÁGINAS: 268
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,360
ISBN:9788581488578

AUTOR: Ângela Do Céu Ubaiara
Brito
PÁGINAS: 316
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/15
PESO: 0,460
ISBN:9788581488301
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O Ensino de Ciências no Contexto
da Educação Inclusiva:
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A partir do ensino de Ciências,
os capítulos deste livro tratam a
temática geral da inclusão escolar,
a partir de diferentes focos, entre
eles: ensino de física e de química,
estudantes com deficiência auditiva, com deficiência visual, com
dificuldades/distúrbios de aprendizagem e formação de professores.
SUMÁRIO: O evento de educação
em química e sua décima primeira
edição: a educação inclusiva em
foco; Educação inclusiva: desafios
da construção de um novo paradigma; O trabalho interdisciplinar
com crianças que apresentam
dificuldades/distúrbios de aprendizagem desenvolvido pelo CENPE
– FCL/Unesp/Araraquara.
AUTOR: Alessandra Aparecida
Viveiro
PÁGINAS: 168
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/15
PESO: 0,215
ISBN:9788581487915
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Educação Ambiental e Educação
Inclusiva
Possíveis Aproximações

Este livro aborda de maneira inovadora as possibilidades de relação entre a Educação Ambiental e
a Educação Inclusiva. A obra oferece argumentos para compreensão
de fenômenos que destacam as
mudanças e significados de ambas
as áreas no contexto educacional de hoje, além de analisar as
ações e práticas pedagógicas que
envolvem as áreas na perspectiva
da interdisciplinaridade e transversalidade.

Trajetória Educacional dos Imigrantes Alemães no Interior do
Estado de São Paulo

Formação de Professores
e Práticas Pedagógicas na
Educação Infantil

Uma Escola Alemã Na Colônia Riograndense: 1922-1938 (Maracaí/Cruzália-SP)

Este livro é comporto por capítulos
que que abordam temáticas que
perpassam as questões referentes
à legislação e políticas públicas
para a infância, o primeiro ano da
docência e estágio na Educação
Infantil, a dimensão afetiva na
formação inicial de professores,
práticas docentes e de registro,
letramento para uma alfabetização
de qualidade, o ensino da língua
inglesa, questões étnico-raciais,
educação continuada, gestão escolar e o Projeto Político Pedagógico.

A leitura deste estudo nos permite
conhecer um pouco da História
da Educação Brasileira e de seus
desdobramentos, em particular,
a que foi vivida e construída pelos
imigrantes alemães, a partir do
ano de 1922, numa região inóspita,
desbravando o sertão e plantando
arte e cultura como componentes essenciais à formação do ser
humano.

SUMÁRIO: Descrição do caso; Caracterização do Município de Flor
do Sertão; A Escola de Educação
Básica “Jorge Lacerda”; Políticas
Públicas: definições e desafios;
Políticas Públicas para Educação
Ambiental.

SUMÁRIO: O imigrante alemão no
solo brasileiro; Uma colônia de
alemães no interior do Estado de
São Paulo; A educação alemã na
Colônia Riograndense: escolas,
clubes e práticas culturais.

SUMÁRIO: Educação de crianças
de zero a seis anos no Brasil:
legislação e políticas públicas
para uma pedagogia da infância na
escola; O primeiro ano da docência
na Educação Infantil: seus desafios.

AUTOR: Eliane Gatto
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/15
PESO: 0,245
ISBN:9788581487731

AUTOR: Flávia Renata Da Silva
Varolo
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/15
PESO: 0,235
ISBN:9788581488813

AUTOR: Ligia De Carvalho Abões
Vercelli
PÁGINAS: 284
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/15
PESO: 0,340
ISBN:9788581489971
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Formação e políticas públicas na
educação: profissão e condição
docente II

Resolução de Problemas

profissão e condição docente II

Esta obra é uma publicação com
importantes contribuições para a
área de Educação Matemática pelo
fato de abordar de forma competente, um dos temas mais discutidos nas últimas décadas, reunindo
pesquisadoras que se dedicam a
investigá-lo há longo tempo. Traz
aos leitores uma abordagem histórica da resolução de problemas,
reflexões sobre ensino-aprendizagem-avaliação de Matemática
através da resolução de problemas
e articulações entre a pesquisa
científica e a pesquisa pedagógica.

Este livro sobre formação de professores e políticas educacionais
acolhe uma diversididade de textos
de intelectuais da área que se
reuniram em Ouro Preto, convocados pelo Simpoed - Simpósio de
Formação e Profissão Docente.
As mesas de debate organizadas
no evento produziram uma reflexão importante e não poderíamos
privar o leitor desse material.
SUMÁRIO: Políticas de formação
de professores na América Latina:
intenções, tensoes e realidade na
formação emergencial na formação de professores no Brasil; Las
políticas públicas em la formación del profesorado en Venezuela
(1999 - 2001).
AUTOR: José Rubens Lima Jardilino
PÁGINAS: 296
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/14
PESO: 0,485
ISBN:9788581487557
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Teoria e Prática

SUMÁRIO: Uma Abordagem Histórica da Resolução de Problemas;
Ensino-Aprendizagem-Avaliação
de Matemática: por que Através da
Resolução de Problemas?

Educação: um pensamento negro
contemporâneo
Este livro é uma referência indispensável na pesquisa sobre movimentos sociais negros, discriminação racial, desigualdades raciais,
ações afirmativas e valorizativas.
Apoia especialmente estudos e
práticas em políticas de promoção
da igualdade racial e Educação
das Relações Étnico-Raciais. O
livro demonstra mais de cem anos
de luta de movimentos contra
o racismo e por educação, algo
formalmente constatado a partir
de 1853, por meio da obstinação do
professor Pretextato dos Passos e
Silva. Luta que continua até os dias
presentes.
SUMÁRIO: Combate ao racismo:
obrigação ética e moral dos afro-brasileiros no pós-escravismo;
Décadas de 1970 e 1980.

AUTOR: Lourdes De La Rosa Onuchic
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/14
PESO: 0,210
ISBN:9788581487328

AUTOR: Sales Augusto Dos Santos
PÁGINAS: 300
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/14
PESO: 0,369
ISBN:9788581489308
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A discussão de assuntos complexos na visão de professores e
alunos

A Sala de Aula em Filmes

Viajar é Inventar o Futuro

Lapidando a Formação Docente

Neste livro, o autor Rogério Neves
compartilha seu fazer pedagógico, seu talento investigativo e
sua transformação profissional,
articulando importantes contribuições teórico-metodológicas em
um texto maduro, introspectivo e
poético. A obra analisa como assuntos complexos são geralmente tratados no sistema escolar,
particularmente no que se refere à
discussão com o professor.

O livro apresenta sete produções
fílmicas baseadas na realidade de
diferentes épocas, fazendo uma
análise em relação à atuação de
educadores na sala de aula, e se
na ação pedagógica dos protagonistas há um ensino educativo
que contribua para a ampliação do
processo de ensinar e de aprender.
O estudo pautou-se no pensamento complexo de Edgar Morin, e o
objetivo deste livro é sensibilizar
educadores sobre a importância
dos filmes na construção de novos
saberes no ato educativo.

Narrativas de Formação e o Ideário Educacional Brasileiro nos Diários e Relatório
de ANÍSIO TEIXEIRA em Viagem à Europa e
aos Estados Unidos (l925-l927)

SUMÁRIO: Capítulo 1; Capítulo 2;
Capítulo 3.

SUMÁRIO: A visão que desperta;
Caminhos que se cruzam; A tessitura dos filmes e os complexos
imaginários.

AUTOR: Rogério Da Costa Neves
PÁGINAS: 228
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: SET/14
PESO: 0,355
ISBN:9788581482767
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AUTOR: Marcia De Mattos Sanches
PÁGINAS: 232
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/14
PESO: 0,310
ISBN:9788581485799
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Neste livro, os leitores poderão
acompanhar as escolhas, opções,
idas e vindas de uma tentativa de
síntese formativa realizada por
Anísio Teixeira. Em sua escritura,
emergem processos de construção
de identidades como intelectual,
educador, professor, organizador
de sistemas de ensino.
SUMÁRIO: Anísio Teixeira: um
viajante brasileiro no além-mar;
Viajar e narrar; Aspectos americanos de Educação: registro de
uma experiência; A experiência da
educação estrangeira em Anísio
Teixeira.

AUTOR: Silmara De Fatima Cardoso
PÁGINAS: 204
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/14
PESO: 0,290
ISBN:9788581483061

Educação

95

Ciências Humanas

Letramento Escolar e Cotidiano

Diversidade e identidade religiosa

Indígenas e Iconografia Didática

Análise de Experiências sobre Práticas de
Letramento à Luz da Crítica Cultural

Uma leitura espacial dos padroeiros e seus
festejos em Muquém, Abadiânia e Trindade - GO

A imagem dos índios nos manuais de História do Programa Nacional do Livro Didático

O livro propõe uma importante
reflexão acerca das práticas de
letramento escolar em suas relações com as práticas de letramento do cotidiano. É uma leitura
recomendada a todos os professores e gestores educacionais,
aos envolvidos em programadas
de formação docente, a pesquisadores da área e aos leitores que
apreciam um texto bem escrito e
instigador, capaz de fazer refletir
sobre as relações sociais e sobre
os diferentes modos de estar no
mundo.

A obra é uma leitura espacial dos
padroeiros e seus festejos em Muquém, Abadiânia e Trindade - Goiás e apresenta uma reflexão sobre
as festas de padroeiros populares
em Goiás. Nele, o leitor encontrará um estudo denso a respeito de
festas católicas tradicionais, que
busca compreender a espacialização dessas festas e seus reflexos
na formação territorial e cultural
do espaço goiano.

SUMÁRIO: Opções Político-Metodológicas para a investigação de
práticas de letramento escolar e
social; Um olhar sobre concepção
de letramento.

SUMÁRIO: O espaço e as festas
de padroeiros; O método e procedimentos para compreensão
conceitual; A organização espacial
do território goiano e as festas religiosas; Entre as territorialidades
e temporalidades de uma tradição.

AUTOR: Úrsula Nascimento De
Sousa Cunha
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/14
PESO: 0,195
ISBN:9788581485270

AUTOR: Maria Idelma Vieira D’abadia
PÁGINAS: 232
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: FEV/14
PESO: 0,400
ISBN:9788581483757
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Esta obra traz uma investigação
densamente interpretativa levando
em consideração as representações elaboradas sobre os indígenas por parte dos livros didáticos
produzidos para o sétimo ano do
Ensino Fundamental. A análise
minuciosa das imagens, através
de uma perspectiva alegórica da
agência relacionada aos índios,
proporcionará ao leitor o acesso
aos sentidos construídos acerca da
cultura e modos de vida indígenas
pelos livros didáticos, imprescindíveis fontes de informação sobre
a diversidade cultural ameríndia
para estudantes e professores.
SUMÁRIO: Imagens sobre indígenas no Brasil: contextos e estudos; Imagens sobre indígenas na
Educação Básica.
AUTOR: Diogo Francisco Cruz
Monteiro
PÁGINAS: 174
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: SET/14
PESO: 0,435
ISBN:9788581483382
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A Explicação na Prática Discursivo-Pedagógica no Ensino de
Ciências Naturais

Cultura, educação popular e
transformação social
As formulações do MEB e do CPC entre
1961 e 1964

Discalculia
O que é? Como intervir?

Entre as diversas experiências de
movimentos de cultura e educação
popular organizadas no período de
1961 a 1964, este livro toma como
objeto de estudo as formulações
do MEB, ligado à CNBB e, por
conseguinte, à Igreja Católica, e
do CPC, ligado a UNE e com parte
de seus membros ligados ao PCB.
Todos os leitores se beneficiarão
com esta obra, em especial os
interessados em história e em
história da educação.

A obra descreve as definições de
discalculia sob a ótica de diferentes autores, buscando instrumentalizar o educador que atua em
sala de aula ou em espaços alternativos de aprendizagem. Enumera determinadas características
manifestadas pelos estudantes
discalcúlicos e apresenta sugestões de jogos e atividades lúdicas
que possibilitem a elevação dos níveis de autoestima e autoimagem
e o desenvolvimento das capacidades matemáticas em alunos com o
problema.

SUMÁRIO: Da natureza a construção científica da explicação; Explorando a temática explicação.

SUMÁRIO: História, Historiografia
e Educação: Pressupostos TeóricoMetodológicos; Os Determinantes
Históricos da Educação no Brasil
entre 1930 e 1964; As Concepções
Sustentadas pelo Mem e pelo CPC.

SUMÁRIO: Discalculia; Autoestima
e autoimagem; Pressupostos teóricos em aprendizagem; Recorte
da pesquisa; A intervenção baseada no lúdico; Contribuições da
pesquisa.

AUTOR: Mirtes Ribeiro De Lira
PÁGINAS: 224
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JUL/14
PESO: 0,370
ISBN:9788581484730

AUTOR: Jeferson Anibal Gonzalez
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/14
PESO: 0,250
ISBN:9788581484990

AUTOR: Jussara Bernardi
PÁGINAS: 204
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/14
PESO: 0,255
ISBN:9788581483788

Este livro trata da explicação, tema
central nas questões de ensino-aprendizagem em geral e particularmente importante quando se
aborda o ensino de Ciências. É trazido o conceito de explicação como
uma atividade verbal, metacognitiva, construída dialogicamente,
e cujo propósito é evidenciar um
conhecimento científico. Se, de
fato, é comum admitir-se um lugar
fundamental à explicação em sala
de aula, estudos mais aprofundados sobre essa ampla temática
permanecem escassos e é visando
preencher alguns aspectos dessa
lacuna que esta obra foi planejada
e empreendida.
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Políticas neoliberais e educação
pós-moderna no ensino Paulista
Este livro levanta a discussão
a respeito da função social do
conhecimento no capitalismo,
buscando compreender as bases da sua contradição enquanto
elemento fundamental para o
desenvolvimento do capital, de
extração da mais-valia com menos
trabalho, ao mesmo tempo em que
impulsiona o desenvolvimento do
gênero humano. Além disso, analisa a Proposta Curricular do Estado
de São Paulo e exibe o quanto
se entrecruzam o rompante das
reformas políticas.
SUMÁRIO: A função social do conhecimento na sociedade capitalista: a educação para o neoliberalismo e o pós-modernismo.

AUTOR: Saulo Rodrigues De Carvalho
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/14
PESO: 0,200
ISBN:9788581483702
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Direito e Educação

¡A mis lectorcitos, la nación!

A Regulação da Educação Superior no
Contexto Transnacional

Estado e educação no México de Porfirio
Díaz (1876-1911)

Ao longo da obra, o autor discute
a possibilidade de uma regulação
universal para a Educação Superior, através do Direito, com diretrizes criadas por organismos que
concentram o conjunto de Estados
nacionais. Clovis Demarchi busca
respostas para essa questão, propondo análises de variáveis distintas e procurando um resultado que
elevou ao mundo do Direito.

O período do porfiriato no México
tem se tornado objeto de pesquisas que evidenciam sua complexidade, sua riqueza e suas contradições. A presente obra, de Júlia
Rany Campos Uzun, revela-se uma
preciosa contribuição a esse caldo
historiográfico. A autora analisa
com perspicácia, sensibilidade e
pleno domínio das fontes, as representações sobre acontecimentos e personagens que povoaram
seis livros de História que o Estado
fez chegar, na passagem dos
séculos XIX ao XX, aos rincões do
território nacional.

SUMÁRIO: A relação Sociedade,
Estado e Direito; Da globalização e
da transnacionalidade; Educação:
linhas gerais e transformações;
A Educação Superior no contexto
atual; O Direito na regulação da
Educação Superior no novo contexto global.

AUTOR: Clovis Demarchi
PÁGINAS: 232
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JAN/14
PESO: 0,360
ISBN:9788581484044
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SUMÁRIO: A Formação do Pensamento Nacionalista no México;
Historicizando o Porfiriato; As
Reformas Educativas.
AUTOR: Júlia Rany Campos Uzun
PÁGINAS: 260
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: MAR/14
PESO: 0,440
ISBN:9788581484105
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Cibercultura e Literatura
Identidade e Autoria em Produções
Culturais Participatórias e na
Literatura Fã (fanfiction)

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 literatura. O contexto mais amplo da
análise em questão é a emergência do que se convencionou chamar de cibercultura. Ela é apreendida 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.

AUTOR: André De Jesus Neves
PÁGINAS: 204
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/14
PESO: 0,260
ISBN:9788581484853
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Políticas e práticas de formação
continuada de professores da
Educação Básica
Esta obra é destinada a profissionais da educação que atuam em
diferentes espaços institucionais e
distintas funções. Trata-se de um
livro que disponibiliza um conhecimento sobre formação continuada
na perspectiva da profissionalização docente como contribuição ao
debate nacional, às práticas institucionais de formação de profissionais da educação, à pesquisa do
campo curricular e à formulação
de políticas públicas de educação.

A Educação Infantil foi para a
escola, e agora?
Introdução ao estudo da gestão escolar na
Educação Infantil

Com uma redação concisa e clara,
este livro torna acessível aos
educadores e leitores interessados
na gestão de creches e pré-escolas, informações atualizadas e
fundamentadas no contexto social
brasileiro; propiciando, assim, o
embasamento para uma re?exão
sobre os fazeres administrativos
e pedagógicos nas instituições de
educação infantil.

SUMÁRIO: Concepções, Tendências Teóricas e Práticas de Formação Continuada de Professores;
A Reforma Educacional dos Anos
de 1990: Novos Requerimentos
para Escola e para Formação de
Professores.

SUMÁRIO: O Hibridismo das
Lógicas democrática e Gerencial
na Gestão da Escola Pública no
Brasil; A Especificidade do Trabalho em Creches e Pré-escolas no
Pensamento em Educação Infantil;
Uma Introdução à Gestão Institucional na Educação Infantil.

AUTOR: Edlamar Oliveira Dos
Santos
PÁGINAS: 360
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUN/14
PESO: 0,600
ISBN:9788581483986

AUTOR: Marta Fresneda Tomé
PÁGINAS: 124
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: FEV/14
PESO: 0,220
ISBN:9788581483931
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Representações Sociais de Alunos
do Ensino Médio Sobre Cidadania
Os Enlaces na Conquista dos Direitos

Esta obra está alicerçada na teoria
das representações sociais e encontra-se fincada nos andaimes do
conhecimento emancipado cientificamente na abordagem estrutural. Apreender as representações
sociais de alunos sobre cidadania
na escola revelou a empreitada cognitiva, afetiva e social da
autora, cabendo ao leitor decifrar
na leitura para buscar desvendar
um certo código discursivo, uma
vez que nem tudo pode ser dito
inteiramente.
SUMÁRIO: Educação e Cidadania;
Nas Teias da Escola Pública; A Teoria das Representações Sociais;
Percurso Metodológico; Resultados e Discussões.
AUTOR: Cecilia De Fátima Boaventura De Macedo
PÁGINAS: 204
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/14
PESO: 0,260
ISBN:9788581485751

Educação

Corpo e sujeito

Qualidade da educação superior

Uma análise discursiva

O Programa Reuni

Esta obra é o acabamento momentâneo de um estudo sobre as reflexões 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 podemos estabelecer relações com o
interior e o exterior.

O livro percorre temáticas que
tratam da política educacional do
tempo presente: o PDE e o REUNI
e a questão da qualidade. Quando
os leitores analisarem os capítulos, irão perceber que a lógica do
expansionismo tem uma significância quantitativa. Isso demonstra que ainda não chegamos ao
processo de descentralização e de
autonomia da política educacional,
o que poderia ter relevância na
constituição da qualidade social da
educação.

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

AUTOR: Alita Carvalho Miranda
Paraguassú
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/14
PESO: 0,225
ISBN:9788581484860
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SUMÁRIO: Qualidade na (da) educação: aproximações e retenções
sobre o tema; Relação trabalho,
educação e formação: uma análise
“qualitativa” do PDE.

AUTOR: Antonio Bosco De Lima
PÁGINAS: 228
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JAN/14
PESO: 0,355
ISBN:9788581484150
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A educação sexual na escola e a
pedagogia da infância

Design Instrucional e construção
do conhecimento na EaD

Identidades socioculturais no
livro didático

Matrizes institucionais, disposições
culturais, potencialidades e perspectivas
emancipatórias

Este livro discute a relevância
do uso do material didático no
processo de aprendizagem, principalmente em EaD. Oferece uma
abordagem interdisciplinar, prática
e orientada para a elaboração de
materiais didáticos, que são o núcleo deste processo para a construção do conhecimento. A obra se
preocupa com a elaboração de um
material que permita ao estudante
desconstruir o conhecimento pré-existente para, então, construir
novos saberes. O livro destina-se,
principalmente, a gestores e equipes multidisciplinares de EaD, em
especial o designer instrucional e
pesquisadores da área.

Em busca do ensino crítico de Língua
Inglesa

Nesta obra, a autora faz uma análise da educação sexual escolar a
partir da condição da criança na
sociedade e na escola e apresenta elementos históricos e sociais
para a compreensão da sexualidade da criança e da psicopedagogia
da infância. A novidade está na
articulação entre Sexualidade,
Educação Sexual e Infância numa
perspectiva emancipatória. A obra
aponta diretrizes capazes de contribuir para a elaboração de novas
propostas de Educação Sexual.
SUMÁRIO: Sexualidade e educação
sexual no Brasil: mapeamento
histórico-filosófico, político e institucional da sexualidade.
AUTOR: Giseli Monteiro Gagliotto
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/14
PESO: 0,245
ISBN:9788581484983
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A presente obra busca demonstrar que os discursos veiculados
pelos materiais didáticos não são
neutros, carecendo, na realidade,
de problematização. A análise volta-se para os materiais didáticos
referentes a línguas estrangeiras,
principalmente das escolas públicas, a partir de exemplos retirados
de duas coleções selecionadas no
primeiro edital do PNLD 20102011, a saber: Novos Estudos
do Letramento e o Letramento
Crítico.

SUMÁRIO: Educação a Distância;
Material Didático; Design Instrucional; O Processo de Construção
do Conhecimento.

SUMÁRIO: Incursão no PNLD e nas
Pesquisas sobre o LD; Percurso
Metodológico da Pesquisa; Textos Digitais: Descrição e Análise;
Reflexões Possíveis.

AUTOR: Andreza Regina Lopes Da
Silva
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/14
PESO: 0,185
ISBN:9788581484334

AUTOR: Ana Paula Domingos
Baladeli
PÁGINAS: 168
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/14
PESO: 0,215
ISBN:9788581484846
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História e ficção em Santa Evita

Autismo e Inclusão

A obra busca responder as indagações 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 Péron, la Evita, pode ter relação com
a realidade ou é pura ficção? Onde
começa uma e onde termina outra? Qual o tratamento dado à história na obra? Através dos aspectos narrativos intratextuais, que a
autora denomina procedimentos,
e com os quais se relativizam os
limites entre história e ficção, as
respostas são encontradas em
uma linguagem clara e direta.

Experiências no Ensino Regular

SUMÁRIO: a História e ficção; Ficcionalização da história; Efeito de
historicidade da ficção.

AUTOR: Adriana Ortega Clímaco
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/14
PESO: 0,245
ISBN:9788581484877
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A inclusão escolar de pessoas
com deciência vem sendo objeto
de estudo de muitas pesquisas
na atualidade. Entretanto, alguns
segmentos de alunos considerados especiais têm sido menos
estudados. Este é o caso de alunos
com diagnóstico de autismo, um
tipo de transtorno que se caracteriza por marcantes diculdades nas
interações sociais.
SUMÁRIO: Inclusão escolar e
possibilidades de educação de sujeitos autistas; Desenvolvimento e
educação de sujeitos com deficiência: proposições da Teoria Histórico-Cultural; O ensino para alunos
autistas na Escola Regular: a visão
dos profissionais; A experiência
dos alunos autistas no Programa
de Inclusão.
AUTOR: Talita Souza Umbelino
Rodrigues Da Cruz
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/14
PESO: 0,225
ISBN:9788581484792
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A mulher professora e seus
tropeços diante da diferença
Este livro aborda a temática da
feminilidade em ambiente docente. As autoras afirmam que
a própria feminilidade deve ser
ela mesma uma saída para que
as mulheres professoras possam
não se sentir tão culpadas por sua
condição feminina e esperam que
a experiência do cotidiano educativo convoque-as a se confrontarem com suas feminilidades,
tomando-as não como lugar a ser
dissimulado, mas como lugar a ser
potencializado, permitindo assim
que ocupem tal lugar sem tantos
conflitos para si mesmas.
SUMÁRIO: Sobre o mal-estar e o
feminino que atravessam a educação; Sobre construções teóricas
e metodológicas; Do sopro à voz:
a palavra que se (des)faz nas conversações.
AUTOR: Cláudia Itaborahy Ferraz
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/14
PESO: 0,255
ISBN:9788581484617
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Aulas de Química no século depois
da LDB/96

A trajetória do professor
interdisciplinar

Políticas de Ação Afirmativa na
Educação Brasileira

Novos Paradigmas ou velhas
(De)Formações?

Caminhos trilhados na educação ambiental
em escolas militares

Estudo de caso do Programa de Reserva
de Vagas para Ingresso na Universidade
Federal da Bahia

O livro trata-se de uma reflexão
crítica acerca dos paradigmas
educacionais em ciências/química.
Uma obra que retrata o ambiente
da sala de aula em seus pormenores na tentativa de resgatar
aspectos importantes do fazer
docente a fim de responder: Afinal,
quais os paradigmas da educação
química na contemporaneidade?
Até onde são propostas (de)formadoras? É uma leitura recomendada
aos apreciadores da educação em
ciências, pesquisadores e professores em formação.
SUMÁRIO: A epistemologia da atividade docente e a construção do
ofício do professor: contribuições
para o ensino de ciências.
AUTOR: Alessandro Augusto De
Barros Façanha
PÁGINAS: 172
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAR/14
PESO: 0,275
ISBN:9788581484310
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Este livro apresenta a trajetória
de 25 anos de magistério de um
professor interdisciplinar, tendo
como foco principal sua dissertação de mestrado em Educação
(UFMS). Apresenta os resultados
desse trabalho, com enfoque na
pesquisa-ação, após oito anos de
sua realização e com a saída do
professor interdisciplinar do local
de ação.
SUMÁRIO: a Um breve histórico
das ciências a caminho da interdisciplinaridade na educação
ambiental; O contexto escolar e a
unidade de preservação ambiental:
um diálogo em prol da elaboração
de um projeto de preservação.

AUTOR: Márcia Rejane Riccioni De
Melos
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/14
PESO: 0,180
ISBN:9788581487083
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O presente livro é uma adaptação de uma tese de doutorado na
Universidade Federal da Bahia
do autor, com um estudo de caso
sobre as cotas na UFBA, que foi a
inspiração do modelo do governo
federal aprovado no Congresso. O
livro apresenta um histórico dos
Direitos Humanos e das Ações
Afirmativas no mundo e no Brasil,
estabelece as bases teóricas sobre
as quais as ações afirmativas se
edificam e analisa a implantação
do programa na UFBA, se constituindo em uma fonte de pesquisa
para quem quer compreender a
importante temática.

AUTOR: Penildon Silva Filho
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/14
PESO: 0,200
ISBN:9788581484723
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Educação ambiental crítica

A Cota da Mídia

Entre ecoar e recriar

Análise da Repercussão das Ações Afirmativas em Jornais e Revistas

Este é um livro crítico para contribuir com a Educação Ambiental
Crítica e para o denso trabalho de
recriar. Essa publicação inquieta e
instiga. Neste livro, diversos conceitos utilizados comumente pelas
correntes de EA são pormenorizados em suas construções epistemológicas e sociológicas afim
de melhor contribuir para práxis
coerentemente críticas. O mito de
Eco e Narciso foi resgatado para a
análise numa provocativa atualização em seu uso.
SUMÁRIO: Educação ambiental
crítica - pressupostos teóricos
essenciais; Educação, educação
ambiental crítica e CTS (Ciência,
Tecnologia e Sociedade).

AUTOR: Luciana Ferreira Da Silva
PÁGINAS: 264
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/14
PESO: 0,400
ISBN:9788581486123
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Este livro apresenta o percurso
quantitativo e qualitativo dos posicionamentos basilares e seus respectivos argumentos e prognósticos acerca das políticas de cotas.
Ciente de que a mídia é isenta de
uma total imparcialidade, esta
leitura visará lançar luz para o
debate maior que foi incitado pelas
ações afirmativas e consequentemente pautado por elas: Estamos
satisfeitos com a configuração
racial, simbólica e econômica de
nossa nação? Em outras palavras,
que Brasil queremos ser?

Formação e políticas públicas na
educação
tecnologias, aprendizagem, diversidade e
inclusão

O livro Formação e políticas públicas na educação: tecnologias,
aprendizagem, diversidade e inclusão é composto por doze capítulos,
que problematizam o tema da
formação docente e das políticas
públicas, a partir de discussões
sobre Formação de professores
e as Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs); Políticas de
formação docente inicial e continuada; Aprendizagem e prática
docente; Educação quilombola, do
campo.

SUMÁRIO: Teoria Metodológica;
Análise dos Dados.

SUMÁRIO: Antecedentes y perspectivas del futuro para la formación de profesores em latinoamérica.

AUTOR: Thais Santos Moya
PÁGINAS: 240
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: SET/14
PESO: 0,340
ISBN:9788581484785

AUTOR: Mônica Maria Farid Rahme
PÁGINAS: 350
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/14
PESO: 0,490
ISBN:9788581487076
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Lenin, educação e revolução
Este livro trata das relações entre
educação, revolução e socialismo.
Fincado na realidade do Outubro
de 1917 e dos seus desdobramentos mais imediatos, sobressaemse as agruras, as vitórias, as conquistas e a experiência cultural,
política e educacional riquíssima
vivida pelo povo russo naqueles
anos. Além disso, este livro trata
também de sonhos, de utopias e
de uma postura inflexível daqueles
que lutaram pela destruição do
modo de produção capitalista e
pela construção de uma sociedade
melhor para todos, indistintamente, em termos sociais, políticos e
econômicos.
SUMÁRIO: Outubro de 1917:
elementos históricos, políticos e
sociológicos; Lenin e a educação
antes de outubro de 1917.
AUTOR: Edison Riuitiro Oyama
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/14
PESO: 0,290
ISBN:9788581484709
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A formação do professor de
matemática em questão

A educação de jovens e adultos
em Campinas

Reflexões para um ensino com significado

Uma análise sobre a oportunização social
na Fumec

Este livro discute, ao longo de
seus dez capítulos, pontos cruciais
para a aprendizagem matemática,
sobretudo dos estudantes que, em
breve, estarão atuando na educação fundamental. Além disso,
apresenta e analisa experiências
de formação inicial universitária
que serão úteis para as pessoas
que desejam implantar e desenvolver em seus cursos e salas de
aulas novos modelos dinâmicos,
enriquecedores e humanistas.

O livro aborda a questão da alfabetização do Jovem e Adulto, no qual
a leitura e a escrita são elementos
primordiais para a transposição
da situação de dominado para
compreender e olhar o mundo,
cujo poder está nas mãos dos
privilegiados da cultura letrada.
A educação, de um modo geral, e
em específico, a alfabetização e
letramento do Jovem e Adulto.

SUMÁRIO: A Formação Inicial de
Educadores Matemáticos: Que
Perfil Profissional Precisa Ser
Construído nas Universidades?; O
Professor de Matemática e o Ato
de Planejar.

SUMÁRIO: Antecedentes históricos da Educação de Jovens e
Adultos – EJA; História da Fumec
e sua atuação em EJA: conflitos e
contradições; Educação Comunitária e formação para a Cidadania
na Fumec.

AUTOR: Américo Junior Nunes Da
Silva
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/14
PESO: 0,250
ISBN:9788581484884

AUTOR: Noêmia De Carvalho
Garrido
PÁGINAS: 152
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JAN/14
PESO: 0,190
ISBN:9788581484273
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Educação e desenvolvimento
humano

O Manifesto dos Pioneiros da
Educação

Contribuições da abordagem histórico-cultural para a educação escolar

Leituras sobre seus 80 anos

Esta obra expressa o crescimento
significativo que tem experimentado a Teoria Histórico-Cultural no
Brasil, perceptível no incremento
do número e da qualidade dos
grupos de pesquisa cadastrados
no CNPq e das investigações,
congressos e publicações a eles
associados. Os debates apresentados neste livro trazem ricas contribuições para a reflexão e ação
docentes necessárias à organização dessa escola pretendida e que
pressupõe, dentre muitas outras
condições.

Este livro reúne contribuições de
autores de várias regiões do Brasil, os quais deixam registradas
suas observações, suas intervenções e suas investigações a respeito do Manifesto dos Pioneiros
da Educação de 1932. É um livro de
crivo ideológico, que adota, porém,
várias abordagens interpretativas,
sob perspectivas do pensamento
filosófico e sociológico, flertando
com a historiografia da educação e
com a política educacional. O Manifesto de 1932 congrega e carrega
histórias.

SUMÁRIO: Fundamentos teóricos
de la psicología histórico cultural;
Escolarización y desarrollo.

SUMÁRIO: Octogésimo ano da reconstrução educacional no Brasil:
manifesto dos pioneiros da educação nova, ao povo e ao governo.

AUTOR: Maria Izaura Cação
PÁGINAS: 264
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/14
PESO: 0,400
ISBN:9788581484976

AUTOR: Antonio Bosco De Lima
PÁGINAS: 304
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/14
PESO: 0,369
ISBN:9788581486277

Educação

Educação
comercial@editorialpaco.com.br

Narrativas de Educadores
Vivências e desafios em uma Escola
Municipal de Educação Infantil

A publicação desta obra, tecida
coletivamente, permite a visualização de um avanço para a educação no município de Campinas.
Os registros e as sistematizações
das vivências das crianças e dos
profissionais explicitam uma vida
organizacional democrática, onde
as diferentes linguagens compõem
a dinâmica curricular, sendo a
diversidade o eixo norteador das
ações do ensino e das aprendizagens.
SUMÁRIO: Bairro-Escola: o desafio
de trabalhar integrado à comunidade; O Projeto Político-Pedagógico: propósitos educativos de uma
escola de educação infanti.

AUTOR: João Severino De Oliveira
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/14
PESO: 0,245
ISBN:9788581485362
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(Re)pensar o sujeito
contemporâneo
Educação, corpo, gênero e subjetividade

A obra reúne um conjunto de textos, resultado de estudos e pesquisas, que contempla reflexões
de um grupo de pesquisadores
preocupados com a constituição do
sujeito/subjetividades na contemporaneidade. Trata-se de contribuições e argumentações sobre a
constituição da dimensão subjetiva, que envolve o individual e o
social, na qual a educação escolar
desempenha papel fundamental, e
que não almejou uma unidade ou
unanimidade teórica, mas antes
pretendeu dar a ver o sujeito sendo
pensado em diferentes perspectivas teóricas e metodológicas.

O Processo De Didatização Dos
Gêneros Discursivos Em Práticas
De Ensino De Língua Portuguesa
Um diálogo entre a aula e o livro didático

Esta obra tem por objetivo compreender como os gêneros do
discurso têm se inserido no
espaço da sala de aula através
das estratégias de didatização
promovidas pelos professores e
instrumentos pedagógicos, bem
como pelos documentos oficiais de
ensino. Compreender quais estratégias didáticas são acionadas em
sala de aula pode ser de grande
valia para a reflexão do panorama
educacional.

SUMÁRIO: A língua de sinais na
constituição da subjetividade surda
e as relações de saber.

SUMÁRIO: Os Gêneros Discursivos: A Perspectiva Bakhtiniana e
sua Projeção na Esfera Escolar; Os
Gêneros Discursivos: A Perspectiva Bakhtiniana e sua Projeção na
Esfera Escolar.

AUTOR: Rosemeire De Lourdes
Monteiro Ziliani
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/14
PESO: 0,265
ISBN:9788581484921

AUTOR: Janaína Zaidan Bicalho
Fonseca
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/14
PESO: 0,165
ISBN:9788581484938
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Caminhos Criativos na Formação
Inicial do Professor de Física
Sob o ponto de vista da Educação
em Ciências, este livro pode ser
considerado um elo da reaproximação de duas áreas do conhecimento humano que, apesar de
muito poderem enriquecer uma à
outra, muitas vezes foram consideradas como isoladas: Ciência
e Arte. A obra busca explorar o
universo de futuros docentes, durante a realização de seu processo
de estágio, focando os caminhos
criativos escolhidos pelos professores inexperientes na gestão de
suas aulas.
SUMÁRIO: Origens da tese e sua
estruturação; Aspectos formativos do professor de física; O ato
criativo; A pesquisa; Apresentação
e análise dos resultados.

AUTOR: Leonardo André Testoni
PÁGINAS: 272
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/14
PESO: 0,400
ISBN:9788581485355
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Com que referências trabalham
os professores no currículo do
ensino médio?

Concepções pedagógicas em
TCCs da Especialização Proeja
(2007-2011)

Educação Especial e Inclusiva

Um estudo sobre o ensino de geografia
nas escolas

A obra traz uma análise de grande relevância acerca da produção
do conhecimento realizada por
educadores que fizeram os Cursos
de Especialização no âmbito do
Programa Nacional de Integração
da Educação Profissional com a
Educação Básica na Modalidade
de Educação de Jovens e Adultos
(Proeja). Segundo o Documento
Base que orientou a implantação
dessa política educacional, a formação de professores era requisito fundamental, tendo em vista as
concepções que fundamentavam o
programa e os desafios sempre.

Este é um livro que fornece subsídios teóricos com o intuito de
contribuir de forma significativa
tanto para a crítica quanto para
o efetivo trabalho de educadoras
e educadores que atuam cotidianamente com a realidade desses
alunos em sala de aula, como
também para a formação dos
alunos das licenciaturas. Trata-se
de uma leitura essencial ao curso
de Pedagogia, aos programas de
pós-graduação em Educação, bem
como à comunidade, escolar e
geral, pois constitui-se um importante locus de reflexões para todos
os envolvidos.

Nessa obra, a autora mergulha na
complexidade do ensino, e particularmente do ensino de Geografia,
a partir do projeto Escolas Referência de Uberlândia-MG, convidando o leitor a discutir o currículo
do ensino médio e os reflexos
das referências utilizadas pelos
professores nessas instituições.
Além de sua própria experiência,
na longa carreira como professora
de Geografia, a autora dá voz aos
professores das escolas pesquisadas e, nesse processo, demonstra
o descaso com que a educação é
tratada.
SUMÁRIO: Revisão Bibliográfica e
os Referenciais de Análise.
AUTOR: Fátima Aparecida Da Silveira Greco
PÁGINAS: 284
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/14
PESO: 0,340
ISBN:9788581486659
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SUMÁRIO: Constituição do objeto
de pesquisa; Documento Base do
Proeja: Disputas, Concepção e
Sucessão.
AUTOR: Sandra Maria Glória Da
Silva
PÁGINAS: 272
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/14
PESO: 0,400
ISBN:9788581486987

Educação

comercial@editorialpaco.com.br

Mudanças para a escola e sociedade

SUMÁRIO: Inclusão Escolar na
Educação Infantil: Pesquisa e Prática Sobre Formação em Serviço.
AUTOR: Maria Júlia Canazza Dall
Acqua
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/14
PESO: 0,195
ISBN:9788581487458
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Educação e cultura na modernidade paulistana: o jornal “A Voz da
Infância” (1936-1950)
educação e cultura na modernidade paulistana: o jornal “A Voz da Infância

Elaborado originalmente como
tese de doutorado, este livro
apresenta um jornal infanto-juvenil dos anos de 1930 e 1940, o A
Voz da Infância, editado mensalmente por crianças e jovens na
Biblioteca Infantil Municipal de São
Paulo, a qual foi criada em 1936
como parte de um projeto do Departamento de Cultura, na época
sob a direção de Mário de Andrade.
SUMÁRIO: A recuperação do objeto
de pesquisa: o jornal; Jornal como
fonte de pesquisa; A biblioteca
infantil municipal de São Paulo; A
presença de São Paulo e Educação
escolar: projeto de ascenção social
e de progresso no país.
AUTOR: Azilde Andreotti
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/14
PESO: 0,280
ISBN:9788581487427
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Metodologias e processos formativos em ciências e matemática

A terceira idade na
universidade aberta

Esta obra apresenta diversos aspectos metodológicos no Ensino de
Ciências e Matemática. Em especial, procura destacar o papel que
esses aspectos têm na formação
de professores. As metodologias
apresentadas já estão bem sedimentadas quanto a sua importância e relevância, como a experimentação, a contextualização e a
argumentação, dentre outras.

Navegando, buscando, aprendendo em um
mar sem fim

SUMÁRIO: Perspectivas para a
Formação de Professores dos
Anos Iniciais da Escolarização em
Relação aos Conteúdos de Ciências; Experimentação e Formação
de Professores de Ciências; Contribuições de Pesquisas em Educação Matemática para Elucidar a
Ideia de Contextualização.

AUTOR: Jackson Gois Da Silva
PÁGINAS: 240
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/14
PESO: 0,280
ISBN:9788581486499
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Este livro traz subsídios para
serem utilizados na formação de
professores para contextos instrucionais que visam à formação de
práticas voltadas à educação de
alunos adultos maduros e idosos.
A intenção é não só o desenvolvimento integral do idoso, como
também oportunidades igualitárias
e inclusão social. A relevância deste trabalho deve-se, principalmente, ao crescente interesse mundial
pela longevidade e pela necessária
inserção social do idoso.
SUMÁRIO: O primeiro mapa: O
envelhecimento; O segundo mapa:
A educação; O terceiro mapa: As
universidades abertas; O quarto
mapa.
AUTOR: Elizabeth Thomaz Pereira
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/14
PESO: 0,110
ISBN:9788581487038
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Histórias da Educação

Histórias da Educação

VoIume I

Volume II

O livro agrega um conjunto de trabalhos advindos de dissertações e
teses defendidas nos últimos anos
no âmbito da História da Educação
no PPGE/FAE/UFMG. Esta obra
é apenas uma mostra do quanto
pode ser rico, diverso e estimulante o exercício da pesquisa historiográfica no campo educativo. A
sua coerência está na diversidade
que lhe dá unidade, uma vez que
permite olhar para muito do que é
possível e necessário fazer, ainda,
em termos de pesquisa.

Livro organizado pelas colegas Mônica e Andrea reafirma
o compromisso do GEPHE com
a produção e disseminação do
conhecimento. Ele agrega um
conjunto de trabalhos advindos de
dissertações e teses defendidas
nos últimos anos no âmbito da
História da Educação no PPGE/
FAE/UFMG, atualizando o esforço
de dar visibilidade à diversa
produção de pesquisadores com
diferentes graus de formação,
oriundos de diferentes campos
disciplinares, como tem sido a
“vocação” desse campo, não só no
Brasil.

SUMÁRIO: a Docência Autorizada:
Trajetórias de Mulheres Professoras em Sabará; O Processo de
Desenvolvimento das Aulas Elementares de Mestres Particulares
na Província Mineira.
AUTOR: Mônica Yumi Jinzenji
PÁGINAS: 368
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: NOV/14
PESO: 0,560
ISBN:9788581487106
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Gestos de Leitura da Palavra
e do Discurso
O Discurso Midiático não é algo
fixo. As vozes da Comunicação são
entrecortadas por várias outras
vozes e por vários outros discursos na enunciação midiática. Os
discursos comunicacionais são
marcados pela heterogeneidade,
interdiscursividade, dialogicidade,
descontinuidade, fragmentação
e alteridade. Analisar discursos midiáticos é um exercício de
alteridade na medida em que são
evocadas práticas linguísticas de
campos-em-entremeio (Linguística, Mídia e Discurso).

SUMÁRIO: a A emergência da
escola rural em Minas Gerais; A
relação entre os rituais públicos.

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.

AUTOR: Mônica Yumi Jinzenji
PÁGINAS: 376
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/14
PESO: 0,555
ISBN:9788581487489

AUTOR: Sílvia Mara De Melo
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/14
PESO: 0,190
ISBN:9788581487748
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Pedagogia das Máscaras

Ensino de Literatura e Cultura

Pedagogias Alternativas

Aprender com o trágico

Do resgate à violência doméstica

Pedagogia das Máscaras apresenta, num conjunto diversi¬ficado de
textos, o resultado do cruzamento
entre o campo das ciências da
educação com a filosofi¬a de Nietzsche. De modo especí¬fico, destaca as contribuições deste filósofo
na composição de uma estética
vital, constituída pelos fundamentos da tragédia grega.

Este livro apresenta uma prática cultural de leitura a partir da
interdisciplinaridade das abordagens sobre os diferentes tipos de
violência contra a mulher. O autor
propõe que a crítica relacionada aos Estudos de Gênero e aos
Estudos Culturais seja incorporada
à recepção dos textos literários de
forma que teoria e práxis, integradas, constituam um solo fecundo
para os passos iniciais dos leitores
rumo ao encontro com a Cidadania.

Pedagogias Alternativas trata de
maneiras outras de se fazer educação, maneiras outras de fazer
acontecer educação em instituições escolares e fora delas: seja
no que denominamos de educação
formal e de educação informal
ou não formal, mostrando que há
alternativas na organização do
funcionamento das escolas, há alternativas às escolas e há alternativas nas maneiras de se trabalhar
dentro das escolas.

SUMÁRIO: O Trágico e a Pedagogia; Aprender com o Trágico;
Dionísio-Educador; Ressonâncias
Rousseanianas; Sala de Aula:
Cenas de uma Tragédia Anunciada; Bestiário das Tipologias do
Educador; Sobre a Natureza do
Ensino (Diálogo entre Teofrasto e
Didascálio); Ensaios em Migalhas;
Fragmentos de Escola.
AUTOR: Deniz Alcione Nicolay
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/14
PESO: 0,210
ISBN:9788581487069
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SUMÁRIO: Prática cultural de
leitura; Historiografia e resgate; A
intertextualidade paródica; Interpretação e espaço; A violência no
roteiro de leitura.

AUTOR: Carlos Magno Santos
Gomes
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/14
PESO: 0,195
ISBN:9788581486529
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SUMÁRIO: Da experiência pedagógica à alternativa educativa; Reflexões sobre alternativas educativas;
No rastro das pedagogias alternativas: pedagogia da esperança e
da alternância; Aprendizagens em
pedagogias alternativas: movimentos sociais; Pedagogia nos
movimentos sociais.
AUTOR: Carlos Bauer
PÁGINAS: 396
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/14
PESO: 0,680
ISBN:9788581487052
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Empréstimos Linguísticos do
Português em Akwe - Xerente
Este livro reflete o empréstimo
linguístico a partir da situação de
contato assimétrico entre os Akwe-Xerente e a sociedade majoritária.
Na cidade, o modelo cultural não
índio socialmente imposto, principalmente aos mais jovens, acelera
o processo aculturativo. Assim,
os empréstimos entram de forma
acelerada na língua indígena,
dificultando sua passagem pelos
“filtros” da língua. O autor observa
que o povo indígena Akwe-Xerente
demonstra, através de atitudes linguísticas específicas, ter consciência da importância da preservação
de sua identidade, cultura e língua.
SUMÁRIO: Os Xerente Akwe:
Assim Vive um Povo; Aportes
Teóricos; Tipologia e Propriedades
Linguísticas.
AUTOR: Rodrigo Mesquita
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/14
PESO: 0,200
ISBN:9788581483191
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Educação e Saúde (Vol. 2)

Considerações sobre o processo de integração e inclusão escolar

Questões práticas sobre o processo de
integração e inclusão social

O livro Educação e Saúde: considerações sobre o processo de
integração e inclusão escolar
coloca em cheque a responsabilização individual dos problemas de
inclusão social nas escolas brasileiras. A discussão deste tema é
de extrema importância para que
sejam apontadas soluções criativas para as dificuldades de aprendizagem ou sociabilidade, de modo
a promover a inclusão de crianças
com necessidades especiais no
ensino regular.

Dividida em três partes, essa
coletânea se apresenta por meio
da construção de capítulos de
diferentes campos teóricos e de
intervenção, de modo a fomentar a
discussão e a elaboração de novas
propostas inclusivas nos setores
da educação e da saúde. A organização de livros com a temática da
inclusão se faz de grande importância. A ampliação do conceito de
inclusão, assim como a compreensão de que é necessário pensar
em processos inclusivos também
da diversidade e não apenas da
diferença, fomentam tal necessidade.

SUMÁRIO: Refletindo sobre algumas dimensões psicossociais
da exclusão, Mídia, deficiência e
preconceito, Educar para a diversidade: alguns desafios contemporâneos.
AUTOR: Renata Chrystina Bianchi
De Barros
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/13
PESO: 0,270
ISBN:9788581481906
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SUMÁRIO: O discurso da felicidade
na sociedade de consumo; Quando
a saúde e a educação.
AUTOR: Renata Chrystina Bianchi
De Barros
PÁGINAS: 256
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/14
PESO: 0,310
ISBN:9788581486635
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Educação escolar na prisão
Este livro analisa o papel da
educação escolar como uma das
possibilidades de influenciar
positivamente a reinserção social
de pessoas em privação de liberdade e destaca o que ela deve e
o que pode fazer no interior das
prisões. A obra caminha no sentido
de evidenciar as compreensões
de alunos e de professores, visto
serem eles os protagonistas do
espaço da sala de aula. A investigação permitiu repensar possíveis
caminhos para as escolas nas
prisões, pois embora inseridas em
um contexto repressivo, desempenham a essência de sua função.
SUMÁRIO: Conhecendo o Espaço
das Prisões; marcos da Educação
em Presídios no Estado de São
Paulo; Educação Escolar no Sistema Penitenciário.
AUTOR: Elenice Maria Cammarosano Onofre
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/14
PESO: 0,245
ISBN:9788581486451
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A disciplina História nos anos da
ditadura militar

Planejamento por cenários prospectivos na educação a distância

Considerações a partir das práticas
pedagógicas dos professores das escolas
públicas paulistas

O objetivo desta obra é trazer
para o planejamento educacional,
especi?camente para a educação
a distância, uma nova perspectiva
de re?etir, antever e projetar o
futuro de forma clara, simples e
consistente por meio da aplicação
de um método. O livro evidencia
a importância desse método para
construção e análise de cenários
prospectivos, no âmbito da educação a distância, e demonstra
como esse planejamento contribui
para a geração de uma estratégia
efetiva, extrapolando as tendências e considerando os aspectos
do futuro e as incertezas.

Este livro busca o entendimento
da realidade pedagógica do ensino
escolar de História nas escolas
públicas paulistas nas décadas de
1970 e 1980, o que foi feito com
o cotejamento de fontes relacionadas às prescrições estatais e
àquelas que pudessem evidenciar
o cotidiano da sala de aula, destacadamente, relatórios de prática
de ensino.
SUMÁRIO: A Organização da Disciplina Prática de Ensino e a Produção dos Relatórios de Estágios; A
Criação de Estudos Sociais como
Área e suas Consequências na
Formação dos Professores.

AUTOR: Eliane Mimesse Prado
PÁGINAS: 284
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/14
PESO: 0,340
ISBN:9788581486284

Educação
comercial@editorialpaco.com.br

SUMÁRIO: Cenários Prospectivos
na Educação a Distância; O Método para Construção e Análise de
Cenários Prospectivos na EAD.
AUTOR: Júlio César Da Costa
Ribas
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/14
PESO: 0,290
ISBN:9788581484945
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Poder Local, Educação e Cultura
em Pernambuco
Olhares transversais

Poder local, Educação e Cultura
em Pernambuco é um livro tecido
pelos fios multicoloridos da História, Sociologia, Filosofia, Educação
e Gestão Pública, dentre outros
saberes, com a preocupação de
repensar, debater e problematizar
velhas e novas temáticas que se
fazem presentes nas experiências
e no cotidiano dos atores como
práticas, representações, sensibilidades, poderes e acontecimentos.
SUMÁRIO: Cartografias paralelas:
ruas calçadas e bondes lotados no
Recife dos anos 1920; São João,
festa do comércio e carnaval: uma
história de Caruaru a partir de
suas práticas festivas (1950-1980).
AUTOR: José Adilson Filho
PÁGINAS: 296
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/14
PESO: 0,369
ISBN:9788581487434
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Inquietudes da Pedagogia
O projeto do livro surgiu como
uma forma de divulgar os pensamentos e intervenções docentes
e apresentar trocas de experiências, saberes e ações pedagógicas
que contribuem para o processo
de construção do conhecimento.
A obra propõe-se a divulgar as
reflexões e ações pedagógicas dos
professores do curso de Pedagogia da Fucamp/Facihus de Monte
Carmelo-MG.
SUMÁRIO: Refletindo a prática
pedagógica com a criança especial; Os caminhos da formação;
A geração Y no Ensino Superior:
desafios para as escolas e para
os professores; Sócrates: modelo
perpétuo de filósofo e de educador;
Diversidade cultural, educação e
cidadania: fundamentos teóricos
metodológicos.
AUTOR: Beatriz Nunes Santos E
Silva
PÁGINAS: 252
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/14
PESO: 0,310
ISBN:9788581487663
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Formação de Professores que
Ensinam Matemática
Saberes e Vivências a partir da Resolução
de Problemas

A presente obra deriva de uma
pesquisa realizada com o intuito
de encontrar alternativas para a
formação inicial e continuada de
professores, no que concerne à
Educação Matemática. Nesse sentido, o autor se baseia em ampla
bibliografia e experiências envolvendo a metodologia de Resolução
de Problemas, analisando o efeito
produzido pela mesma sobre os
sujeitos participantes do estudo.
SUMÁRIO: Reflexões Teóricas:
Luzes que nos Guiaram, Saberes e
Vivências na Turma 2.

AUTOR: José Luiz Cavalcante
PÁGINAS: 152
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,220
ISBN:9788581483122
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Ensinar ciências e pesquisa-ação

De Flor Do Lácio a Língua Global

Saberes docentes em elaboração

Este livro resulta de uma primorosa investigação sobre o fortalecimento contemporâneo das políticas para a promoção internacional
do português, particularmente,
aquelas levadas a cabo no âmbito da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP). Que
sentidos para “língua portuguesa”
se (re)constroem nessas práticas
discursivas? Que relações de poder as sustentam? Que polêmicas
são aí silenciadas?

O livro Ensinar ciências e pesquisa-ação: Saberes docentes
em elaboração trata de renovações pedagógicas propostas aos
educadores de nível fundamental,
especialmente os da área biológica. Dessa forma, a autora realiza
ampla pesquisa, tendo como cenário uma escola municipal de São
Paulo, e demonstra que através de
processos investigativos a aprendizagem de ciências é muito mais
efetiva, tanto para os estudantes
quanto para os professores, pois
estes, ao ensinarem, são motivados a refletir sobre o ensino.
SUMÁRIO: Formação contínua
em serviço e pesquisa-ação – o
desafio de aprender com e para o
exercício profissional, Modos de
aprendizagem da docência.
AUTOR: Maria Nizete De Azevedo
PÁGINAS: 216
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: ABR/13
PESO: 0,375
ISBN:9788581481678
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SUMÁRIO: A última flor do Lácio
na colonização e na globalização,
A(s) política(s) linguística(s) para a
expansão do português, O discurso como campo de análise, “A
língua portuguesa nunca dorme”.

AUTOR: Diego Barbosa Da Silva
PÁGINAS: 248
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: FEV/13
PESO: 0,415
ISBN:9788581481265
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A Produção de Textos em Sala de
Aula
Momento de Interação e Diálogo

O livro discute a dinâmica de produção de textos na escola, enfocando o processo de interlocução.
Com o propósito de que o trabalho
com a escrita não se restrinja a
uma tarefa escolar destinada ao
professor, Milena Moretto analisa
como outros sujeitos podem contribuir para que o aluno considere,
ainda que mais no âmbito do uso
do que no da reflexão, a propriedade intrínseca da língua: a dialogicidade.
SUMÁRIO: Linguagem, escola e
sociedade, Linguagem e sujeito,
Construindo o fio da meada: uma
discussão a respeito do texto em
sala de aula, O sujeito e seus interlocutores na produção escrita.
AUTOR: Milena Moretto
PÁGINAS: 192
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,290
ISBN:9788581481791
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Cibercultura, juventude
e alteridade
aprendendo-ensinando com o outro no
facebook

Na obra Cibercultura, Juventude
e Alteridade: aprendendo - ensinando com o outro no facebook,
Dilton Ribeiro do Couto Junior nos
possibilita ver o que está sendo
produzido nas interações estabelecidas nas redes sociais atuais. O
autor não só descreve densamente
o fenômeno estudado, como faz
imersão à moda da cibercultura,
dialogando e interagindo horizontalmente com os sujeitos de sua
pesquisa.

Indo à luta sim, por que não?
Mulheres com mais de 40 anos, casadas,
com filhos, e o retorno à sala de aula

O livro Indo à luta sim, por que
não? Mulheres com mais de 40
anos, casadas, com filhos, e o retorno à sala de aula é resultado de
uma pesquisa realizada em 2001
que abordava as seguintes questões: quais os fatores que impulsionaram mulheres com mais de
40 anos, casadas, com filhos e que
não trabalhavam fora de casa a
ingressar na universidade? E qual
o significado desse ingresso na
vida delas?

SUMÁRIO: Apresentação da Pesquisa, A Alteridade na Etnografia
Virtual: Percursos Teórico-Metodológicos em Ambientes Virtuais,
Juventude e Processos Comunicacionais Pós-Massivos.

SUMÁRIO: As Escolhas da Pesquisa, Algumas considerações sobre
a mobilização das mulheres rumo
à liberdade e igualdade nas sociedades ocidentais, as expectativas
sociais e familiares para homens e
mulheres.

AUTOR: Dilton Ribeiro Do Couto
Junior
PÁGINAS: 164
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,205
ISBN:9788581481807

AUTOR: Silvia Jurema Leone Quaresma
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,185
ISBN:9788581482354
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A Prática da Transversalidade na
Formação de Professores
Reflexos no Ensino Básico

Este livro é um convite a uma
transformação no modo como
usualmente percebemos o que
está ao nosso redor. A Transversalidade instiga uma reflexão
pautada no pensamento intertransversal, que possui seu aporte
na complexidade. Aguçando as
percepções que vão além da
análise superficial e fragmentada,
urgimos pela reflexão que contemple a religação entre os saberes,
recriando a educação no sentido
de educar para o desenvolvimento
de tecer relações.
SUMÁRIO: Educação na era planetária, Ensino de ciências na educação básica, Formação docente na
prática da transversalidade.
AUTOR: Fabiane De Matos Araújo
PÁGINAS: 156
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: ABR/13
PESO: 0,250
ISBN:9788581481487
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Sindicalismo e Associativismo dos
Trabalhadores em Educação no
Brasil (Vol.1)

Sindicalismo e Associativismo dos
Trabalhadores em Educação no
Brasil (Vol.2)

A presente obra apresenta pesquisas sobre o sindicalismo e o associativismo dos trabalhadores em
educação, oferecendo subsídios
para os pesquisadores acadêmicos
preocupados com essa temática.
Nesse sentido, os organizadores
Carlos Bauer, Cássio Diniz e Maria
Inês Paulista reúnem diversos
estudiosos que, ao longo de nove
capítulos, discutem o assunto
proposto em múltiplas dimensões,
cumprindo o objetivo almejado.

Com Escritos sobre os Estados Unidos da
América, Inglaterra, México e Portugal

SUMÁRIO: O Sindicato na Sociedade Capitalista e a Exterioridade
do Sindicalismo e Associativismo
dos Trabalhadores em Educação
no Brasil, Categoria Profissional
e Base Municipal nas Raízes da
Fragmentação Sindical.

Este livro resulta das comunicações ocorridas na reunião de
trabalho da Rede de Pesquisadores sobre o Associativismo e Sindicalismo dos Trabalhadores em
Educação (Rede ASTE), organizada
pelo Grupo de História e Teoria da
Prossão Docente e do Educador
Social (GRUPHIS), do Programa
de Pós-Graduação em Educação,
na Universidade Nove de Julho
(UNINOVE).
SUMÁRIO: A expansão do ensino
superior privado e as novas configurações do trabalho docente:
educação mercadoria e precarização.

AUTOR: Carlos Bauer
PÁGINAS: 208
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,304
ISBN:9788581482361

AUTOR: Carlos Bauer
PÁGINAS: 424
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,780
ISBN:9788546200634
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Gênero Trans e Multidisciplinar
Obra necessária a todas as pessoas que desejam enveredar no
campo dos estudos de gênero
sob perspectiva transformadora,
transformista, transdisciplinar
e transgênero. É uma obra sui
generis e instigante porque reúne
um mosaico de temas de estudos
e áreas de conhecimento dos mais
variados. As pesquisas apresentadas nessa coletânea levarão
o leitor (a) a fazer uma reflexão
profunda sobre as práticas e
representações das relações de
gênero que, na maioria das vezes,
podem reproduzir-se ou subverter-se a depender dos contextos e
das sociedades em que os agentes
estão envolvidos.
SUMÁRIO: Os estudos de gênero
como modelo de leitura, Quero marcar, riscar, perfurar meu
corpo!
AUTOR: Alfrancio Ferreira Dias
PÁGINAS: 244
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: ABR/13
PESO: 0,404
ISBN:9788581482224
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Educação a distância
Por que ainda uma interrogação?

No contexto de avanço de iniciativas públicas e privadas na
modalidade EaD, a fim de suprir
a formação inicial e continuada
de professores para a Educação
Básica no território brasileiro, o
livro Educação a distância: Por que
ainda uma interrogação? questiona o fato de a EaD ainda não
ser reconhecida, definitivamente,
como uma proposta formativa de
qualidade. Nesse sentido, diversos
autores apresentam seus pontos
de vista a partir de suas experiências e concepções de ensino.
SUMÁRIO: Tecendo considerações
acerca da educação a distância
e seus paradigmas, EaD: Uma gestão sociológica econômica?

Os Concursos Públicos de Professores Primários na Instrução
Pública Paulista (1892 -1933)
O livro examina as regras estabelecidas para o recrutamento do
professor primário e de seus superiores hierárquicos com base na
organização estatal paulista que
estava sendo instituída na época
estudada (1892 -1933), de modo a
verificar processos intrínsecos aos
concursos públicos realizados no
período.
SUMÁRIO: A Construção da Pátria
Paulista, A Construção da Escola
Pública Paulista, O Provimento das
Escolas Primárias, Os Concursos
Públicos.

Políticas Públicas para a Gestão
Democrática da Educação Básica
Um Estudo do Programa Nacional de
Formação de Conselheiros Municipais de
Educação

O presente livro traz uma importante contribuição à construção
de conhecimento no campo das
políticas e da gestão educacional.
Analisa a política nacional de formação de conselheiros municipais
empreendida pelo governo federal,
no período de 2003 a 2008, através
do Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais
de Educação/Pró-Conselho, uma
das muitas ações do Ministério
da Educação buscando a efetivação da articulação de um sistema
nacional de ensino.
SUMÁRIO: a Estado , sociedade
civil e democracia : da importância
da formação do gestor democrático.

AUTOR: Adriana Moreira Da Rocha
Maciel
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/13
PESO: 0,150
ISBN:9788581481883

AUTOR: Rosiley Aparecida Teixeira
PÁGINAS: 156
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: OUT/13
PESO: 0,275
ISBN:9788581482187
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AUTOR: Neusa Chaves Batista
PÁGINAS: 256
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,420
ISBN:9788581482903
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Docência no Ensino Superior
Trajetórias e Saberes

A presente obra tem o propósito
de compreender questões que
permeiam a prática pedagógica
desenvolvida no ensino superior. A
atuação docente no ensino superior demanda mais do que apenas
domínio de conhecimentos a serem transmitidos por um professor, exige competências próprias
da docência. Dentre estas, destacam-se: concepções de ensino, de
aprendizagem, de avaliação, da relação professor-aluno, bem como
a redimensão e o aprofundamento
das mesmas, envolvendo o docente em um processo de formação
permanente.

O Deserto da Formação Inicial nas
Licenciaturas e alguns Oásis
O livro O Deserto da Formação
Inicial nas Licenciaturas e alguns
Oásis trata da situação atual
de certos cursos superiores no
estado de São Paulo. Tais cursos,
direcionados para a formação de
professores, têm sofrido um declínio gradual de procura nos últimos
anos, devido à desvalorização
crescente da profissão, associada
tanto a preconceitos sociais quanto à sua baixa rentabilidade. Nesse
sentido, as autoras se embasam
em ampla pesquisa para demonstrar a necessidade de revisão das
políticas públicas educacionais.

SUMÁRIO: O ensino superior privado no Brasil e o curso de pedagogia: visão histórica, Perfil e trajetória formativa dos professores.

SUMÁRIO: O Deserto da Formação
Inicial de Professores e alguns
Oásis, Algumas Possibilidades da
Valorização do Conhecimento em
Cursos de Licenciatura em Química e Física no estado de São Paulo.

AUTOR: Ana Paula Pereira Arantes
PÁGINAS: 128
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,210
ISBN:9788581482682

AUTOR: Ivanise Monfredini
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,165
ISBN:9788581482071
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Avaliação Institucional
O Olhar do Aluno

S Avaliação Institucional: O Olhar
do Aluno trata do espaço reservado aos estudantes de Educação Física, atualmente, para que
sugiram maneiras de aprimorar este curso superior. Assim,
Marcelo Moreira Antunes procura
ultrapassar os métodos de avaliação limitados pelo Enade (Exame
Nacional de Desempenho de
Estudantes), a fim de qualificar ao
máximo tal graduação e oferecer
condições para que outras formas
de avaliação sejam pensadas,
sempre dando ao discente o papel
de protagonista.
SUMÁRIO: Metodologia Desenvolvida para a Realização da Pesquisa, Avaliação do Ensino Superior,
Resultados e Discussões.
AUTOR: Marcelo Moreira Antunes
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/13
PESO: 0,170
ISBN:9788581480992
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Inovação Curricular?
Educadores para uma Sociedade Sustentável

A presente obra busca ampliar a
discussão acerca da importância
de repensar a educação ambiental,
articulada com o exercício da cidadania. Derivado de ponderações
sobre as práticas sociais, em um
contexto marcado pela degradação
permanente do meio ambiente,
o livro aponta para o desafio de
refletir sobre a inserção da dimensão socioambiental nos cursos de
formação inicial de educadores.
SUMÁRIO: A Educação Ambiental:
Do que Estamos Falando?, A Formação de Educadores Ambientais,
Educação Ambiental e o Pensamento Complexo, A Valorização da
Temática Socioambiental no Curso
de Pedagogia: O Caso da FE-UFRJ.

AUTOR: Maria Da Conceição Dos
Reis Leal
PÁGINAS: 192
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: OUT/13
PESO: 0,290
ISBN:9788581483856
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A Escola Primária na Boca do
Sertão Paulista
História do Grupo Escolar de Botucatu
(1895-1920)

O presente livro resulta de um
trabalho acadêmico, respeitando
normas impostas aos estudos
e pesquisas que pretendem ter
uma conotação científica. A obra é
bem-vinda, pois delineia o contexto histórico dos primeiros anos
do Brasil republicano a partir de
bibliografia especializada, localiza
os temas escola e grupos escolares no cenário discursivo do
projeto republicano e da Primeira
Reforma da Instrução Pública Paulista (1892-1896).
SUMÁRIO: a O final do século XIX e
início do XX, Botucatu e a reforma
da instrução pública.

AUTOR: Lidiany Cristina De Oliveira Godoi
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,185
ISBN:9788581482385
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O Meio Ambiente na Prática de
Escolas Públicas da Rede Estadual de São Paulo
Intenções e Possibilidades

A obra O Meio Ambiente na Prática
de Escolas Públicas da Rede Estadual de São Paulo: Intenções e
Possibilidades trata da propagação
da conscientização ambiental nas
instituições de ensino. Nesse sentido, Claudia Elisa Alves Ferreira
avalia, através de vasta pesquisa,
a efetividade de propostas federais
e estaduais que visam promover a
Educação Ambiental nas escolas,
a fim de formar uma cidadania
crítica.
SUMÁRIO: Referencial Teórico: A
Educação Ambiental Formal e não
Formal, Procedimentos Metodológicos, Resultados e Discussão,
Síntese Geral da Coleta de Dados
nas Três Escolas Pesquisadas.
AUTOR: Claudia Elisa Alves Ferreira
PÁGINAS: 184
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,255
ISBN:9788581482378

Educação

120

Ciências Humanas

Ágora Digital
O cuidado de si no caminho do diálogo entre
tutor e aluno em um ambiente virtual de
aprendizagem

Educação matemática, didática e
formação de professores

História da educação no Vale do
Paraíba Paulista

um diálogo com licenciandos em pedagogia
e matemática

Temas, objetos e fontes

O livro Ágora Digital: o cuidado de
si no caminho do diálogo entre tutor e aluno em um ambiente virtual de aprendizagem, de Vanice dos
Santos, traz uma proposta original
de aproximações da filosofia com a
educação a distância e com as tecnologias digitais, que convergem
para a ideia de ágora digital como
espaço de interação e construção
de conhecimento.

Em Educação matemática, didática
e formação de professores: um diálogo com licenciandos em pedagogia e matemática, você encontra
um aporte teórico metodológico. O
autor questiona a formação inicial,
seja nos Estágios Supervisionados
nos cursos de licenciatura em
Pedagogia e Matemática, seja nas
fundamentos ou metodologias em
Matemática.

SUMÁRIO: O cuidado de si na
perspectiva da tradição filosófica
do diálogo, Estruturas ontológicas
da relação dialógica nos sistemas
EaD: o cuidado de si no caminho
do diálogo entre tutor e aluno no
ambiente virtual de aprendizagem.

SUMÁRIO: Educação Matemática,
Currículo, Didática, Matemática na
Educação Básica, Gestão da Aula
de Matemática, Contextualização e
Interdisciplinaridade, Recursos.

AUTOR: Vanice Dos Santos
PÁGINAS: 200
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: ABR/13
PESO: 0,345
ISBN:9788581482743

AUTOR: Claudionor Renato Da
Silva
PÁGINAS: 220
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,290
ISBN:9788581481852
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Esta obra oferece resultados de
teses, dissertações e pesquisas que trabalharam a dinâmica
histórico-educacional de diversas
cidades valeparaibanas, focalizando processos escolares em
instituições públicas e privadas
e problematizando eventos que
extrapolaram os intramuros dos
estabelecimentos de ensino entre
os anos de 1870 a 1980.
SUMÁRIO: Educação feminina no
século xix em Pindamonhangaba:
um desafio civilizador?, O Colégio
Americano de Taubaté e o conflito
entre católicos e protestantes,
Entre romarias e procissões: a
educação em Aparecida (18931928).
AUTOR: Mauro Castilho Gonçalves
PÁGINAS: 196
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: SET/13
PESO: 0,330
ISBN:9788581483894
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Ensaios (In)Conjuntos
Esta obra é a tentativa em livro de
estabelecer um permanente diálogo e interface entre as áreas de
Letras, estudos linguísticos e estudos literários. Os autores deste
livro procuraram reunir o melhor
de suas pesquisas e contribuições
intelectuais dos últimos anos de
sua produção científica, a fim de
demonstrarem que os estudos linguísticos e estudos literários ainda
são domínios estuantes de originalidade e reflexão acadêmica.
SUMÁRIO: a Foucault, Discurso e
Subjetivação, Narrativas, identidades, duplos, Opressão e trauma
na produção cultural brasileira,
Narrativa, trauma e violência.

AUTOR: Ricardo André Ferreira
Martins
PÁGINAS: 368
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,600
ISBN:9788581482095
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Paisagens da Pesquisa
Contemporânea sobre o Livro
Didático de História
O livro Paisagens da Pesquisa
Contemporânea sobre o Livro
Didático de História coleta uma
rica tradição no estudo dos textos
escolares e se abre a novos horizontes para pensar os modos de
transmissão da memória e da cultura histórica às jovens gerações.
SUMÁRIO: Livro didático e história
do ensino de história: caminhos de
pesquisa, O que sabemos (e o que
não sabemos) sobre o livro didático de história: estado do conhecimento, tendências e perspectivas, Livros didáticos: cenários de
pesquisa e práticas de ensino no
Brasil, Memórias discentes, livros
didáticos e culturas escolares.

AUTOR: Maria Carolina Bovério
Galzerani
PÁGINAS: 408
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,630
ISBN:9788581482101
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A Cidade do Rio de Janeiro na
Obra Literária
A presente obra tem como proposta estabelecer uma leitura sociológica de três obras literárias,
dos autores João do Rio, Clarice
Lispector e Rubem Fonseca. Tal
leitura procura focalizar o processo de transformação da cidade do
Rio de Janeiro em uma megalópole durante o século XX, construindo imagens da cidade. Trata-se de
um livro pertinente a um público
amplo, baseado em ampla pesquisa documental.
SUMÁRIO: As Premissas do Objeto, A Sociologia e a Literatura: O
Encontro de Dois Olhares sobre a
Cidade, A Alma Encantadora das
Ruas: Indícios da Megalópole, A
Hora da Estrela: Murmúrios e Reflexões da Megalópole, A Arte de
Andar nas Ruas do Rio de Janeiro.
AUTOR: Eloísa Pereira Barroso
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/13
PESO: 0,220
ISBN:9788581483832
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Pioneiros

O Jogo Narrado

Cotistas na Universidade Brasileira

um cruzamento linguístico-cultural da
locução de futebol no Brasil e na França

O novo e revolucionário programa
de ação afirmativa do Brasil, que
visa a integrar os afrodescendentes em suas universidades públicas, é brilhantemente analisado
pela autora. Inserindo o programa
no contexto da sociedade brasileira contemporânea e da desacreditada ideologia da democracia racial, a dra. Penha-Lopes analisa os
papéis da raça e das classes nos
argumentos controversos sobre as
causas da desigualdade social e
econômica daquela nação.
SUMÁRIO: Introdução: ação
afirmativa para brasileiro ver, Os
Cotistas, Cotas universitárias e
identidade racial, Atitudes sobre
a política de cotas, Balanço geral
da política de cotas universitárias,
Conclusão: o futuro é agora.
AUTOR: Vânia Penha-lopes
PÁGINAS: 168
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,275
ISBN:9788581482897
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A obra estuda a narração do
futebol e oferece uma análise do
discurso linguístico-discursivocultural de locutores de rádio e
televisão do Brasil e da França,
tendo por base a Copa do Mundo
de 1998, além de trazer ao leitor a
história do esporte e das diferentes copas.
SUMÁRIO: Origem do futebol e
breve história desse jogo no Brasil
e na França, Copas do Mundo, Os
primórdios do rádio e da televisão
na propagação do futebol, Por que
e como estudar a linguagem dos
locutores de futebol na França e
no Brasil, Os jogos do Brasil e da
França na XVI Copa do Mundo e os
locutores de futebol analisados.

AUTOR: Ana Clotilde Thomé
Williams
PÁGINAS: 280
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: AGO/13
PESO: 0,470
ISBN:9788581483474
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O Indivíduo Burguês e a Crise da
Escola
Este estudo aponta o nascimento
e a ascensão da burguesia, bem
como a formulação da concepção
burguesa de indivíduo, modelo
ideal de ser humano preconizado
por aquela classe social. Com
base no pensamento de Hobbes e
Locke, desenvolve-se a partir das
categorias liberdade e autonomia,
o processo de constituição da concepção burguesa de indivíduo. Ela
pressupõe um indivíduo competidor, autocentrado e egoísta, capaz
de se fazer por si mesmo.
SUMÁRIO: A Concepção Burguesa
de Indivíduo e sua Crise, Expressões da Crise do Indivíduo Burguês
na Escola: a Crise da Escola, Para
Além da Crise da Escola.

AUTOR: Valmir Pereira
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/13
PESO: 0,170
ISBN:9788581484303
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A Inclusão de Pessoas com Necessidades Especiais no Processo
Educativo Escolar

O Projeto Político-Pedagógico e a
Possibilidade da Gestão Democrática e Emancipatória da Escola

Ser Professor no Século XXI

Uma Experiência Inversa

A presente obra discute em que
medida a escola da atualidade
é realmente democrática, o que
pode ser constatado pela consolidação de seu projeto político-pedagógico. Baseando-se na importância da consciência coletiva
e da prática política, os autores
ressaltam, ao longo de todo o livro,
os benefícios dessa gestão participativa, que não só construirá
uma escola melhor, como também
formará indivíduos emancipados
de quaisquer obscuridades ideológicas.

Esta obra propõe uma discussão
direta e sem maquiagem: o que é
ser professor no contexto do século XXI? Suscita debates e reflexões
acalouradas. Indica, através de
uma pesquisa acurada e responsável, como não é fácil o trabalho do
professor, principalmente através
de depoimentos dos docentes.
Seu texto traz à tona definições
importantes da palavra trabalho.
Apresenta, também, a esperança
que ainda povoa a representação
social docente.

A presente obra defende arduamente a implantação do processo
de inclusão escolar, demonstrando, através de um exemplo prático
– o da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Odinéa Leite Caminha, no Pará –, sua viabilidade. Tal
instituição, originalmente voltada à
educação especial, se transformou
em inclusiva ao constatar que as
escolas tradicionais não desempenhavam essa função satisfatoriamente. Trata-se, portanto, de
uma análise rica em conclusões
referentes à democratização e
integração sociais.
SUMÁRIO: Inclusão: Um Caminho
para Consolidação da Democracia.

SUMÁRIO: O projeto político-pedagógico e os condicionantes sócio-históricos da gestão participativa
e democrática da escola no Brasil,
O projeto político-pedagógico.

AUTOR: Irene Elias Rodrigues
PÁGINAS: 164
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: AGO/13
PESO: 0,265
ISBN:9788581483139

AUTOR: Paulo Gomes Lima
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/13
PESO: 0,140
ISBN:9788581482859
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Representações Sociais

SUMÁRIO: a Embasamento Teórico, Apresentação e Discussão dos
Dados.

AUTOR: Vanessa Ananias Malacrida
PÁGINAS: 176
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: SET/13
PESO: 0,225
ISBN:9788581483177
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Financiamento da Educação
no Brasil
O livro analisa o estado da arte
a partir de artigos que tratam
da temática do financiamento da
Educação no Brasil, publicados de
1996 a 2010, em periódicos acadêmicos e em livros. Além disso, a
obra apresenta as condições nas
quais se constituíram esses estudos e a articulação dessa produção
acadêmica com a agenda governamental, tendo como base a categoria de análise de campo científico
de Pierre Bourdieu.
SUMÁRIO: Procedimentos Metodológicos, O estado da arte nos
periódicos acadêmicos da área
da educação que abordam o tema
do financiamento da educação no
Brasil de 1996 a 2010.

AUTOR: Alfredo Sérgio Ribas Dos
Santos
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,190
ISBN:9788581482972
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Retrato da Escola
Fragmentos de Memória do Cotidiano
Escolar

Esta obra é fruto de um trabalho
cuidadoso de resgate de momentos especiais vividos em um espaço de educação, perpetuados pela
fotografia. De momentos vividos
e lembrados por muitos, que ali
aprenderam a experimentar e sentir um pouco da vida. Fotografias
que retratam épocas nas quais a
escola era a grande protagonista,
lugar onde se escrevia a história
de uma cidade.
SUMÁRIO: História da Escola, A
Cultura Escolar, O Processo Educacional.

AUTOR: Wilson Ricardo Antoniassi
De Almeida
PÁGINAS: 168
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,295
ISBN:9788581482996
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Entre mito e racionalidade
docente
Uma compreensão da relação pedagógica
na figura de Eco e Narciso

Este livro apresenta uma reflexão
hermenêutica sobre a imagem
docente perante o mundo racionalista, tendo como ponto de partida
os mitos de Eco e Narciso. Assim,
a autora analisa quais as expectativas dos formadores de nossa
época e como os docentes devem
se posicionar num ambiente escolar que provoca insegurança.
SUMÁRIO: A imagem docente perante a racionalidade, Da figura da
linguagem docente, A linguagem
como experiência e revelação de
mundo, A racionalidade comunicativa: um outro horizonte à racionalidade docente.

AUTOR: Ercília Maria De Moura
Garcia Luiz
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/13
PESO: 0,140
ISBN:9788581483818
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Educação Básica e Superior
Tessituras da Contemporaneidade

Este livro problematiza o movimento das políticas educacionais
no Brasil no século XXI e tem como
meta trazer à discussão, as preocupações sobre os encaminhamentos que podem contribuir para
se pensar e se implementar uma
de alcance universal, democrático
e humano. No conjunto das políticas públicas, os estudos desenvolvidos neste volume possibilitam
a compreensão dos contextos em
que as problemáticas educacionais
fazem parte e as implicações das
ações que se desenvolvem para
construção de um projeto nacional
mais concreto e pertinente com a
realidade social.
SUMÁRIO: Estado, Políticas
Educacionais e Escola no Brasil,
Pde-Interativo.
AUTOR: Paulo Gomes Lima
PÁGINAS: 232
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,340
ISBN:9788581482866

Educação

Ocupar, Resistir e Produzir,
também na Educação!

Produção Textual no Ensino de
Português Língua Estrangeira

O MST e a Burocracia Estatal: Negação e
Consenso

Paralelo entre o Livro Didático e o Exame
Oficial de Proficiência Celpe-Bras

Esta obra traz um estudo da gestão educacional do MST na Bahia
e a sua relação com a burocracia
estatal. Apesar de reconhecer que
as escolas presentes nos assentamentos e acampamentos onde
esse movimento social está inserido no Estado, se organizam utilizando instrumentos burocráticos
de base racional-legal, de acordo
com os pressupostos weberianos,
o Movimento tem, internamente,
outra forma de organização para o
seu setor de educação.

A presente obra aponta caminhos
que tornarão mais fecundo o ensino de Português para estrangeiros, a partir de propostas inovadoras e dinâmicas. Nesse sentido, a
autora trabalha com dois objetos
de análise: o livro didático e o
exame oficial de proficiência Celpe-Bras. Trata-se, portanto, de um
estudo baseado em ampla pesquisa e experiência profissional, com
resultados que permitem aprimorar o processo discutido.

SUMÁRIO: Os Movimentos Sociais
e as Especificidades do MST, A
Dimensão Educativa do MST e os
Pressupostos Socialistas.

SUMÁRIO: Bases Teóricas, Constituição e Análise do Corpus,
Celpe-Bras X LDS. Análise das
Atividades de Produção Textual:
Efeito Retroativo?

AUTOR: Arlete Ramos Dos Santos
PÁGINAS: 284
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: NOV/13
PESO: 0,470
ISBN:9788581483863

AUTOR: Rosana Salvini Conrado
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/13
PESO: 0,115
ISBN:9788581483207
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Escolas do Campo Municipais
A Gestão Democrática e seus Entraves,
Desafios e Perspectivas

A presente obra visa refletir sobre
diversas questões referentes à
gestão democrática escolar, com
ênfase nas instituições de ensino
localizadas no meio rural. Para
tanto, os autores consideram
que uma gestão de sucesso deve
abranger não só o conhecimento
pedagógico, mas também noções
de planejamento e administração.
Trata-se, portanto, de um livro
baseado em ampla pesquisa teórica e prática, relevante a diversos
setores da sociedade.
SUMÁRIO: A Educação no Campo,
A Gestão Escolar Democrática,
Metodologia e Procedimentos Metodológicos, Análise e Discussão
dos Resultados.

AUTOR: Deina Farenzena
PÁGINAS: 108
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/13
PESO: 0,165
ISBN:9788581483405
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Socializando Saberes
em Educação
A presente obra é resultado das
trajetórias acadêmicas de diversos
estudiosos. Apresentando análises
sobre diferentes temas, aborda
todos os níveis de ensino e traz
reflexões sobre a história da educação. O que torna as discussões
tão ricas é o fato de as mesmas
carregarem as marcas materiais-existenciais de seus enunciadores, incentivando, assim, outros
pesquisadores a iniciar o processo
de investigação.

A Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Presidente Prudente
(1959-1976)
Gênese da FCT-Unesp

O livro aborda a criação do IIESFFCL de Presidente Prudente
e da Unesp, passando por uma
importante discussão a respeito
da educação no Brasil, do acesso
ao ensino superior, das diferenças
entre classes sociais e das dificuldades enfrentadas por educadores
e universitários no período da
Ditadura Militar.

SUMÁRIO: Retrospectiva Histórica
e Econômica do Paraná: Percurso
para Compreensão da Implantação
dos Ideários das Políticas Sociais, A Proposta da Confederação
Nacional da Indústria – CNI para a
Educação Básica nos Anos 2000.

SUMÁRIO: Políticas Públicas de
Acesso à Educação no Brasil,
Contexto de Surgimento dos IIES
do Estado de São Paulo, Presidente Prudente e a Fundação do
IIES-FFCL de Presidente Prudente,
A Fundação do IIES-FFCL de Presidente Prudente e da Imprensa
Local.

AUTOR: Margareth De Fátima
Maciel
PÁGINAS: 260
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: OUT/13
PESO: 0,425
ISBN:9788581483764

AUTOR: Eunice Ladeia Guimarães
Lima
PÁGINAS: 308
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,505
ISBN:9788581483375
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Uma Escola de Comunhão na
Liberdade
A presente obra articula experiências originais no campo da
sociabilidade humana com reflexões provocadoras, que levam os
leitores a constatar o bem que se
é capaz de realizar quando movido
por sentidos de respeito profundo
pela vida. O autor analisa, assim, a
Escola Santa Maria, localizada no
município de Igarassu, na Zona da
Mata pernambucana, destacando
sua inédita ação pedagógica.
SUMÁRIO: Introdução, Recorte
da Pesquisa com a Escola Santa
Maria, Considerações Finais.

AUTOR: Alexandre Aragão De
Albuquerque
PÁGINAS: 68
FORMATO: 12x18cm
PUBLICAÇÃO: NOV/13
PESO: 0,100
ISBN:9788581484037
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Sociologia da educação

A Epistemologia da Prática

Estamos diante de uma obra que,
ao mesmo tempo, tem o escopo
de livro didático e um texto muito
rico em conceitos e teorias sobre
a Sociologia. Discutir as interfaces entre Sociologia e Educação é
tarefa árdua, pois embora, aparentemente essas duas áreas do
conhecimento sejam próximas,
existem vários conceitos, os quais
se complexificam quando procuramos fazer uma reflexão interdisciplinar.

Implicações para a Formação de Professores da Educação Básica

SUMÁRIO: a A Sociologia e sua
importância, A Sociologia de
Durkheim, Marx, Weber e a relação com a Educação, Educação
para a emancipação e a Escola de
Frankfurt, Visões de Bourdieu e
Gramsci no processo educacional,
Mannheim e a Educação.

AUTOR: Sandra Maria Kerbauy
Resende
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/13
PESO: 0,150
ISBN:9788581484006
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Este livro apresenta uma análise
crítica da influência das pedagogias do aprender a aprender, em
especial na vertente chamada
epistemologia da prática, na formação de professores da educação
básica. As análises trazem importantes contribuições para os estudos sobre a formação de professores de todo o Brasil, tendo o firme
posicionamento em defesa de uma
educação escolar que socialize o
conhecimento científico, artístico e
filosófico.
SUMÁRIO: a Práxis: uma abordagem na perspectiva do ser social,
Epistemologia da Prática: expressão da unidade entre pedagogia da
existência e o conhecimento tácito.

AUTOR: José Henrique Duarte
Neto
PÁGINAS: 276
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/13
PESO: 0,470
ISBN:9788581484099
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Educação para Jovens e Adultos
em Situação de Restrição e
Privação de Liberdade
Questões, Avanços e Perspectivas

Esta publicação tem como objetivo
apresentar as diferentes questões
e perspectivas políticas assumidas
pelo poder público com relação a
política de educação implementada para os jovens e adultos em
situação de restrição e privação
de liberdade no país; as principais
concepções teóricas e pedagógicas
que a fundamentam; a análise de
experiências em andamento; e os
encaminhamentos implementados
para a consolidação da política.
SUMÁRIO: Educação para jovens
e adultos em situação de restrição
e privação de liberdade no Brasil,
Pedagogia da Despossuição – uma
economia da produção de destituições radicais.
AUTOR: Elionaldo Fernandes
Julião
PÁGINAS: 324
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: SET/13
PESO: 0,545
ISBN:9788581483900
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EducAÇÃO
Princípios ativos da arte de educar

A proposta deste livro é trazer reflexões e sugestões práticas para
a ação educativa em diferentes
temáticas, como: contação de histórias; formação do hábito e gosto
de ler; importância do lúdico e da
didática na educação avaliação;
tecnologia, entre outras. O propósito deste livro está em ir além do
discurso para colocar em prática
ações que transformem a Educação, em busca de uma formação
de qualidade para todos.
SUMÁRIO: Estratégias que podem ser usadas para favorecer
a expressão da criança, Contar
histórias – Professor-contador
contribui para a aprendizagem dos
alunos, Alfabetizar.

AUTOR: Giani Peres Pirozzi
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/13
PESO: 0,235
ISBN:9788581484297
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Educação, Conhecimento
e Formação
Esta coletânea apresenta a produção de dois grupos de pesquisa
acadêmica, sediados no Programa
de Pós-Graduação em Educação
(PPGE) da Universidade Nove de
Julho – Uninove, que atuam de
forma independente e integrada.
São eles: o Grupo de Pesquisa
em Educação e Complexidade
(Grupec), que desenvolve estudos e investigações tendo como
ponto de partida o pensamento de
Edgar Morin e suas relações com a
educação e as inter-relações entre
este autor e outros pensadores.
SUMÁRIO: Desafios; Diálogos;
Perspectivas; Caminhos.

AUTOR: Cleide Rita Silvério de
Almeida
PÁGINAS: 264
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/13
PESO: 0,400
ISBN:9788581484655
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Cartas à Educação

Letramento visual

Letramentos na sociedade digital

A presente obra se fundamenta em
diferentes pontos de vista sobre
um tema em comum: a educação.
Nesse sentido, Marco praça reúne
diversos estudiosos, provenientes
de três continentes, para discutir
e propor soluções aos inúmeros
problemas educacionais existentes
em cada contexto, uma vez que,
por vezes, seus desdobramentos
se assemelham. A iniciativa parte
do pressuposto de que a pluralidade enriquece as reflexões propostas.

A leitura de imagens nas aulas de inglês

Navegar é e não é preciso

O Letramento visual nas aulas de
inglês é analisado nesta obra por
meio das teorias da educação crítica. Discorre-se sobre o estudo das
imagens e da leitura das imagens
por alunos e professores. Nessas
análises, discutem-se diversas
visões de leitura: a tradicional, a
crítica, a crítico-reprodutivista,
bem como as visões coloniais e
pós-coloniais. Os temas salientados são inovadores e relevantes
para aqueles que desejam se
aprofundar no campo dos estudos
visuais e educação.

Este livro traz um estudo ousado e fascinante sobre as novas
formas de interação e navegação
dos jovens na internet. O resultado
revela um estudo inovador sobre
as formas de interpretação e de
construção de conhecimento no
suporte digital, valorizando a criação e as autorias de aprendizes,
preocupando-se com a relação
academia e sociedade.

SUMÁRIO: Um Encontro para a
Construção do Pensamento Crítico, As Escolas como Espaços Públicos, Ética no Desenvolvimento
da Produção Intelectual: O Papel
da Educação Acadêmica, Michel
de Montaigne: Ceticismo e Filosofia da Educação.
AUTOR: Marco Aurélio Martins
Praça
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/13
PESO: 0,225
ISBN:9788581483092
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SUMÁRIO: Investigações sobre a
leitura por meio de filmes na universidade, Construção e Reconstrução de sentidos por meio da
leitura de filmes.

SUMÁRIO: Os novos letramentos
e o hiperleitor, Sobre os ‘novos
letramentos, A hermenêutica
crítica e suas relações com o
letramento crítico, questão da
crítica nas teorias de letramentos,
A interpretação na linguagem digital: a construção de sentidos dos
hiperleitores.

AUTOR: Daniel De Mello Ferraz
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,200
ISBN:9788581481272

AUTOR: Nara Hiroko Takaki
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PESO: 0,290
ISBN:9788581480251
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O nascimento do leitor
Ler, contar e ouvir histórias na educação
infantil

Eles não querem nada X
O professor não domina a turma

Educação, ideologia
e complexidade

A construção discursiva da (in)disciplina

Contribuição para a crítica ao pensamento de Edgar Morin e sua interface com a
educação brasileira

Este livro preocupa-se com a
formação do leitor e apresenta as
respostas para as seguintes questões: por que meus alunos não
gostam de ler? O que ocorreu em
seus percursos de leitores para
afastá-los dessa prática cultural?
Como alguém pode não gostar de
e viver sem ler? Mas como se ensina ler? A autora perseguiu com
tenacidade seu objetivo de descobrir quais as possibilidades de
uso da literatura com as crianças,
planejando e modificando planos,
agindo e se olhando criticamente,
narrando e analisando falhas e
descobertas.

Este livro discute a questão da (in)
disciplina dos alunos em sala de
aula. A ideia de controlar totalmente o aluno, submetendo-o sob
determinado código de conduta,
pertence a uma visão de educação em que o professor é o único
detentor do saber legitimado e do
poder, e se encontra em posição
de dominação em relação ao aluno. Tal visão é incompatível com os
pressupostos da pós-modernidade, em que professores e alunos
são sujeitos múltiplos e fragmentados, e os saberes transitórios e
inacabados, em constante (re)(co)
construção.

SUMÁRIO: Infância e Educação Infantil, Leitura e Literatura Infantil,
Descobertas.

SUMÁRIO: A escola: conhecendo o
contexto, (In)disciplina: as diferentes visões.

AUTOR: Kênia Adriana Aquino
PÁGINAS: 168
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: AGO/12
PESO: 0,300
ISBN:9788532704542

AUTOR: Elaine Lopes Novais
PÁGINAS: 304
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/12
PESO: 0,370
ISBN:9788581480114
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Um paradigma que ganha relevância para se pensar a produção da pesquisa e o pensamento
pedagógico brasileiro no contexto
dos anos 1990 é o paradigma da
complexidade. Assim começa este
importante estudo crítico, focando e justificando, dessa forma, o
objeto das análises sobre uma das
mais recentes teorias que vem
influenciando o pensamento pedagógico brasileiro.
SUMÁRIO: O contexto histórico
político das transformações da
Educação no pós-guerra e a conjuntura ideológica regulatória da
Educação no Brasil.

AUTOR: Marcelo Donizete Da Silva
PÁGINAS: 260
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: OUT/12
PESO: 0,440
ISBN:9788581480770
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Ensino de português nos Estados
Unidos
História, desenvolvimento, perspectivas

Um livro essencial para todos interessados no Ensino de Língua Portuguesa para estrangeiros. José
Marcelo Luna organiza textos,
tanto de brasileiros, como de americanos, com experiências do uso
de material didático para o ensino
de língua portuguesa nos Estados
Unidos, contribuindo, assim, para
a formação de professores e para
o aprimoramento de programas
e produções pedagógicas focados para o ensino de língua para
estrangeiros.
SUMÁRIO: A Pedagogia no Instructor’s Manual for Modern Portuguese: uma leitura crítica, 40 anos
depois, Por uma historiografia da
formação de professores de português como língua estrangeira.
AUTOR: José Marcelo Freitas De
Luna
PÁGINAS: 236
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/12
PESO: 0,290
ISBN:9788581480169

Educação

Professores talentosos

O Planejamento Estratégico

História oral de vida

Um Instrumento para o Gestor de Escola
Pública

Este livro é uma reflexão sobre o
significado que os professores dão
ao seu próprio talento, aos trabalhos realizados a partir de seus
talentos e às possíveis relações
entre a vida pessoal e profissional. Através da reconstrução de
histórias pessoais, o livro identifica os eventos e, principalmente,
os fatores contributivos para o
desenvolvimento do talento dentro
de um contexto social, partindo da
experiência de uns para o desenvolvimento das necessidades de
outros, ou seja, da necessidade de
desenvolvimento das capacidades
e habilidades de alunos e professores talentosos.

O Planejamento Estratégico é
uma proposta que busca iluminar
a prática dos gestores de escolas
públicas escrita por quem viveu
o dia a dia da escola com suas
dificuldades e desafios. Este livro
busca estudar a importância do
Planejamento Estratégico para o
trabalho dos gestores, com o objetivo de qualificar as ações a partir
de um diagnóstico preciso da sua
realidade e da elaboração de um
plano de ação que envolva todos os
atores deste processo.

SUMÁRIO: Afinal, o que é Talento?,
História Oral de Vida, Talento Docente: imagens de significação.

SUMÁRIO: A gestão escolar: a
escola pública e os mecanismos
externos de avaliação, A gestão
educacional e o planejamento
estratégico, Análise dos resultados
da pesquisa.

AUTOR: Simone Da Silva Salgado
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/12
PESO: 0,195
ISBN:9788581480152

AUTOR: Claudia Zuppini Dalcorso
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/12
PESO: 0,195
ISBN:9788581480534
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Aspectos historiográficoslinguísticos do século XIX

Memórias e Experiências
do Fazer-se Professor(a)

Humboldt, Whitne e Saussure

Este livro foi construído com base
em atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas em diferentes
universidades brasileiras. Evidencia-se a contemporaneidade
quando convivemos com a intensa
multiplicação de lugares de memória e de iniciativas destinadas
ao patrimônio cultural. Nesse
sentido, consideramos necessário fomentar debates e reflexões
sobre tal temática salientando as
potencialidades educacionais e de
intercâmbio cultural que se abrem
com ações dessa natureza.

Neste livro, Sebastião Milani analisa detidamente a obra do alemão
Wilhelm von Humboldt, um grande
teórico do comportamento estrutural das línguas. Assim, o autor,
que também é especialista em
Linguística, arquiteta um estudo
completo sobre esse tema, destacando as influências exercidas
pelas sociedades, culturas e gerações, bem como as particularidades da fonética. Trata-se, então,
de uma leitura indicada a todos os
interessados pelos aspectos gerais
e específicos da língua.
SUMÁRIO: Conceitos na obra de
Humboldt,Matéria e Forma,Língua,
povo, pensamento abstrato e Espírito Nacional,Linguagem.

SUMÁRIO: Estâncias na região
fronteiriça da Campanha Sul-RioGrandense: das origens ao estudo
dos sítios arqueológicos remanescentes, Do Reino de Macbeth à
Construção de Kafka.

AUTOR: Sebastião Elias Milani
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PESO: 0,205
ISBN:9788581480275

AUTOR: Elison Antonio Paim
PÁGINAS: 200
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,300
ISBN:9788581480503
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Desafios e perspectivas das
ciências humanas na atuação e na
formação docente
Pesquisadores de diferentes áreas
de formação e linhas de atuação
apresentam suas experiências
docentes em espaços e campos
de ensino diversos. Este livro se
destina a professores de diferentes áreas, níveis e modalidades de
ensino, assim como aos estudantes de cursos de licenciatura. Os
autores são professores do ensino
superior que se propuseram a
pensar sobre sua prática em diferentes cursos de graduação.
SUMÁRIO: Ciências humanas e
formação docente: reflexões sobre
paradigmas, desafios e contribuições pedagógicas, Atuação docente e competências do professor:
instrumentos, estratégias.

AUTOR: Eraldo Leme Batista
PÁGINAS: 324
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JAN/12
PESO: 0,545
ISBN:9788581480213
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Educação hoje

Educação da insurreição

Multiação

Vários olhares

Emancipação humana, ontologia e pedagogia em Georg Lukács e Paulo Freire

Pensando o ensino de língua portuguesa

São apresentadas no livro reflexões e análises de questões que
tratam e evidenciam a realidade
humana, como a passagem pelo
ensino médio, o trabalho e a reforma curricular paulista, a construção do Projeto Político Pedagógico
na escola pública, a emancipação,
o fracasso escolar, o ensino da
língua portuguesa e as concepções
teóricas de John Dewey, Paulo
Freire e Roger Cousinet.
SUMÁRIO: Ensino médio: natureza,
história e perspectivas, Trabalho
e formação no contextoda reforma curricular paulista, Gestão do
processo de construção do Projeto Político Pedagógico na escola
pública, Educação e emancipação:
buscando ideias em Adorno e
Lipman.
AUTOR: Elaine Teresinha Dal Mas
Dias
PÁGINAS: 164
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PESO: 0,265
ISBN:9788581480305
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A obra desenvolve, com a devida
profundidade, o diálogo e a inédita
aproximação político-pedagógica
entre Georg Lukács e Paulo Freire,
preconiza e defende a educação
como processo revolucionário
e insurgente ao colonialismo
científico, social e epistêmico, ao
mesmo tempo em que questiona
o ensino como o desenvolvimento
dos conhecimentos já estabelecidos e, muitas vezes, a serviço da
alienação social.
SUMÁRIO: Georg Lukács, A revitalização da Ontologia na Sociedade
de Classes, Vida e obra, História e
Consciência de Classes e a Educação como Insurreição, Decifra-me
e conhecerei melhor o teu mundo.

AUTOR: Ernersto Jacob Keim
PÁGINAS: 180
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PESO: 0,320
ISBN:9788581480336
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O professor de língua portuguesa,
como mediador do processo de
construção dos sujeitos, tem a
tarefa de formar pessoas capazes
de produzir e absorver informações e sentidos provenientes das
interações sociais. Sendo assim,
o professor deve trabalhar com
instrumentos de mediação (livros,
jornais, revistas, rádio, televisão, internet, etc) na tentativa de
auxiliar o aluno tanto nas práticas
orais como na leitura e na escrita.
Este livro é indispensável ao docente que busca maior eficiência
em suas práticas pedagógicas.
SUMÁRIO: Língua, linguagem e
ensino, Ensino de língua portuguesa, livro didático e gêneros discursivos, Uma leitura de um conto de
Marina Colasanti.
AUTOR: Dulce Cassol Tagliani
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PESO: 0,180
ISBN:9788581480527
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Inclusão escolar

Problemas de comportamento

Cidade

Pesquisando políticas, formação de
professores e práticas pedagógicas

Conceituação e possibilidades de
intervenção para pais e professores

Patrimônio educativo

O livro traz observações de estudos que delineiam um panorama
sobre questões vitais à formação
docente e atuação pedagógica,
bem como fundamentos teóricos
profundamente estimulados pelo
que tem sido debatido na literatura especializada na área, visando
estimular iniciativas reflexivas aos
professores.

O livro constitui-se numa grande
obra para aqueles que convivem
com crianças que apresentam
problemas de comportamento,
pois não se limita apenas a definir
e caracterizar tais problemas, e
sim leva o leitor à compreensão
dos problemas de comportamento
tendo em vista fatores biológicos,
culturais, familiares e escolares,
mostrando, em seguida, de forma
clara e detalhada, como ensinar
pais e professores a lidar com tais
problemas no lar e na escola.

SUMÁRIO: Formação de professores: da educação especial à
inclusiva – alguns apontamentos,
Políticas públicas para pessoas
com eficiências na população indígena em Rondônia: diferença na
diferença, Adaptaciones curriculares grupales.

AUTOR: Leandro Osni Zaniolo
PÁGINAS: 168
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PESO: 0,295
ISBN:9788581480763

Educação

O intuito do livro é pensar a Educação de modo ampliado, sem
os adjetivos e qualificativos. Os
autores disponibilizam em seus
artigos reflexões provenientes de
suas produções intelectuais no
campo da educação relacionadas
às Ciências Sociais e Humanas,
trazendo contribuições para o a
construção do processo de ensino
e aprendizagem, incluindo a cidade
como elemento e lugar educador.

SUMÁRIO: Problemas de comportamento: Implicações ao desenvolvimento, Proposta de intervenção
para pais, Proposta de intervenção
para professores.

SUMÁRIO: O direito de transformar-se transformando a cidade
e a educação, Nosso bairro e nós
na cidade, Escritos em Educação,
na cidade, para todas as estações
do ano, Contracultura, movimentos estudantis, o lazer e a cidade,
Criança.

AUTOR: Fabiana Cia
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PESO: 0,200
ISBN:9788581480602

AUTOR: Renata Sieiro
PÁGINAS: 204
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PESO: 0,310
ISBN:9788581480640
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Oralidade e escrita sob a
perspectiva do letramento

Inclusão escolar do deficiente
visual no ensino regular

Pragmática da linguagem
e ensino de ética
Quando falar não é fazer

O livro busca comprovar a influência que a oralidade e a escrita
exercem uma sobre a outra, sob
a perspectiva do letramento, pois
são modalidades que apresentam
mais semelhanças do que diferenças.
SUMÁRIO: Princípios Teóricos, Influências Mútuas de uma Modalidade sobre a Outra, A Natureza da
Linguagem Oral e da Linguagem
Escrita, Particularidades da Língua
Portuguesa, Metodologia de Investigação, Análise dos Dados.

AUTOR: José Mario Botelho
PÁGINAS: 192
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PESO: 0,320
ISBN:9788581480718
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A obra apresenta como vem se
dando o processo de inclusão
escolar dos estudantes com deficiência visual matriculados nas escolas da rede básica. Desse modo,
evidenciou-se a necessidade de
investimento na formação docente,
adaptação do currículo às diferentes necessidades educativas
especiais, bem como redução das
barreiras físicas, arquitetônicas,
sistêmicas e atitudinais que ainda
se fazem presentes nas escolas.
SUMÁRIO: As Práticas Sociais e
os Processos Educativos em torno
da inclusão escolar das pessoas
com Deficiência Visual, Educação,
diversidade, diferença e preconceitos, Alguns Princípios da Ação
Dialógica.
AUTOR: Vanderlei Balbino Da
Costa
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PESO: 0,200
ISBN:9788581480701
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A obra de Humberto Pereira
da Silva trata da aplicação dos
enunciados dos PCN (Parâmetros
Curriculares Nacionais), que constituem um documento institucional
voltado para o ensino. Através deles, Humberto extrai os seguintes
problemas: se estes enunciados
não forem seguidos em sentido
literal, o valor de seu propósito
pode ser posto em suspenso, caso
contrário, a pragmática da linguagem alerta para os riscos de que
falar não é fazer.
SUMÁRIO: A dimensão pragmática
da linguagem e os PCN, A concepção construtivista e os PCN, A
ética discursiva e a pragmática da
linguagem, A ética discursiva e o
construtivismo.
AUTOR: Humberto Pereira Da Silva
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/12
PESO: 0,185
ISBN:9788581480893
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Aprendizagem em trigonometria
no ensino médio
Contribuições da teoria da aprendizagem
significativa

Aprendizagem em Trigonometria
no Ensino Médio nos convida a
refletir sobre a educação da Matemática. É possível desenvolver
um ensino que torne a matéria
significativa na vida do aluno? O
professor Cicero da Silva Pereira
desenvolveu este livro propondo
novos métodos para o ensino de
trigonometria, o que torna esta
obra essencial para professores
que queiram fazer a diferença na
sala de aula.
SUMÁRIO: Fundamentação Teórica, Metodologia.

AUTOR: Cícero Da Silva Pereira
PÁGINAS: 84
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,110
ISBN:9788581481043
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Uma Perspectiva da Lei de
Diretrizes e Bases no Cotidiano
Escolar
O livro Lei de diretrizes e bases
traz ao leitor uma reflexão sobre
a educação brasileira e a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, através de uma linguagem fácil e agradável. Sabendo
que a educação brasileira passa
por um período transitório importante, com inúmeras políticas
educacionais e uma legislação
extremamente densa.
SUMÁRIO: Panorama histórico
da educação no Brasil, A educação brasileira em números, A
fundamentação para uma ldb, A
organização do ensino e a gestão
escolar, A aplicação da lei segundo
os gestores.

AUTOR: Rui Anderson Costa Monteiro
PÁGINAS: 96
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/12
PESO: 0,135
ISBN:9788581480848
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Avaliação em matemática
Pontos de vista dos sujeitos envolvidos na
educação básica

O livro tem como foco investigar
as concepções da Avaliação em
Matemática na educação básica. A
leitura da obra permite um amplo
aprofundamento sobre as teorias
da Avaliação e a compreensão dos
processos utilizados pelo Sistema
Nacional de Avaliação da Educação
Básica (SAEB) e do Sistema de
Avaliação do Rendimento Escolar
do Estado de São Paulo (SARESP).
SUMÁRIO: Avaliações do Sistema
Educacional Brasileiro, Avaliação
da Aprendizagem em Matemática,
Trajetórias Metodológicas da Pesquisa, Pontos de Vista dos Sujeitos
da Pesquisa.

AUTOR: Cesar Augusto Do Prado
Moraes
PÁGINAS: 244
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: AGO/12
PESO: 0,415
ISBN:9788581481036
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Educação tecnológica

Educação Ambiental

Educação por competências

Reflexões, teorias e práticas

A Formação Continuada do Professor

Os pontos de vista de diversos
educadores quanto ao ensino articulado às tecnologias da informação, tão presentes no dia a dia dos
alunos atualmente, são abordados
de forma bastante vívida pelos autores, tornando o livro uma leitura
imprescindível aos educadores.

A obra traz uma análise das ações
pedagógicas direcionadas ao contexto educativo da escola pública,
especificamente da formação continuada do professor que atua com
a Educação Ambiental, pondo em
evidência conceitos, concepções e
problemas concretos enfrentados
por esses profissionais em suas
atividades educacionais, e mostra
possibilidades emancipatórias
através da reestruturação da proposta curricular.

Este livro contribui para preencher
uma lacuna existente na discussão da educação por competências dentro de uma perspectiva
curricular. Assim, o autor inicia a
obra fazendo um breve histórico
do ensino superior brasileiro, e
nos capítulos seguintes elabora
referenciais teóricos e roteiro de
dicas práticas para que tanto as
empresas como as instituições de
ensino possam sair de um modelo
reprodutor de conhecimento, inaugurando uma dinâmica construtiva
de aprendizagem.

SUMÁRIO: Natureza dos Cursos
Superiores de Tecnologia, Educação profissional e tecnológica:
politécnica e emancipação, Cem
anos de educação profissional e
tecnológica pública no estado de
São Paulo: entre a celebração e a
avaliação, Apontamentos sobre a
política educacional pública brasileira para a educação tecnológica
e profissional nas últimas décadas.

AUTOR: Ivanete Bellucci P. De
Almeida
PÁGINAS: 204
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PESO: 0,355
ISBN:9788581480886
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SUMÁRIO: Educação ambiental
e os rumos da sociedade, Bases
epistemológicas da educação
ambiental, A metodologia Propacc
e a formação de professores em
educação ambiental.

SUMÁRIO: Competências, Currículo, Educação, Abordagem curricular por competências, Referenciais
na construção de uma abordagem
curricular por competências.

AUTOR: Keila Maria De Alencar
Bastos Andrade
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,224
ISBN:9788581481227

AUTOR: Antonio Carlos Ribeiro Da
Silva
PÁGINAS: 212
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: NOV/12
PESO: 0,320
ISBN:9788581481395
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Tecnologias e inovações nas
práticas pedagógicas
Trajetórias e experiências

Este livro reúne artigos produzidos
por docentes e discentes que investigam os cenários pedagógicos
vinculados à Educação a Distância
e às mídias digitais aplicáveis na
educação. A temática focaliza a inserção das tecnologias e inovações
no contexto do ensino superior a
partir da tessitura colaborativa
entre os participantes: docentes
que ousam e inovam em sua práxis
pedagógica, professores que vão
além do estudo e discussão, pois
põem em prática suas ideias.

Escola Primária Paulista
Propostas de Mudanças nos Anos 70 e 80

Escola Primária Paulista: Propostas de Mudanças nos Anos 70
e 80 trata do cenário educacional
de São Paulo no fim do século
XX, investigando as mudanças
ocorridas nesse contexto. Assim,
Daniela Cristina Lopes de Abreu
procura examinar iniciativas de
transformações institucionais e
didático-pedagógicas a partir da
análise de artigos publicados no
período analisado, em periódicos
de circulação nacional, focando
nas representações dos educadores em tais iniciativas.

SUMÁRIO: Educação a Distância
no Ensino Superior: a Experiência
de uma Equipe Multidisciplinar,
Educação a Distância, Inovação e
Práticas Pedagógicas.

SUMÁRIO: A Institucionalização da
Escola Primária Paulista, A Institucionalização do Ensino de 1º Grau
e a Redefinição da Escola Elementar, Vicissitudes do Ensino de 1º
Grau – a Dualidade Persistente.

AUTOR: Graziela Fatima Giacomazzo
PÁGINAS: 180
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: NOV/12
PESO: 0,310
ISBN:9788581481241

AUTOR: Daniela Cristina Lopes De
Abreu
PÁGINAS: 148
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,231
ISBN:9788581481319
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Historiografia Linguística
de Wilhelm Von Humboldt
Conceitos e métodos

No texto da narrativa há sempre
dois universos inteiros que se
opõem e se completam: o social
e o individual. Os simulacros de
verdade social e de ficção passam
por todos os processos de veridicção de língua e de linguagem.
Certo é que toda história foi contada por alguém de um ponto de
vista e sempre pode ser recontada
ou revisada, e toda ficção tem de
apresentar conhecimento ou será
absurda e incompreensível.
SUMÁRIO: A Breve panorama
cultural do século XIX, O estudo da
linguagem por Humboldt, Os estudos de Whitney: a vida da língua,
Ferdinand de Saussure: a língua
em separado.
AUTOR: Sebastião Elias Milani
PÁGINAS: 164
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/12
PESO: 0,210
ISBN:9788581481609
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A experiência em experiência

Pastoril

Saberes docentes e a formação de professores em exercício

Uma educação celebrada no corpo e no riso

Este livro retrata, a partir da
apresentação de uma pesquisa
sobre as narrativas de formação
de professoras das séries iniciais,
parte do movimento de formação
de professores em exercício, instituído no Brasil pós-LDB 9394/96.
O texto possui ampla e atualizada
fundamentação teórica, cunho
crítico e reflexivo, além de indicações metodológicas pertinentes. O
livro torna-se um instrumento de
estudo importante para aqueles
que se dedicam a compreender a
formação de professores.

Neste livro, o leitor desvenda uma
educação celebrada no corpo e no
riso, visível por meio das cançonetas e da gestualidade licenciosa
dos brincantes desse folguedo.
Apoiado na fenomenologia de
Merleau-Ponty, na tradição e na
transmissão da oralidade, o livro
discute a aprendizagem da cultura
e a produção de uma cartografia
dos pastoris potiguares. O autor traz ao leitor uma nova visão
sobre a educação da cultura, aqui
afinada com o riso e com o corpo,
na busca por celebrar a existência
individual e coletiva.

SUMÁRIO: Narrativa de mim: as
marcas que trago no percurso e na
memória e os sentidos que entrelaçam as referências deste estudo.

SUMÁRIO: Uma abordagem do
corpo sagrado e profano no medievo, O corpo licencioso na lírica
medieval, Uma abordagem do
corpo lírico na era moderna.

AUTOR: Verônica Domingues
Almeida
PÁGINAS: 192
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: AGO/12
PESO: 0,290
ISBN:9788581481401

AUTOR: Marcilio De Souza Vieira
PÁGINAS: 184
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,285
ISBN:9788581481944
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Educação e Sociedade
Pós-Colonial
Linguagem, Ancestralidade e o Bem Viver
- Paulo Freire e Vilén Flusser VÃNHVE Xokleng/Laklãnõ e SUMAK KAWSAY - Povos
Andinos

Nesta obra referenciada na
Interculturalidade e na postura
Anticolonial a educação se assume
como referencial da dignidade, ao
enaltecer a linguagem como meio,
de luta efetiva contra as mazelas
efetivadas, pelos processos colonialistas, colonizadores e coloniais que nos atingiram e que nos
impregnam como nódoa, as quais
maculam o ser humano contemporâneo da educação.
SUMÁRIO: Consciência de Resistência e Libertação como Propósito, O Negro Africano como Pessoa
Escravizada no Brasil, Cosmovisão
e Ontologia da Libertação.
AUTOR: Ernersto Jacob Keim
PÁGINAS: 204
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: NOV/12
PESO: 0,270
ISBN:9788581480756
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Capoeira e educação pós colonial
Ancestralidade, Cosmovisão e pedagogia
Freiriana

Este livro retrata os movimentos
humanos como linguagem manifestos pela capoeira. Esses movimentos de matriz Intercultural e
Anticolonial representam resistência à opressão e ao silenciamento.
A história da capoeira mostra que
já significou arma mortal, luta defensiva e agora se manifesta como
luta esportiva e dança artística,
sem abrir mão de se manifestar
como resistência ao que gera miséria e marginalização.
SUMÁRIO: Georg Lukács, A revitalização da Ontologia na Sociedade de Classes, Vida e obra,
História e Consciência de Classes
e a Educação como Insurreição,
Conhecimento e Classes Sociais
da Educação.
AUTOR: Ernersto Jacob Keim
PÁGINAS: 204
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: NOV/12
PESO: 0,310
ISBN:9788581481821
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A dimensão dialógica da
avaliação formativa
Este livro traz uma inovação pedagógica que poderá ser adotada
em escolas de todo o Brasil. Uma
experiência real em uma escola
de Brasília-DF mostrou como a
participação efetiva dos alunos
nos Conselhos de Classe, com
situações que, em sua visão,
interferiam negativamente no trabalho escolar (seja na direção, no
corpo docente, nas turmas ou nos
demais setores), pode proporcionar transformações no ambiente
escolar.

Paulo Freire e Anísio Teixeira
Convergências e divergências (1959-1969)

Este livro é um mergulho na história da educação brasileira sob
a visão de Paulo Freire e Anísio
Teixeira, figuras clássicas da educação e indispensáveis para sua
compreensão. A obra apresenta
um estudo comparativo dos textos
desses dois autores que modificaram e revolucionaram a educação
no país.

SUMÁRIO: Avaliação e comunicação, Conselho de Classe: construção do espaço de avaliação participativa, Registros Avaliativos no
Ensino Fundamental.

SUMÁRIO: A trajetória de Anísio
Teixeira e os grandes temas de seu
discurso educacional, A aproximação de Paulo Freire das teses de
Anísio Teixeira, no final da década
de 1950, Da educação como prática
da liberdade a uma pedagogia para
a emancipação dos oprimidos.

AUTOR: Carmyra Oliveira Batista
PÁGINAS: 92
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/11
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Prática de leitura e escrita em
língua portuguesa
Prática de Leitura e Escrita em
Língua Portuguesa ” é um livro
prático que reúne rico material
didático com a finalidade de potencializar a comunicação escrita do
leitor, ensinando-o a escrever por
meio de leituras críticas e práticas de estratégias discursivas, o
que será de grande importância
para todos que querem aprender
técnicas fundamentais de leitura e
escrita, úteis não somente na vida
acadêmica, mas para toda a vida.
SUMÁRIO: O fenômeno da Comunicação, Textos: Formatos e
Funções, Os Gêneros Textuais,
O Parágrafo, Parágrafo e Resumo, Paragrafação: Planejamento
Micro-Textual, Pontuação, Coesão
& Coerência, Resumo e Resenha,
Argumentação, Textos para Atividade.
AUTOR: Adriana Maria De Abreu
Barbosa
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/11
PESO: 0,145
ISBN:9788563381750
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A política de gestão da educação
básica na rede estadual de ensino
do Rio Grande do Sul (2007-2010)
O fortalecimento da gestão gerencial

Esse livro convida o leitor a
meditar sobre a relação efetiva
entre fins e meios na formulação e
implementação de políticas educacionais no Rio Grande do Sul, suas
contradições e impasses, trazendo
uma contribuição crítica não só
para o presente, mas alertando
governos de que a sedução pelo
mercado e pelo autoritarismo fácil,
imanente na busca de soluções
rápidas, conduzem à manutenção
do já conhecido caminho das duas
redes: um caminho tradicional em
que o privado.
SUMÁRIO: O ponto de partida, A
Construção de uma nova gestão
pública, A Gestão da Educação
Pública Brasileira.
AUTOR: Josiane Carolina Soares
Ramos Do Amaral
PÁGINAS: 228
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAR/11
PESO: 0,355
ISBN:9788564367050
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Tecnologia assistiva
Projetos, acessibilidade e educação a
distância

Este livro apresenta a importância
do investimento continuado na
formação de professores, e não
somente na inicial. Propõe caminhos para o desenvolvimento de
metodologias e instrumentos que
possam democratizar a acessibilidade, promovendo, assim, a
inclusão. A obra partilha reflexões,
experiências e resultados das pesquisas possibilitadas nas vivências
das edições do curso de “Tecnologia Assistiva, Projetos e Acessibilidade: promovendo a inclusão”.
SUMÁRIO: Estratégias: diferentes
abordagens na Mediação pedagógica em EAD, Desenvolvendo
competências por meio da educação a distância.

AUTOR: Elisa Schlünzen
PÁGINAS: 224
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: AGO/11
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Informática na educação e o
ensino de ciências naturais
Este livro é fundamental para os
comprometidos com um Ensino
de Ciências de melhor qualidade. Apresenta novas alternativas,
tendo a informática e a educação
ambiental como aportes teóricos
que permitem avançar na direção
de uma Rede de Comunicação
Interativa para enfrentar os obstáculos que se colocam frente às
grandes distâncias entre comunidades do processo de formação,
característica fundamental da
região amazônica.
SUMÁRIO: A educação no mundo
contemporâneo, Informática na
Educação e os desafios da formação do Cidadão, A utilização da
Informática no Sistema Estadual
de Ensino do Amazonas.

AUTOR: Rosa Eulália Vital Da Silva
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/11
PESO: 0,235
ISBN:9788564367173
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Teoria da História
Educação no Brasil

Esta obra traz uma discussão
sistemática dos caminhos das
teorias da história e sua presença
na historiografia educacional contemporânea. Escrito por diversos
pesquisadores, sob a organização
de Carlos Bauer, este livro localiza
criticamente as inúmeras tendências teóricas presentes nas práticas e no ofício dos historiadores da
educação brasileira. Um excelente
guia para estudantes de História e
de Pedagogia e demais interessados nos assuntos.

Reflexões sobre o tempo e a
história, a memória e utopia na
escola
Este livro é muito mais do que um
espaço intertextual de discussão
sobre o tempo e a história, à medida que busca convidar o leitor a
reconhecer-se sujeito e a definirse como construtor da história.
Neste aspecto, o autor situa e discorre, com amplo conhecimento
de causa, sobre questões relevantes que gravitam no cotidiano dos
historiadores.

SUMÁRIO: O Positivismo, Concepção Marxista da História, Escola de
Frankfurt, História Social e História da Educação, Nova Historiografia Francesa, História Cultural e
História da Educação.

SUMÁRIO: O que são datas?, Tempo, tempo, tempo, tempo, tempo, O
tempo, a humanidade e sua localização no mundo, Os historiadores
e a problematização do tempo,
Os historiadores e o respeito pela
diversidade humana, A história é
incapaz de substituir a vida,gicos
órgãos do sentido.
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Outro professor

Outra universidade

Alunos podem aprender bem com
professores que aprendem bem

A obra traz uma proposta de mudança na instituição que sempre
se ofereceu como fonte da mudança, a universidade. Não cabe mais
transmitir conhecimento, porque
na sociedade intensiva de conhecimento o que decide as oportunidades de vida e trabalho é a produção própria de conhecimento. Não
pode mais se resumir em dar aula,
porque copiar não gera qualquer
oportunidade. Sua qualidade depende, mais que de outros componentes, da qualidade de seus
professores. Leitura fundamental
para professores, pesquisadores e
gestores educacionais.

Este livro aponta caminhos para
mudar a realidade atual do ensino
e da transmissão de conhecimento. O educador e sociólogo Pedro
Demo, autor de outros 80 livros,
faz uma análise do atual papel
do educador, que teve sua profissão reduzida à função de dar
aula. Esses, entre outros fatores,
contribuíram para que a profissão
se tornasse uma simples escala
mecânica e reprodutora de conhecimento.
SUMÁRIO: a Mediação docente, Invenção de bom docente, Professor,
nosso herói, Outro professor.

SUMÁRIO: a Definindo Universidade, Formar-se, aprender, Traços
da Condição docente e discente,
Acesso à Educação Superior, Ensaios Preliminares, Nova Universidade, Arrematando.

AUTOR: Pedro Demo
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/11
PESO: 0,205
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Independência e universidade na
América Latina
Tradições, tempos e territórios

O presente livro é mais uma realização da Sociedad de Historia de
la Educación Latinoamericana –
Shela, com o objetivo de fomentar
o debate teórico, historiográfico
educacional, a reflexão e o exercício da crítica sobre as temáticas desses campos, bem como
explorar as dimensões política e
cultural relacionadas aos diferentes períodos da história da educação latino-americana.
SUMÁRIO: a Universidade e a
formação da Nação; Guerra de
discursos y correlatos nacionales
en la fase poscolonial de América
Latina; Universidade, independência e movimentos de soberania
nacional na América Latina.
AUTOR: José Rubens Lima Jardilino
PÁGINAS: 236
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/11
PESO: 0,275
ISBN:9788564367821

Educação

144

Ciências Humanas

Luz, câmera, multieduc[ação]

Polidez e camaradagem

Estágio curricular supervisionado

Esta obra apresenta, de forma
muito original, uma discussão
sobre o uso das novas tecnologias
da informação e da comunicação
(TICs) na educação e, mais especificamente, na escola. É um estudo
denso que articula aspectos macro
e microssociológicos disto que se
apresenta como uma novidade e,
ao mesmo tempo, um desafio para
a educação escolar de nosso tempo: o trabalho com as diferentes
linguagens e recursos mídia-educativos nas escolas.

Análise do discurso em cartas de
pedido de informação

Horas de parceira escola-universidade

SUMÁRIO: Programa Século XXI,
Abrindo o verbo, Encontros com a
mídia, Nós da escola, Criatividade.

Esta obra investiga a interação
comunicativa entre a universidade
e o seu público através da análise
sociolinguística de cartas de pedido de informação técnica enviadas
ao setor de difusão de tecnologia
de uma universidade brasileira, e
cartas de retorno dessa informação. A base teórica é dada pela teoria dos atos de fala, cujo principal
preceito é o de linguagem como
forma de ação social, pela análise
da conversa, de origem etnometodológica e a teoria dramatúrgica
de Goffman, mais especificamente
por teorias da polidez.
SUMÁRIO: Bases ideológicas dos
textos de informação técnica,
Referencial Teórico, Metodologia, Expressões de abertura e de
fechamento.
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A prática de Ensino na formação
de professores: primeiras identificações, A formação de professores: um campo de investigação
sob diferentes enfoques, Cognição
situada e comunidade de prática:
A aprendizagem enquanto participação, uma metáfora, Percursos
do estudo, Análise da construção
e reconstrução dos dados, Uma
possível finalização, um recomeço.
SUMÁRIO: A prática de Ensino na
formação de professores: primeiras identificações, A formação de
professores: um campo de investigação sob diferentes enfoques,
Cognição situada e comunidade de
prática: A aprendizagem enquanto
participação.

AUTOR: Raquel Gomes De Oliveira
PÁGINAS: 260
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: SET/11
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Chá com Lewis Carrol

Iniciação científica

Altas habilidades superdotação

A matemática por trás da literatura

Proposta tecnológica para pesquisa na
região amazônica

Conversas e ensaios acadêmicos

Este livro é motivador para o
ensino de matemática, mostrando
como aliar a disciplina à literatura,
matérias quase sempre tomadas isoladamente e que já eram
manipuladas em conjunto por
Carroll com o objetivo de melhorar
a aprendizagem dos seus próprios
alunos. É também um romance
para o leitor comum. Amantes e
seguidores de Carroll se surpreenderão ao descobrirem tanta
matemática escondida nas obras
do conhecido autor inglês.
SUMÁRIO: Parte Primeira: Vida
Adulta e Atarefada, Tempo de
mistério, Amizade de Carroll com
Crianças, Publicação dos livros de
Alice, A Organização Compulsiva
de Carroll.
AUTOR: Rafael Montoito
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/11
PESO: 0,270
ISBN:9788564367685
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Este livro é fundamental na
discussão de aprimoramento da
iniciação científica, principalmente
no Ensino de Ciências. Além de
uma síntese da evolução do pensamento científico e a relação íntima
existente entre a Educação, a
Ciência e a importância da pesquisa científica no desenvolvimento
de uma sociedade, tanto material
como intelectual, a obra também
apresenta uma contextualização
histórica, epistemológica e metodológica do Ensino de Ciências.
SUMÁRIO: Reflexões sobre Ciência
e Ensino de Ciências, Pesquisas
em Ensino de Ciências – tendências atuais, Iniciação Científica e
Ensino de Ciências.

AUTOR: Rosilene Gomes Da Silva
Ferreira
PÁGINAS: 112
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/11
PESO: 0,150
ISBN:9788564367920
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O livro apresenta contribuições
para o desenvolvimento do potencial de pessoas com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) no
Brasil. Escrito por profissionais
que explicitam suas experiências,
produções de conhecimentos e reflexões sobre o tema. O resultado
é uma proposta de melhor atendimento, acolhida e inserção desse
grupo social.
SUMÁRIO: Altas habilidades/superdotação: diferentes conceitos
e abordagens, O aluno com Altas
Habilidades/Superdotação e sua
inclusão na escola, Procedimentos
qualitativos na identificação das
Altas Habilidades/Superdotação.

AUTOR: Vantoir Roberto Brancher
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/11
PESO: 0,270
ISBN:9788564367654
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Educação matemática

Alfabetização e letramento

Diálogos emergentes na educação

Um estado de arte

Uma abordagem teórica à luz
do letramento

Olhares que se entrecruzam
para uma nova práxis

Esta obra traz uma relevante abordagem conceitual e metodológica
de aspectos que contribuem para o
bom desenvolvimento do processo
de alfabetização e letramento em
todos os tempos humanos. Proporciona ao leitor uma reflexão
sobre o atual contexto da alfabetização e as possibilidades para
uma prática mais rica e significativa, voltada não apenas para
a codificação e decodificação do
sistema de escrita, mas para o uso
social desta leitura e escrita nos
diferentes espaços e práticas de
letramento.

A obra consiste em uma reflexão
panorâmica de pontos relevantes
que permeiam o processo educacional e propõe apresentar uma
discussão inovadora de aspectos
emergentes da educação atual, fornecendo ao público uma
literatura atualizada e articulada
à experiência de diversos pesquisadores e profissionais da área.
Destina-se a todos os profissionais
da Educação que se interessam
nas discussões sobre as práticas
escolares.

A presente obra faz um balanço
das investigações no campo da
Educação Matemática institucionalizadas pelo Programa de Estudos
Pós-Graduados em Educação
Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na
década de 1990 — período fértil
em diversidades temáticas, em
especial, as que abordam o Ensino
Superior de Matemática.
SUMÁRIO: a Considerações teórico-metodológicas, Análise das dissertações, Considerações finais.

SUMÁRIO: Alfabetização e Letramento: um diálogo necessário, O
processo de Alfabetização e Letramento com um enfoque pedagógico inovador.
AUTOR: Benedito Afonso Pinto
Junho
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/11
PESO: 0,185
ISBN:9788564367814
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SUMÁRIO: Leitura e Escrita como
Prática Social: Abordagens para
uma Práxis Significativa, Saberes,
Práticas e Intervenções Docentes,
Gestão Participativa e Inovação
Curricular.

AUTOR: Maria Eurácia Barreto De
Andrade
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FORMATO: 14x21cm
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Os papéis assumidos pelos
diretores de escolas

Meditação laica educacional para
uma educação emocional

Cartografia tátil e representação
espacial na orientação

O diretor tem um papel fundamental na gestão da Escola. Saber
como os diretores hoje pensam
sobre seu papel e, a partir de
seus depoimentos, como atuam, é
muito interessante para a compreensão da realidade dessa escola
que, no momento atual, é diferente
em muitos aspectos da escola que
muitos de nós temos em nosso
imaginário. Trata-se de um livro
essencial para a formação dos
futuros diretores e para todos os
envolvidos nessa importante tarefa
social.

Este livro é inovador em sua
temática e abordagem, pois traz
uma pesquisa sobre meditação
laica nas escolas, comprovando
a eficácia e os surpreendentes
benefícios da prática da técnica
da meditação laica no contexto do
currículo escolar como capaz de
habilitar o aluno do ensino médio a
lidar com suas emoções e tornarse mais equilibrado em relação
aos desafios de sua realidade. A
obra traz também a experiência
prática e bem-sucedida da meditação laica no Colégio Pedro II, no
Rio de Janeiro.

e mobilidade de pessoas
com deficiência visual

SUMÁRIO: O diretor de escola
pública, O diretor de escola e a legislação, A pesquisa sobre o papel
do diretor.

AUTOR: Margarete Bertolo Bocccia
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/11
PESO: 0,200
ISBN:9788564367739
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Este livro trata de experiências
em Cartografia Tátil, tema pouco
conhecido no Brasil e na América
Latina, divulgando as mais recentes pesquisas nesta área para
professores de educação básica,
alunos de licenciatura, professores universitários, pais e alunos
que tenham interesse no uso da
Cartografia para a representação
espacial de pessoas com deficiência visual.

SUMÁRIO: A formação integral do
aluno como meta da educação, O
surgimento legítimo da prática da
meditação laica na escola, Pesquisa: a meditação laica na escola.

SUMÁRIO: Cartografia Tátil e
Tecnologias na Representação Espacial da Pessoa com Deficiência
Visual, Linguagem Gráfica Tátil e
Simbologia, Cartografia Tátil, Formação de Professores e Inclusão
da Pessoa com Deficiência Visual.

AUTOR: Claudia Maria De Luca
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FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/11
PESO: 0,205
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Inovação pedagógica na educação
brasileira

Educação pública nas metrópoles
brasileiras

Educação: entre o Prosaico e o
Poético

Desafios e modernização na
práxis educativa

Impasses e novos desenlaces

Este livro propõe pensar o processo da educação a partir de uma visão ampla, e não restrita aos conceitos preestabelecidos. Composto
por artigos de vários especialistas
na área de educação, Educação:
entre o prosaico e o poético é de
imprescindível leitura para estudantes e profissionais envolvidos
no desenvolvimento escolar, pois
proporciona uma visão holística do
processo de desenvolvimento da
capacidade intelectual e moral do
ser humano.

Este livro é uma coletânea organizada pelo Dr. Robson Luiz de França. A obra defende a inovação no
setor educacional como fator de
emancipação e superação tanto no
aspecto do processo educacional
quanto do resultado final, podendo
tais provocar rupturas epistemológicas e sociais. Trata-se de uma
obra importante para estudantes e
pesquisadores da área de educação, justamente por apresentar
reflexões amplas sobre o tema,
desde metodologias de ensino até
estudos sobre a formação humana
e o trabalho.

Organizado por Mônica G. T. do
Amaral e Maria Cecília Cortez C.
de Souza, professoras da Faculdade de Educação da USP, este livro
traz temáticas interdisciplinares,
buscando descobrir as tensões
entre a cultura escolar e as culturas dos jovens da periferia brasileira na escola pública. A obra
aborda temas relativos à tradição
e à autoridade do professor no
âmbito escolar em contraste com
a cultura dos jovens, revendo os
valores que concebem a educação pública no Brasil e propondo
valiosos caminhos de mudança e
transformação.

SUMÁRIO: Educação e qualificação
profissional a partir da reestruturação do mundo do trabalho.

SUMÁRIO: Prefácio de Iray Carone,
Limites e possibilidades da formação docente.

AUTOR: Robson Luiz De França
PÁGINAS: 376
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: FEV/11
PESO: 0,555
ISBN:9788563381484

AUTOR: Monica Guimarães Teixeira Do Amaral
PÁGINAS: 320
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/11
PESO: 0,560
ISBN:9788531413254
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SUMÁRIO: O compromisso da universidade no estudo da sociedade,
Nietzsche e a questão do método: elementos estruturantes da
educação aristocrática, O mito de
Édipo-rei e o pensamento complexo: uma aproximação possível.
AUTOR: Elaine Teresinha Dal Mas
Dias
PÁGINAS: 224
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/11
PESO: 0,285
ISBN:9788581480312
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A proposição do professor
moderno

A educação secundária na
província de São Pedro do Rio
Grande do Sul

Como sucede a todas as histórias,
a história da escola, a história
da escolarização e a história da
pedagogia têm assumido diversas
formas e variados suportes, ao
sabor e de acordo com fatores tais
como as finalidades para que se
elaboram, os modos de produção
e os focos institucionais de que se
irradiam. Em que pese a verdadeira revolução que a partir dos anos
80 se instaurou no conhecimento
histórico sobre a educação brasileira, por aqui poucos pesquisadores se arvoraram a revisar de
modo similar a história da escola e
da pedagogia universal, em aspas
mais do que obrigatórias.

Este livro traz um rico panorama
histórico da Educação Secundária
no Brasil, iniciando pela Província
de São Pedro do Rio Grande do
Sul, no século 19. O ensino secundário vem tendo visibilidade nas
avaliações dos sistemas nacionais
de ensino e nas discussões sobre
a democratização da educação e
o acesso ao ensino superior. No
mundo ocidental, até meados do
século XX, esse nível de escolarização era dirigido especialmente
aos adolescentes das classes
abastadas e do sexo masculino.

SUMÁRIO: O professor-pastor da
didática magna, O professor-pastor de a New Discovery, O padre-professor do Ratio Studiorum.

SUMÁRIO: O Ensino Secundário na
Província de São Pedro, Um Mundo
Fechado e Disciplinador, A Organização dos Programa.

AUTOR: Patricia Ap. Bioto-cavalcanti
PÁGINAS: 276
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/11
PESO: 0,340
ISBN:9788564367567

AUTOR: Eduardo Arriada
PÁGINAS: 352
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: ABR/11
PESO: 0,540
ISBN:9788563381446
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Aprimore o seu vocabulário

De forma prática e didática,
este livro desvenda o completo
processo de leitura, a partir da
apresentação de alguns modelos
de leitura, seguida de um método
para aprender palavras pelo contexto e, por fim, com uma análise
de 20 palavras lexicais a fim de
saber se as leituras realizadas
fornecem pistas contextuais externas necessárias para atribuir
significado a elas.
SUMÁRIO: A leitura, O Vocabulário
e o Léxico, O uso das pistas contextuais externas.

AUTOR: Denise Moser
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/11
PESO: 0,145
ISBN:9788563381637
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A construção do projeto político
pedagógico numa perspectiva
democrática
Uma experiência na rede municipal de
ensino em Santo André, SP

Este livro traz um modelo de
projeto político-pedagógico bemsucedido e aplicável a escolas de
todo o Brasil, permeando o percurso dessa construção por uma
educação comprometida com os
interesses da população e da sociedade. A obra mostra como diretores e professores podem se unir
com o objetivo de promover uma
educação que perpasse tanto pelo
currículo escolar, como também
pelas necessidades da sociedade,
construindo uma educação efetiva
e mais democrática.
SUMÁRIO: Os sonhos de uma
escola democrática, O projeto político pedagógico: referência para
o diálogo.
AUTOR: Deise De Oliveira Da Silva
PÁGINAS: 220
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/11
PESO: 0,220
ISBN:9788563381873
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O uso de diários na formação
inicial de professores

Uma história da Apeoesp
(1945-1989)

Este livro traz uma contribuição
para o aperfeiçoamento da atividade docente, discutindo o uso
de Diário na Prática Pedagógica.
Para encarar as situações presentes nos contextos escolares, os
profissionais precisam de sensibilidade, indagação e criatividade,
o que nem sempre é tarefa fácil.
Esta obra é destinada ao auxílio de
acadêmicos dos cursos de licenciatura e professores orientadores
de estágio e de didática.

Entre o sacerdócio e a contestação

SUMÁRIO: Um diário de capa
vermelha, Formação inicial de professores: limites e possibilidades,
O diário da prática pedagógica: um
recurso, uma possibilidade, uma
perspectiva, O diário como recurso
para identificar crenças, concepções e representações.
AUTOR: Catiane Paniz
PÁGINAS: 88
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/11
PESO: 0,125
ISBN:9788563381835
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A obra revela o que permaneceu e
o que mudou frente ao governo e
à sociedade ao longo dos 45 anos
de história da APEOESP. Essa
emocionante leitura leva você a
conhecer a saga dos professores
que tiveram que se adaptar às
transformações sociais ocorridas
no país na segunda metade do
século XX, retratando uma página
significante da história da educação brasileira.
SUMÁRIO: A Apeoesp na produção acadêmica, Aorganização
coletiva do professorado secundário (1945-1963), Acomodação e
conflito em tempos de Ditadura
Militar (1963-1978), Aorganização
docente sob a perspectiva sindical
(1979-1989).
AUTOR: Ricardo Pires De Paula
PÁGINAS: 300
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/11
PESO: 0,369
ISBN:9788563381583
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Procedimento erótico na
formação, ensino, currículo

Municipalização do ensino no
estado de São Paulo

Aspectos morfossintáticos da
língua Akwe-Xerente (Jê)

O autor apresenta, nesta obra,
mais do que uma alternativa aos
manuais de conduta e de comportamentos. Há um convite a utilizar
o erotismo como forma de reinventar o Eu. Além disso, Sadismo e
Masoquismo ultrapassam os sentidos psicanalíticos para ganharem
movimentos literários do ponto
de vista de Marquês de Sade e de
Sacher-Masoch. Uma intrigante
leitura que irá prender sua atenção do início ao fim.

Passado, presente e perspectivas

Nesta obra, Sinval Martins de Souza Filho focaliza a análise morfossintática da língua Akwe, Xerente,
na área da linguística, sem deixar
de adentrar também na área da
antropologia e da história. O autor
refaz a trajetória histórica dos
Akwe, com muita propriedade,
retomando a seguir os estudos
acadêmicos já elaborados sobre
a língua, detendo-se um pouco
mais nos seus aspectos fonéticos
e fonológicos.

SUMÁRIO: a Formação, Ensino,
Currículo.

AUTOR: Gabriel Sausen Feil
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/11
PESO: 0,320
ISBN:9788563381620
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Esta obra é uma enriquecedora
leitura que dá ao leitor a possibilidade de conhecer as principais
iniciativas de municipalização
do ensino paulista. Por meio de
um levantamento bibliográfico e
documental, o autor revela que o
intento de municipalização do ensino teria surgido ainda no período
imperial.
SUMÁRIO: Municipalização do Ensino no Estado de São Paulo: Retrospectiva Histórica, O Processo
de Municipalização do Ensino no
Estado de São Paulo: O Período de
1995 a 2005, A Região de Governo
de Marília: Conhecendo os Municípios Integrantes.

AUTOR: Silvio Cesar Nunes Militão
PÁGINAS: 280
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/10
PESO: 0,425
ISBN: 9788563381866
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SUMÁRIO: Romwasku Kturêki –
Notas Braves, Estudos sobre a
Língua Akwe, Delimitação Morfossintática das Classes de Palavras
em Akwe-Xerente (Jê), Aspectos
da Sintaxe,

AUTOR: Sinval Martins De Sousa
Filho
PÁGINAS: 216
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/10
PESO: 0,334
ISBN: 9788563381002
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Leitura e lazer, uma
alquimia possível

Leitura e Escrita no Contexto
Escolar Contemporâneo

Ouvindo histórias, lendo pessoas
e construindo caminhos

Esta obra é resultado da busca
pelo entendimento e por respostas satisfatórias para as diversas
características que envolvem a
aprendizagem. Tais características estão relacionadas ao ser
que aprende: quem é, com quem
aprende, o que aprende, como
aprende e como é o seu contexto
social. Baseando-se em sua vivência e em estudos teóricos, a autora
almeja contribuir com os vários
personagens envolvidos na educação da criança, desde a família
até o corpo docente e os demais
funcionários da escola.

Ler é um prazer, promove ampliação do imaginário, favorece
releituras de mundo e ampliação
de repertório cultural, no entanto, a quem essas afirmações se
aplicam? A quem incluem? De
que forma? Até onde as políticas
públicas promoveram espaços de
encantamento pela leitura para
crianças e adultos?
SUMÁRIO: Leituras, Livros e Literatura, Lazer: conceitos, reflexões,
contribuições e possibilidades,
Parque Miami, um bairro e muitas
histórias, Metodologia – Concepção e Ação Caminhos escolhidos,
Analisando, refletindo, considerando caminhos escolhidos.

AUTOR: Maria Helena Negreiros
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/10
PESO: 0,255
ISBN: 9788563381231
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SUMÁRIO: A modernidade, a
escola e a criança contemporânea,
Solicitações, queixas e concepções
de aprendizagem das professoras,
A produção escrita das crianças.
AUTOR: Elisângela De Melo Paes
Leme Menezes
PÁGINAS: 216
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: OUT/12
PESO: 0,375
ISBN:9788581480350
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Perspectivas da Alfabetização

Este livro foi construído coletiva,
aberta e questionadoramente,
voltando-se para a interlocução
com um leitor ativo e construtor
de sentidos. Assim, pressupõe
múltiplas leituras possíveis, tanto para quem ensina como para
quem aprende, abrindo possibilidades para a transformação da
prática da alfabetização em seus
diferentes níveis.
SUMÁRIO: As relações entre concepções de ensino – aprendizagem
e alfabetização, A leitura no processo de alfabetização, O projeto
sala de leitura da rede municipal
de ensino de são paulo – inovação
nas descontinuidades políticas.

AUTOR: Nádia Conceição Lauriti
PÁGINAS: 256
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/13
PESO: 0,310
ISBN:9788581482262
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Currículo Escolar

Educação Inclusiva

Este livro traz discussões importantes sobre concepções de currículo, que é entendido como campo
de implementação de práticas e
políticas culturais. O currículo é
abordado como uma prática social
que se materializa em saberes,
normas, programas, relações, valores e modos de ser dos sujeitos,
num mundo atravessado por complexas redes de saberes e fazeres.
Assim, o este volume da Coleção
Pedagogia de A a Z traz: a historiografia e as relações de poder, os
vários ângulos de abordagens do
campo teórico curricular.

Aspectos Político-Sociais e Práticos

Este livro traz um conteúdo rico
sobre Educação Inclusiva, destinado a educadores e a pais e
profissionais formados e/ou em
formação na área. A obra aborda
a inclusão tanto no ensino fundamental quanto no ensino superior
trazendo: a historicidade – com
atenção especial a altas habilidades, deficiência visual, surdez,
deficiência intelectual, deficiência múltipla e surdocegueira; as
características de uma escola
inclusiva.

SUMÁRIO: Sobre as origens do
currículo e da escola moderna,
Constituição e influência do campo
teórico curricular, das tendências
pedagógicas e da práxis docente.

SUMÁRIO: Aspectos históricos da
educação inclusiva, Limites entre
educação inclusiva e educação
especial, Pressupostos básicos
de uma escola inclusiva, Cultura
colaborativa e inclusão escolar.

AUTOR: Viviani Anaya
PÁGINAS: 164
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,210
ISBN:9788581482279

AUTOR: Tânia Medeiros Aciem
PÁGINAS: 240
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,280
ISBN:9788581482286
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Educação Infantil na Formação do
Pedagogo
Este livro traz o conhecimento de
professores com larga experiência
em educação infantil. O foco da
obra é apresentar as bases teóricas e com alto potencial reflexivo
para aqueles que se encontram
nos primeiros momentos da Pedagogia voltada às crianças pequenas. Assim, a partir da perspectiva
histórica, o livro faz aborda o papel
do coordenador pedagógico e do
professor, de modo a entender o
sujeito em um mundo culturalmente já construído.
SUMÁRIO: Aproximações do conhecimento histórico da educação
infantil brasileira na formação
inicial do pedagogo, Formação de
coordenadores pedagógicos e professores da educação infantil, A
construção social da criança – um
olhar no sujeito histórico.
AUTOR: Thatiana Francelino Guedes Pineda
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/13
PESO: 0,200
ISBN:9788581482293
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Gestão Escolar em Destaque

História da Educação Brasileira

Este livro traz com propriedade os
diversos temas da escola pública
brasileira, o que possibilita ao leitor transitar por inúmeros debates
atuais sobre gestão escolar. As
competências da equipe gestora e
a vulnerabilidade social são alguns
dos assuntos abordados. Além
disso, a obra propõe o desafio
do debate terminológico na área
da Gestão Educacional que já se
constituiu como preocupação dos
clássicos da teoria administrativa
escolar e até recentemente não foi
superada.

Este livro traz um rico panorama
da educação brasileira, abordando a escolarização da juventude
no Brasil e seus grandes desafios, a educação escolar básica
e seu reflexo na formação de
profissionais da educação, além
de apresentar caminhos para
a reversão do atual quadro de
insatisfação e desestímulo da
docência no país, principalmente
no com a intensificação e qualificação dos professores formados
pelo ensino superior que possa
aprimorar e valorizar sua dedicação ao magistério.

SUMÁRIO: Competências necessárias à equipe gestora, Organização
e gestão da escola na perspectiva
democrática: desafios, A equipe
gestora e o investimento na formação dos professores, Direção e
coordenação pedagógica: foco no
aluno.
AUTOR: Margarete Bertolo Boccia
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,255
ISBN:9788581482309
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SUMÁRIO: Entre o Devocional e o
Operacional: A Obra Educativa da
Companhia de Jesus no Brasil, A
Escola Primária Paulista e a Nova
Arte de Governar.
AUTOR: Patricia Ap. Bioto-cavalcanti
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,255
ISBN:9788581482316
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A Literatura Infantil e Juvenil e
suas Múltiplas Abordagens

Este livro é uma leitura fundamental sobre o ensino de literatura infantil. A obra lança novos
olhares sobre o tema, trazendo
uma abordagem ampla principalmente do contexto atual brasileiro, propondo aos educadores
diferentes formas de trabalhar
com a literatura. Escrito por
educadores e especialistas no
tema, cada capítulo traz um
gênero literário e seus temas
subjacentes, tornando a obra O
livro é uma contribuição significativa para formação de leitores
na escola e para a promoção da
literatura.
SUMÁRIO: Literatura: como se lê,
como se ensina... (Os mediadores
de leitura e a promoção da leitura
literária).
AUTOR: Thiago Lauriti
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,225
ISBN:9788581482323
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Psicologia da Educação

Educar na contemporaneidade

Metodologias de Ensino

Múltiplas Abordagens

Cultura, tecnologia e educação no cotidiano
do professor e do aluno

Entre a Reflexão e a Pesquisa

A interlocução entre Psicologia e
Educação há muito tempo é tema
de debates entre os profissionais
que trabalham com formação de
professores. Este livro apresenta
aos educadores os diferentes
teóricos da psicologia da educação que oferecem subsídios
à prática pedagógica. A obra
ajudará o profissional da educação no planejamento das aulas e
das atividades de forma criativa
e estimuladora, a fim de atender
às necessidades do alunado da
atualidade.
SUMÁRIO: O Surgimento da Psicologia: Breve Histórico, Ciência e
Senso Comum: Um Desafio para
a Pedagogia, As Concepções de
Desenvolvimento Humano.
AUTOR: Ligia De Carvalho Abões
Vercelli
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,270
ISBN:9788581482330

Psicologia

O livro Educar na contemporaneidade: Cultura, tecnologia e educação no cotidiano do professor e do
aluno é o nono volume da Coleção
“Pedagogia de A a Z”, uma arrojada iniciativa de educadores preocupados com o progresso do ensino nacional. Nesta obra específica,
as organizadoras reúnem diversos
estudos que convidam o leitor a
pensar e fazer educação crítica a
partir da apropriação responsável
e criativa da tecnologia.
SUMÁRIO: Educar pela Pesquisa –
Dispositivos da Web para a Investigação Científica, Trabalhando
com o Cinema no Ensino Superior
– Uma Experiência em Construção,
Decifrando, em Sala de Aula.

AUTOR: Andréia Miranda Domingues
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,225
ISBN:9788581482255
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Este livro aborda as metodologias de ensino na formação dos
professores da educação básica,
sobretudo do ensino fundamental
I. A obra enfatiza as questões que
envolvem a formação de quem ensina, ampliando a ideia corrente de
que se deve aplicar técnicas e procedimentos didáticos como única
possibilidade da ação pedagógica,
inclusive na construção de outras
possibilidades que resultem em
aprendizagem e que envolvam e
incluam a dimensão dialógica para
criar, questionar, analisar, conhecer a partir da relação entre aluno,
professor e todos os que participam do processo educativo.
SUMÁRIO: Metodologia de Ensino
na Concepção de Educação de
Paulo Freire.
AUTOR: Maria Luiza Sardinha De
Nóbrega
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,245
ISBN:9788581482248
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Educação não Formal
Campos de Atuação

Este livro aborda de maneira profunda a educação não formal, seus
limites e possibilidades e seus
campos de atuação, apresentandose como uma leitura indispensável
aos educadores que trabalhem ou
intentam trabalhar com educação
não formal. A obra aponta caminhos ante à realidade de a escola
não ser o único espaço de aquisição de saber, apontando a articulação e a complementaridade
existente entre educação formal e
não formal.
SUMÁRIO: Educação não formal
e o educador social em projetos
sociais, Feio não é bonito? Relatos
de experiências com a produção
de arte infantil em um espaço de
educação não formal.
AUTOR: Ligia De Carvalho Abões
Vercelli
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,255
ISBN:9788581482460
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Educação de Jovens e Adultos e
seus Diferentes Contextos
Este livro traz uma importante
abordagem da Educação de Jovens
e Adultos (EJA), possibilitando aos
leitores a reflexão os territórios
em que a EJA se efetiva, redirecionando, dessa forma, seu olhar
para os alunos analfabetos ou
semialfabetizados, compreendendo-os como sujeitos participativos,
capazes de serem reinventores de
sua própria história. A obra ainda
encaminha o leitor para o universo
da inclusão de alunos cegos ou
surdos, aborda a inclusão digital
como uma ferramenta fundamental para esse público, declara
como esses alunos se envolvem
com o ensino da Matemática.
SUMÁRIO: A EJA, um território
de compassos e descompassos,
Notas provocativas sobre a sobrevivência da educação de jovens e
adultos no Brasil.
AUTOR: Silvana Cortada
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/13
PESO: 0,255
ISBN:9788581483054
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Corpo e Educação
Desafios e Possibilidades

Os alunos não apenas têm um corpo, mas o vivenciam cotidianamente, uns com os outros em contato
com o mundo. Uma parcela dos
educadores anseia por superar os
desafios impostos por uma sociedade em acelerada transformação
e acredita na possibilidade de lidar
com seus alunos em sala de aula a
m de promover uma aula de qualidade e que não recaia na mesmice.
E a que mesmice nos referimos?
SUMÁRIO: O movimento na escola:
para além das aulas de educação física; Formação corporal de
pedagogos e pedagogas de teatro:
meu caminho sou eu quem faço;
O corpo como sede de signos e
significados; O corpo que dança na
escola.
AUTOR: Filomena de Carlo Salerno
Fabrin
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/14
PESO: 0,255
ISBN: 9788581487656
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Avaliação Escolar
Vários Enfoques e Uma Só Finalidade:
Melhorar a Aprendizagem

A avaliação de aprendizagem é
uma atividade que abrange todas
as esferas da educação no país e
se tornou o núcleo das políticas
governamentais para o setor nas
últimas décadas. Apesar da importância da avaliação para o sistema
de ensino e para a prática docente
essa é uma área pouco trabalhada
nos cursos de formação de educadores. Este livro, ao trazer parte da
produção acadêmica sobre o tema,
vem contribuir para o preenchimento dessa lacuna na formação
docente.

Dramaturgia e Ensino de Línguas
Estrangeiras

(Re)pensando a Avaliação no
Ensino de Línguas

O Teatro como Espaço para O intercultural
em Tempos de Violência

O Ponto de Vista dos Alunos

O que entendemos por dramaturgia no ensino de línguas estrangeiras? Qual a sua importância?
Há abertura para o teatro como
espaço intercultural na escola?
Como podemos potencializá-lo
em tempos de violência? O livro
nos faz brincar e refletir, por meio
de uma dramaturgia de palavras,
sobre questões contemporâneas
na área da Educação, formação
docente, ensino de línguas estrangeiras.

O presente livro é um exemplo
clássico de trabalho de caráter teórico-prático, uma pesquisa-ação
que, além de fundamentada dentro
da área de avaliação da aprendizagem, faz grandes avanços na
aplicação, intervenção e introdução de uma proposta qualitativa
dentro de um ambiente escolar, no
qual os professores-pesquisadores
deixam de exclusivamente teorizar
sobre o assunto para vivenciar a
real repercussão do que está sendo proposto.

SUMÁRIO: A educomunicação e a
avaliação nos novos cenários do
ensino-aprendizagem; Um panorama sobre ciclos.

SUMÁRIO: Sobre o sujeito da
crítica; Teatro: pesquisa, aprendizagem, metalinguagens e afeto;
Teatro e ensino de línguas no
início.

SUMÁRIO: a Abordagens de ensino, concepções e procedimentos
de avaliação; Implantação, intervenção e análise.

AUTOR: Adriana Patrício Delgado
PÁGINAS: 232
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/15
PESO: 0,310
ISBN: 9788581487960

AUTOR: Guilherme Adami
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/18
PESO: 0,170
ISBN:9788546211630

AUTOR: Marcelo Da Silva Amorim
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PESO: 0,160
ISBN:9788546213832
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Profissão Professor
Facetas de Identidades Profissionais na Formação Inicial de Professores de Línguas

No escopo das pesquisas em
Linguística Aplicada, o tema das
identidades profissionais está
diretamente relacionado aos processos de ensino-aprendizagem
de línguas, uma vez que perpassa
aspectos sócio históricos e culturais que influenciam na percepção
que os professores têm sobre si e
sobre a sua profissão. “As identidades são compreendidas como
produções efêmeras, fluidas e
transeuntes que oscilam conforme
os tempos e espaços” (Hall, 2009).
SUMÁRIO: A formação de professores no escopo da Linguística
Aplicada; O Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência
– Pibid; Pesquisa narrativa.

AUTOR: Ana Paula Domingos
Baladeli
PÁGINAS: 284
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,340
ISBN:9788546212842
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Atuação Teatral e Ensino de
Língua Estrangeira
Em Atuação teatral e ensino de
língua estrangeira, Eduardo Dias
da Silva privilegia o texto teatral, o
corpo e a voz que possuem modos
diversificados de referenciar os
cenários linguisticamente criados
na língua para favorecer a fala em
ambientes (in)formais de ensino-aprendizagem, privilegiando uma
prática que busca contribuições de
mudança no contexto educacional.
Considera-se que o texto teatral
como gênero discursivo pode servir como mediador para o ensino
de língua estrangeira, em razão de
suas características multifacetadas que extrapolam a linguagem
verbal.
SUMÁRIO: Sinopse; Os Roteiristas;
Os Diretores; O Abrir das Cortinas;
O (Re)Abrir das Cortinas.
AUTOR: Eduardo Dias Da Silva
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/17
PESO: 0,205
ISBN:9788546210244
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Prática Escrita em Língua Inglesa
Sob a Perspectiva da
Complexidade
Esta obra tem o objetivo de analisar a escrita em língua inglesa a
partir da complexidade e das necessidades expressas por professores de inglês e de língua portuguesa do Ensino Médio, bem como
pelos documentos oficiais relativos
a uma situação de ensino a distância. O livro vivencia a construção
de um curso de escrita em inglês
para docentes da rede pública de
ensino, abordando temas como
exploração, pesquisa, questionamentos, desafio, definições,
tempo, transformação e medo.
SUMÁRIO: Um Diálogo Complexo
com a Fundamentação Teórica; O
Diálogo Complexo com o Desenho
da Pesquisa; Prática Escrita em
Língua Inglesa: necessidades.
AUTOR: Maria Eugenia Witzler D
Esposito
PÁGINAS: 324
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PESO: 0,500
ISBN:9788546200450
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Mosaicos de Culturas de Leitura
e Desafios da Tradução
na Literatura Infantil
O livro analisa o segmento denominado literatura infanto-juvenil
sob a perspectiva das tradições
culturais decorrentes da prática
de leitura no Brasil e nos EUA; da
inuência deste gênero no processo
de formação do indivíduo, e dos
percalços linguísticos enfrentados
na tradução de livros estrangeiros
para o mercado nacional.

Ensino de Inglês como Língua
Estrangeira na Escola Pública
Letramentos, Globalização e Cidadania

O livro contribui para a compreensão do ensino de línguas na
contemporaneidade, explorando
conceitos importantes como letramentos, cidadania e globalização.
Esta obra trará elementos essenciais para fundamentar práticas
inovadoras de ensino e aprendizagem de línguas.

SUMÁRIO: A Contribuição da
Literatura Infantil na Formação
de uma Consciência Nacional, no
Brasil e nos EUA; A Importância
dos Clássicos e de uma Cultura de
Leitura na Formação do Indivíduo;
Mosaicos de Culturas e Traduções/
Adaptações no Processo Cultural
de Leitura de uma Nação.

SUMÁRIO: Bases teóricas para
o ensino crítico de inglês como
língua estrangeira por meio dos
letramentos; Letramento como
prática social; Ensino de inglês
como língua estrangeira e globalização; Letramento crítico e
educação para a cidadania.

AUTOR: Tonia Leigh Wind
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/15
PESO: 0,255
ISBN:9788581488257

AUTOR: Andréa Machado De Almeida Mattos
PÁGINAS: 352
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,410
ISBN:9788581489209
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Imagens da língua materna e da
tradução no ensino de francês
língua estrangeira
Esta obra traz para o leitor análises de teóricos e especialistas que
nos ajudam a ter uma melhor visada 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, representações e fatos; Imagens da tradução no ensino do FLE no século
XXI.

AUTOR: Andréia Matias Azevedo
PÁGINAS: 174
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/14
PESO: 0,165
ISBN:9788581483887
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As principais metodologias de
ensino de língua inglesa no Brasil
Este livro tem por objetivo apresentar 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 abordagens, suas técnicas e
estratégias, bem como o exemplário para ilustrá-los. Ao esclarecer
as diferenças entre eles, ampliase a visão dos professores, leitores desta obra, para os possíveis
caminhos que levam ao ensino do
idioma estrangeiro.
SUMÁRIO: Breve histórico sobre
o ensino de línguas; Grammartranslation method; Direct method.

AUTOR: Magali Rosa De Santanna,
Lídia Spaziani E Maria Cláudia De
Góes
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/14
PESO: 0,175
ISBN:9788581483979
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Desafios na formação continuada
de professores de inglês para o
uso pedagógico da internet
O livro idealizado por Ana Paula
Domingos Baladeli é resultado
de seu mestrado em Educação
e reflexo de uma pesquisa-ação
desenvolvida no interior do Paraná, com um grupo de professores
de língua inglesa. Nesse sentido,
a autora, que tem como foco o uso
pedagógico dos recursos disponíveis na web e sua contribuição
para a construção de conhecimento no idioma, busca incitar o
professor/leitor a refletir sobre a
necessidade de trazer os aprendizes para o centro do processo de
que fazem parte, com o auxílio da
tecnologia.
SUMÁRIO: Educação e Sociedade:
Entre Informação e Conhecimento,
Formação do Professor de Inglês:
Proposta do Curso de Extensão.
AUTOR: Ana Paula Domingos
Baladeli
PÁGINAS: 100
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,135
ISBN:9788581482958

Ensino de Línguas
comercial@editorialpaco.com.br

Ensino de Línguas como
Transgressão
Corpo, Discursos de Identidades
e Mudança Social

Esta obra lança um olhar importante sobre o ensino crítico
de línguas. Embora esteja relacionado 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, reflexivo e mostra
caminhos de como trabalhar com
professores/as em formação e formação continuada de uma forma
colaborativa.
SUMÁRIO: a Diálogos teóricos:
da crítica à transgressão, Articulações metodológicas: para além
dos limites, Ensino de línguas
como transgressão.
AUTOR: Marco Túlio De Urzêda
Freitas
PÁGINAS: 188
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,330
ISBN:9788581483276
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Em Busca do Prazer do Texto
Literário em Aula de Línguas

Formação de professores de
línguas

Leitura na formação de professores de inglês na rede pública

A presente obra reúne estudos
e diálogos realizados por investigadores 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 influência
da interculturalidade, propondo
metodologias diferenciadas a
determinadas situações. Trata-se
de uma iniciativa pertinente aos
sujeitos envolvidos com Educação,
em todos os seus âmbitos.

Ampliando perspectivas

A questão da reprodução de leitura no
ensino de inglês

Escrito a muitas mãos por professores e pesquisadores de diferentes instituições e em diferentes
momentos profissionais, este livro
oferece um novo olhar sobre a
arte de ensinar uma língua adicional. É uma excelente coletânea
de artigos que analisam diversos
temas relevantes, destacando-se a
formação de professores, letramento crítico, novos letramentos,
educação e políticas linguísticas.
Essa é uma das obras que nenhum
professor de língua adicional pode
deixar de ler.

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 acostumados com seus métodos, seus
livros e sua forma de trabalhar um
texto. A obra transgride o papel de
professor transmissor do conhecimento” e faz uma análise crítica da
forma como professores ensinam.

SUMÁRIO: Cultura, Interculturalidade e Ensino de Língua Estrangeira: Alguns Fundamentos
Teóricos e Metodológicos.

SUMÁRIO: Recriando a sala de
aula de LE: A Ordem Disciplinar
Revisita da Branca Falabella Fabrício (UFRJ), Learning how to read
from students!.

SUMÁRIO: Contextualização, Uma
filosofia de linguagem, Resistência, Reprodução Crítica, Leitura
com filmes, notícias de televisão.

AUTOR: Josilene Pinheiro Mariz
PÁGINAS: 214
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/13
PESO: 0,270
ISBN:9788581483795

AUTOR: Ruberval Franco Maciel
PÁGINAS: 328
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/11
PESO: 0,385
ISBN:9788564367012

AUTOR: Nara Hiroko Takaki
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/11
PESO: 0,196
ISBN:9788563381538
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Professores de inglês
da escola pública
Investigações sobre suas identidades numa
rede de conflitos

Este livro é um retrato fiel dos
profissionais de ensino de língua estrangeira na rede pública
e apresenta o ponto de vista de
professores e alunos sobre questões problemáticas, como baixos
salários e indisciplina. Classificada pela autora como profissão
desrespeitada, a obra revela aos
leitores que é possível ter um
ensino de inglês com qualidade em
escolas públicas, e não apenas em
institutos de idiomas, como pensa
a maioria.

Gabinete de Leitura de Jundiaí

A Voz “Demoníaca” Encenada

Entre Práticas e Representações (1908-1924)

Uma Análise do Discurso do Death Metal

A história da leitura, associada
à história do livro e da edição,
repletas de sujeitos, práticas e
instituições é mesmo surpreendente, fascinante e in¬finita. Os
leitores e as leitoras deste livro
encontrarão uma história marcada
por circulações, amálgamas, afastamentos, aproximações, contradições. Encontrarão personagens
de carne e osso, uma cidade em
pleno processo de expansão, os
primeiros passos de uma instituição existente até os dias de hoje,
a construção de sua biblioteca, a
formação de seu catálogo.

A voz “demoníaca” encenada: uma
análise do discurso do death metal
estuda a questão de atribuição de
determinados sentidos à caracterização da voz, aliada a outros
elementos que constituem um discurso. Quando se diz, por exemplo,
que uma voz parece “demoníaca”,
tal afirmação se legitima a partir
de representações imaginárias
que circulam como estereótipos
em uma sociedade. É com base
nessa hipótese que o autor desenvolve análises sobre o gênero
musical death metal, negando que
a relação entre as materialidades
e seus possíveis sentidos seja uma
relação natural, a-histórica.

SUMÁRIO: Investigações sobre os
contextos em que as identidades
se constroem, Perspectivas críticas sobre os modelos na construção identitária.

SUMÁRIO: Gabinetes de leitura; O
gabinete de leitura e suas representações na cidade de Jundiaí; A
prática representa a letra.

AUTOR: Renata Quirino De Sousa
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/11
PESO: 0,225
ISBN:9788563381521

AUTOR: Paulo Henrique De Oliveira
PÁGINAS: 264
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PESO: 0,400
ISBN:9788546212576
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SUMÁRIO: Fundamentação teórica; o estereótipo do demoníaco e o
ethos do death metal.
AUTOR: Lucas Martins Gama
Khalil
PÁGINAS: 372
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/18
PESO: 0,430
ISBN:9788546213221
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Discurso e Cotidiano Escolar
Saberes e Sujeitos

Este livro discute as relações
de poder na escola, tratando do
conjunto de técnicas e práticas
realizadas no contexto escolar,
pautando-se pelo estudo das
funções e instrumentos da tecnologia disciplinar que, em nome
da distribuição dos corpos pela
ordem espacial, são responsáveis
por exercer vigilância e exame. A
análise incide, ainda, sobre as operações dos sujeitos, que golpeiam
as estruturas disciplinares e que
transformam esse lugar em espaço praticado, e sobre os processos
de subjetivação como formas de
construção dos sujeitos integrantes do processo escolar.

A Abordagem da Semântica em
Gramáticas Normativas
Este livro traz um esutdo sobre
como a Semântica é abordada em
Gramáticas Normativas de Língua
Portuguesa, de diferentes edições.
A relevância desta pesquisa está,
especialmente, no fato dos estudos semânticos e pragmáticos
ocuparem espaço nas discussões
a respeito do ensino da língua
materna, no campo dos estudos
linguísticos, dedicados ao processo de enunciação do sujeito em
práticas discursivas, mediadas
pelos gêneros textuais em contexto linguístico e extralinguístico, que podem contribuir para
reformulações feitas no ensino da
língua(gem).

SUMÁRIO: Ciência, uma vontade
de verdade; Para uma analítica do
poder na escola.

SUMÁRIO: Abordagem teórico-metodológica: a Gramática Normativa
e a Línguística; Língua, linguagem
e Linguística.

AUTOR: Cristina Batista De Araújo
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/17
PESO: 0,205
ISBN:9788546208852

AUTOR: Ana Cláudia Dias Ribeiro
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/17
PESO: 0,140
ISBN:9788546209354
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Análise do Discurso e Literatura
A Constituição de Sentidos e Sujeitos em
“As Horas Nuas” de Lygia Fagundes Telle

Esta obra objetiva analisar as
inscrições discursivas no interior
do romance As horas nuas, de
Lygia Fagundes Telles, a partir da
teoria da Análise do Discurso e dos
estudos dialógico polifônicos de
Mikhail Bakhtin. Intentou-se investigar como as diferentes vozes
enunciativas e a multiplicidade de
sujeitos discursivos compuseram
as inscrições discursivas constituintes constitutivas no romance.
SUMÁRIO: Do percurso teórico:
caracterização e fronteiras do
estudo; Dos fundamentos teóricoconceituais: a análise do discurso
no campo estético da literatura;
Dos fundamentos e procedimentos
teórico-metodológicos: construção
do dispositivo analítico quintessência em duplo-hélice.
AUTOR: Ismael Ferreira Rosa
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/17
PESO: 0,270
ISBN:9788546206865
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Imagem e Conhecimento
Que relação é essa, afinal?

Imagem e conhecimento são correlacionados nesta coletânea que
chega ao nosso cenário investigativo num momento em que urge
refletir sobre o domínio da imagem
e da explosão do conhecimento
que circulam socialmente, articulando várias teorias, epistemologia
e métodos de tratamento da imagem. As configurações imagéticas
são, desde as primevas inscrições parietais que atravessaram
temporalidades e espacialidades
até os nossos dias, um dos modos
mais expressivos de escritura do
conhecimento e das subjetividades
que os constroem.

Práticas de Leitura e Escrita em
Contextos Escolares e
Não Escolares
Esta obra reúne resultados de
pesquisas dedicadas aos estudos
da linguagem, em especial, ao ensino da leitura e escrita. Os textos,
que utilizam diferentes abordagens teórico- metodológicas, se
inter-relacionam ao levarem em
consideração o caráter dialógico e
constitutivo da linguagem. Nesse
sentido, o livro possibilita ao leitor
algumas reflexões acerca do trabalho com a leitura e a escrita em
contextos escolares e não escolares apontando para a necessidade de se considerar a leitura e a
escrita como práticas sociais.

SUMÁRIO: Conhecer por meio de
imagens; Imagem, conhecimento e
analogia.

SUMÁRIO: Implementação e
análise de um dispositivo didático
na formação de professores de
Língua Inglesa: possíveis reconfigurações.

AUTOR: Maria Ogécia Drigo
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/17
PESO: 0,220
ISBN:9788546208029
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Redes Sociais e Empoderamento
Cidadão
Este livro é original e inovador,
dado que a comunicação participativa no marco das novas expressões e suportes discursivos
facilitados pela Internet – e, em
especial, no Twitter – não tem sido
abordada até o momento mais do
que por aproximações parciais e
em excesso conjunturais, especialmente nos âmbitos da Análise
Crítica do Discurso e da disciplina
da minha competência: Comunicação/Sociologia da Mudança Social.
SUMÁRIO: Contextualização; Análise Crítica do Discurso: estudos da
linguagem a partir do linguístico
e do social; Uma Via de Mudança
Social: Comunicação Participativa; Metodologia; Empoderamento
Cidadão: análise de um movimento
“virtual”.
AUTOR: Leticia Beatriz Gambetta
Abella
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PESO: 0,230
ISBN:9788546202751
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Particularidades do Inglês Falado
na Construção da Imagem da Drag
Queen Americana
Este livro trata de problemas ao
mesmo tempo “locais” e universais, ainda não enfrentados pela
“Academia” (o sujeito drag). O
título que lhe foi atribuído, não se
restringe a descrever o “local”;
antes, descreve, explica e associa, com base em reflexões bem
fundamentadas e por meio de
linguagem acessível, expõem aos
leitores uma amostra de como é
possível imiscuir-se em aspectos
pontuais da experiência cultural e
buscar uma constituição global de
diferentes domínios científicos.
SUMÁRIO: O Discurso Falado;
Pressupostos Teóricos; Sujeito;
Análise dos Dados.

AUTOR: André Luiz Dos Santos
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PESO: 0,170
ISBN:9788546201570
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Fragmentos Discursivos de
Consciência Num Jogo de Poder
A mídia é sempre imparcial e
confiável ou ela nos manipula? É
possível confiar em todas as informações publicadas? Discursos
jornalísticos têm como palavraschaves imparcialidade, verdade,
informação e justiça, sempre
atuando em prol da população.
Mas um cuidadoso estudo chega a
conclusões bem instigantes, que, a
depender do olhar, podem ser surpreendentes. Desenvolvendo uma
investigação comparativa entre
as linhas argumentativas de duas
das mais importantes revistas de
circulação nacional no Brasil, Veja
e IstoÉ.
SUMÁRIO: Da enunciação à argumentação; Linha persuasiva.

AUTOR: Maria Alzira Leite
PÁGINAS: 104
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PESO: 0,140
ISBN:9788546206162
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Língua, Memória e Nação
Este livro aborda uma dimensão
diferenciada, buscando avançar
nas várias possibilidades metodológicas e teóricas de se pensar
a língua, a memória e a nação,
oportunizando um conhecimento
das muitas memórias e outras histórias produzidas pelos discursos
e por diferentes materialidades e
sujeitos, avançando barreiras além
da história, tendo como ponto de
partida a linguagem.
SUMÁRIO: Língua, memória e sentidos: o texto no ensino de línguas;
Polêmicas no ensino da Língua
Portuguesa: as escolas elementares de estrangeiros existentes na
cidade de São Paulo no início do
século XX; A pluralidade cultural
em contexto sociolinguisticamente
complexo de imigração de ucranianos no interior do Paraná.
AUTOR: Andrea Silva Domingues
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PESO: 0,185
ISBN:9788581487236
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Mediação e Midiatização
Conexões e Desconexões na Análise
Comunicacional

Não há trajeto intelectual que não
enfrente obstáculos e reveses,
como também passagens ou ultrapassagens. Ao escolher o exercício
re¬flexivo e interpretativo sobre
dois corpos teóricos – Mediação e
Midiatização – que galvanizam as
atenções dentro do campo dos estudos de mídia, esta obra contribui
para sistematizar, documentar e
elucidar postulados intrínsecos a
esses dois conceitos, identificando
possíveis tensionamentos, articulações e diferenças.
SUMÁRIO: Teoria das mediações;
Teoria da midiatização; Teoria da
midiatização; Mapa comparativo
das Armações.

AUTOR: Vilso Junior Chierentin
Santi
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PESO: 0,290
ISBN:9788546205066
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Elementos de Semiótica
da Comunicação
3ª Edição

Nesta obra, organizam-se os conceitos básicos e um conjunto de
exercícios de práticas fundamentais, de iniciação no modo de fazer
Semiologia, e que impulsionam
outros aprofundamentos no domínio do fazer comunicação social.
Esse é o mínimo necessário
de conhecimento para o estudo
das áreas de Relações Públicas,
Publicidade, Jornalismo e Editoração.
SUMÁRIO: A Ciência Semiológica;
Elementos de Teoria da Enunciação e dos Discursos; Linguagem,
Realidade e Sentido.

AUTOR: Adair Caetano Peruzzolo
PÁGINAS: 308
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/15
PESO: 0,500
ISBN:9788581488202
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Hipertextos multimodais
Leitura e escrita na era digital

Este livro é essencial a compreensão do hipertexto e de suas extensões na vida cotidiana e na educação. O hipertexto está na web,
ou melhor, o hipertexto é a web. A
web é um hipertexto. Mas o que se
sabe sobre escrever e ler textos
digitais que agregam imagens,
vídeo e áudio e que se organizam
no espaço da tela permitindo
inúmeros caminhos de leitura? O
que se sabe sobre essas escritas
digitais e seus usos em contextos
pedagógicos, dentro da sala de
aula ou fora, como na Educação a
Distância?
SUMÁRIO: Texto e Hipertexto:
O Hiper do Hipertexto e Outras
Questões, Links e Âncoras: Elementos Constitutivos do Hipertexto, Hipertexto Multimodal.
AUTOR: Luiz Fernando Gomes
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/10
PESO: 0,225
ISBN: 9788563381309
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O Que é Individualidade?

Borges e a Filosofia

Felicidade e Vida Autêntica

Uma Investigação Sobre a Condição Humana

Questionando o Individualismo Moderno e
Outras Coisas

Pensando a Felicidade no Século XXI

A primeira questão que constitui
as entrelinhas deste livro é: como
se plasma, na história das ideias,
o surgimento do indivíduo? Além
disso, busca responder como
surge a ideia de individualidade.
Este é um trabalho de arqueologia
das ideias, de vasculhar buscando pistas, tal qual um detetive
que forma quebra-cabeças para
desvelar as hipóteses e chegar à
verdade. Utilizando-se da figura de
Antígona, personagem intensa da
obra sofocliana homônima, analisa
as tragédias antiga e moderna e
os seus pressupostos, realizando
um reencontro entre literatura,
história e filosofia.
SUMÁRIO: Breves palavras sobre a
obra; Em busca da individualidade.
AUTOR: Aldineto Miranda Santos
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/18
PESO: 0,170
ISBN:9788546210886

Filosofia

A vida contemporânea é carregada de solidão, competitividade,
desesperança e de incomunicabilidade. Por trás dessas angústias,
podemos vislumbrar uma visão de
mundo excessivamente focada no
indivíduo, dominante na mentalidade ocidental desde pelo menos a
segunda metade do século XX. Há
quem veja na filosofia de Leibniz,
baseada no conceito de mônada,
o paradigma filosofia do individualismo.
SUMÁRIO: Borges é um filósofo?;
As raízes filosóficas do pensamento de Borges em sua obra ensaística; Leibniz na obra ficcional de
Borges.

Este livro é uma reflexão sobre a
felicidade na sociedade contemporânea. Analisando, cuidadosamente, os textos da tradição filosófica
sobre a felicidade observa que há
dois aspectos comuns entre eles.
O primeiro aspecto indica que não
se deve confundir felicidade com
alegria ou boa sorte, nem infelicidade com tristeza ou má sorte.
O segundo aspecto nos indica a
necessária relação entre felicidade
e autoconhecimento.
SUMÁRIO: O que é a felicidade; Os
acontecimentos e os sentimentos;
A fonte dos desejos; A moderação,
Os pecados; O Perdão; A resiliência; A vida simbólica; A vida
autêntica.

AUTOR: Gustavo Palma De Oliveira
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/18
PESO: 0,250
ISBN:9788546212361

AUTOR: José Benedito De Almeida
Júnior
PÁGINAS: 96
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/18
PESO: 0,170
ISBN:9788546211357
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Ética, Fenomenologia e Gestão do
Conhecimento nas Organizações

Marx e o Fetiche da Mercadoria

A Morte em Heidegger

Contribuição à Crítica da Metafísica

O diferencial deste livro é que ele
procura promover uma abordagem
interdisciplinar entre algumas
áreas do conhecimento humano:
a gestão do conhecimento, a ética
de Aristóteles e a fenomenologia.
Isso justifica a sua relevância, pois
tal pretensão não é habitualmente
constatada na literatura que trata
sobre o assunto. Por isso ele é
importante para leitura complementar nas disciplinas de Cultura
Organizacional, Desenvolvimento
Organizacional, Teoria das Organizações, Recursos Humanos do
curso de Administração, Filosofia.

Marx e o Fetiche da Mercadoria:
contribuição à crítica da Metafísica
mostra como o fetiche da mercadoria é uma continuidade do
fetiche da religião e da metafísica
criticado por Marx em sua juventude. O livro mostra como o mundo
moderno da mercadoria continua
a história das duplicações e das
fantasmagorias da religião cristã
e da metafísica, tais como aquém
e além, relativo e absoluto, essencial e não essencial.

A morte em Heidegger transita por
diferentes etapas do itinerário de
pensamento de Martin Heidegger
(1889-1976), examinando suas
transformações especulativas sob
o horizonte temático da morte.
Na primeira fase de sua trajetória filosófica, o tema da morte é
projetado ao plano principal de
suas preocupações intelectuais,
sobretudo no estudo intitulado Ser
e tempo, livro publicado em 1927
e cuja repercussão proporciona ao
filósofo a notoriedade que o insere
entre os clássicos da filosofia contemporânea.

SUMÁRIO: Uma abordagem sobre
as organizações sob a luz da fenomenologia de Edmund Husserl.

AUTOR: José Aparecido Pereira
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/18
PESO: 0,110
ISBN:9788546211449
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SUMÁRIO: O duplo caráter da
mercadoria; O duplo caráter do
trabalho; A forma valor; O fetichismo da mercadoria e o processo de
troca; O dinheiro.

SUMÁRIO: O delineamento do ser
para a morte no interior da pergunta pelo ser; A segunda fase do
pensamento filosófico de Heidegger: o redimensionamento da
pergunta pelo ser.

AUTOR: Jadir Antunes
PÁGINAS: 408
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: SET/18
PESO: 0,500
ISBN:9788546212927

AUTOR: Amir Abdala
PÁGINAS: 292
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/17
PESO: 0,350
ISBN:9788546207534

Filosofia

Filosofia

comercial@editorialpaco.com.br

169

Ciências Humanas

A Arte de Ser Feliz
Na Visão da Ética Aristotélica

Como podemos ser felizes? O
grande sábio Aristóteles estudou esse tema e traçou algumas
diretrizes visando a facilitar nossa
árdua busca. Ele reconheceu que
cada indivíduo tem uma percepção
única do que seria a felicidade,
mas também percebeu que a
humanidade compartilha alguns
pontos universais. Este livro é diferente. Não é um livro de autoajuda.
Nem é um tratado de Filosofia,
abordando o tema “Ética” nos moldes convencionais.
SUMÁRIO: O bem e a função humana; Reflexões e pensamentos;
A felicidade hoje; A concepção de
felicidade na ética aristotélica.

AUTOR: Luiz Claudio Tonchis
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/17
PESO: 0,135
ISBN:9788546207558
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A Epistemologia Teológica em
Questão

A Busca da Excelência Moral do
Homem

Estudo crítico e autocrítico da teologia –
que deve ser – da libertação

O Nascimento e Desenvolvimento da Ética
na Antiguidade

Com uma linguagem acessível e
motivadora, este livro desperta o
interesse para a teologia, focando
o referencial de Juan Luis Segundo, teólogo uruguaio, que se
destacou devido à sua capacidade
de pensar, de maneira crítica e
sistemática, os grandes temas da
fé cristã. Sua proposta possibilita
um diálogo da teologia com as
diversas ciências, como a física
quântica, a teoria da evolução, a
psicanálise freudiana, o marxismo
etc.

O livro aborda a ética relacionando-a à moral e ao esforço humano de
atingir a experiência da excelência
moral como ideal supremo de vida.
Busca as raízes que propiciaram o
nascimento e desenvolvimento da
ética tendo a moral como objeto
de investigação racional, demostrado os nexos entre ética e moral
indicando os equívocos comuns,
congruências e dissensões conceituais e as várias concepções.

SUMÁRIO: O Contexto Teológico La
tino-Americano; A teologia – que
de ve ser – da libertação; Aspectos fundamentais da teologia da
libertação.
AUTOR: Sávio Carlos Desan Scopinho
PÁGINAS: 372
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/17
PESO: 0,430
ISBN:9788546208913
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SUMÁRIO: Ética e moral; Segunda
parte: As raízes da ética na Grécia;
Terceira parte: O nascimento e
desenvolvimento do humanismo
ético; Quarta parte: A ética globalizada num mundo helenizado;
Quinta parte.
AUTOR: José Davi Passos
PÁGINAS: 392
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JUL/17
PESO: 0,680
ISBN:9788546208937
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A Substância Divina e
a Subjetividade em Descartes
Neste livro inverte-se a ordem:
é Deus e sua ideia que fundam a
regra, mas não a regra que funda
Deus e sua ideia. Essa tensão
percorre boa parte deste livro, na
medida em que a tônica da abordagem da relação entre a substância divina e a substância pensante
é sempre na tentativa de mostrar
a precedência da substância divina
tanto em relação a ordem do ser
quanto a ordem do conhecer.
SUMÁRIO: A subjetividade no
processo da dúvida; Discurso do
Método, Quarta Parte: substância
incriada e substâncias criadas —
Deus, cogito e extensão; A relação
entre substância divina e o cogito
na Meditação Terceira.

AUTOR: Adriano Albuquerque
Gomes
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,255
ISBN:9788546201068
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Saber é Poder
Neste livro o leitor tomará contato
com estes dois temas e com as
relações que eles estabelecem
entre si e com uma miríade de
aspectos da existência humana. O
autor passeia criticamente pelas
principais questões que envolvem
a aquisição do saber, desde as históricas e filosóficas até as sociais
e culturais. Em sua construção, o
leitor vai passando de um assunto-célula para outro, entendendo
os mecanismos da construção do
saber, ou de sua obstrução, e suas
relações com o poder.
SUMÁRIO: Influências de Poder
nas Nações; O Poder Linguístico;
Desde a Origem; Das Técnicas da
Mecanização; Cultura e Paisagem
Natural; Comunicações e Lógica
do Caos; O Poderio do Mercado;
Poderes; Fanáticos, Saberes
Estáticos.
AUTOR: Daniel De Oliveira Gomes
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/15
PESO: 0,285
ISBN:9788581489834
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Filosofia, Racionalidade
Técnico-Científica e Gestão do
Conhecimento
Uma Discussão Interdisciplinar

O diferencial deste livro é a
abordagem interdisciplinar entre
algumas áreas do conhecimento
humano: a gestão do conhecimento, a filosofia, a ciência e a técnica.
Isso justifica a sua relevância, pois
tal pretensão não é habitualmente
constatada na literatura que trata
sobre o assunto. Por isso ele é
importante para leitura complementar nas disciplinas de Cultura
Organizacional.
SUMÁRIO: Elementos constitutivos da gestão do conhecimento
nas organizações; A filosofia e a
gestão do conhecimento nas organizações: uma discussão teórica
acerca do conhecimento.
AUTOR: José Aparecido Pereira
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/17
PESO: 0,160
ISBN:9788546210138

Filosofia

171

Ciências Humanas

A Dedução Transcendental
de Kant
Uma Reconstrução a partir de Kemp Smith

A dedução transcendental da Crítica da Razão Pura é considerada,
se não o cerne do sistema kantiano, pelo menos aquilo em que
este se fundamenta. Ele publica,
dela, duas versões. O procedimento kantiano da Dedução A, se
comparado ao da Dedução B, pode
ser considerado mais ensaístico e
menos claro, por não ser tão enxuto e direto quanto o da Dedução B.
É dessa duplicidade de caminhos
para tratar da Dedução que parte
o trabalho de Rômulo Martins
Pereira.
SUMÁRIO: Kemp Smith e a Crítica
da Razão Pura; Análise detalhada
dos quatro estágios da “Dedução
Transcendental dos conceitos
puros do entendimento’’.
AUTOR: Rômulo Martins Pereira
PÁGINAS: 260
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PESO: 0,350
ISBN:9788546205288
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Filosofia e Ética

O Voo do Pensamento

Abordagens em Tecnologia, Ambiente e
Sociedade - Volume 1

Temas da vida humana em ação

Os autores trabalharam a questão central de suas dissertações,
com abordagens em Tecnologia,
Ambiente e Sociedade, relacionando-a de certa forma com as
questões filosóficas e éticas, o que
lhes permitiu o aprofundamento
das discussões que permeiam o
mundo científico atual.
SUMÁRIO: a Aspectos em ética no
gerenciamento de projetos; Contribuições metafísicas para a ciência moderna; Ética como pedra
angular da administração pública:
uma Análise Crítica Aplicada; Ética
na produção acadêmica: tecnologia versus o Plágio de trabalhos
acadêmicos; Ética ambiental: mo e
à preservação ambiental.

AUTOR: Altamir Fernandes De
Oliveira
PÁGINAS: 296
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,369
ISBN:9788546201730
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O homem vive no tempo. O homem
vive na história. Tempo é história. Todas as coisas que fazemos
ganham a cor do tempo em que
são produzidas, instituídas, inventadas. Esse fundamento se aplica
também aos conceitos, às ideias e
até mesmo a nosso humor. O que
era absurdo - sem sentido – num
determinado momento, ganha
plausibilidade lógica noutro instante. Cada tempo reveste os atos
ou feitos humanos de um colorido
próprio.
SUMÁRIO: a Apresentação; Parte
I: O Pensamento Ativo; Parte II: O
Brasil Colonial; Parte III: O Brasil
Estético; Parte IV: Novo Palco da
Razão Grega; Referências.

AUTOR: Antonio Pereira Sousa
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,320
ISBN:9788546203086
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Ensaios Sobre a Barbárie
no Pensamento de Edgar Morin
Na sua trajetória intelectual e
como um cidadão do mundo, Edgar
Morin tornou-se crítico da ciência
moderna, da fragmentação dos
saberes entre as disciplinas, da
especialização, das ações do Estado de Israel e das religiões monoteístas. Os textos deste ensaio têm
o intuito de apresentar ao leitor o
olhar de Morin sobre a barbárie e
suas ligações com os saberes teológicos e científicos que marcaram
a história da humanidade.
SUMÁRIO: Dúvidas, incertezas e
revoluções na gênese do mundo
moderno; As relações entre a barbárie, os usos do conhecimento e o
providencialismo segundo o olhar
de Edgar Morin; A relação entre
o saber teológico, a alienação e a
barbárie no pensamento de Edgar
Morin.
AUTOR: Antonio Carlos Lopes
Petean
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/15
PESO: 0,190
ISBN:9788581489377
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Vida e Liberdade
pressupostos ontológicos da ética da responsabilidade de Hans Jonas

Este livro aborda a ética da responsabilidade, conceito desenvolvido pelo importante filósofo
alemão Hans Jonas. Conhecida
como uma das principais teorias
morais para o momento em que
vivemos atualmente, a era da
civilização tecnológica, a ética da
responsabilidade visa guiar as
ações humanas no cenário distópico em que a tecnologia vem sendo
desenvolvida, tendo como plano de
fundo o reconhecimento do valor
de bem em si que a vida possui.
SUMÁRIO: A Crítica de Jonas ao
Dualismo; A Interpretação da Vida
a Partir da Liberdade; A Ética da
Responsabilidade de Hans Jonas
e sua Fundamentação; Considerações Finais.
AUTOR: João Batista Farias Junior
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,150
ISBN:9788581489667
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Fanatismo, Dúvida e Suicídio
em Cioran
Este livro aborda a filosofia cética
de Cioran, resultado da dúvida, que
em suas mãos foi transformada
em arma filosófica e antídoto contra as crenças políticas, religiosas
e científicas. Por isso, para Cioran,
só quem duvida não condena, pois
segundo suas reflexões as crenças
são acompanhadas das carnificinas que desfilaram pela Historia,
evidenciando para este pensador
romeno, que o homem é um idólatra por natureza.
SUMÁRIO: A idolatria como
natureza humana e causalidade
dos desastres segundo Cioran;
Messianismo; A história, a utopia,
o genocídio e Cioran; A nostalgia
como negação; Cioran, a morte e o
suicídio.

AUTOR: Antonio Carlos Lopes
Petean
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,145
ISBN:9788546200481
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Michel Foucault
Método, Dispositivos e
Tecnologias de Poder

Este livro é uma importante contribuição para compreendermos um
pouco mais o pensamento foucaultiano. Ao abordar problemas como:
loucura, corpo, poder, subjetividade e história, o livro se compromete, em um olhar atento, ao modus
vivendi do humano deixando claro
as redes moderno-contemporâneas que o inventam e traçam para
esse próprio homem as condições
de sua existência.
SUMÁRIO: Das cavernas ao século
XXI: A constituição do sujeito na
literatura de autoajuda; À procura
de um “lugar” para os loucos de
Montes Claros/MG; Corpo como
efeito de poder em Foucault: qual
corpo?; Michel Foucault e a história efetiva; Nietzsche.
AUTOR: Ildenilson Meireles Barbosa
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,180
ISBN:9788546202546
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A Educação Pulsional de
Nietzsche
A instigante obra de Vagner da
Silva desafia o leitor a adentrar o
universo conceitual do filósofo alemão. Propondo não apenas novas
interpretações para problemas
antigos, tais como a inversão na
elação vontade de poder e pulsões;
mas também novos conceitos que
renovam a leitura de Nietzsche e
sua associação com a educação,
como é o caso dos conceitos condição de nascimento e condição de
morte.
SUMÁRIO: O desenvolvimento
da teoria pulsional de Nietzsche,
Tipologia nietzscheana: o fluxo
entre tipos superiores e inferiores,
A Educação Possível, Do além-do-homem ao eterno retorno.

AUTOR: Vagner Da Silva
PÁGINAS: 252
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: OUT/12
PESO: 0,413
ISBN:9788581480671
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Filosofia da vida
Nas escolas e nas igrejas

A obra de José Trasferetti reúne
uma série de textos com temáticas
voltadas para a vida social cotidiana, sendo pertinente o seu título:
Filosofia da Vida: Nas Escolas e
nas Igrejas. Ao longo dos excertos,
o autor discute tanto temas polêmicos, como aborto, anencefalia e
pena de morte, quanto temas religiosos, como celibato, ética cristã
e teologia. Dessa forma, o livro
contribui com a formação de uma
consciência crítica e construtiva
no contexto da pós-modernidade,
guiando o leitor por um caminho
que oferece verdadeira libertação.
SUMÁRIO: Parte I - Filosofia e Bioética, Parte II - Filosofia e Práxis
Moral.

AUTOR: José Antonio Trasferetti
PÁGINAS: 164
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,255
ISBN:9788581481777
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Mente, Cérebro e Consciência

Mentes e máquinas

Animais como Pessoas

Um Confronto Entre Filosofia e Ciência
(2ª Edição Revista e Atualizada)

O retorno de Descartes?

A abordagem abolicionista de
Gary l. Francione

Os trabalhos apresentados neste
livro abordam um problema caro à
filosofia e que começa a intrigar os
cientistas: a origem e natureza da
consciência. A obra contrasta as
abordagens filosófica e científica
sobre o tema e expõe a disputa
epistemológica que se dá entre
elas na busca por compreender a
relação entre mente e cérebro.
SUMÁRIO: Mente e cérebro: subjetividade e consciência; Natureza
humana, neurobiologia e filosofia da mente; Homem e técnica;
Filosofia da mente e racionalidade
tecnológica; Psicologia, psicanálise e neurociência: confluências e
conflitos.

AUTOR: Claudinei Luiz Chitolina
PÁGINAS: 320
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JUL/15
PESO: 0,560
ISBN:9788546210695
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O presente livro traz uma original e instigante análise da teoria
cartesiana da mente. O autor
incursiona pela obra de Descartes, a fim de respaldar a tese que
propõe: as máquinas não podem
pensar, porque são constituídas
apenas de matéria, cuja essência
é ser extensa. Destituídas de um
“eu”, as máquinas são autômatos
artificiais que se movem segundo
as leis da mecânica. Porque não
pensam, as máquinas são incapazes de falar (compor discursos) e
de agir livremente.
SUMÁRIO: A natureza da mente; A
natureza humana; A irreprodutibilidade artificial da inteligência.

AUTOR: Claudinei Luiz Chitolina
PÁGINAS: 316
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: SET/14
PESO: 0,460
ISBN:9788581486390
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Este livro recupera criticamente as
principais visões que informam a
questão animal no âmbito da filosofia e da ética aplicada. Com esse
objetivo, desenvolve um diálogo
construtivo com a obra do Professor Gary L. Francione, celebrando
o animalista norte-americano. As
perspectivas morais defendidas
por Francione são cuidadosa e
didaticamente contrastadas com
as concepções de diversos outros
autores clássicos e contemporâneos.
SUMÁRIO: As relações morais
entre seres humanos e animais
não-humanos; O status moral/
legal dos animais não-humanos
como propriedade.

AUTOR: Gabriel Garmendia Da
Trindade
PÁGINAS: 312
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/14
PESO: 0,500
ISBN:9788581485874
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Subversões teológicas
em Espinosa

A Evolução do Pensamento Frente
à Percepção da Natureza

descoberta da potência filosófica

O livro A Evolução do Pensamento
Frente à Percepção da Natureza
aborda, de maneira sucinta, os
paradigmas mais próximos da
cultura ocidental que definem, de
alguma forma, as respostas do
homem singular e da sociedade ao
mundo natural. Assim, através de
uma breve abordagem histórica e
uma retórica bem posicionada, a
obra convida o leitor a desfrutar e
aguçar o censo crítico.

O livro nos convida a conhecer
outro Espinosa, provavelmente
um Espinosa não apenas interessado em desmistificar o aparelho
teológico político que sustenta as
formas transcendentais do poder,
mas também um Espinosa interessado em compreender os rumos
e o futuro das próprias religiões
reveladas, em que ponto elas
poderiam auxiliar na construção
de um novo ideário e imaginário
políticos.
SUMÁRIO: O prejuízo da autoridade religiosa para a constituição da
vida política; Da necessidade da
Graça à incomensurabilidade do
amor; Imanência x transcendência;
Revelação profética x imanência
intelectual.
AUTOR: Rochelle Cysne Frota
Abreu
PÁGINAS: 328
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/14
PESO: 0,490
ISBN:9788581486314
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SUMÁRIO: Da Pesquisa e da
Natureza, A Mitologia Grega, A
Tradição Cristã, A Racionalização
Metafísica Clássica, Tomás de
Aquino e a Qualidade das Espécies,
Organismos Mecânicos e a Razão,
As Palavras de Okute sobre o Lar,
Darwin Materialista, A Ilimitada
Natureza Contemporânea.
AUTOR: Emiliano Utermohl De
Queiroz
PÁGINAS: 88
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/13
PESO: 0,125
ISBN:9788581482163
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Princípios da Metaciência Social
Neste livro, está em causa a questão do conhecimento humano em
sua multidimensionalidade. A obra
em questão parte da premissa de
que existe uma dimensão pouco
explorada no conhecimento humano, e, nesse sentido, buscou trazer
os fundamentos teórico-metodológicos para que tal dimensão possa
ser explorada de modo preciso. Tal
precisão está ligada à adequação
entre as teorias e metodologias relativas ao Mundo Social e à materialidade própria que dele advém.
SUMÁRIO: Apologética Metadisciplinar da Metaciência Social, O
Paradigma Heurístico e a Gnosiologia Metacientífica Social, Ensaio
Sobre a Multidimensionalidade do
Real, Respostas e Refutações a
Perguntas e Objeções à Metaciência Social.
AUTOR: Pablo Silva Machado Bispo
Dos Santos
PÁGINAS: 88
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,120
ISBN:9788581482194
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Razão e Método em Descartes

Para Refletir

A Unidade da Ciência

Artigos para Reflexão e Discussão em Filosofia, Ética e Temas Transversais

Este livro traz uma profunda
análise acerca das relações e
implicações entre a racionalidade e o método cartesiano. Para
Descartes, a razão é a faculdade,
mas não a única fonte do conhecimento, visto que quando auxiliada
pelos sentidos pode estabelecer
verdades acerca do mundo físico.
A percepção da verdade pressupõe a presença de ideias claras e
distintas.
SUMÁRIO: A universalidade da razão, Natureza e função do método
cartesiano, A natureza representacional do conhecimento.

AUTOR: Claudinei Luiz Chitolina
PÁGINAS: 112
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,150
ISBN:9788581481517
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Através de reflexões simples,
baseadas nos vários aspectos da
experiência cotidiana, este livro
apresenta um jeito diferente de
abordar a Filosofia, sobretudo
para o ensino dessa disciplina nos
níveis fundamental e médio. Com
temas variados, aborda questões
referentes ao conhecimento,
ciência, educação, política, justiça e ética, podendo também ser
utilizado para a discussão dos
chamados “temas transversais”.
O livro mostra que a Filosofia,
quando conectada à vida, pode ser
instigante e iluminadora.
SUMÁRIO: Ciência, conhecimento,
educação e história, Ética: virtude,
valores, comportamento, família e
convivência social.
AUTOR: José Francisco Dos Santos
PÁGINAS: 220
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: NOV/13
PESO: 0,280
ISBN:9788581483313
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Hermenêutica pela História da
Hermenêutica
A presente obra se estrutura ao fazer uma revisão histórica das principais discussões hermenêuticas,
desde Schleiermacher até os dias
atuais. Em seguida, desenvolve-se
internamente ao superar o campo
da simples exposição histórica,
promovendo debates filosóficos diversos. Nesse sentido, os autores,
a partir de ampla pesquisa teórica,
trazem a público o resultado de
suas indagações, abrindo caminho
para inúmeras discussões.
SUMÁRIO: O Projeto Hermenêutico
de Schleiermacher, Hermenêutica
e Consciência Histórica em Dilthey,
Da Epistemologia à Ontologia em
Heidegger, A Des-Construção
do Sujeito na Hermenêutica de
Ricoeur.

AUTOR: Fábio César Junges
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/13
PESO: 0,185
ISBN:9788581483368
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Do indivíduo à cultura

O Contador de Histórias

Um estudo sobre Freud

Este livro analisa como a doutrina
pulsional freudiana sustenta e articula três diferentes campos: o do
desenvolvimento libidinal infantil,
o da patologia psíquica e o sociológico da cultura. A obra expõe que
a pulsão está na base da compreensão do indivíduo e dos povos
e os vincula intrinsecamente, de
forma tal que só pode se tornar
visível por meio da fantasia, já que
a pulsão não ganha representação
direta na consciência.

Pathos artístico versus consciência moral

O autor reúne belas histórias,
sempre com lições de vida, a fim
de motivar profissionais de todos
os setores, para que busquem
seus projetos e objetivos em busca
do sucesso e da felicidade.

SUMÁRIO: Considerações iniciais
sobre as pulsões, O movimento
pulsional no indivíduo, A vivência
infantil e a predisposição à neurose, A vivência pré-histórica e as
disposições psíquicas.

AUTOR: Ana Carolina Soria
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/12
PESO: 0,190
ISBN:9788564367845
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Nietzsche

Este livro é uma interpretação
da filosofia nietzschiana à luz de
dois aspectos fundamentais e
constituintes de seu pensamento:
a discussão sobre a linguagem
e o problema sobre o trágico e
a tragédia grega. A obra mostra
que Nietzsche, ao contrário do
que alguns pensadores afirmam,
dentre os quais Heidegger, conseguiu romper com a concepção
teórica que está subjacente a todo
pensamento filosófico desde a era
de Sócrates e Platão, por meio da
arma poderosa da arte, denominada pathos artístico.
SUMÁRIO: Metáfora versus
conceito, Nas veredas do trágico,
Negação versus afirmação: Schopenhauer e Nietzsche, O primeiro
filósofo trágico.

AUTOR: J. D. Zanco
PÁGINAS: 168
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/11
PESO: 0,215
ISBN:9788590519317
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AUTOR: Stefan Vasilev Krastanov
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/11
PESO: 0,245
ISBN:9788563381491
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Maquiavel pré-sociólogo e outros
ensaios
Este livro explica que Maquiavel,
ao contrário do que ainda se lê
pelo Brasil, não foi maquiavélico,
não foi um “professor do mal”,
mas um “pensador do mal”, nunca
escreveu que fins justificam meios,
nunca defendeu a manutenção
do poder a qualquer custo. É um
autor complexo e, como autores
complexos, vítima de simplificações redutivas e de algumas
traduções levianas de sua obra em
língua portuguesa.
SUMÁRIO: Maquiavel e Durkheim:
alguns pontos em comum entre o
príncipe e as regras do método sociológico, Realismo de Maquiavel e
Realismo Maquiavélico, Realismo,
Ética e Etologia, Maquiavel PréSociólogo.

AUTOR: Fábio Régio Bento
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/10
PESO: 0,190
ISBN: 9788563381033
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Individualismo holista
Uma articulação crítica do pensamento
político de Charles Taylor

Este livro traz uma discussão
abrangente do pensamento do filósofo canadense Charles Taylor, um
dos mais profundos e influentes
da atualidade. O livro explora as
diversas implicações da concepção
do “individualismo holista” e mostra como elas efetivamente dialogam com as outras dimensões,
mais sistemáticas, da filosofia de
Taylor. Em 2010, o texto desta obra
foi premiado como Melhor Dissertação de Mestrado do Concurso
Brasileiro de Obras Científicas e
Teses Universitárias em Ciências
Sociais.
SUMÁRIO: O Holismo Tayloriano,
um Comunitarismo Ontológico, Interpretando a modernidade e suas
consequências normativas.
AUTOR: Diego De Lima Gualda
PÁGINAS: 308
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JUL/11
PESO: 0,490
ISBN:9788564367104
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Embates políticos na fronteira
setentrional do Brasil
A difícil digestão da raposa serra do sol

A difícil digestão da Raposa Serra
do Sol insere-se num contexto
geográfico, histórico, antropológico, econômico, político, jurídico
e social, no qual vive, às vezes
apreensiva, a região setentrional
do Brasil. Este livro é de grande
importância por analisar pontos
importantes de questões indígenas e elucidá-las, trazendo, deste
modo, luz a um problema candente.
SUMÁRIO: Sujeitos em Cena,
Relações de poder entre brancos e
índios, Índios: reação e preconceito, Embates políticos: o poder da
mídia na terra dos makuxi.

AUTOR: Victor Hugo Veppo Burgardt
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/11
PESO: 0,280
ISBN:9788564367401
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A Geopolítica do Estado e o
Território Quilombola no Século
XXI

Políticas Públicas, Gestão Social e
Inclusão Produtiva em Territórios
Rurais

Geografia Agrária em Debate

Este livro busca, de forma epistemológica, contribuir com estudos
geográficos contemporâneos, ao
analisar as mudanças no espaço
do Estado Brasileiro, com a ação
política da população negra quilombola na passagem de sujeitos
invisíveis, para sujeitos de direito
com a Constituição Cidadã de
1988. Isso em um Estado que mantém o racismo como determinante
para um território desigual.

Este livro conta com a participação
de um conjunto grande e diverso
de autores, são professores universitários, extensionistas, agricultores, assentados e gestores
públicos. Todos muito engajados
no desenvolvimento rural, que
compartilham suas experiências e
vivências com muito rigor técnico
e perspectiva analítica. Escrito a
muitas mãos, a partir de formações e vivências bastante diversificadas, o livro traz a complexidade
de se pensar e analisar as políticas
públicas para a agricultura.

A coletânea Geografia Agrária em
debate: das lutas históricas às
práticas agroecológicas aborda as
distintas dimensões do rural brasileiro. As análises teóricas e empíricas sobre as dinâmicas econômicas e socioambientais contidas nos
onze textos contribuem, sobremaneira, para o entendimento da
problemática agrária contemporânea e nos apontam caminhos para
pensarmos em modelos alternativos que evidenciem a diversidade
dos espaços rurais.

SUMÁRIO: Consolidação, avaliação
e avanços das políticas territoriais: passado, presente e futuro;
Políticas públicas e a promoção do
desenvolvimento rural.

SUMÁRIO: Geografia Agrária: Conflitos pelo uso da água no Brasil,
Portugal e Espanha; Geografia
do trabalho escravo: uma leitura
dos conflitos no campo e cidades
brasileiras.

AUTOR: Sandra Mara Santana
Rocha
PÁGINAS: 308
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,500
ISBN:9788546211111

AUTOR: Gustavo Henrique Cepolini
Ferreira
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/18
PESO: 0,290
ISBN:9788546211036

SUMÁRIO: A Análise Conceitual para o Espaço Geográfico;
A Formação Socioespacial do
Estado Nacional; CA Geopolítica
no Espaço para o Estado Nacional
Brasileiro; Geopolítica do Acesso a
Terra no Brasil; Território Quilombola na Bahia.
AUTOR: Diosmar Marcelino De
Santana Filho
PÁGINAS: 260
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/18
PESO: 0,350
ISBN:9788546210930
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Das Lutas Históricas às Práticas
Agroecológicas
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Práticas Produtivas Camponesas
e Percepção de Natureza
Esta obra contempla a relevância
das relações entre camponês e
terra, e a resiliência desses agricultores diante do grande capital,
que tenta suprimi--los do campo.
Existem teorias que defendem que
esses sujeitos tendem a desaparecer, entretanto, as autoras demonstram neste livro exatamente
o contrário, os camponeses têm
resistido às mudanças espaciais e
temporais, se adaptando à contemporaneidade.
SUMÁRIO: A política de reforma
agrária, o processo de constituição de assentamentos rurais
e a reprodução camponesa; Da
percepção da natureza às práticas
produtivas dos camponeses dos
assentamentos Santa Rita e Três
Pontes.
AUTOR: Mainara Da Costa Benincá
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/18
PESO: 0,185
ISBN:9788546214891
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Migrar, Chegar, Permanecer
A Construção do Lugar de Afeto

O processo de regionalização,
advindo do intenso processo de
urbanização e de redistribuição espacial da população e das atividades econômicas, fez emergir novas
modalidades de deslocamentos
populacionais, particularmente
entre cidades vizinhas, configurando os movimentos pendulares.
A RA Cidade Estrutural, por sua
vez, teve origem a partir de movimentos migratórios marcados pela
condição de pobreza de moradores
oriundos do entorno do Distrito Federal e de Regiões Administrativas
mais afastadas do Plano Piloto.
SUMÁRIO: As categorias de análise geográfica e suas contribuições
para a compreensão do processo
de territorialização da Cidade Estrutural no Distrito Federal.
AUTOR: Temízia Cristina Lopes
Lessa
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/17
PESO: 0,220
ISBN:9788546207602
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Territórios Paradigmáticos da
Geografia Agrária
Os estudos que procuram desvendar a produção científica em
Geografia e, mais especificamente,
aqueles que se utilizam da análise crítica são importantes para
todos aqueles que se preocupam
com o conhecimento geográfico.
É o caso deste livro, que se pauta
em teorias, métodos, conceitos,
intencionalidades e ideologias que
sustentam os grupos de pesquisa
em Geografia Agrária no Brasil.
SUMÁRIO: Procedimentos Metodológicos: Metodologia dos
Territórios Paradigmáticos; Estilos
de Pensamento e Paradigmas:
Contribuições da Abordagem
Paradigmática para o Estudo do
Pensamento Geográfico.

AUTOR: Janaina Francisca De
Souza Campos Vinha
PÁGINAS: 388
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/17
PESO: 0,460
ISBN:9788546208838
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Desenvolvimento em Minas Gerais

Imigrantes ou Refugiados

De Centro a Periferia

Projetos, Agentes, Viveres

Tecnologias de Controle e as Fronteiras

Transformações no Mercado
Interno Paulista (Séc. XIX)

O estudo do desenvolvimento em
Minas é tema de permanente interesse, como deixa clara a leitura
desta obra. Minas são muitas. E
os assuntos referentes à nossa
história, antiga e moderna, são
também muitos. O foco principal
é o norte de Minas, especialmente
o vale do Rio São Francisco, como
objeto de políticas de desenvolvimento regional. Eis uma importante contribuição do livro, pois esse
é um assunto pouco conhecido
fora da região e que oferece boas
perspectivas para análise – preenchendo lacunas na nossa visão de
Minas e do Brasil.

Esse volume leva o leitor a percorrer uma fascinante viagem
que coloca constantemente em
questão a ideia de fronteiras. Aqui,
as fronteiras não deixam de ser
apreciadas enquanto realidade
material, que erguem barreiras e
que são vasos comunicantes em
relação a diferenças de nacionalidades, linguagens e cultura. Mas o
argumento volta insistentemente
para a presença de instituições
nacionais e internacionais na
definição, consolidação e gestão
desses limites.

Esta obra reúne Geografia, História, Economia e Planejamento Regional com o objetivo de adentrar
o debate acerca do peso e caráter
do mercado interno brasileiro, no
século XIX, e explicitar as (im)possibilidades de seu desenvolvimento
quando seu território foi alcançado
pelas fronteiras do café. O livro faz
um levantamento das transformações econômicas das décadas
que se seguiram à cessação do
tráfico de escravos, imposta pelos
ingleses.

SUMÁRIO: Das secretarias, dos
conselhos, das MIGs: o arranjo
institucional do planejamento econômico no poder público mineiro.

SUMÁRIO: Tecnologias; As materialidades das tecnologias; As
tecnologias de precisão e suas
dinâmicas; As zonas de urgência e
os agentes da governamentalidade; Fluxos da vida.

SUMÁRIO: Mercado interno na
província de São Paulo (Séc.XIX);
Nordeste paulista: de centro a
periferia.

AUTOR: Dilma Andrade De Paula
PÁGINAS: 296
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/17
PESO: 0,369
ISBN:9788546207312

AUTOR: Denise Fagundes Jardim
PÁGINAS: 256
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/17
PESO: 0,310
ISBN:9788546207657

AUTOR: Rafael Giorgi Costa
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/17
PESO: 0,170
ISBN:9788546207060
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Geografia e Poder

Geopolítica e Memória

Desafios para a Leitura do Território

Uma Discussão do Processo
de Desenvolvimento

Diversidade em diferentes escalas,
eis o escopo da obra Geografia e
Poder: desafios para a leitura do
território. Passando pela análise
dos equívocos da leitura convencional dos processos migratórios; pela análise da gestão e do
reordenamento do território como
resultado de relações de interesses, pela análise das territorialidades políticas e identidades plurais,
os membros do Grupo de Pesquisa
Redes de Poder, Migrações e Dinâmicas Territoriais – Gepes.
SUMÁRIO: O Estado, o território e
os grupos de poder; A emancipação político-administrativa e a justiça espacial: uma análise a partir
do Centro-Sul Paranaense.

AUTOR: Márcia Da Silva
PÁGINAS: 252
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/17
PESO: 0,185
ISBN:9788546209057
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Este livro discute a implantação de
políticas territoriais destinadas à
incorporação da Amazônia Legal
ao projeto de consolidação do
Estado-Nação brasileiro, processo
que começa realmente a ser colocado em prática a partir dos anos
1940, sob o governo do Presidente
Getúlio Vargas, passando pelos
governos militares e chegando ao
momento atual.
SUMÁRIO: Geopolítica e ocupação
do sertão; Em discussão, a ocupação da fronteira; Mato Grosso:
situação atual.

AUTOR: Hidelberto De Sousa
Ribeiro
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PESO: 0,140
ISBN:9788546205851
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Rompendo os Muros entre
a Escola e a Universidade
Teoria, Práxis e o Ensino de Geografia na
Educação Básica

Esta obra é reflexo de uma pesquisa coletiva, cujo objetivo principal
foi discutir a construção do conhecimento geográfico através do
uso de linguagens e práticas (re)
significadas no cotidiano escolar.
Práticas essas que foram experimentadas a partir da vivência e
pesquisa dos diversos autores no/
sobre o cotidiano escolar. Ao longo
deste livro, trazemos relatos,
pesquisas, reflexões sobre o ser
professor e sua prática escolar.
SUMÁRIO: Um projeto... Iniciando
nossa trajetória; Trilhando pela
trajetória da pesquisa: contextualizando sua história e seus desdobramento.

AUTOR: Cristiane Cardoso
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,220
ISBN:9788546203130
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SIGTRANS

Ambiente e Sociedade

Geografia Agrária no Brasil

Um Sistema de Informações Geográficas
para o Planejamento Viário

Condicionalidades e Potencialidades no
Espaço Goiano

Disputas, Conflitos e Alternativas
Territoriais

Este livro pretende mostrar, de
uma forma simples e ilustrativa, um sistema de informações
geográficas desenvolvido pelo
autor para o planejamento de
transportes coletivos (SIGTRANS).
Apesar de ter sido desenvolvido
na linguagem de programação C,
o autor utilizou-se de algoritmos
e ilustrações, abordando desde a
problemática do transporte urbano
até propostas de soluções computacionais para agilizar e otimizar o
planejamento de rotas viárias.
SUMÁRIO: a Sistemas de informações geográficas – SIG; Sigtrans:
Descrição e arquitetura do sistema; Módulos de Análises da Malha
Viária; Estudo de Caso.

AUTOR: Vladimir Costa De Alencar
PÁGINAS: 112
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,150
ISBN:9788546202522
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Os textos constituintes deste livro
tratam de temáticas que examinam partes da realidade goiana
pelas quais os autores elegem
problemáticas traduzidas como
condicionalidades e potencialidades do cerrado brasileiro. A obra
compreende resultados de pesquisas num quadro de questões
sociais declaradas por aspectos
políticos, econômicos e culturais importantes e, por questões
ambientais, assentadas na investigação de aspectos ecológicos,
geotecnológicos e biológicos, que
contribuem para a discussão e
reflexão crítico-científicas.
SUMÁRIO: Attílio Corrêa Lima e a
construção de Goiânia: uma cidade
moderna e sustentável?
AUTOR: Flávio Reis Dos Santos
PÁGINAS: 280
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,370
ISBN:9788546204328
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Esta coletânea reúne estudos
e pesquisas que envolvem as
diversas abordagens temáticas e
regionais no âmbito da Geogra¬fia
Agrária brasileira. Nesse sentido,
os autores analisam no decorrer
dos capítulos, inúmeros contextos,
conflitos, disputas e alternativas
territoriais existentes no campo brasileiro. Com isso, visa-se
construir uma leitura contundente
atual da Geografia Agrária no Brasil e seus desdobramentos a partir
da tríade: território, agricultura e
sociedade.
SUMÁRIO: A questão da terra no
Brasil e a Música Popular Brasileira, na sala de aula de Geografia;
Estrangeirização de terras no
Brasil.
AUTOR: Gustavo Henrique Cepolini
Ferreira
PÁGINAS: 392
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PESO: 0,460
ISBN:9788581489421
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Brasileiros em Portugal

Imigração Haitiana no Brasil

Por que Alguns Imigrantes Retornam e
Outros Permanecem?

A história da humanidade é marcada por grandes movimentos
migratórios. A partir da década de
1980, muitos brasileiros emigraram para Portugal, o que levou os
brasileiros a se tornarem um dos
principais grupos de estrangeiros
em terras lusitanas. Mas a crise
em 2008 fez com que parte desses
emigrantes retornasse ao Brasil.
Romerito da Silva responde em
sua obra, por meio de uma perspectiva geográfica, por que alguns
escolheram retornar e outros
escolheram ficar em Portugal.

Este livro priorizou aspectos
teórico-metodológicos relevantes
para a compreensão da imigração
haitiana no Brasil, ampliando horizontes interdisciplinares. As pesquisas desenvolvidas permitiram
compor o contexto e o panorama
da presença haitiana no Brasil, a
partir de 2010, de Norte a Sul do
país. As interlocuções acadêmicas
possibilitaram a participação de
especialistas de diferentes áreas
do conhecimento e de instituições para as análises acerca da
entrada, da permanência e das
condições de vida de haitianos e
haitianas em diferentes cidades
brasileiras.

SUMÁRIO: Estado da arte: geografia da população, estudos migratórios e retorno; Que país é esse?
Portugal, políticas imigratórias e a
crise internacional.

SUMÁRIO: Migração transnacional: elementos teóricos para o
debate; Periféricos na periferia;
Um século de imigração afro-antilhana no Brasil.

AUTOR: Romerito Valeriano Da
Silva
PÁGINAS: 320
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PESO: 0,490
ISBN:9788546204724

AUTOR: Rosana Baeninger
PÁGINAS: 684
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PESO: 1,4
ISBN:9788546205189
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Do Ufanismo Edênico
ao Saudosismo Heróico
Ideologia e Discurso Geográfico no Ideário
Nacional Brasileiro

A obra analisa a formação do
Brasil enquanto Estado nacional
ao investigar a manifestação de
uma ideologia espacial pautada
em um ufanismo edênico que é
usado como recurso retórico para
a identidade nacional. O foco da
obra é a abordagem do pensamento geográfico como fomentador e
mantenedor dessa maneira de se
pensar a formação territorial e a
simbolização patriótica brasileira.
SUMÁRIO: Do mito fundador ao
edenismo da colonização lusitana:
os olhares perante o andor de um
imaginário; O ouro, o poder estatal
e o princípio; Atraso técnico, viajantes e aventureiros.

AUTOR: Gilvan Charles Cerqueira
De Araújo
PÁGINAS: 340
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/15
PESO: 0,410
ISBN:9788581489391
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Territorialidades, identidades e
marcadores territoriais Kawahib
da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau em Rondônia

Canção Nova e as Peregrinações
Pós-Modernas

A obra com base nos Kawahib
-etnias Jupaú e Amondawa - da
Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau e
procura apresentar suas relações
de representação de mundo, modos de vida, identidades e territorialidades.

A obra enriquece a geografia brasileira por meio da abordagem cultural pós-80, e ao colocar a prática
da fé em sua espacialidade no
contexto pós-moderno. A originalidade desta leitura está em repensar a religião e a religiosidade num
tempo marcado por múltiplas visões de mundo. A singularidade da
Hierópolis Carismática de Cachoeira Paulista ocorre na fantástica
transformação espacial que tanto
os sacerdotes como os visitantes
qualificam o lugar com sua identidade religiosa num contínuo fervor
religioso.

SUMÁRIO: As representações
como elemento na cultura humana; “Marcadores territoriais”, cosmogonia e natureza: uma tentativa
de aproximação teórica; Na trilha
com os Kawahib; “Marcadores
territoriais” Kawahib: suas territorialidades.

AUTOR: Adnilson De Almeida Silva
PÁGINAS: 308
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/15
PESO: 0,500
ISBN:9788581489339
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Hierópolis Carismática de Cachoeira
Paulista – SP

SUMÁRIO: O sagrado e a cidade:
olhares simbólicos religiosos;
Espaço e lugar em Cachoeira
Paulista.
AUTOR: Jefferson Rodrigues De
Oliveira
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,220
ISBN:9788546202638
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Território e Competitividade
Relações, Teorias e Aplicações

Este livro explora o tema da
dimensão territorial da competitividade regional pela perspectiva
da Geografia Econômica e elege
para sua análise a região sul de
Minas Gerais e seu circuito de
malhas. O autor aborda vantagens
e desvantagens, ativos e recursos
dos arranjos produtivos locais e
oferece assim uma contribuição
para o estudo da competitividade
regional.
SUMÁRIO: Transformações
Contemporâneas no Espaço e
na Indústria: a Flexibilidade dos
Sistemas Produtivos e a Emergência dos Territórios Locais; Estratégias Competitivas e os Eixos da
Competividade: os Condicionantes
Clássicos, as Nações e a Dimensão
Territorial da Competitividade.
AUTOR: Lucas Labigalini Fuini
PÁGINAS: 276
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/15
PESO: 0,370
ISBN:9788581487342
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Exploração de Minério de Ferro
no Brasil e no Mato Grosso do Sul

Trajetórias dos Imigrantes
Açorianos em São Paulo

Metodologia e Teorias no Estudo
das Migrações

Fruto de um extenuante trabalho
de pesquisa para um doutoramento em geografia na Universidade
de São Paulo, este livro é uma
baliza de referência para aqueles
que se preocupam em entender a
industrialização brasileira baseada
na substituição de importações. A
obra debate com rigor científico
a mineração do ferro no contorno da reprodução ampliada do
capital ao desvendar o processo de
implantação, o caráter territorial
do beneficiamento, a dinâmica da
circulação, as teias de ligações
com o Estado e as suas conexões
históricas.

Processos de Formação, Transformação e
as Ressignificações Culturais

O aumento do fluxo migratório no
Brasil teve como reflexo um maior
interesse acadêmico pela questão das migrações. A obra vem
oferecer a todos os interessados
na área, professores e estudantes,
uma análise sobre metodologia
de pesquisa em migrações e uma
revisão das principais teorias das
migrações utilizadas no último século. Os autores oferecem, assim,
sua contribuição para a qualificação do debate e para a produção
de conhecimento sobre o tema.

SUMÁRIO: O Processo de Organização da Exploração de Minério de
Ferro e a Industrialização Brasileira.
AUTOR: Lisandra Pereira Lamoso
PÁGINAS: 272
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/15
PESO: 0,360
ISBN:9788581488547
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O livro aborda as representações
culturais da comunidade açoriana,
estabelecendo um diálogo com
suas memórias de e/imigração.
Processos de produção, transformação e ressignificação cultural
convergem na Festa do Divino Espírito Santo, símbolo da dinâmica
entre a manutenção das tradições
e a vida no novo país.
SUMÁRIO: Emigração/imigração
açoriana: processos e memórias;
Açores: religião, ciclos e representações culturais; Território açoriano em São Paulo: Vila Carrão;
Açorianos em São Paulo: dispersão, reencontro e reconstrução.

AUTOR: Elis Regina Barbosa
Angelo
PÁGINAS: 424
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/15
PESO: 0,780
ISBN:9788581488783
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SUMÁRIO: A Arte De Pesquisar
Sobre Migrações; Pressupostos
Metodológicos Para A Pesquisa
Em Ciências Sociais; Teorias Da
Mobilidade Humana.

AUTOR: Carmem Lussi
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/15
PESO: 0,175
ISBN:9788581489087
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África Subsaariana
Características básicas, partilha europeia e
alguns conflitos

Esta obra aborda a geografia
política da África Subsaariana, em
sua enorme diversidade física e
socioeconômica. Um continente
que comporta muitas “Áfricas”
com nítidos contrastes étnicos e
culturais, acentuados pela pouca
integração linguística, monetária e
de mercado entre elas. Além disso,
analisa os principais aspectos físicos (e suas influências), algumas
características humanas e econômicas e, num breve histórico,
destaca a “descoberta” europeia,
a partilha feita pelos invasores e o
processo de “descolonização”.
SUMÁRIO: Principais Aspectos Físicos e Suas Influências; Algumas
Características Humanas Básicas; Características Econômicas
Gerais.
AUTOR: Rui Ribeiro de Campos
PÁGINAS: 312
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/14
PESO: 0,370
ISBN:9788581484174
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População, Recursos Materiais e
Geopolítica
Um dos objetivos desse livro é
revisitar temas que ainda trazem
controvérsias acadêmicas e midiáticas. Para tanto, convém pensar
nas combinações que focalizem
três perspectivas fundamentais:
os estoques populacionais e seus
signicados atuais; os recursos
materiais e suas especicidades
econômicas; os desvãos áridos da
geopolítica que espacializa o poder
e territorializa os comitos.
SUMÁRIO: A População Mundial –
aumento décuplo em três séculos;
Heranças históricas e proposição
teórica sobre os nexos que unem
recursos naturais e demográficos;
América Latina, Estados Nacionais
e apropriação de recursos naturais.

AUTOR: Ralfo Edmundo Da Silva
Matos
PÁGINAS: 172
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JAN/14
PESO: 0,300
ISBN:9788581483085
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As Jazidas De Opalas Nobres Da
Região De Pedro II No Estado
Do Piauí
A ideia central deste livro é
mostrar as qualidades das opalas
nobres ou preciosas do Estado do
Piauí. O livro traz uma gama de
ilustrações, tabelas e quadros, o
que facilitará aos mais diversos
leitores, tais como estudiosos, visitantes e admiradores das opalas
nobres de Pedro II, o conhecimento que procuram sobre as jazidas,
sua ocorrência e índices destas
pedras preciosas, para um melhor
conhecimento das mesmas.
SUMÁRIO: Alguns Dados Sobre a
Sílica; As Opalas; Os Jazimentos
de Opalas Nobres no Mundo; As
Opalas da Região de Pedro II Estado do Piauí; Os Jazimentos de
Opalas no Brasil.

AUTOR: Deocleciano Bittencourt
Rosa
PÁGINAS: 224
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/14
PESO: 0,285
ISBN:9788581483399
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África e Direitos Humanos
Este livro discute a questão dos direitos humanos na África, uma vez
que este assunto estampa todos
os dias os noticiários dos países
que olham de maneira distorcida o
continente. Esta questão é abordada por vários ensaios e pesquisas
feitas por mais de vinte cientistas
convidados para participar deste
livro, com a humilde pretensão de
dar uma contribuição para África,
mostrando posturas criticamente
construtivas para melhor conhecer
o continente.
SUMÁRIO: Direitos Humanos: As
particularidades africanas; Liberdade de Imprensa no Sistema
Africano de Proteção e Defesa dos
Direitos Humanos; A Convenção da
ONU sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência em África: Avanços 5 Anos Depois.
AUTOR: Domingos José João Da
Cruz
PÁGINAS: 760
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JAN/14
PESO: 1130
ISBN:9788581484716
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Cidades de Fronteira e Integração
Sul-Americana
A obra analisa a questão das fronteiras entre países, tendo como
base a divisa Brasil-Uruguai. Nesta região, fronteiras são espaços
de encontro e integração entre os
sujeitos que há décadas convivem
com as diferenças. Assim, as cidades-gêmeas das divisas são, para
Fábio Régio Bento, verdadeiros
laboratórios centrais de integração
regional.

Cidades em Movimento
A presente obra demonstra de que
forma as cidades podem refletir
uma sociedade, bem como suas
transformações, em um país urbanizado como o Brasil. Os autores
reunidos abordam essa temática
por diversos ângulos ao delinearem questões como urbanização e
meio ambiente, servindo de referencial para professores, pesquisadores e estudantes das ciências
humanas.

SUMÁRIO: Fronteiras e Integração
Sul-Americana, Segurança e Defesa nas Fronteiras Sul-Americanas,
Fronteiras, Significado e Valor,
Turismo e Integração Regional.

SUMÁRIO: O Relevo e o Processo
Urbano: Uma Discussão Acerca
das Relações Homem X Natureza nas Cidades pela Óptica da
Geomorfologia, Ótica Geográfica
Orientada à Análise da Paisagem
Urbana de Poços de Caldas (MG):
Expressão e Funcionamento, Parque Zoobotânico de Pouso Alegre
(MG): Cultura, Educação e Lazer.

AUTOR: Fábio Régio Bento
PÁGINAS: 92
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,130
ISBN:9788581483344

AUTOR: Alexandre Carvalho De
Andrade
PÁGINAS: 412
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: OUT/13
PESO: 0,630
ISBN:9788581483870

Geografia
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Múltiplas Trajetórias Juvenis

Fronteiras em movimento

Territórios e Rede de Sociabilidade

Fronteira significa espaço entre
sujeitos diferentes que se encontram. Sujeitos diferentes são sujeitos com identidades específicas.
Estados são sujeitos coletivos com
identidades específicas. Porém,
todos os sujeitos coletivos possuem bordas de suas identidades.
As bordas são os lugares limite da
identidade específica de sujeitos
coletivos. E o que acontece quando
bordas diferentes se encontram?
Pode ocorrer conflito, integração,
indiferença.

O livro Múltiplas Trajetórias
Juvenis busca compreender a
sociabilidade juvenil, considerando o tempo, o espaço, as redes e
os territórios. O autor analisou as
gerações de 1950 e 1970 da cidade
de Guarapuava, no Paraná, bem
como a geração atual, com foco
nas culturas juvenis transterritoriais punk e hip-hop.
SUMÁRIO: Geração, sociabilidade
juvenil e lugar: preparando o terreno, Formação do contexto socioespacial – o urbano de Guarapuava,
Vida social e sociabilidade na
segunda metade do século xx: as
gerações de 1950 e 1970, Novo
contexto histórico e geográfico
para as juventudes.

AUTOR: Nécio Turra Neto
PÁGINAS: 328
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,530
ISBN:9788581480855
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SUMÁRIO: Frinteiras, significado
e valor,Era uma vez na fronteira,Cidadania Fronteiriça:das concepções,Políticas públicas de saúde
na fronteira Brasil–Uruguai,Identidade e integração na fronteira.

AUTOR: Fábio Régio Bento
PÁGINAS: 204
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JAN/12
PESO: 0,350
ISBN:9788581480206
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Espaço Nacional e Integração
Competitiva
Impasses das Políticas Territoriais no
Brasil

Este livro visa a compreensão da
propagação em ondas da ideologia
da globalização e do neoliberalismo, que campeou os formadores
de política nos países da América
Latina e os respectivos governos
cordados com a ordem internacional vigente de espoliação imperialista. Trata das relações conflituosas estabelecidas entre a periferia
e a globalização hegemônica sob
um rigoroso princípio de método,
e com um forte viés econômico em
sua abordagem.
SUMÁRIO: Reestruturação produtiva em escala global, O ajuste
estrutural na América Latina,
Política brasileira de integração
competitiva, Resultados espaciais.
AUTOR: Clerisnaldo Rodrigues De
Carvalho
PÁGINAS: 145
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: NOV/12
PESO: 0,230
ISBN:9788581480725
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Natureza, Território e Convivência

Cidades Pequenas

No chão e na educação

Novas Territórialidades no Semiárido
Brasileiro

Perspectivas Teóricas e Transformações
Socioespaciais

O MST e suas reformas

Este livro faz emergir um relevante conhecimento da sociedade
contemporânea brasileira, apresentando um universo epistêmico
de natureza e ética como processo
de compreensão da biodiversidade. O estudo nos fará pensar e
refletir uma tomada de consciência da nossa responsabilidade de
construção de um mundo mais
emancipado, representativo e ressignificativo.

Este livro aborda um tema bastante estudado na academia,
mas pouco divulgado no país. As
cidades pequenas, com suas especificidades, têm papel importante
na construção da rede urbana
brasileira, já que os municípios no
Brasil, em sua maioria, são constituídos por esse tipo de cidade. Os
autores estruturaram o livro em
duas partes. Na primeira é feita
uma discussão teórica sobre o
conceito de cidade pequena.

SUMÁRIO: Os sentidos de natureza
na contemporaneidade: a busca
por um novo naturalismo e os movimentos de reapropriação social,
A elaboração da mundaneidade
nas terras secas.

AUTOR: Luzineide Dourado Carvalho
PÁGINAS: 304
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PESO: 0,505
ISBN:9788581480480
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SUMÁRIO: Perspectivas teóricas,
Estudos de caso, Tarabay: um
centro pré-urbano do sudoeste
paulista.

AUTOR: Eliseu Savério Sposito
PÁGINAS: 148
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,220
ISBN:9788581481524
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Este livro é importante para a
compreensão do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST), situando-se a partir da luta
histórica travada pelos camponeses no Brasil. A obra mostra o
papel do MST na atual conjuntura
brasileira, com suas crises e possibilidades, analisando o esforço
do movimento mais importante
do país para a construção da luta
para além da terra, ou seja, pela
cidadania e educação.
SUMÁRIO: a O contexto da luta
pela terra no Brasil, O setor de
educação do MST, A derrubada das
cercas e o ensino de geografia.

AUTOR: Gustavo Henrique Cepolini
Ferreira
PÁGINAS: 96
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/11
PESO: 0,140
ISBN:9788564367531
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Breve histórico do pensamento
geográfico brasileiro nos séculos
XIX e XX
Este livro é um manual essencial
sobre o pensamento geográfico
brasileiro dos séc. XIX e XX. Supre
uma lacuna nos estudos sobre a
geografia brasileira, fazendo um
apanhado das formulações geográficas desde o período Colonial
até o final do século XX, analisando
o papel e a importância de diversos autores como Josué de Castro,
Aroldo de Azevedo, Aziz Ab’Saber e
Milton Santos.
SUMÁRIO: Do espaço tupi ao fim
do período colonial, O Brasil e a
geografia no período imperial, A
geografia do período republicano
(de 1889 a 1964), A fome na geografia brasileira: Josué De Castro,
A geografia de Aroldo de Azevedo.

AUTOR: Rui Ribeiro De Campos
PÁGINAS: 612
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: OUT/11
PESO: 0,970
ISBN:9788563381811
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Fogão de lenha, chapéu de palha
As manifestações da cultura caipira
em Jaú - SP

A autora nos mostra as temporalidades distintas marcadas pelos
elementos integrantes da cultura
caipira em Jaú – SP: fogão de
lenha, chapéu de palha, mutirão,
benzimentos e saci. Narra a rusticidade do modo de vida da população local, com sua origem rural
e revela vários modos de ser e de
saber que sobrevivem permeados
pelo mundo urbano, nas práticas e
na memória de uma população que
se modernizou através do mundo
do trabalho.
SUMÁRIO: A cultura no plural, O
caipira e a rusticidade, Jaú e suas
histórias, No processo de modernização.

AUTOR: Neusa De Fátima Mariano
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/11
PESO: 0,230
ISBN:9788564367128
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A viagem da cruz ao teto
do mundo
Encontros culturais e diálogo inter-religioso nas missões da companhia de
jesus na índia e no tibete (sec. XVI-XVIII)

Em 1510, a ilha de Goa, na costa do subcontinente indiano, foi
ocupada por portugueses. Dezesseis anos depois, o norte da
Índia foi invadido por um exército
do Afeganistão e da Ásia Central,
comandado por um turco chamado Babur (1483-1530). Babur
fundaria a dinastia Mogol, que
seria de fato estabelecida por seu
neto Akbar(1556-1605), através
de franco processo de expansão
territorial e promulgação de varias
reformas econômicas e sociais.
SUMÁRIO: Retórica e política: a
atuação dialógica dos missionários
da Companhia de Jesus na Corte
Mogol (1580-1583)
AUTOR: Bruna Soalheiro
PÁGINAS: 364
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/11
PESO: 0,430
ISBN: 9788546214198
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Expedição Científica
Roosevelt-Rondon
Um ex-presidente americano e um coronel
do exército brasileiro em uma Odisseia pelos
Sertões de Mato Grosso e Floresta Amazônica

Sobre(vivências) no Velho Chico

Palavras de Revolução e Guerra

O Trabalho dos Pescadores Artesanais de São
Francisco-MG (1960-2014)

Discursos da Imprensa Paulista em 1932

O presente livro propõe discutir
as formas de sobrevivência de
pescadores artesanais no rio São
Francisco, prioritariamente os
da cidade norte-mineira de São
Francisco. Cuidar de suas famílias, conseguir sustento para os
filhos, lutar pelo acesso à pesca ou
mesmo utilizar de uma sabedoria
construída na lida diária no Velho
Chico tem se apresentado nas últimas décadas como práticas permeadas de desa¬os, uma vez que a
fartura de peixe de outros tempos
não mais existe nos tempos atuais.

Tornou-se cômodo, em análises
cotidianas de processos políticos,
classificar este ou aquele grupo
envolvido em manifestações e
movimentos políticos de “massa
de manobra” ao percebermos que
suas lideranças não são das mais
transparentes em seus objetivos.
Entretanto, apesar de um tom
crítico, esse tipo de conclusão nem
sempre é suficiente para entender
um episódio histórico. A Revolução
Constitucionalista de 1932 normalmente é explicada como uma
reação das elites paulistas à Revolução de 1930, por vários motivos.

SUMÁRIO: Cândido Mariano da Silva Rondon; A filosofia positivista;
Theodore Roosevelt; A expedição.

SUMÁRIO: São Francisco – a “Cidade Crepúsculo” em questão; Na
fartura e na escassez: modos de
vida e de trabalho dos pescadores
artesanais de São Francisco.

SUMÁRIO: Os “órgãos da revolução” / a “trincheira espiritual”;O
movimento constitucionalista descrito como revolução de 1932.

AUTOR: Sérgio Luiz Augusto De
Andrade De Almeida
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PESO: 0,280
ISBN:9788546213160

AUTOR: Roberto Mendes Ramos
Pereira
PÁGINAS: 300
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PESO: 0,369
ISBN:9788546211586

AUTOR: Lucas Palma Mistrello
PÁGINAS: 284
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PESO: 0,340
ISBN: 9788546212224

Em 1913, o ex-presidente Roosevelt aceitou o convite do Brasil e
da Argentina de vir a América do
Sul realizar conferências, decidiu também que iria conhecer o
Amazonas. Planejou uma expedição cientí¬ca cuja ¬nalidade seria
estudar a fauna daquela região e
recolher exemplares para o acervo
do Museu de História Natural de
Nova York. No Brasil, Candido
Rondon, então Coronel do Exército,
foi designado para acompanhar a
expedição que percorreu o desconhecido rio da Dúvida.
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Tecituras das Cidades
História, Memória e Religião

Tecituras das Cidades: História,
Memória e Religião é um livro que
conquista lentamente, mas de forma definitiva o leitor, pois desperta
nele memórias adormecidas juntamente com a percepção de que
suas memórias pessoais se constituem e transformam ao longo do
tempo, fecundadas por elementos
diversos. Deixando claro que a
memória não é cumulativa, não se
alimenta apenas dos fatos vividos
no tempo, mas se modifica a partir
das percepções que as vivências
vão proporcionando.

A Festa do Divino Espírito Santo
em Paraty

Intelectuais Feministas no Brasil
dos Anos 1960

Entre o Religioso e o Secular

Carmen da Silva, Heleieth Saffioti e Rose
Marie Muraro

A festa em seu sentido abrangente deve ser compreendida como
um texto a ser interpretado. Ao se
decifrar a escrita que ela inscreve
no espaço e no tempo, a festa nos
permite ler, por meio dela própria, o que a sociedade diz sobre
si mesma, mas na linguagem que
lhe é própria, a das formas sensíveis de que é feita a arte. A festa
é capaz de expressar uma ordem
moral e social que evidencia
hierarquias de riqueza, prestigio e
poder, mas não somente.

SUMÁRIO: Congresso Eucarístico Diocesano de Santos (1941):
restauração através da instrução
religiosa; As metamorfoses da
urbanização. um estudo SOBRE A
Festa de Nossa Sra.

SUMÁRIO: Os camininhos do
divino: do além-mar para o Brasil;
As origens da festa do Divino; De
Portugal para o Brasil: A Festa do
Divino no Rio de Janeiro.

AUTOR: Edgar Da Silva Gomes
PÁGINAS: 296
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/18
PESO: 0,410
ISBN:9788546210510

AUTOR: Diego Santos Barbosa
PÁGINAS: 204
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/18
PESO: 0,255
ISBN:9788546209972
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O livro “Intelectuais Feministas
no Brasil dos anos 1960: Carmen
da Silva, Heleieth Saffioti e Rose
Marie Muraro”, é resultado não
apenas de sua tese de doutorado,
mas da militância intelectual da
professora e pesquisadora Natalia
Pietra Méndez. O texto chega em
um momento muito importante
para a afirmação de uma luta política que está longe de terminar.
SUMÁRIO: Aproximações com o
feminismo; A década de 1960: a
insurreição do “segundo sexo”; O
pensamento intelectual feminista
no Brasil contemporâneo: primeiros percursos.

AUTOR: Natalia Pietra Méndez
PÁGINAS: 300
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,500
ISBN:9788546211081
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“Déspota, Tirano e Arbitrário”

Cultura Escrita em Debate

“Manter Sadia a Criança Sã”

O Governo de Lobo de Saldanha na Capitania
de São Paulo (1775-1782)

Reflexões sobre o Império Português na América – Séculos XVI a XIX

As Políticas Públicas de Saúde Materno-Infantil no Piauí de 1930 a 1945

Este livro sobre Martim Lopes
Lobo de Saldanha, governador
da capitania de São Paulo entre
1775-1782, coloca o leitor diante
das histórias do Brasil meridional e das províncias platinas. Sua
formação militar nas lutas de
definição das fronteiras ibéricas
na Europa o habilitou para exercer
missão semelhante nas fronteiras
ibéricas na América e São Paulo
foi sua base de atuação.

A cultura escrita, manuscrita e
impressa, no mundo luso-brasileiro do Antigo Regime, tem motivado
inúmeros estudos nas últimas
décadas. Ela é objeto deste livro,
que reúne textos apresentados no
VII Simpósio Nacional de História
Cultural – Escritas, circulação,
leituras e recepções, realizado na
Universidade de São Paulo, em
2014.

O trabalho da Profa. Dra. Joseanne
Zingleara trouxe para debate um
dos períodos mais ricos da história
republicana brasileira: O governo
Vargas (1930-1945). Mostra que
nesse governo sujeitos e valores
pouco destacados na Primeira
República passaram a integrar a
agenda política nacional, a exemplo das mulheres e crianças e de
bens jurídicos como a educação e
a saúde pública.

SUMÁRIO:O Governo de Martim Lopes Lobo de Saldanha na
Capitania de São Paulo; História e
Historiografia – Uma capitania e
seu “tirano” governador; Conflitos
de poderes na Capitania de São
Paulo.

AUTOR: Lorena Leite
PÁGINAS: 240
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/18
PESO: 0,280
ISBN:9788546212965
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SUMÁRIO: Cultura material da
escrita ou o texto como artefato;
Vividez e verdade nas cartas de Pe.
Antônio Vieira: o uso da ecfrase na
“Relação da Missão da Serra de
Ibiapaba”; O lugar social da correspondência no século XVI.

AUTOR: Adriana Angelita Da Conceição
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/18
PESO: 0,260
ISBN:9788546210060
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SUMÁRIO: As primeiras iniciativas
piauienses de saúde pública materno-infantil; Políticos e médicos
em defesa de um novo país: o
debate sobre a saúde de mães e
crianças no Piauí.

AUTOR: Joseanne Zingleara Soares Marinho
PÁGINAS: 368
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,430
ISBN:9788546212774
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Conexões e Reflexões Sobre
História

O Lado Desanimado do Desenho
Animado

A maneira como o historiador
descreve a história é, também,
uma forma histórica. Isto porque
todos os modelos, teorias, princípios, leis e formulações metodológicas possuem em si mesmo
um forte componente ideológico.
Essa carga ideológica resulta da
própria maneira de pensar dos
historiadores, pois eles raciocinam
de acordo com as suas respectivas
formações acadêmicas, histórias
pessoais, maneira de formular
pensamento, raciocínios, lógicas,
etc., todas elas com forte presença
de matizes ideológicas.

O Olhar do Espetáculo Para a Sociedade: Guy
Debord e os Jetsons

SUMÁRIO: A história da história. A
história como ciência; EM busca da
verdade; Quebrando paradigmas;
Despolarização; Sobre personagens, atos e autores.
AUTOR: Tomislav Rodrigues Femenick
PÁGINAS: 284
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAR/18
PESO: 0,440
ISBN:9788546211845
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O desenho animado é uma delícia
para os amantes desta arte. Cor,
imagem, som e narrativas envolventes buscam em nós a criança que não deve desaparecer e
despertam envolvimento genuíno e
um enorme potencial imaginativo.
Por causa do desenho animado
muitos já foram, heróis, amigos,
príncipes e princesas, vilões, reis
e rainhas, bruxas e magos, mas
nada deve substituir ou calar a
capacidade de perceber a mensagem, a essência, as entrelinhas de
cada produção.
SUMÁRIO: Desenhos animados
e as crianças; The Jetsons como
espectro da sociedade; Desenho
animado e Guy Debord: o mundo
do espetáculo.
AUTOR: Marcia Maria Arco E Flexa
Ferreira Da Costa
PÁGINAS: 164
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/18
PESO: 0,200
ISBN:9788546213818
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Trento em Movimento
Contexto e Permanências

Este livro, composto de seis estudos, é resultado do I Encontro do
Núcleo de Estudos de História do
Catolicismo. O objetivo do evento foi o de realizar um estudo de
aprofundamento crítico sobre o
Concílio de Trento (1545-1563).
Na atualidade, diversos grupos
religiosos apresentam em seudiscurso alguma temática referente
ao Concílio. O evento e este livro,
mais ainda, procurou priorizar
determinadas temáticas para a
discussão.
SUMÁRIO: Latrão IV (1215):
antecedentes dos debates reformistas?; Século XVI: antecedentes
políticos do concílio de Trento;
Trento, o concílio e seus desdobramentos no Brasil.
AUTOR: Ney De Souza
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/18
PESO: 0,200
ISBN:9788546211777

História

196

Ciências Humanas

A Hollywood da Boa Vizinhança

Arranjos de Vida

Imagens do Brasil em Documentários Norte-Americanos na Segunda Guerra

Escravidão e Liberdade nos Tribunais de
Mariana, Minas Gerais

Durante a Segunda Guerra, a política intervencionista norte-americana na América Latina abriu espaço para uma nova diplomacia de
reciprocidade e cooperação hemisférica, envolvida em um discurso
de aproximação das Américas. A
Hollywood da Boa Vizinhança apresenta um estudo das mudanças
diplomáticas, políticas e culturais
ocorridas entre Brasil e Estados
Unidos neste período marcante da
história do século XX.

O trabalho que ora se apresenta consiste em uma importante
contribuição para todos os pesquisadores interessado no estudo dos
embates envolvendo a abolição da
escravatura durante a segunda
metade do século XIX, bem como
para aqueles voltados à compreensão da sociedade mineira do
período, especialmente do termo
da cidade de Mariana. De fato, a
articulação de ambas as perspectivas permite que se avaliem
aspectos do abolicionismo em uma
região específica do Brasil.

SUMÁRIO: A política de aproximação dos Estados Unidos com a
América Latina; O OCIAA e seus
filmes educativos: a América unida
na guerra.

AUTOR: Fernanda Lima Rabelo
PÁGINAS: 224
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/18
PESO: 0,285
ISBN:9788546211487
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SUMÁRIO: “Espera receber mercê”: estado, leis e escravidão na
segunda metade do século XIX; e
2. Senhores, escravos e práticas
jurídicas.
AUTOR: Marileide Lázara Cassoli
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,270
ISBN:9788546211739
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A Prática da História Intelectual e
dos Intelectuais
Ideias, Movimentos e Ações

Com os mesmos critérios e objetivos do primeiro volume, procurouse, neste segundo, demonstrar
algumas das práticas de pesquisa
da história intelectual e da história
dos intelectuais. Os textos demarcam os procedimentos metodológicos de Roger Chartier no que
diz respeito à história intelectual
e à história cultural; aproximam a
produção de Jörn Rüsen e Pierre
Bourdieu para se pensar o “campo
intelectual”, a produção de “bens
simbólicos” e a formação do “habitus”, em meio ao movimento da
“consciência histórica”.
SUMÁRIO: Peças de um mosaico:
uma prática de pesquisa para o
exercício da história dos intelectuais.
AUTOR: Diogo Da Silva Roiz
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/18
PESO: 0,280
ISBN:9788546211029
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Leituras Afro-Brasileiras:
Volume 1

Leituras afro-brasileiras:
volume 2

Ressignificações Afrodiásporicas Diante da
Condição Escravizada no Brasil

Contribuições Afrodiaspóricas e a Formação
da Sociedade Brasileira

Em criteriosas leituras relacionadas a culturas africanas em
diáspora, esmiuçando atenções
a religiosidades afro-brasileiras
por parte de vários estudiosos,
debatendo com mestrandos e
doutorandos da Pós-Graduação
em Ciência da Religião da PUC-SP,
o Prof. Ênio José da Costa Brito
traz a público o primeiro volume
de suas reflexões de muitos anos,
em variados suportes.

Em país que, com tristeza, sentimos ainda estar imerso, enredado em privilégios senhoriais
e patriarcais, mais um esforço
para rompermos “qualidades do
colonialismo” que perduram em
nossas culturas de olhos voltados
ao exterior, olhando para dentro
do Brasil e de nós mesmos. Como
contextualizou Michel de Certeau,
a letra – inicialmente usada para
leitura e interpretações de sermões e parábolas bíblicas – com a
“descoberta” do Novo Mundo.

SUMÁRIO: Reavivando a memória;
A escravidão nas províncias; As
respostas dos cativos; Os cativos
e a lei; O verbo resistir e seus diversos modos; Capítulo 6: Famílias
escravas; A religiosidade escrava.
AUTOR: Ênio José Da Costa Brito
PÁGINAS: 232
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/18
PESO: 0,275
ISBN:9788546212323
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SUMÁRIO: Novas identidades
sociorreligiosas – África e Brasil;
Capítulo A Corte, Campo dos Goitacases, Vale do Paraíba.

AUTOR: Ênio José Da Costa Brito
PÁGINAS: 252
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PESO: 0,185
ISBN:9788546213771
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A Colônia em Perspectiva
Pesquisas e Análises sobre o Brasil (XVI-XIX)

Converter, comprar, orar, escravizar, obedecer, questionar, legislar,
administrar, julgar, plantar, vender,
colonizar, governar.... Inúmeros
verbos trazem junto a si verdadeiras imagens sobre o passado
colonial brasileiro e também sobre
as inúmeras relações e modos
de vida que conviviam por estas
paragens. Fenômenos que produziam os mais diversos arranjos
regionais, ao mesmo tempo em
que sintetizavam aspectos comuns
às diferentes paragens do Império
Português.
SUMÁRIO: Entre o “defeito” e
a honra: limpeza de sangue e
Familiares do Santo Ofício (Bahia –
1681-1750).

AUTOR: Maria Isabel De Siqueira
PÁGINAS: 388
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/18
PESO: 0,640
ISBN:9788546211524
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Imagens e Propaganda Política na
Ditadura Civil-Militar (1964-1979)
Tópicos de Pesquisa

Os cinejornais no período da ditadura civil-militar, produzidos pela
Agência Nacional – órgão oficial
de notícias do Estado brasileiro
– entre 1964 e 1979, são fontes
importantes para a compreensão
da imagem pública produzida pelo
regime ditatorial. As imagens e
as narrativas em tela revelam a
utopia autoritária e modernizadora
que atravessou a ditadura brasileira.
SUMÁRIO: Da expressão ao conhecimento: implicações entre o
cinema e a realidade; A imagem
pública dada ditadura civil-militar
nas lentes dos cinejornais dada
Agência Nacional (1964-1979).

AUTOR: Tatyana De Amaral Maia
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,170
ISBN:9788546212743
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O Sindicato Que a Ditadura Queria
O Ministério do Trabalho no governo Castelo
Branco (1964-1967)

Uma vez no poder, os militares
e seus aliados civis, entre eles a
imensa maioria do empresariado e
das lideranças patronais, precisaram enfrentar e tentar “resolver”
a questão sindical e trabalhista. A
repressão e violência foi a resposta
mais imediata, mas a “operação
limpeza”, que procurava varrer do
movimento sindical a influência
comunista, socialista e nacionalista de esquerda em geral, não era
suficiente.
SUMÁRIO: Arnaldo Sussekind: um
ministro entre a tradição varguista
e a nova política econômica (19641965); A força da repressão nos
sindicatos e no ministério; Peracchi Barcelos e Nascimento e Silva:
o militar e o técnico (1966-1967).

Linguagens da Identidade e da
Diferença no Mundo
Ibero-americano (1750-1890)
Tal como se refere num dos capítulos deste livro, a razão de ser da
história conceptual foi a de ajudar
os historiadores a distinguir com
maior clareza a sua linguagem
analítica daquela utilizada nas
fontes que estudam. O projecto
sobre Linguagens da identidade
e da diferença: classes, corporações, castas e raças, 1750-1870,
reporta-se a um tempo de mudança política e cultural no qual se
pretenderam questionar classificações sociais inscritas na ordem
jurídica e identidades territoriais
que se reputavam particularistas.
SUMÁRIO: Entre categorias e autorrepresentações: uma reflexão
sobre identidades étnicas, sociais
e territoriais no mundo Ibero-americano (1750-1870).

AUTOR: Heliene Chaves Nagasava
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,320
ISBN:9788546213696

AUTOR: Lucia Maria Bastos Pereira Das Neves
PÁGINAS: 324
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/18
PESO: 0,500
ISBN:9788546212538
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A Companhia de Jesus na Cidade
do Rio de Janeiro
O Caso do Engenho Velho, Século XVIII

Essencial na formação e manutenção das sociedades que faziam
parte do império português, a
Companhia de Jesus desenvolveu
formas diferentes de inserções de
acordo com a região onde estava. Na América portuguesa eram
administradores de suas propriedades e senhores de terras e de
cativos, ao mesmo tempo em que
eram membros de um universo
religioso, possuindo, como tal,
dogmas e comportamentos específicos que a sociedade, de uma
forma ou de outra, esperava que
eles seguissem.
SUMÁRIO: Os anos iniciais da
Companhia de Jesus no Rio de
Janeiro.
AUTOR: Marcia Sueli Amantino
PÁGINAS: 320
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,500
ISBN:9788546212514
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Imaginários, Poderes e Saberes

Memórias da Exclusão

História Medieval e Moderna em Debate

Narrativas de Ex-portadores do Mal de
Hansen na Cidade de Bauru (1945 - 1969)

Este livro problematiza os tênues
limites espaço-temporais entre o
medievo e a modernidade explorando temas, fontes e problemas
assentados na longa duração
procurando surpreender os imaginários, os poderes e os saberes
configurados no período que se
convencionou chamar de Idade
Média, em suas especificidades
históricas, permanências, características e inovações fundamentais
para a compreensão de nossa
realidade contemporânea.
SUMÁRIO: O Longo Século XIII;
Sentido e Valor da Riqueza Comercial e Financeira no Pensamento
Franciscano (Séculos XIII-XV); Os
Judeus em Portugal em Tempos
Medievais.
AUTOR: Gilberto Cézar De Noronha
PÁGINAS: 380
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/18
PESO: 0,500
ISBN:9788546212880
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Memórias da exclusão: narrativas de ex-portadores do Mal de
Hansen em Bauru (1945 – 1969) é
resultado da pesquisa desenvolvida durante o doutorado em História e Sociedade Social pela Unesp/
Assis. Aqui são apresentadas as
memórias de pessoas que viveram e trabalharam em um antigo
leprosário na cidade de Bauru, no
interior de São Paulo, entre 1945 e
o final da década de 1960. Visando
a proteção do restante da população paulista de uma endemia de
lepra (hanseníase).
SUMÁRIO: O “Modelo Paulista” e
seus mecanismos de legitimação;
Aimorés: espaços de disciplina e a
disciplina nos espaços; “Ruins do
sangue”: a doença como parte da
identidade.
AUTOR: Carla Lisboa Porto
PÁGINAS: 264
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/18
PESO: 0,400
ISBN:9788546212347
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De Chegadas e Partidas
Migrações e Trajetórias de Vidas de
Portugueses no Pará (1800-1850)

Este livro estuda as dinâmicas
migratórias portuguesas para o
Pará entre os anos de 1800 a 1850,
analisando, em especial, o fluxo
e o perfil desses deslocamentos,
bem como as redes e as trajetórias
pessoais e familiares. O período,
escolhido pelo autor, entre 1800 e
1850, é marcado por acontecimentos que envolveram o processo de
independência, a adesão do Pará
e a Cabanagem, movimentos políticos marcados fortemente pelo
antilusitanismo.
SUMÁRIO: De Portugal ao Pará:
da mercê do Estado às iniciativas
pessoais; Portugueses no Pará,
estabelecimentos e formas de
inserção social.

AUTOR: Luiz Antonio Valente Guimarães
PÁGINAS: 436
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: AGO/18
PESO: 0,690
ISBN:9788546213023
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Os Índios e a Colonização na
Antiga Capitania de Porto Seguro

Portugal, 1385, Quando Um Reino
Fez Seu Rei

Políticas Indigenistas e Políticas Indígenas no
Tempo do Diretório Pombalino

Neste livro, propomos uma discussão sobre legitimidade e fontes do
Direito aplicada ao contexto das
Cortes de Coimbra de 1385 que
elegeriam rei, D. João I de Avis. A
sua sociedade política, consciente
de sua indispensabilidade viu seus
princípios validados pelos juristas
transformando-os em argumentos reconhecidos de legitimidade.
Acompanhamos este enredo procurando compreender as tensões
entre conservação e mudança,
características dos momentos
de crise dinástica como esta aqui
analisada.

Este livro apresenta, ao mergulhar
no contexto das reformas dom
José I, um projeto de colonização
que a coroa portuguesa formulou
para fazer da antiga Capitania de
Porto Seguro um celeiro de víveres
para alimentar Salvador e Rio de
Janeiro, fazendo das populações
indígenas os principais agentes da
ocupação territorial, da produção
econômica e da administração
colonial.
SUMÁRIO: Uma capitania reformada: a política reformista josefina e
o redimensionamento da colonização em porto seguro;“Aproveitar toda aquela gente que ainda
resta”: a Nova Ouvidoria de Porto
Seguro e a política indigenista
pombalina.

SUMÁRIO: Diálogos encobertos ou
insuspeitos; Cultura jurídica medieval: origens e limites; Conceito
nobiliárquico de Direito feudal e a
Reconquista.

AUTOR: Francisco Eduardo Torres
Cancela
PÁGINAS: 372
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,430
ISBN:9788546212828

AUTOR: Fátima Regina Fernandes
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PESO: 0,220
ISBN:9788546213672
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Leituras de Fronteiras

Leituras de Fronteiras

Leituras de Fronteiras

Contribuições Transdisciplinares

Novas Achegas

Trajetórias, Histórias e Territórios

O sentido de fronteira pode ser
muito mais amplo do que simplesmente a divisão entre lugares.
Uma fronteira pode significar
também barreiras que impedem
pessoas de se conhecer e conviver
em harmonia. Este livro constitui
o primeiro resultado impresso
de quatro seminários intitulados
Leituras de Fronteira, realizados
no Brasil e no Paraguai entre 2012
e 2015. Os textos aqui reunidos
representam admiravelmente o
conjunto do percurso até então realizado pelos referidos seminários.

Fronteira enquanto evento histórico expõe sua relevância a partir
das práticas sociais e culturais,
responsáveis pela mecânica que
coloca em ação múltiplas personagens, cujas performances enunciam infindáveis interesses. E é a
partir dessa movimentação ao longo do tempo que a fronteira adquiriu condição de lugar dos limites
e das possibilidades, importando
fortemente sobre a enunciação do
conceito anteriormente definido
e definidor, agora como conceito
aberto e de difícil lacração.

O livro traz escritos a respeito de
experiências, inter, multi e transdisciplinares de pesquisas acadêmicas consolidadas, apresentadas e discutidas no V Seminário
Leituras de Fronteiras em Ponta
Porã-MS, no final de 2017. Tem
como objetivo dar continuidade às
compreensões sobre diversidade
e variedade no tratamento das
fronteiras, dadas com histórias
escritas, trajetórias e rotas percorridas, perpassando por territórios
e locais de vivência em diferentes
temporalidades e perspectivas.

SUMÁRIO: Fronteiras e civilização em José Bonifácio; A religião
como instrumento legitimador da
conquista de fronteira: o mito do
destino manifesto.

SUMÁRIO: a As múltiplas faces da
fronteira Brasil-Paraguai: a educação como intervenção civilizadora;
Selva trágica: entre a civilização e
a barbárie.

SUMÁRIO: O livre comércio entre
Mato Grosso e o Paraguai (18721898); “En los Confines del Paraguay”: a última tentativa para
estabelecer um limite definitivo
entre Espanha e Portugal em 1802.

AUTOR: Ademir Gebara
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PESO: 0,320
ISBN:9788546206278

AUTOR: Ademir Gebara
PÁGINAS: 408
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/17
PESO: 0,590
ISBN:9788546209248

AUTOR: Ademir Gebara
PÁGINAS: 360
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/18
PESO: 0,410
ISBN:9788546212613
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Infância e Seus Lugares

Feitiço Caboclo

Marxismo e Escrita da História

Um Olhar Multidisciplinar

Um Índio Mandingueiro Condenado
Pela Inquisição

Os Intelectuais e a Questão Agrária
no Brasil (1950/1960)

A cada dia os/as pesquisadores/
as descobrem novas fontes para
estudar a infância, tais como processos crimes, jornais, discursos
proferidos por parlamentares na
Câmara e no Senado, livros e teses
de doutoramento de médicos e
advogados, livros produzidos para
crianças, projetos governamentais,
relatórios de Ministros e de Chefes
de Polícia e várias outras fontes
possíveis de encontrar a infância
representada por adultos.
SUMÁRIO: Escola pública do
estado de São Paulo: inclusão ou
exclusão social? Educação escolar dos imigrantes poloneses em
Ponta Gross; O sentimento de infância e a educação infantil: alguns
apontamentos históricos.

Ambientado no Brasil setecentista, o livro delineia as andanças
de Miguel Ferreira Pestana entre
o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, destacando os contatos que
teve com as práticas mágicas e a
religiosidade que circulavam na
América Portuguesa – peças fundamentais para a elucidação das
interações constantes existentes
entre os índios aldeados e o mundo colonial. Quebrando o paradigma do índio passivo e submisso,
alheio às transformações sociais
impostas pela ordem edificada na
América Portuguesa.
SUMÁRIO: De índio aldeado a índio
evadido; Uma nova vida no Recôncavo da Guanabara.

AUTOR: Hélvio Alexandre Mariano
PÁGINAS: 292
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,350
ISBN:9788546211906

AUTOR: Luís Rafael Araújo Corrêa
PÁGINAS: 432
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/18
PESO: 0,690
ISBN:9788546213658
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Com a consolidação da pesquisa
histórica brasileira nas universidades na década de 1970, parte do
conhecimento histórico produzido
em outros ambientes foi relegado a um segundo plano. Tal fato
foi agravado quando esse saber
esteve vinculado ao ideal socialista sufocado pela Ditadura Militar
(1964-1985). As obras de Caio
Prado Júnior e de Alberto Passos
Guimarães foram elaboradas no
contato com o ambiente político
e intelectual em torno do PCB e o
ostracismo foi o destino de parte
dela no pós-1964. mento da historiografia brasileira.
SUMÁRIO: Marxismo e Questão
Agrária; PCB, intelectuais e questão agrária.
AUTOR: Ricardo Oliveira Da Silva
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,245
ISBN:9788546213283
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Os Sentidos da Administração

Francisco Congo

Oficiais e Ação Política no Rio de Janeiro
(1808-1821)

As Desventuras de um Africano Escravizado
no Rio de Janeiro

A chegada da corte portuguesa em
1808 implicou na transferência do
aparato administrativo de Lisboa,
permitindo a D. João governar o
império, a partir do Rio de Janeiro.
Este livro analisa um dos órgãos
então estabelecidos: a Secretaria
de Estado dos Negócios do Brasil.
Em um nível mais recortado se
examina o perfil dos funcionários e
a importância para os homens da
época de integrar os quadros da
administração.

Este livro é sobre Francisco
Congo, um escravo que foi preso,
injustamente, acusado de jogar
capoeira nas ruas cariocas, em
março de 1818. Naquele tempo a
capoeira não era bem vista pelas
autoridades e, embora não fosse
um crime, praticá-la podia causar
sérios problemas. Mas a prisão de
Francisco, numa situação inventada pelos soldados da Guarda
Real, foi apenas uma das muitas
violências que ele sofreu ao longo
de sua vida.

SUMÁRIO: Um panorama das instituições administrativas na corte
tropical; A Secretaria de Estado
dos Negócios do Brasil: estrutura
e funcionamento; A Secretaria de
Estado dos Negócios do Brasil: um
perfil dos oficiais.
AUTOR: Marieta Pinheiro De Carvalho
PÁGINAS: 272
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/18
PESO: 0,330
ISBN:9788546213931
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Dinâmicas Religiosas Transnacionais e Processos Identitários
A Olhares Sócio-Antropológicos e Multiculturais Sobre o Fenômeno Religioso

O presente livro é indispensável
para os estudiosos do fenômeno
religioso contemporâneo no Brasil
e na América Hispânica. O novo
pluralismo religioso e cultural
da macrorregião exige perspectivas e metodologias inovadoras
e multidisciplinares de pesquisa,
tais como esta compilação plural
e bilíngue oferece aos leitores e
leitoras.

SUMÁRIO: De volta à áfrica; Da
captura à travessia; Terra à vista;
O desembarque; O cais do valongo;
A vida na cidade; Lá vem a polícia;
O desfecho de uma história sem
fim.

SUMÁRIO: Memoria Viva: “La Tragedia - Milagro de los Andes” en
una etnografía del grupo de seguidores. Caveiras que falam: religiosidade e identidade mexicana; 3.
Evangélicos em região fronteiriça:
processos identitários, dinâmica e
fluxos religiosos.

AUTOR: Rossana Agostinho Nunes
PÁGINAS: 76
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PESO: 0,125
ISBN:9788546214624

AUTOR: Ana Keila Mosca Pinezi
PÁGINAS: 336
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PESO: 0,410
ISBN: 9788546214662
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Governança no Ultramar

Condominium

Igreja, Estado e Poder

Conflitos e Descaminhos no Rio de Janeiro
(c. 1700 – c.1750)

Práticas de Sociabilidade e Propriedade de
Terra - Vale do São Francisco – Império do
Brasil

As Relações entre a Igreja e o Estado no
Brasil

É sugerido o governador de capitania como personagem para se
entender a prática governativa,
onde são tratados inúmeros temas
do cotidiano administrativo de uma
colônia. Neste sentido é examinada a capitania do Rio de Janeiro,
como uma das mais importantes
no século XVIII, tanto como zona
de contato com as minas de ouro
do Estado do Brasil, quanto porto
principal de comunicação com o
reino, em Lisboa.
SUMÁRIO: Uma análise do governo colonial; Governar fronteiras.
A Colônia do Sacramento e as
fronteiras do Império Português;
Portos: ancoradouros dos descaminhas.

AUTOR: Victor Hugo Abril
PÁGINAS: 272
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/18
PESO: 0,330
ISBN:9788546209729
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Condominium destaca-se por trazer um estudo inovador, visto que
os condomínios privados foram
uma das faces da reprodução de
latifúndios no Vale do São Francisco. Este trabalho traz à tona
uma lacuna enorme da historiografia Oitocentista. Adaptado das
pesquisas da tese da professora
Maria Ferreira, o livro oferece uma
aprimorada narrativa das práticas
de sociabilidade que cercavam fazendas em quase todo o Nordeste.
SUMÁRIO: Registros de famílias:
Uma trama de usos e costumes
Oitocentista; Um perfil social e
econômico dos coproprietários de
terras de Floresta e de Tacaratú;
Nos espaços e no tempo
AUTOR: Maria Do Bom Parto Ferreira Burlamaqui Proa
PÁGINAS: 252
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/17
PESO: 0,185
ISBN:9788546210848
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Este livro analisa as relações entre
a Igreja e o Estado no Brasil
tomando por marcos divisores as
transformações advindas do
Concílio Vaticano II, das Conferências Episcopais Latino-Americanas
de Medellín (1968) e de Puebla
(1979), da Teologia da
Libertação, da ação das CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) e
da Pastoral Operária.
SUMÁRIO: A igreja e Estado no
Brasil: uma trajetória histórica; O
Estado, a Igreja e o socialismo no
Brasil nos anos 1960 e 1970; Igreja
católica, teologia da libertação,
pastorais e política.

AUTOR: Gilberto Aparecido Angelozzi
PÁGINAS: 236
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/17
PESO: 0,275
ISBN:9788546207213
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Modernidade em Desalinho

História e Cultura

Costumes, Cotidiano e Linguagens na Obra
Humorística de Raul Pederneiras (18981936)

Práticas de Pesquisas

Raul Pederneiras foi identificado
como um dos principais nomes
brasileiros da caricatura e das
artes gráficas que lhe são próximas, incluindo os quadrinhos.
O rigoroso trabalho de Rogério
Souza Silva acompanha exaustivamente o percurso do autor.
Ao invés de um nome secundário
num campo artístico considerado
inferior, o que se vê nestas páginas
é um multi-artista, que contribuiu
largamente para a modernidade
do traço caricatural entre nós.
SUMÁRIO: Raul Pederneiras e as
Ruas que Levam à Modernidade;
Uno e Múltiplo: Raul Pederneiras e
Todas as suas “Artes”; Raul Pederneiras e os Costumes Políticos.
AUTOR: Rogério Souza Silva
PÁGINAS: 592
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/17
PESO: 0,950
ISBN:9788546207497
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Os textos que compõem esta coletânea são resultados de pesquisas,
cujo objetivo foi o de apreender
determinadas práticas sociais de
sujeitos que protagonizaram a
construção de realidades tecidas
no campo das religiosidades afro
brasileiras; do patrimônio histórico e cultural; do teatro no contexto da ditadura civil militar; das
relações de gênero e sua interface
com o campo da musicalidade,
da justiça ou da conjugalidade; da
construção de identidades, tendo
como fonte de estudo a literatura,
descortinando assim experiências
temporais pelo viés da cultura.

O Piauí em Tempos de Segunda
Guerra
Mobilização Local e as Experiências do
Contingente Piauiense da FEB

O livro O Piauí em Tempos de
Segunda Guerra é uma valiosa
contribuição à historiografia. Primeiramente, por dar visibilidade
a um tema de grande relevância,
que é a participação de brasileiros
na Segunda Guerra, sobretudo por
tratar como isso foi vivenciado no
Piauí, realçando o protagonismo
dos ex-combatentes da FEB, situados no contingente piauiense.

SUMÁRIO: Processos-crime: entre
fatos e fábulas. A construção da
criminosa na Província de Goiás no
século XIX.

SUMÁRIO: A mobilização de guerra no Piauí: entre a produção da
propaganda política e o consumo
social; Arregimentando forças de
terra, mar e ar: a mobilização militar no Piauí em tempos de Segunda Guerra; O contingente piauiense da FEB: história e memória.

AUTOR: Maria Do Espírito Santo
Rosa Cavalcante Ribeiro
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/17
PESO: 0,225
ISBN:9788546207909

AUTOR: Clarice Helena Santiago
Lira
PÁGINAS: 220
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/17
PESO: 0,240
ISBN:9788546207152
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A Monarquia no Cinema Brasileiro

A Construção da Liberdade

Lembranças de uma Guerra

Metodologia e Análise de Filmes Históricos

Vivências da Escravidão e do Pós-Abolição

O livro A monarquia no cinema
brasileiro: metodologia e análise
de filmes históricos, analisa os filmes Carlota Joaquina, a princesa
do Brazil, (Carla Camurati, 1995)
e Independência ou morte (Carlos
Coimbra, 1972) propondo comparações que consideram suas semelhanças temáticas e, ao mesmo
tempo, grandes distâncias estéticas. Tais filmes, donos de grandes
repercussões em suas épocas e
posteriormente, criam imagens
potentes da incipiente presença da
Família Real Portuguesa no Brasil.
Mas o livro não para por aí.

O estudo da abolição no Brasil é
uma das linhas de pesquisa mais
importantes da historiografia brasileira. Como entender este momento significativo na história do
país que recebeu mais africanos
que qualquer outro e foi o último a
abolir o cativeiro, é o que preocupa
os historiadores há décadas. Este
livro, fruto de pesquisa meticulosa em documentos inéditos civis,
eclesiásticos, judiciários, administrativos e políticos, nos revela as
casas da zona Metalúrgica-Mantiqueira de Minas Gerais, especificamente, o município de Mariana.

Apropriações Políticas das Memórias
Históricas da Guerra Cisplatina ou Guerra
del Brasil

SUMÁRIO: O discurso cinematográfico em Independência ou morte e Carlota Joaquina; O processo
de produção dos filmes; Transcriações da Monarquia.

SUMÁRIO: Construindo a liberdade; As dinâmicas escravistas
do termo de Mariana, 1871-1888;
OS nomes, as terras, a liberdade;
“Fragmentos” de liberdade.

AUTOR: Vitória Azevedo Da Fonseca
PÁGINAS: 236
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/17
PESO: 0,275
ISBN:9788546209019

AUTOR: Marileide Lázara Cassoli
PÁGINAS: 356
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/17
PESO: 0,410
ISBN:9788546208685
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Transpondo as fronteiras do tradicional, Roberta Teixeira Gonçalves conta a história da Guerra da
Cisplatina através de novas fontes,
particularmente, a documentação memorialista, renegada pela
história durante muitos anos. Ao
longo de cinco capítulos, Roberta vai demonstrando a tessitura
política que sustenta o confronto e
a cultura política prevalecente em
cada país, realçando as imbricadas
relações entre as nações envolvidas. Confrontando narrativas
opostas e identificando as pertinências, cria discurso claro, lógico
e bem fundamentado.
SUMÁRIO: Entre a política e a história: a Guerra Cisplatina em pauta
(1825-1828).
AUTOR: Roberta Teixeira Gonçalves
PÁGINAS: 328
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: NOV/17
PESO: 0,520
ISBN:9788546207961
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Tecendo Histórias

Um Herói nas Entrelinhas

Resistência e Compaixão

Memória, Verdade e Direitos Humanos

Diário de Íntimo de José Vieira Couto de
Magalhães (1880-1887)

O Catolicismo Social de Dom Waldyr
Calheiros de Novaes

Esta obra proporciona uma análise
do Diário Íntimo de José Vieira
Couto de Magalhães. Um “herói”
do período Imperial, que possuía
diversas facetas e era, acima de
tudo, um homem comum, com desejos e medos. O livro vasculha a
intimidade de Couto de Magalhães,
observando o desnivelar do homem forte, a preocupação excessiva em não adoecer e seu olhar
desafiador, valoroso e respeitoso
aos “amantes do mesmo sexo”.

”Amém, Aleluia!” era o lema de D.
Waldyr que inspirou sua trajetória
pastoral e política, relevando sua
entrega aos projetos do Pai. Ele
tinha consciência da responsabilidade do bispo de uma cidade-operária onde o capital massacra
o trabalho e assumiu a missão,
concretizando em vida a opção
pelos pobres e assumindo os riscos dessa escolha: perseguição e
certeza da ressurreição e vitória!
A obra do historiador Luiz Mangea,
descreve a trajetória do bispo e de
uma Igreja da Libertação.

Cientes de que a pesquisa é
imprescindível para a produção
científica, esta coletânea é um
espaço no qual os autores, a partir
de diferentes lugares de fala, na
medida em que são oriundos de
diferentes universidades brasileiras, tecem debates acerca das
possibilidades de abordagens de
pesquisas a partir da história oral
e suas interfaces com os direitos
humanos, a memória e a verdade,
configuradas nos diversos objetos
de pesquisas pertinentes às ciências humanas e sociais.
SUMÁRIO: a Representações
de mulheres no movimento de
guerrilha urbana no eixo Goiânia-Brasília; Em busca da verdade:
mulheres, crianças e deficientes;
Ditadura militar no Brasil.
AUTOR: Eloísa Pereira Barroso
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/17
PESO: 0,265
ISBN:9788546210268
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SUMÁRIO: O Genêro Autobiográfico: as Especificidades do Diário
Íntimo; Um herói nas malhas da
sensualidade; A Medicina Hipocrática: uma forma de controle
corporal.

SUMÁRIO: A formação de um
bispo social; As ações religiosas e
sociais desenvolvidas por D. Waldyr; A atuação política do bispo D.
Waldyr frente à Diocese de Barra
do Piraí/Volta Redonda.

AUTOR: Patrícia Simone De Araujo
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/17
PESO: 0,255
ISBN:9788546206797

AUTOR: Luiz Fernando Mangea Da
Silva
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/17
PESO: 0,250
ISBN:9788546207046
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Introdução à História e Religião do
“Povo de Israel”
Formação de Identidade e Análise Weberiana Sob o Ponto de Vista de “Povo Pária”

S ”De acordo com Volney J. Berkenbrock, professor do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora
e diretor da Editora Vozes, esta
obra se propõe a olhar o tema sobre nascimento e consolidação do
“Povo de Israel” do ponto de vista
da Ciência da Religião. A autora
conduz o seu texto no sentido de ir
demonstrando elementos decisivos na consciência da construção
de uma religião como identidade
central de um povo.
SUMÁRIO: No princípio” (Gn 1,1)
ou questões geopolíticas e debate
teórico sobre o “povo de Israel”;
“Eis os nomes dos israelitas”.

AUTOR: Andréa Bernardes De
Tassis Ribeiro
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/17
PESO: 0,220
ISBN:9788546207688
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Mercado Central
Modernidades e Resistências Cotidianas no
Rio de Janeiro das Primeiras Décadas da
República

S Um Rio de Janeiro, um Mercado
e uma modernidade inconclusa.
Imagens e textos de uma paisagem urbana em transformação.
Sonhos e expectativas. Projetos
republicanos forjados em ferro e
vidro. E, na beira do mar, erguese o Mercado Novo. Virando as
páginas bem escritas pelo jovem
historiador Vitor Leandro, o leitor
poderá conhecer suas histórias e
seus personagens.
SUMÁRIO: A Municipalidade e o
Mercado: as Principais Praças
de Mercado da Cidade do Rio de
Janeiro nos Séculos XIX e XX; A
Modernidade Republicana no Ventre do Rio; Por Dentro do Mercado.

AUTOR: Vitor Leandro De Souza
PÁGINAS: 204
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/17
PESO: 0,260
ISBN:9788546210282
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O Campo do Historiador na
Revista do Arquivo Municipal
O livro “O campo do historiador
na Revista do Arquivo Municipal”
é resultado de longo trabalho de
pesquisa de Silene Claro. Durante
quase seis anos, a autora se dedicou a obras de especialistas das
mais diferentes áreas em busca de
nuances do conhecimento histórico sobre São Paulo, especialmente
nas páginas da Revista do Arquivo
Municipal de São Paulo, dedicando-se a analisar as concepções
históricas presentes naquele
periódico, além da rede de relacionamento e da cultura histórica dos
autores.
SUMÁRIO: A revista do arquivo
municipal; A RAM em números:
um caleidoscópio intelectual; A
história e a cultura histórica na
RAM.
AUTOR: Silene Ferreira Claro
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/17
PESO: 0,205
ISBN:9788546208975
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Turismo em Terra de Romaria

Famílias em Cativeiro

Um Olhar sobre Bom Jesus da Lapa

A Demografia da Família Escrava em Villa
Bella de Morrinhos (Goiás, 1850-1888)

Esta obra discute dois grandes
fenômenos sociais: turismo e religião. A realização de deslocamentos por motivações religiosas não
é recente, ao contrário, é milenar.
Contudo, na contemporaneidade,
viagens motivadas pela fé e busca
ao sagrado recebem a designação
de Turismo Religioso. Pesquisas
científicas sobre este fenômeno
ainda são incipientes, portanto,
requerem estudos que ajudem na
delimitação das bases conceituais,
dando a este segmento uma identidade própria.
SUMÁRIO: Bom Jesus da Lapa:
terra de romaria; As romarias
e festas de Bom Jesus da Lapa;
Análise dos resultados: turismo
em terra de romaria.
AUTOR: Neivande Dias Da Silva
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/17
PESO: 0,200
ISBN:9788546207374
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Esta obra nos conta um pouco da
história dos escravos, com foco
nas Famílias Escravas, trazendo
à tona nomes, idades e a origem étnica dos escravizados. Os
estudos sobre a Família Escrava
avançam no Brasil, sobretudo com
a colaboração de pesquisadores
competentes e dedicados, que se
lançam sobre essa temática tão
importante para a reconstituição
de nosso passado. Pedro Luiz do
Nascimento Neto fez um estudo
analítico e um profícuo diálogo
com os demais historiadores da
escravidão, especialmente da
família escrava.
SUMÁRIO: A formação histórica de
Goiás; A demografia escrava em
Villa Bella de Morrinhos.
AUTOR: Pedro Luiz Do Nascimento
Neto
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/17
PESO: 0,160
ISBN:9788546207138
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“O Primeiro Motor da
Independência”
Um Patriarca Mineiro Entre a Memória e o
Esquecimento

Os processos de independência
das nações modernas são temas
de investigaçãoespecialmente
complexos. Dado o interesse que
despertaram ao longo do tempo,
sobre estes fenômenos se forma
uma densa teia de memória e
esquecimento capaz de nublar a
visão do historiador. Em vez de
produzir novas perspectivas de
análise, o intérprete corre o risco
de sucumbir à força da memória
cristalizada em certas abordagens.
SUMÁRIO: O Rábula de Mariana; O
deputado às Cortes; O articulador
do Fico; O diplomata e o Conselho
de Estado;José Joaquim da Rocha
e a historiografia oitocentista.
AUTOR: Luana Melo E Silva
PÁGINAS: 168
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/17
PESO: 0,213
ISBN:9788546210787
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Pensamento Latino-Americano e
Justiça Social

A História na Imprensa, a
Imprensa na História

Perspectivas Críticas

Este livro traz um conjunto de
textos no contexto de relação entre
história e imprensa, acessando várias possibilidades de abordagens
de temas que tratam da imprensa
escrita e de textos produzidos pela
imprensa, como metodologias,
construção de memória, debate
sobre gênero, educação e futebol.
O objetivo é estreitar a relação
história/imprensa a partir de
várias vertentes, contribuindo para
estudos historiográficos sobre o
assunto.

Queremos refletir esta encoberta
realidade latino-americana à luz
da feição colonial que o capitalismo assumiu como um todo, tendo
em vista a dinâmica da exclusãosocial sob vários vieses: a questão
ambiental; indígena, de gênero e
raça; bioética; opressão e denúncia da colonialidade; movimentos
sociais; agronegócio e impactos
no processo educativo. Temas que
sinalizam relações assimétricas e
de subjugação ao sistema capitalista periférico.
SUMÁRIO: Entre os caminhos da
América Latina; O programa de
promoção das reformas educacionais na América Latina e Caribe.

SUMÁRIO: A imprensa e a memória: os trabalhadores do Norte de
minas entre o (des)envolvimento
e o Progresso; Gripe espanhola
e a imprensa escrita de Montes
Claros em 1918.

AUTOR: José Ricardo Caetano
Costa
PÁGINAS: 192
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: SET/17
PESO: 0,300
ISBN:9788546209736

AUTOR: Rejane Meireles Amaral
Rodrigues
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/17
PESO: 0,245
ISBN:9788546207282
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Um Maravilhoso Imaginário
Cartografia e Literatura na Baixa Idade
Média e no Renascimento

Neste livro apresentamos como
os Livros de Maravilha, ou Mirabilia, do final da Idade Média, estão
inseridos na antiga tradição de
descrição de lugares fantásticos,
localizados nos extremos do mundo conhecido. Por meio do estudo
detalhado de Livros de Maravilha como As viagens de Jean de
Mandeville e o Libro del Conosçimiento – especialmente estes dois
–, vamos em busca de elementos
comuns entre essas formas de
narrativa.
SUMÁRIO: Uma pequena história
da cartografia medieval; Imaginário e Representação. Permanências Antigas e Medievais. Monstros, povos e maravilhas. Reinos,
ilhas e lugares.
AUTOR: Leonardo Meliani Velloso
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/17
PESO: 0,225
ISBN:9788546209156
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Jornalismo em Tempos
de Ditadura

A Invenção da Atenas
Norte-Rio-Grandense

A Relação da Imprensa com os Ditadores

Um Sertão de História, Poesia e Tradição

Qual foi o posicionamento da imprensa brasileira diante dos fatos
mais emblemáticos da ditadura
civil-militar? Os órgãos de imprensa foram vítimas dos ditadores ou
havia uma relação de simbiose e
promiscuidade entre os donos de
jornais e os governos presididos
pelos generais?
De forma fiel à realidade dos fatos,
o jornalista Bruno Moraes Pereira
da Costa aborda essas e outras
questões, com base em profunda
pesquisa em arquivos da Hemeroteca Digital Brasileira, da Biblioteca Nacional, acervos de jornais da
época e imersão bibliográfica.

Com quantas imagens se faz uma
cidade? A pergunta pode parecer
impossível de ser respondida. No
entanto, quando enunciamos o
nome de algumas cidades, logo
se enfileiram imagens singulares,
fornecendo-nos um mapa mental
de sua fisionomia: Rio de Janeiro, Nova Iorque, Paris e, por que
não, Assú no Rio Grande do Norte.
Assú começou a colecionar este
repertório imagético no período
colonial, com topônimo indígena:
Taba-Assú, aldeia-grande.

SUMÁRIO: Crônica de um golpe
anunciado; A “correção de rumo” e
o choque.
AUTOR: Bruno Moraes Pereira Da
Costa
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/17
PESO: 0,145
ISBN:9788546209651
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SUMÁRIO: A emergencia dos saberes; A poetica do espaço; Espaço
da poesia; A Atenas a beira da
falência.

AUTOR: Roberg Januário Dos
Santos
PÁGINAS: 224
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/17
PESO: 0,285
ISBN:9788546207633
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Qual Desenvolvimento?
Os Debates, Sentidos e Lições da
era Desenvolvimentista

Praticamente varrido de cena nos
anos 1990, a “década neoliberal”, o
ideário desenvolvimentista retornou fortemente nos anos 2000,
trazendo em seu bojo as mais
diversas, generosas e sedutoras
expectativas.
O abrupto e trágico fim desta
experiência brasileira recente, dita
neodesenvolvimentista, em muito
ainda por ser analisada, abriu
um conjunto de dúvidas e questionamentos acerca dos limites e
possibilidades de projetos como
este no país.
SUMÁRIO:Planejamento Estatal e
Desenvolvimento Nacional: Novos
Dispositivos Políticos para Tempos
Turbulentos.

AUTOR: Rafael Rossotto Ioris
PÁGINAS: 408
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/17
PESO: 0,590
ISBN:9788546208777
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Sergio Magalhães e suas
Trincheiras – Nacionalismo,
Trabalhismo e Anti-imperialismo
Uma Biografia Política

Uma biografia política de Sérgio
Magalhães.
Esta obra traz uma contribuição
aos estudos sobre o nacionalismo
e o trabalhismo brasileiros, bem
como acerca do relevante papel
intelectual e político de Sergio
Magalhães.
SUMÁRIO: “Um dos que melhor
conhece os nossos problemas”: o
fascínio pelo sertão, o reconhecimento e os combates parlamentares; “O Brasil virou um quintal
do imperialismo”: o pensamento
político e econômico de Sergio
Magalhães; “Contra a sangria das
riquezas nacionais”.

AUTOR: Roberto Bitencourt Da
Silva
PÁGINAS: 300
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/17
PESO: 0,500
ISBN:9788546207916
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Como Será o Passado?

Direito e Justiça na Amazônia

História, Historiadores e a Comissão
Nacional da Verdade

A Força dos Movimentos Sociais

Como será o passado? História,
historiadores e a Comissão Nacional da Verdade nos conecta com
as complexas tramas que conformam a memória social acerca da
ditadura no Brasil. A obra descortina o processo de criação da
Comissão Nacional da Verdade e a
elaboração de seu Relatório Final,
ao mesmo tempo em que discute
sobre os usos políticos do passado
e os fazeres e práticas dos historiadores.

A inspiração de Terezinha Feitosa ao escolher como tema desua
pesquisa de doutorado a saga da
Família Canuto em sua marcha,
em grande parte semelhante à de
milhões de brasileiros e brasileiras identificados com o trabalho na
terra, ao longo de muitos séculos de nossa história, nasceu da
observação, implicada e sensível,
da realidade que conheceu desde
seus anos de meninice, vivida por
vizinhos, amigos, gente próxima e
querida.

SUMÁRIO: a I. História, historiadores e a Comissão Nacional da Verdade; Entre dois ofícios, questões
epistemológicas: o historiador e o
juiz; Lições do passado: a função
da pena e o aprendizado com a
história.

SUMÁRIO: Caminhos de João
Canuto na luta pela terra; Encontros e desencontros de João
Canuto: do sindicato à política;
A materialização do crime e os
trâmites legais do Boletim de
Ocorrência.

AUTOR: Caroline Silveira Bauer
PÁGINAS: 240
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/17
PESO: 0,280
ISBN:9788546208968

AUTOR: Terezinha Cavalcante
Feitosa
PÁGINAS: 384
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/17
PESO: 0,500
ISBN:9788546209767
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Os Carnavais Cariocas e sua
Trajetória de Internacionalização
(1946-1963)
O carnaval é uma festa de resistências que ao longo do tempo
desmente sempre o seu esgotamento. Danilo Alves Bezerra
nos apresenta essas resistências
através da sedução dos desfiles de
escolas de samba, dos frenéticos
bailes, e outras manifestações,
com as quais a cidade do Rio de
Janeiro, caleidoscópio da folia,
subdividia-se em redutos carnavalescos, para demonstrar a sua
liberdade de produzir múltiplas
expressões culturais.
SUMÁRIO: Carnavais e cultura em
foco no Rio de Janeiro (1946-1951);
A cidade do Rio de Janeiro e os
caminhos da cultura; As escolas
de samba no Pós-Guerra (19461948);.
AUTOR: Danilo Alves Bezerra
PÁGINAS: 420
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/17
PESO: 0,720
ISBN:9788546210077
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Pensar no Mitho
Contra a angústia de não saber,
ou de saber só em abstrato, está
a angústia de enfrentar o desconhecido. A primeira encarcera
em refúgio esquizoide; a segunda
esquarteja, dilacera o eu heroico
sob promessa de renovação. Escolhemos a segunda. Seguem-se,
pois, as incursões de nossa saga.
Abraços dilacerantes que estreitamos por paixão. Seguem-se as
reflexões de um olhar sob contágio, sempre em confronto com as
sintomáticas de outros contagiados. Eis as resultantes de Pensar
no MITHO.
SUMÁRIO: Sobre a coragem de
criar; Psicologia com alma: por
um reencontro de psychê consigo
mesma; A descoberta da sinestesia; Você conhece a Mona Lisa?.

AUTOR: Carlos Velázquez
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/17
PESO: 0,180
ISBN:9788546209279
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Militares, Poder e Sociedade
Tensões na História do Brasil Republicano

A História Militar vem surgindo,
nos últimos anos, revigorada com
novos olhares e perspectivas. A velha visão de uma história-batalha
enaltecedora de heróis simplesmente desapareceu. Historiadores
consagrados no Brasil como Francisco Carlos Teixeira da Silva, Luiz
Carlos Soares, Ronaldo Vainfas e
Francisco Doratioto têm discutido
a Nova História Militar com diferentes percepções e abordagens.
SUMÁRIO: Estudos sobre militares: história, historiografia e a
pesquisa em arquivos; Pensões
vitalícias dos ex voluntários da pátria na guerra do paraguai: o caso
das ações dos veteranos, viúvas e
outros parentes (1907-1912).

AUTOR: Fernando Da Silva Rodrigues
PÁGINAS: 248
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: AGO/17
PESO: 0,350
ISBN:9788546209446
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Mundos do Trabalho na Cidade da
Borracha
Trabalhadores, Lideranças, Associações e
Greves Operárias em Manaus (1880 – 1930)

Agradável e cativante, o livro
mundos do trabalho na cidade da
Borracha, fruto de intensa pesquisa e da maturidade intelectual de
importantes historiadores, permite
que enxerguemos experiências,
tensões, demandas e lutas dos
trabalhadores amazonenses, ao
mesmo tempo em que traça um
cenário urbano plural e contraditório, em meio a crises e tensões que afetaram a vida de seus
habitantes.
SUMÁRIO:Em busca do trabalho
na cidade da borracha; As primeiras manifestações operárias;
Experiências de trabalhadores no
raiar do novo século.

AUTOR: Luís Balkar Sá Peixoto
Pinheiro
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/17
PESO: 0,320
ISBN:9788546209224
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Ação Popular em Mauá
Resistência e Solidariedade em Tempos de
Ditadura

A análise das experiências de
solidariedade e política tornou-se
fio condutor para a compreensão
do cotidiano de um período de
grande efervescência do ABC Paulista. O nascimento dos bairros, a
sobrevivência diária, a resistência
contra o autoritarismo, o sonho da
revolução comunista. Através das
memórias de militantes e simpatizantes, bem como, por meio de
uma leitura a contrapelo de documentos produzidos pelos órgãos
oficiais, a autora tece a história
da Ação Popular (AP), especificamente da Célula Base – 22 sob a
liderança Hebert José de Souza.

A Revolução do Haiti e o Brasil
escravista
O que não deve ser dito

A Revolução do Haiti e o Brasil
escravista – o que não deve ser
dito trata de repercussões da
Revolução Haitiana (1791 – 1825)
no Brasil (1800 – 1840) colonial e
imperial. Antirracismo, crítica à
escravidão e afirmação das soberanias nacional e popular são o
pano de fundo da narrativa: fios de
uma trama que interliga protagonistas brasileiros (na época do
processo de Independência) à ilha
rebelde no Caribe.
SUMÁRIO: a I. A Revolução do Haiti; II. Entre Batinas e Revoluções;
III. Os Fios de uma Teia.

SUMÁRIO: Experiências de solidariedade, religião e política no
Jardim Zaíra entre 1958 e 1968.
AUTOR: Sandra Aparecida Portuense De Carvalho
PÁGINAS: 224
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/17
PESO: 0,285
ISBN:9788546210633
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AUTOR: Marco Morel
PÁGINAS: 348
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/17
PESO: 0,410
ISBN:9788546210657
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O Sabá do Sertão

Nem Mãe Preta, Nem Negra Fulô

Nos Poros da Civilização

Feiticeiras, Demônios e Jesuítas no Piauí
Colonial (1750-1758)

Histórias de Trabalhadoras Domésticas
em Recife e Salvador (1870-1910)

Leprosos e Leprólogos na Cidade Confinada
(Santa Catarina, 1936-1952)

A obra tem como ponto de partida a confissão de duas mulheres
mestiças, que assumiram participar de um “congresso noturno”
mediado por pactos diabólicos,
durante a segunda metade do
século XVIII, no sertão piauiense. A
leitura do livro é instigante e aguça
a curiosidade e sua pesquisa vem
preencher uma lacuna na historiografia piauiense, desvendando
aspectos pouco conhecidos e
incentivando outros trabalhos.

Este livro conta histórias, inscreve
dramas, adentra as casas senhoriais, debate leis, debate valores
(honra, fidelidade, obediência),
escravidão e pós-abolição, sentimentos de posse daqueles que,
durante séculos, exploraram o
trabalho de escravizados dentro
de suas casas-grandes e de seus
sobrados.

SUMÁRIO: Religião, Magia e
Demonologia; A “Feitiçaria” em
Portugal: Prática e Repressão;
As Crenças Mágico-Religiosas na
América Portuguesa: entre Práticas e Condenações; O Sabá do
Sertão: Contextos e Personagens.
AUTOR: Carolina Rocha Silva
PÁGINAS: 256
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,310
ISBN:9788581488400
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SUMÁRIO: Espaços de Trabalho,
Caminhos da Ficção; Servir de
“portas a dentro”: Recife e Salvador; De contratos e resistências: o
que se compra e o que se vende?;
Criação das criadas: sexualidades,
literaturas, (in)docilidades experiências de ser criada.

AUTOR: Maciel Henrique Carneiro
Da Silva
PÁGINAS: 416
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: FEV/16
PESO: 0,630
ISBN:9788546201587
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Esta obra preenche uma lacuna
nos estudos históricos sobre o
destino das pessoas acometidas
pela hanseníase, entre os anos
de 1936 e 1952. Para isso, Rafael
além de pesquisar e lidar com
um exaustivo conjunto de dados e
documentos de arquivos, não se
furtou em realizar uma viagem no
tempo acompanhado das memórias dos pacientes que ainda
permanecem na Colônia.
SUMÁRIO: De médicos e monstros: leprosos e leprólogos na moderna civilização morfética (Santa
Catarina, 1936-1940); Sic mortuus
mundo, vivus iternum Deo. Vida e
morte na cidade confinada (19401950); No compasso da cidade-arte (1940-1952).
AUTOR: Rafael Araldi Vaz
PÁGINAS: 242
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/16
PESO: 0,285
ISBN:9788546205318
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Enredando Campina Grande nas
Teias da Cultura
(Des)Inventando Festas E (Re)Inventando
A Cidade (1965-2002)

Este livro busca oferecer elementos para que os habitantes de
Campina Grande possam pensar
como a cidade em que vivem se
tornou aquilo que ela é hoje e
como, neste processo, cada um a
concebe, a ver e a diz para si mesmo e para os outros que a visitam.
SUMÁRIO: Práticas e discursos que inventa(ria)m Campina
(como) Grande e (des)constroem
a imagem da cidade; Esquecer o
presente para relembrar o passado: tentando garantir o futuro
da cidade; Personalizando e
materializando a modernidade da
cidade: o nascimento político de
Cássio Cunha Lima e a invenção da
Micarande.
AUTOR: Wagner Geminiano Dos
Santos
PÁGINAS: 308
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,500
ISBN:9788546201495
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Ovídio à Lusitana
Exílios Portugueses Durante a União
Ibérica (1604-1605)

O que é exílio? O que é ser ou estar
exilado? Buscando responder
estas e outras questões, o presente livro reflete sobre o tema a
partir da vida e obra de letrados
lusitanos contemporâneos à União
Ibérica (1580-1640), período em
que Portugal manteve estreita
ligação com a Monarquia Hispânica. Para isso, analisam- se os
livros A Aurora da Quinta Monarquia (1604-1605) de D. João de
Castro (1550?-1628?), e Fastigimia
(1604?-1605?) de Thomé Pinheiro
da Veiga (1571?-1656?).
SUMÁRIO: a Penso, logo exílio;
Exílio(s): tempos e espaços ; Exílio
por escrito: história e historiografia.

AUTOR: Bruno Romano Rodrigues
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,170
ISBN:9788546204038
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Morte e Práticas Fúnebres na
Secularizada República
Porto Alegre, Início do Século XX

O autor mostra como as práticas
de enterramento e o gerenciamento do morrer podiam determinar as formas pelas quais os
porto-alegrenses lidavam com
suas vidas, suas experiências com
o religioso, e como pensavam o
progresso urbano. Em sintonia
com as produções historiográficas
atuais, este livro trata com rigor
científico o tema da morte, suas
tradições, permanências e renovação no tempo.
SUMÁRIO: Irmandade, cemitério e
morte; administrativas da morte;
Irmandade, cemitério e as práticas
religiosas e fúnebres.

AUTOR: Mauro Dillmann
PÁGINAS: 428
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/16
PESO: 0,780
ISBN:9788546203093
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Por Falar Em Culturas...

Francisco Julião

“Minas” e “Geraes”

Histórias Que Marcam A Cidade

Em Luta com seu Mito, Golpe de Estado,
Exílio e Redemocratização do Brasil

Um Recorte na Cultura e na História Através de Milton Nascimento

Este livro apresenta a trajetória
política de Francisco Julião, o lendário líder das Ligas Camponesas,
principal movimento de trabalhadores rurais do Brasil, muitas
vezes creditado como o estopim do
processo político que culminou no
golpe de 64. As Ligas Camponesas
foram a maior expressão da luta
popular pela reforma agrária, que
tinha seu epicentro no nordeste. E
Julião, advogado e deputado pelo
PSB, falava em nome delas.

O livro traz um panorama histórico
da música popular brasileira no
século XX, com enfoque específico nas décadas de 60 a 80. Em
um texto de raro conteúdo, a obra
compõe a análise partindo do
acontecimento dos discos “Minas”
e “Geraes” de Milton Nascimento,
que retrataram a efervescência
social e cultural vivenciadas naquela época.

Este livro analisa projetos ambicionados, construídos e conflitantes
que compõem a cidade, muitas vezes, apresentando-a como cidade
modelo, espaço ordenado, marcado por identidades culturais que
fomentam mudanças e continuidades, produzindo uma Uberlândia
harmônica e inconteste.
SUMÁRIO: Por falar em culturas;
Considerações iniciais: Bem-Vindo à Uberlândia?; Uberlândia,
patrimônio de quem? Territórios
construindo a cidade; Os nós de
culturas: experiências de desigualdades; Revitalização de viveres: costumes em tensão transformando Uberlândia.

AUTOR: Sheille Soares De Freitas
PÁGINAS: 392
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PESO: 0,460
ISBN:9788546203956
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SUMÁRIO: A fabricação de um
revolucionário; Limites, possibilidades: a vida longe do Brasil;
Refazendo o passado, produzindo
o futuro: seis relatos; O retorno
dos exilados: anistia e reinserção
política.
AUTOR: Pablo Francisco De Andrade Porfírio
PÁGINAS: 392
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PESO: 0,460
ISBN:9788546203840
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SUMÁRIO: Prá não dizer que não
falei de lapinha; O rádio: um salto
cultural para a música popular
moderna; Rupturas antropofágicas; O samba pede passagem; A
fase Coca-Cola da nossa música
popular; Um banquinho e um violão; Um país na contramão.

AUTOR: Alberto Carlos De Souza
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,210
ISBN:9788546203703

História

218

Ciências Humanas

A Escrita e o Artefato como Textos

Por que ele?

Ensaios sobre História e Cultura Material

Educação, Traição e Dissidência Comunista na Trajetória de Manoel Jover Teles, o
“Manolo”

Os artefatos antigos são interesses
de muitos pesquisadores e arqueólogos e através deles é possível
conhecermos um pouco das histórias e tecnologias passadas. Mas
esses artefatos não falam por si
só, é necessário que os pesquisadores relacionem adequadamente
seus significados e contextos. Essa
obra tem o objetivo de mostrar
ao leitor que bens arqueológicos
trazem em si a possibilidade de
apreendermos os conhecimentos
e tecnologias do passado, evidenciando a adaptação do ser humano
às condições ambientais ao longo
dos séculos.
SUMÁRIO: Las Serpientes Emplumadas de Chichén Itzá: imaginería y distribución Espacial;
Tepeyollotli.
AUTOR: Alexandre Guida Navarro
PÁGINAS: 384
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PESO: 0,460
ISBN:9788546204007
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Esta obra analisa questões sensíveis da história recente do comunismo no Brasil, como a dissidência e a noção de Traição, na e
a partir da trajetória de Manoel
Jover Teles, o “Manolo”. O livro articula com maestria o pessoal e o
contextual, o individual e o social,
indicando as margens de liberdade
de Jover nos campos de possibilidades em que viveu.
SUMÁRIO: De “Príncipe” a “Calabar; Das Minas para a História;
Traição, Educação e Moral Comunista; Navegando sobre águas
mansas; História, biografia e
traição: os desafios biográficos de
Manolo.

AUTOR: Éder Da Silva Silveira
PÁGINAS: 328
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PESO: 0,490
ISBN:9788546205264
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Mulheres, Violência e Justiça no
Século XIX
Esta obra busca demonstrar os resultados obtidos na pesquisa com
processos criminais e inventários
do século XIX envolvendo mulheres pobres, ricas, livres, escravas,
brancas, negras e indígenas. Ao
analisar tais documentos a autora
desvela um universo regido pela
dominação masculina e o culto
da domesticidade como parte da
cultura patriarcal que permeava
inclusive o aparato da Justiça.
SUMÁRIO: Sociedade e Violência:
o caso do sul de Mato Grosso; As
múltiplas faces da criminalidade;
Na riqueza e na pobreza.

AUTOR: Marinete Aparecida Zacharias Rodrigues
PÁGINAS: 252
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,185
ISBN:9788546203000
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Bota o Retrato do Velho Outra Vez
A Campanha Presidencial de 1950 na Imprensa do Rio de Janeiro

Este livro narra os passos de Getúlio Vargas nas eleições presidenciais de 1950, em seu caminho
de volta ao Palácio do Catete. A
história começa na terça-feira de
carnaval de 1949, quando o repórter Samuel Wainer, dos Diários
Associados, aterrissa na estância
Santos Reis para sair dali com
uma entrevista que estremeceria o
cenário da sucessão marcada para
o ano seguinte.

Colonialismo, Território e
Territorialidade
A Luta pela Terra dos Guarani e Kaiowa em
Mato Grosso do Sul

Este livro apresenta-se como uma
importante síntese histórica do
processo que culminou na realidade contemporânea. Além disso,
faz uma análise crítica do papel da
sociedade nacional no âmbito do
projeto colonialista de incorporação do território Guarani e Kaiowa
pelo capital internacional especializado na monocultura agroexportadora.

SUMÁRIO: O solitário de Itu; A
democracia no prelo; O Três de
Outubro.

SUMÁRIO: Conceitos e variantes
históricas nos mecanismos de
reconhecimento oficial dos direitos
territoriais indígenas; A territorialidade Guarani e Kaiowa frente ao
processo de colonização no sul de
Mato Grosso do Sul.

AUTOR: Luís Ricardo Araujo Da
Costa
PÁGINAS: 232
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,310
ISBN:9788546204687

AUTOR: Thiago Leandro Vieira
Cavalcante
PÁGINAS: 364
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,430
ISBN:9788546203246
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O Índio Virou Pó de Café?
Resistência Indígena Frente à Expansão
Cafeeira no Vale do Paraíba

O autor localizou nos arquivos
documentos inéditos e os analisou criticamente para fertilizar
a resistência dos índios diante
da expansão cafeeira no Vale do
Paraíba, do esbulho de suas terras
e da extrema violência contra sua
integridade física, cultura, língua.
SUMÁRIO: Anos de correrias: levantando a poeira; Ideias iluministas no meio do sertão dos índios;
Anos de aldeamento: baixando
a poeira; O desenvolvimento de
Valença.

AUTOR: Marcelo Sant’ Ana Lemos
PÁGINAS: 224
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,285
ISBN:9788546204069
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Ao Longo Daquelas Ruas
A Economia dos Negros Livres em Richmond e Rio de Janeiro, 1840-1860

A obra que o leitor tem nas mãos
constitui um vigoroso estudo de
duas cidades que compartilharam
características econômicas e sociais notáveis na primeira metade
do século XIX: Richmond, nos
Estados Unidos e Rio de Janeiro,
no Brasil. Não são duas cidades
quaisquer. Ambas eram portos
onde se dava a mais intensa movimentação de mercadorias com
origem escravista, o que re¬fletiu-se num elevado crescimento
populacional.
SUMÁRIO: Os vaivéns nos portos; Na esquina ou na metade do
quarteirão: primeiros negócios,
1840-1846; Ainda na freguesia e
no bairro: a vida econômica na metade do século, 1847-1850.
AUTOR: Carlos Eduardo Valencia
Villa
PÁGINAS: 400
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,500
ISBN:9788546204557
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Clio e Outras Tramas: Ensaios de
Literatura e História

E Professo Viver e Morrer em
Santa Fé Católica

A obra Clio e outras tramas:
ensaios de literatura e história
é uma obra coletiva organizada
por Ricardo André Ferreira Martins onde os autores realizaram
um percurso multidisciplinar na
abordagem das intersecções,
impasses e fundamentos teóricos
das relações entre literatura e
história. . Historiadores sempre
perceberam na literatura a possibilidade de recriação e refiguração
do tempo histórico que a narrativa
historiográfica não dá conta, como
escritores sempre perceberam no
documental e no histórico um farto
ou talvez inesgotável manancial de
recursos para a arte literária.

Atitudes Diante da Morte em
uma Freguesia de Vila Rica na Primeira
Metade do Século XVIII

Este livro tem busca compreender
as crenças que envolveram a morte na Freguesia de Nossa Senhora
do Pilar do Ouro Preto na primeira
metade do século XVIII, a partir
da análise dos testamentos desse
período. A busca dos testadores
pelos sacramentos e cerimônias
religiosas coincide com as propostas da Igreja Católica que se
referem ao bem morrer.

SUMÁRIO: Representações da
oralidade em Balada de amor ao
vento, de Paulina Chiziane.

SUMÁRIO: A igreja, a morte e
a salvação; Os testamentos (e
registros de óbitos) da freguesia
de Nossa Senhora do Pilar do Ouro
Preto; As atitudes diante da morte
pelos testamentos e registros de
óbitos de Vila Rica.

AUTOR: Ricardo André Ferreira
Martins
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PESO: 0,320
ISBN:9788546201891

AUTOR: Denise Aparecida Sousa
Duarte
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,270
ISBN:9788546204045

História
comercial@editorialpaco.com.br

História

221

Ciências Humanas

As Transformações dos Espaços
Públicos
Imprensa, Atores Políticos e Sociabilidades
na Cidade Imperial (1820 - 1840)

Esta obra trata das transformações ocorridas nos espaços
públicos na época imperial (18201840), tendo como ponto de partida
a chegada do livreiro e tipógrafo
francês Pierre Plancher ao Rio
de Janeiro, que trouxe em sua
bagagem as “novas ideias” que já
não eram tão novas. Essas formulações participaram das definições
de facções políticas, imprensa
periódica (e seus mecanismos de
opinião pública).
SUMÁRIO: As palavras em cena –
ou como edificar uma nação após a
Revolução (Francesa); Os construtores da opinião: um perfil coletivo; Formas de sociabilidade.

AUTOR: Marco Morel
PÁGINAS: 408
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PESO: 0,590
ISBN:9788546205844
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Os Espelhos da América

Ritos da Oralidade

Identidade Cultural Hispano-Americana em
Releituras de A Tempestade,
de William Shakespeare

A Tradição Messiânica de Protestantes no
Regime Militar Brasileiro

As obras de William Shakespeare
são conhecidas em todo o mundo.
Mas sua peça, A Tempestade, tem
uma relação especial com as Américas, o “novo mundo” como era
assim chamado pelo poeta inglês.
Ricardo Amarante Turatti traz não
só uma releitura, mas um estudo
das interpretações dessa peça e
a sua relação com a identidade
cultural das Américas, principalmente a Latina.

O alentado trabalho de Leandro
Seawright Alonso traz uma dupla
contribuição: a primeira é a memória de pessoas ligadas às igrejas protestantes e suas relações
com a ditadura militar no Brasil. A
segunda é a própria história oral
como disciplina, ramo que ilumina
um recanto novo no mundo de Clio
e contribui para que estas experiências de vida não se percam.

SUMÁRIO: a Primeira Parte: A
Formação d’A Tempestade. Alguns
de seus ecos; Segunda Parte: Ecos
Revolucionários; Terceira Parte:
Discursos e Identidades.

SUMÁRIO: História do projeto:
um itinerário da pesquisa;“Nós
somos as palavras”: história oral,
memória coletiva e oralidade
protestante; “Nós salvamos o
Brasil”: memórias messiânicas de
protestantes no ambiente do golpe
civil-militar brasileiro.

AUTOR: Ricardo Amarante Turatti
PÁGINAS: 300
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PESO: 0,500
ISBN:9788546205516

AUTOR: Leandro Seawright Alonso
PÁGINAS: 480
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: AGO/16
PESO: 0,650
ISBN:9788546204212
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Práticas Funerárias no
Mediterrâneo Romano
Há milhares de anos findava-se
o Império Romano. Seu poderio
foi sentido em diferentes continentes, tendo alcançado possessões territoriais em volta do mar
Mediterrâneo na Europa, África e
Ásia. Como marcas deste período
restaram monumentos, estátuas,
mudanças na paisagem, assim
como inúmeras obras literárias
que marcaram definitivamente a
história da humanidade. Ao longo
dos últimos anos um novo enfoque
sobre o mundo romano preferiu
dar valor a um dos momentos que
mais aterroriza e amedronta a
humanidade: a morte.
SUMÁRIO: Aspectos legais do
mundo funerário romano; Monimenta mortuorum.
AUTOR: Luciane Munhoz De Omena
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,290
ISBN:9788546204632
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Nas Páginas das Cidades
História, Cultura e Modernidade em
Ribeirão Preto, SP (1883-1964)

Este livro traz um conjunto de artigos referentes a Ribeirão Preto, a
modernidade e a “riqueza” do café,
no período de 1883-1964, dando
continuidade à obra No tempo
das cidades: história, cultura e
modernidade em Ribeirão Preto. Em meio aos temas, objetos,
linhas teórico-metodológicas
diferenciadas, os jovens historiadores-autores estabelecem em
suas investigações e textos, de
forma desenvolta e competente,
um diálogo fértil entre sua área e
a Antropologia, captando significados das ações no contexto em que
foram gerados.
SUMÁRIO: Travessias epistemológicas e olhares urbanos: -pretanos
(1930-1945).
AUTOR: Rafael Cardoso De Mello
PÁGINAS: 204
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PESO: 0,290
ISBN:9788546205585
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Identidade Nacional Brasileira:
História e Historiografia
Coleção escritos Acadêmicos Vol. 26

A questão da Identidade Nacional
Brasileira sempre foi tema de
grandes debates e indagações
dentro de nossa historiografia, e
até hoje é o centro dos estudos
de uma série de pesquisadores,
espalhados por todo o país, que
buscam compreender como um
país de dimensões continentais
e realidades culturais bastante
diversas, como é o caso do Brasil,
encara essa questão.
SUMÁRIO: O operoso iniciador
da historiografia brasileira”: as
escritas de Francisco Adolfo de
Varnhagen e o dilema da identidade na história da História do Brasil
nas páginas da Revista do IHGB
(1840-1878).
AUTOR: Luis Fernando Tosta
Barbato
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PESO: 0,275
ISBN:9788581487366
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Tropicacosmos

O Brasil Tal Qual Ele É

Edificar e Transgredir

Interseções Estéticas a partir da Música
de Caetano Veloso e do Cinema de Glauber
Rocha

O Brasil tal qual ele é, de Charles
Expilly, retrata a vivência do autor
no Rio de Janeiro em meados do
século XIX. O viajante francês,
após algumas publicações muito
sinceras quanto à vivência no país,
ficou conhecido como o “Inimigo
do Brasil”. Publicado originalmente em 1862, foi agora traduzido
pela primeira vez, na íntegra, por
Katia Aily Franco de Camargo, que
apresenta uma obra com notas relevantes sobre a visão do viajante
francês e da sociedade brasileira
da época, resultando em um livro
rico e uma contribuição importante para a compreensão da história
social e política do nosso país.

Clero, Religiosidade e Inquisição no Espaço
Ibero-Americano (Séculos XVI-XIX)

Tropicacosmos – Interseções estéticas a partir da música de Caetano Veloso e do cinema de Glauber
Rocha é o resultado da pesquisa
e dissertação de mestrado de
Marcos Sarieddine Araújo sobre
os muitos elementos que giram
ao redor do universo tropicalista. Além disso, esse texto é uma
tentativa do autor de explicitar o
caráter político do movimento e
seus desdobramentos.
SUMÁRIO: Análises de leituras
críticas do Tropicalismo; Glauber Rocha; Oswald de Andrade e
Niezstche na estética tropicalista/
antropofágica de Caetano Veloso.

AUTOR: Marcos Sarieddine Araújo
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/16
PESO: 0,170
ISBN:9788546206674
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SUMÁRIO: Aquilo em que se
transforma, no Brasil, um homem
de letras; Passeio pelas ruas e
costumes do Rio de Janeiro; Um
dia no Rio de Janeiro.
AUTOR: Katia Aily Franco De Camargo
PÁGINAS: 344
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/16
PESO: 0,410
ISBN:9788546205042
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Este livro traz um rico quadro da
realidade da Igreja e do clero no
Brasil-colônia. Três grandes linhas
de análise percorrem o livro. Em
primeiro lugar, são estudadas as
normas e as instituições eclesiásticas (cabidos, catedrais e
paróquias). Em segundo lugar,
analisam-se as práticas de controle da fé, da moral e dos costumes
(visitas pastorais e inquisitoriais),
assim como os agentes da ortodoxia (comissários e familiares).
SUMÁRIO: Enquadramentos normativos e instituições; Direito e
punição no Antigo Regime português: aproximações e distanciamentos.

AUTOR: Yllan De Mattos Oliveira
PÁGINAS: 480
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PESO: 0,720
ISBN:9788546205608

História

224

Ciências Humanas

Minas do Sul

Tropas de Aço

Espaço e Política no Século XIX

Abastecimento, Comércio e Estradas de
Ferro no Sul de Minas (1875-1902)

Esta obra mergulha na construção do regionalismo sul-mineiro
oitocentista, mediante a perspectiva dos autores contemporâneos
sobre as identidades regionais e
os projetos políticos dessa elite
oriunda da cidade de Campanha.
A pesquisa realizada, a partir de
obras preocupadas com as representações do espaço brasileiro e
das reivindicações separatistas no
desejo de constituição da Província
Minas do Sul, é mais do que um
trabalho de uma história regional.
SUMÁRIO: A totalidade como
desafio: representações de Minas Gerais; O colosso de barro:
Minas Gerais na família provincial
do Império; Minas do Sul, região
imaginada; Os veigas: Minas do Sul
impressa.
AUTOR: Pérola Maria Goldfeder
Borges De Castro
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/16
PESO: 0,290
ISBN:9788546206599
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Marca de uma segunda etapa da
revolução industrial, os caminhos
de ferro também encontraram
destino nas exportações de
bens de capital para a periferia do capitalismo, em especial,
na segunda metade do século
XIX. Nesse cenário das ferrovias
mineiras também se verificam as
disputas políticas regionais, ainda
pouco exploradas.
SUMÁRIO: A locomotiva corre
parelha com o grito de avante”; Os
caminhos do Sul de Minas; “O cavalo dinâmico que come o carvão,
vomita chamas e devora o espaço”.

AUTOR: Bruno Nascimento Campos
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,255
ISBN:9788546202508
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Diálogos entre Caminha e Frei
Vicente do Salvador
Construção de uma “Arqueologia” da
Consciência da Diferença entre Colonos e
Reinóis em Documentos Luso-brasileiros
dos Séculos XVI e XVII

Esta obra aborda a questão de
identidade brasileira partindo da
problemática geral da transição
do feudalismo ao capitalismo. É
exatamente este enquadramento
que permite perceber de que modo
os impulsos e as tendências mais
gerais se plasmam em uma manifestação singular, cujo sentido só
fica nítido pela sua reconstituição,
que deve expressar as múltiplas
temporalidades que compõem o
fenômeno estudado.
SUMÁRIO: 1500-1618: de Caminha
aos Diálogos das Grandezas do
Brasil; 1615-1627: dos Diálogos à
História de Frei Vicente.
AUTOR: Milena Fernandes De
Oliveira
PÁGINAS: 240
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,280
ISBN:9788581484679
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A Ideia de República no Império
do Brasil
Rio de Janeiro e Pernambuco (1824-1834)

A ideia de República no Império
do Brasil: Rio de Janeiro e Pernambuco (1824-1834) é um livro
de referência obrigatória devido à
crítica fundamentada que realiza a tradições historiográficas
cristalizadas e pelos caminhos
interpretativos que trilha na semântica histórica como campo de
investigação das ideias políticas
no Brasil. Para compreender a
polissemia do termo “República”, a
autora discute conceitos como federalismo, separatismo e América.
SUMÁRIO: A linguagem republicana no Império do Brasil; Partidos
e conceitos políticos; A América
como um conceito; Confederação
ou Federação do Equador: História
e Memória.
AUTOR: Silvia Carla Pereira De
Brito Fonseca
PÁGINAS: 416
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/16
PESO: 0,590
ISBN:9788546206377
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História Político-Cultural
Ibero-Americana nos Séculos XIX,
XX e XXI
Os dramas históricos de um continente dilacerado por abismos
sociais e econômicos profundos
foi o palco da utopia e da ruptura
histórica surpreendente e engenhosa. Muito já se disse sobre as
distâncias que separariam Nuestra America de si mesma, seu
autodesconhecimento. Esse foi o
sentido dos textos que compõem
esse livro: permitir transitar desde
o México do cinema e pintura
saídos da revolução de 1910 e
das proximidades das rebeliões
de Canudos e Tomóchic para as
complexas transições da ditadura
brasileira de 1964, bem como dos
caminhos do movimento operário
argentino.

Onde a Humanidade Vence a
Barbárie
Histórias de Vida e Direitos Humanos no
Memorial da Resistência

Viviane Fecher aborda neste livro
alguns aspectos da formação do
Memorial da Resistência, lugar de
memória na cidade de São Paulo,
espaço sede do antigo DEOPS/
SP durante a ditadura iniciada em
1964. A autora parte das narrativas
de ex-presos políticos com vivência naquelas carceragens e que
retomam e transformam o prédio
a partir de 2007, para analisar os
sentidos da participação social,
da reconstituição de experiências
de vida e dos lugares de memória
na tarefa de superar sistemáticas
violações de direitos humanos.

SUMÁRIO: Conflitos políticos na
América Hispânica.

SUMÁRIO: Olha, existiu uma
resistência brasileira”: o sentido e
o processo de formação do Memorial da Resistência.

AUTOR: Maro Lara Martins
PÁGINAS: 256
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PESO: 0,310
ISBN:9788546205165

AUTOR: Viviane Fecher Moreira
PÁGINAS: 260
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PESO: 0,350
ISBN:9788546206414
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Acre – Resgatando A Memória
O Seringueiro na Amazônia

Esta obra aborda uma breve
história de formação do Acre, com
aspectos identificados desde o século XIX, trazendo a imigração de
milhares de nordestinos que desembarcaram para trabalhar nos
seringais. O livro mostra, ainda,
o declínio da borracha, a ocupação dos seringais com os pastos
bovinos ocasionando a retirada dos
seringueiros e as condições em
que estes chegaram às cidades,
sem moradia e longe da natureza a
que estavam acostumados.
SUMÁRIO: Dos aspectos propostos; Viajando pela história; No
seringal – a casa sustentável do
seringueiro amazônico; : No Acre –
trajetória das construções.

AUTOR: Valdeci Candido De Lima
Ribeiro
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PESO: 0,200
ISBN:9788546206476
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Conciliação Política no Império
(1831-1855)
A importância da conciliação
política sempre foi discutida e
esteve presente no Brasil. Depois
de proclamada a independência,
o país viveu um primeiro reinado
conturbado e, no período regencial, foi abalado por novas disputas
políticas e uma série de revoltas
provinciais. A elite política brasileira temia que toda essa instabilidade levasse o Império à desagregação, assim como aconteceu com a
América hispânica.
SUMÁRIO: Antecedentes: do
processo de independência à
abdicação de D. Pedro I; O congraçamento; Moderados, exaltados e
restauradores; O malogrado golpe
parlamentar de 1832; O revigoramento das ideias conciliatórias; O
ato adicional.

Memória Brasileira em Áfricas
Da Convivência à Narrativa Ficcional em
Comunidades Afro-Brasileiras

Memória brasileira em Áfricas
aborda a relação entre Literatura
e Ciência da Religião, sobretudo,
a contribuição da literatura para a
pesquisa sobre religião.
Na análise, explicita-se tanto o
potencial hermenêutico do texto
literário quanto a interpretação da
dinâmica religiosa.
Uma adição à arqueologia da
história da pesquisa sobre religião
no Brasil e ao entrelaçamento de
Literatura e Ciência da Religião.
SUMÁRIO: Estudos de religião entre a literatura e o pós-colonialismo; Antonio Olinto, um brasileiro
ladino; Comunidades afro-brasileiras: o olhar do pesquisador;
Cosmologias ladinas em movimento: o olhar do literato.

AUTOR: Fábio Santiago Santa Cruz
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/16
PESO: 0,300
ISBN:9788546206889

AUTOR: Claudio Santana Pimentel
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/16
PESO: 0,245
ISBN:9788546206612
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Memórias da Moscouzinho
Os Tecelões de Santo Aleixo e a Liderança
de Astério dos Santos

Este livro é dedicado a Astério
dos Santos, tecelão, líder sindical,
vereador e comunista. Com uma
narrativa atraente, o autor resgata
trajetórias do movimento operário
têxtil em Santo Aleixo, município
de Magé/RJ, apresentando um
olhar sensível para a ação e a memória de instigantes personagens.
Sua pesquisa articula história
política e social, demonstrando
a força desses operários na luta
sindical fluminense e na Câmara
de Vereadores.
SUMÁRIO: a Formação do Operariado Têxtil em Santo Aleixo; Epidemia Comunista; Concorrência
pelo Poder no Sindicato; O Lugar
de Astério dos Santos na Memória
Operária.
AUTOR: Felipe Augusto Dos Santos
Ribeiro
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,235
ISBN:9788546200245
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História Oral e Metodologia de
Pesquisa em História
Objetos, Abordagens, Temáticas

O objetivo deste livro é salientar
interpretações e analisar contextos sócio-históricos pertinentes ao
campo de atuação do historiador.
Para tanto, os textos propõem uma
compreensão em que a prática da
pesquisa está assentada na tessitura das experiências humanas em
suas diferentes dimensões temporais, como também na busca
dos significados que os referidos
sujeitos, através de suas vivências,
imprimem às realidades.
SUMÁRIO: a Teoria e metodologia
da História: antigas e novas interdisciplinaridades; João Goulart
e o golpe de 1964: interdição da
memória e interpretações acadêmicas.
AUTOR: Eloísa Pereira Barroso
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,270
ISBN:9788581488646
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A Morte da Tradição
A Ordem do Carmo e os Escravos da Santa
Contra o Império do Brasil (1850-1889)

Mergulhando na história do
Carmelo, Sandra R. Molina nos
apresenta uma ordem tradicional
detentora de inúmeros escravos
em momento em que o preço do
cativo disparava. Por outro lado, os
frades enfrentavam dificuldades,
lançando mão de contratos de
arrendamento, alforrias e outros
mecanismos garantidores de seu
patrimônio. As contradições da
gestão escravista desta ordem no
contexto da emergência das leis
emancipacionistas é o tema deste
livro.
SUMÁRIO: O mundo entre os
muros do convento; Uma gomorra
na corte: como o estado imperial
deveria agir com o clero regular?;
Honestas estratégias.
AUTOR: Sandra Rita Molina
PÁGINAS: 420
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,720
ISBN:9788546200603
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Desafios para o Patrimônio
Mundial
Em Busca de Novas Práticas

Ao longo dos últimos cinco anos,
diversos países têm presenciado
uma expansão das discussões
sobre seu patrimônio cultural. No
Brasil, apesar de avanços significativos no campo do patrimônio
imaterial, o patrimônio material
ainda segue com um enfoque mais
legalista e centralizador, sem considerar as especificidades geográficas, regionais e culturais.
SUMÁRIO: Neil Silberman e a
arqueologia contemporânea; A
interpretação do patrimônio como
discurso público: rumo a um
novo paradigma; Interpretação do
patrimônio e direitos humanos:
documentando a diversidade, expressando a identidade ou estabelecendo princípios universais?
AUTOR: Neil Asher Silberman
PÁGINAS: 104
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,143
ISBN:9788581489957
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No tempo das cidades

São Paulo

História, Cultura e Modernidade
em Ribeirão Preto, SP (1883-1929)

História, Memória e Construção

Trata-se de conjunto de artigos
sobre uma determinada época,
a Primeira República, período da
origem e queda do café, e uma determinada cidade, Ribeirão Preto,
sede do cenário desta produção.
Todos os artigos debruçam-se
sobre a modernidade/urbanização
de Ribeirão Preto, esquadrinhando
aí diversas vivências cotidianas
de sua população, daí a busca por
contribuições da micro-história, da
microanálise e do método indiciário.
SUMÁRIO: Cidade, modernindade,
modernindades; No tempo das
cidades, as marcas da cultura e o
espaço da memória.

AUTOR: Humberto Perinelli Neto
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/15
PESO: 0,255
ISBN:9788581487847
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Os capítulos deste livro trazem ao
leitor uma cidade de São Paulo vista sob diferentes e novos
ângulos, ao longo de sua história.
Elaborado por historiadores que
propõem novas abordagens, interpretações e o uso de novas tecnologias no trabalho com acervos e
fontes documentais, a obra é uma
leitura indispensável para todos
os estudiosos e interessados pela
metrópole paulistana.
SUMÁRIO: Poderes locais em São
Paulo colonial: a Câmara Municipal e a concessão de terras
urbanas (1560-1765); Trocas e
caminhos da cidade de São Paulo
em fins do período colonial.

AUTOR: Solange Moura Lima De
Aragão
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/15
PESO: 0,320
ISBN:9788581488004
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As Transgressões da Moral em
Minas Segundo os Crimes
Uma obra que investiga a sociedade mineira da segunda metade do
século XVIII e início do século XIX
por meio da análise de processos
criminais que ilustram as transgressões morais, a ação da justiça,
as regras de comportamento e
condutas sociais daquela sociedade colonial.
SUMÁRIO: A lei, os usos e os
costumes: aspectos da justiça no
antigo regime; Faces da justiça;
Cotidiano e violência na cidade de
Mariana; Arranjos coloniais: usos
da justiça.

AUTOR: Edna Mara Ferreira Da
Silva
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/15
PESO: 0,265
ISBN:9788581489117
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Campo Santo
Uma História de Almas em Luta Contra o
Latinfúndio

Neste livro, o autor trata da trajetória de formação do Movimento
dos Trabalhadores Rurais sem
Terra e do papel que a Igreja Católica desempenhou nesse processo.
Em oposição a quem diz que a luta
pela terra não faz mais sentido nos
dias de hoje, Campo Santo mostra
a atualidade das reivindicações
do campesinato brasileiro, que se
recusa a abandonar a batalha pela
terra e pela vida.
SUMÁRIO: O início da história; O
campo, o capital e as almas em
movimento; O Capital; Os Atores;
As Almas; A igreja, o povo de deus
e a busca do paraíso; A Palavra
Santa; O Verbo se fez Tradição; O
Sonho do Povo de Deus.

AUTOR: Émerson Neves Da Silva
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/15
PESO: 0,250
ISBN:9788581488462
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Os Jesuítas no Maranhão
e Grão-Pará Seiscentista
Este livro examina, para o caso
particular do Maranhão e Grão-Pará seiscentista, o processo
de construção de imaginário,
identidade e memória positiva da
Companhia de Jesus efetuado por
seus membros.
SUMÁRIO: Os escritos dos padres
Luís Figueira e Manuel Gomes e
a construção da Missão do Maranhão e Grão-Pará durante a
primeira metade do século XVII;
“A messe será abundante, contanto que não faltem obreiros”: a
empresa jesuítica no Estado do
Maranhão e Grão-Pará por meio
das cartas do padre Antônio Vieira
(1652-1661).

AUTOR: Breno Machado Dos
Santos
PÁGINAS: 388
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,460
ISBN:9788581489148
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História e Linguagens
Memória e Política

Esta coletânea traz artigos que
abordam a linguagem na sua mais
ampla significação, quer seja como
uma compreensão mais convencional no interior da linguística,
isto é, como sistemas de signos
como a escrita e a fala, quer seja
por uma compreensão ampliada
que inclui qualquer manifestação
visual, sonora ou corporal utilizada para comunicar sentimentos e
ideias.
SUMÁRIO: O vazio na política e na
cultura portenhas: questões para
a composição da esfera pública
a partir de La Moda (1837-1838);
A invenção deserto: o pampa na
ordem visual argentina;Foucault: a
crítica como aleturgia.

AUTOR: Fernando Vojniak
PÁGINAS: 344
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,410
ISBN:9788581489568
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Macapá: Redes, Comércio, Tempo
e Espaço na Formação do
Labirinto Urbano
Este livro resulta de pesquisa,
análise e reflexão, na perspectiva
do desenvolvimento urbano e
regional, conectado por redes, tramas e particularidades, do tempo
e do espaço urbano do Macapá, no
contexto de um recorte sub-regional amazônico, a fim de identificar
influências que o comércio dos supermercados recebe das redes de
abastecimento alimentar, a partir
da preocupação com a
escassez da produção de alimentos no Amapá, contribuindo
na transformação espacial de
Macapá.

Nos Desvãos da História
João Ribeiro: crítica, cultura e política na
Primeira República

Este livro abrange a figura de João
Ribeiro, historiador brasileiro que
atuou durante a Primeira República, a partir de: a vida de João
Ribeiro; suas ideias sobre a história, a língua brasileira, a arte e a
política; e a tentativa empreendida
por seus discípulos – que lhe eram
contemporâneos – de entronizá-lo no panteão da historiografia
nacional.

SUMÁRIO: Macapá: a capital do
meio do mundo – o seu município
e a sua cidade (a caracterização do
labirinto).

SUMÁRIO: Arranjos possíveis de
uma vida privada: João Ribeiro e
os desafios de compor sua trajetória pessoal; Notas sobre uma introdução: João Ribeiro e a escrita
da história do Brasil; O objetivismo
ribeiriano e o valor historiográfico
do presente.

AUTOR: Mário Nunes Torrinha
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/15
PESO: 0,175
ISBN:9788581488516

AUTOR: Rogério Rosa Rodrigues
PÁGINAS: 260
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,450
ISBN:9788581489735
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A História Intelectual
Este livro pretende dar subsídios
para pensar a história intelectual
e dos intelectuais, teorias e práticas de pesquisa, temas e objetos
de análise, indivíduos e movimentos sociais e culturais, épocas e
temporalidades.
SUMÁRIO: Entre Representações
Intelectuais; A recepção de Antônio
Gramsci no Brasil; O Conceito de
Laicidade no Uruguai do “Caminho
Democrático à Ditadura”; ...E Práticas Institucionais; Historiografia
Brasileira e Sala de Aula: Possibilidades de Trabalho com a reforma
urbana do Rio de Janeiro.

AUTOR: Diogo Da Silva Roiz
PÁGINAS: 408
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/15
PESO: 0,590
ISBN:9788581486468
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História Militar

Teoria e Historiografia

Este livro é um conjunto de textos
de fundamental importância para a
compreensão da História Militar na
atualidade. A obra reúne especialistas acadêmicos e militares para
um debate sobre pontos relevantes do tema, alcançando êxito no
propósito de apresentar a História
Militar por diversas perspectivas,
muitas delas pouco conhecidas
do grande público, resultando em
uma abordagem ampla e profunda
sobre o tema.

Debates Contemporâneos

SUMÁRIO: Fortificações militares
nas capitanias do Cabo do Norte
e Pará: território, povoamento e
comércio (1668-1706); A formação
de Artilheiros e Engenheiros em
Portugal e na sua colônia americana – um estudo comparativo
(1777-1808).

AUTOR: Fernando Da Silva Rodrigues
PÁGINAS: 436
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/15
PESO: 0,610
ISBN:9788581486970
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Este livro, enquanto unidade, fala
de lugares que Teoria e História
da Historiografia podem ter na
formação da história enquanto
campo de ensino, pesquisa e de
reflexão sobre o mundo contemporâneo. Nesta direção, fica claro
não só o quanto Teoria da História
e História da Historiogra¬fia têm
caminhado juntas, mas que têm
se orientado por uma experiência
universitária que não assume que
a autonomia na pesquisa signi¬fica
distanciamento do mundo; pelo
contrário, a pesquisa se dá pela
preocupação com a formação de
novos pesquisadores, professores
e leitores de história.
SUMÁRIO: Parte I – Teorias: O
historiador face à ficção; Pós-memória e Filomela.
AUTOR: Bruno Franco Medeiros
PÁGINAS: 404
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,500
ISBN:9788581489865

História

232

Ciências Humanas

Patrimônio Histórico e Cultural de
Planaltina (DF)

Identidade Cultural Ribeirinha e
Práticas Pedagógicas

Jogos, Cenas e Cenários da
Transição Democrática Brasileira

Memória e Identidade Social

A leitura deste livro mostrará
de que forma a prática pedagógica influencia a identidade dos
estudantes ribeirinhos, a qual
pode ocorrer por meio da ação
e reflexão exercida na dinâmica
da sala de aula e do ensino dos
conteúdos seja de maneira formal
ou informal. Logo, é indispensável que a educação escolar nas
comunidades ribeirinhas e no
campo brasileiro como um todo dê
prioridade aos conteúdos culturais
vividos nesses espaços, conteúdos
que tenham ligação com experiências e transferências de saberes,
em interação com a terra, com as
águas e com as florestas amazônicas.

Numa linguagem didática e
acessível, este livro analisa a
transição democrática brasileira
do período de 1974 a 1985, tendo
por orientação metodológica a
teoria dos jogos para demonstrar
que esse processo se deu menos
pela vontade da coalizão ditatorial,
do que pela interação desta com
atores da sociedade civil, envolvidos em jogos mediados por ideias,
interesses, contextos e instituições
cambiantes.

O livro Patrimônio histórico e
cultural de Planaltina (DF) é uma
contribuição do autor para a
preservação da memória dessa
cidade sertaneja, de forma que
seja conhecida pelas gerações
futuras. Enfocando os esforços dos
moradores para resguardar o patrimônio histórico e cultural local
esta obra busca evitar que essa
cidade de passado colonial caia no
esquecimento.
SUMÁRIO: Do Arraial de Mestre
d’Armas à cidade de Planaltina;
Praças São Sebastião e Salviano
Monteiro: patrimônio, memória
e identidade; Embate político e
social sobre o Centro Histórico de
Planaltina.
AUTOR: Ederson Gomes De Oliveira
PÁGINAS: 112
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/15
PESO: 0,150
ISBN:9788581489773
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SUMÁRIO: Identidade Cultural e
Ribeirinhos da Amazônia: Concepções e Desafios nos Caminhos.
AUTOR: Maria Eliane De Oliveira
Vasconcelos
PÁGINAS: 164
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,265
ISBN:9788546201402
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SUMÁRIO: O perigoso jogo da
transição democrática Atores se
Defrontam e Jogam pela maior ou
Menor Longevidade do Regime;
Projetos Institucionais de Longo
Prazo Orientam a Ação dos Castelistas nas Fases Sequenciais de
Distensão.
AUTOR: Roberto Ribeiro Corrêa
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,245
ISBN:9788546202249
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Filhos de Adão

Trabalhadores em Movimento

O Olhar da Época

As Teorias sobre a Origem dos Indígenas
(séculos XVI e XIX)

Horizontes abertos em Marechal Cândido
Rondon-PR: Segunda metade do século XX
e início do século XXI

Imagem, Comunicação E Poder
Na Propaganda Fide Inquisitorial

Neste livro prendemos que as
respostas à indagação que move
o trabalho (Qual é a origem do
homem americano?) nunca estiveram dissociadas de outra questão
mais ampla e perene no imaginário social do Ocidente, e que diz
respeito às representações cunhadas sobre os indígenas, tema que
atravessa os séculos e chega aos
nossos dias.
SUMÁRIO: Novo Mundo e Velhos
Homens: A Propósito do Homem na América; Introdução; As
Origens dos Índios: Leituras e
Interpretações sobre uma Questão
Colonial; Sobre as Ovelhas do Outro Aprisco: As Teorias das Origens
dos Índios Formuladas nos Relatos
Coloniais Europeus.

Ao tratar de práticas tangenciadas
pela presença e movimentação
social dos trabalhadores chama
atenção o diálogo com o leitor,
instigador de mais acuidade na
investigação sobre como se engendram padrões, leis, costumes
e dissensos. O modo peculiar de
acessar relações de poder a partir
da experiência social promove a
visibilidade de pressões, limites
e alternativas frente às decisões
sobre chegar, partir e ficar.
SUMÁRIO: Zé do Burro e a Presença dos Trabalhadores; Presenças
e Imagens de Trabalhadores;
Sobre Movimentação Social;
Trajetórias Desiguais em Pautas
Relacionadas.

AUTOR: Luis Guilherme Assis Kalil
PÁGINAS: 420
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,720
ISBN:9788581489896

AUTOR: Carlos Meneses De Sousa
Santos
PÁGINAS: 240
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,280
ISBN:9788546201822

História

História
comercial@editorialpaco.com.br

Este livro analisa quais ferramentas teóricas são fundamentais para
captar nas imagens da Inquisição
os significados da propaganda produzida por uma instituição coercitiva; Como analisar estas imagens
inseridas no tempo em que elas
foram produzidas; Quais os mecanismos críticos a serem utilizados para evitar o anacronismo na
utilização do conceito propaganda
e Como os estudos iconológicos
podem contribuir para apreensão
histórico-cultural de uma determinada época.
SUMÁRIO: O Olhar da Época:
Imagem, comunicação e poder na
“Propaganda Fide” inquisitorial

AUTOR: Geraldo Pieroni
PÁGINAS: 96
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,170
ISBN:9788546202188
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Senhores escravos
A estrutura da posse de escravos em Mogi
das Cruzes 1777-1829

Escrita da História e Construção
do Regional na obra de
Arthur Reis

Neste livro, o autor busca compreender a formação da economia
cafeeira por meio da análise da
estrutura da posse de escravos
na cidade de Mogi das Cruzes (SP)
entre 1777 e 1829. Ao acompanhar
as transformações econômicas e
demográficas ocorridas na localidade a presente obra desvia-se
da generalização para abordar o
fenômeno em tela em toda sua
complexidade.

Considerado por mais de uma geração de pesquisadores como um
pioneiro e um importante sistematizador do conhecimento sobre
a Amazônia, Arthur Reis foi também, ao longo do tempo, taxado
como um historiador “positivista”,
“conservador”, “autoritário” ou
“superado”. No caso de Arthur
Reis, que publicou regularmente
de 1931 ao início dos anos 1980,
faz-se necessário problematizar o
que é tomado como sua “obra”.

SUMÁRIO: A historiografia da
estrutura de posse de escravos;
aspectos econômicos e demográficos em mogi das cruzes entre o
final do século xviii e início do xix; a
estrutura da posse de escravos em
mogi das cruzes (1777-1829).

SUMÁRIO: Reconstituição da trajetória intelectual; A escrita da História de Arthur Reis – uma tentativa de interpretação; A escrita da
História de Arthur Reis – lusofilia e
desenvolvimentismo; Conclusões.

AUTOR: Jonas Rafael Dos Santos
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/15
PESO: 0,200
ISBN:9788581484075

AUTOR: Hélio Da Costa Dantas
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/15
PESO: 0,185
ISBN:9788581487908
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A Santa Sé e o Estado Brasileiro
Estratégias de Inserção Política da Igreja
Católica no Brasil

Neste livro o leitor encontrará um
estudo aprofundado, embasado em
uma pesquisa documental realizada no Arquivo Secreto Vaticano,
sobre as relações políticas entre a
Igreja Católica Romana e o Estado
Brasileiro no período de 1920 a
1937. O livro expõe a alternância
de influência da Santa Sé, da Igreja
Católica local e do Estado Brasileiro na busca da hierarquia católica
por maior inserção na política
nacional.
SUMÁRIO: Novo Jogo, Novas
Regras: A Santa Sé e a República
Brasileira; Política de Estado da
Santa Sé para o Brasil; Articulação
para a Defesa dos Interesses Católicos; Estratégias de Ação na Nova
Ordem Republicana.
AUTOR: Lilian Rodrigues De Oliveira Rosa
PÁGINAS: 388
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/15
PESO: 0,460
ISBN:9788581489605
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Histórias do Maranhão em
Tempos de República
Este livro faz jus ao nome do
Estado do qual pretende fazer a
história em Tempos de República.
Ele narra em vinte e oito capítulos
partes das tramas e dos enredos
que fizeram e fazem a história do
Estado do Maranhão em tempos
de República. História de múltiplos
atores: afrodescendentes, indígenas, brancos e mestiços, ricos e
pobres, católicos e evangélicos,
lideranças comunitárias e missionárias, mulheres e homens,
meninos e meninas, pastores e pajés, brincantes de boi e de tambor,
músicos e intelectuais.
SUMÁRIO: Culturas do Povo, Música e Lazer; Histórias da Política;
Estado, Economia e Lutas Sociais
no Maranhão; Religião e Espaço
Público;Mulheres em Movimento;
Espaços.
AUTOR: Tatiane Da Silva Sales
PÁGINAS: 808
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAR/15
PESO: 1,2
ISBN:9788581485850
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A Inquisição não está aqui? A
presença do Tribunal do Santo
Ofício no extremo sul da América
Portuguesa (1680-1821)
Os estudos dedicados à presença
do Santo Ofício na América
Portuguesa em sua grande maioria focaram as regiões centrais da
colônia, como Bahia, Pernambuco
ou Rio de Janeiro, alvos de
visitações inquisitoriais ou perseguições aos cristãos-novos. Essas
abordagens deixaram de lado as
regiões de fronteira, consideradas
como de limitado ou nenhum interesse pelos inquisidores.Valendose de uma documentação quase
toda inédita, o autor destrincha
a malha inquisitorial atuante na
região.
SUMÁRIO: a malha inquisitorial
- as ligações entre o tribunal de
lisboa e a estrutura eclesiática
local; agentes de fé?
AUTOR: Lucas Maximiliano Monteiro
PÁGINAS: 284
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/15
PESO: 0,425
ISBN:9788581484228
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Machado de Assis e o Espiritismo
Através de uma abordagem original, a autora traz neste livro trazer
a figura de Machado de Assis como
fonte do entendimento do espiritismo no Rio de Janeiro da segunda
metade do século XIX.
Fato ainda pouco conhecido do
grande público, o “Bruxo do Cosme Velho” foi um crítico severo da
recém-chegada doutrina espírita
ao Brasil e, atenta a isso, a autora
debruçou-se sobre crônicas e contos escritos ao longo de 31 anos
para nos apresentar um Machado
de Assis irônico, ácido e algumas
vezes colérico, um escritor que
perdoava o curandeiro e a benzedeira,
SUMÁRIO: Prefácio; Introdução;
Machado de Assis e a cena intelectual brasileira no século XIX; O
Caso da Guerra do Paraguai; As
primeiras notas na imprensa.
AUTOR: Elaine Cristina Maldonado
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/15
PESO: 0,190
ISBN:9788581488554
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Guerreiros Cabaçais
A luta deste grupo Bororo pela
sobrevivência na região do Guaporé

Este livro aborda os Bororos Cabaçais – também conhecidos por
Purianas ou Pararionés – habitantes das imediações do rio Cabaçal,
afluente da margem direita do rio
Paraguai-MT. O objetivo é analisar os conflitos e guerras lançados contra estes indígenas. Seu
recorte temporal limita entre 1739
a 1882.
SUMÁRIO: Etnologia Bóe: nome,
origem e características; Adentrando o território indígena; A
expedição de bandeiras contra os
Bororo Cabaçais.

AUTOR: Lecy Figueiredo Rocha
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,250
ISBN:9788546200573
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O Diário Íntimo de Altino Arantes
(1916-1918)
O livro traz uma análise dos primeiros seis volumes, de um total
de quinze, dos registros pessoais
de Altino Arantes, que foi presidente do estado de São Paulo
de 1916 a 1920. Nesses volumes,
transcritos na segunda parte do
livro, o leitor é apresentado a um
panorama do cenário político paulista do início do século XX, entremeado a aspectos da vida íntima
de Arantes, o que torna o diário
uma valiosa fonte para a historiografia política paulista.
SUMÁRIO: Escrita autorreferencial
e estratégias autobiográficas; Diários íntimos e diários políticos; Do
interior paulista para belle époque
paulistana: a trajetória anterior ao
diário; Registros privados de uma
vida pública: as faces de Altino
Arantes.
AUTOR: Robson Mendonça Pereira
PÁGINAS: 456
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/15
PESO: 0,680
ISBN:9788581488745
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Poéticas do contemporâneo
Os capítulos problematizam a
complexa relação entre escrita
histórica e escrita ficcional, sobretudo no interior das, ao mesmo tempo, frágeis e opressoras
fronteiras do Pós-Colonialismo.
É a vida humana ela mesma, no
entanto, o valor fundamental que
parece nortear os capítulos deste
livro, bem como as investigações
de natureza genealógica de que
eles são resultantes.
SUMÁRIO: Gênero, memória, feminismo e pós colonialismo: intersecções possíveis em uma leitura
de A Distância Entre Nós, de Thrity
Umrigar; Ri, mulato, ri: Francisco José Tenreiro e a poética da
desconstrução do cânone colonial;
Jornal O Paiz: república, abolição
e identidade nos últimos anos da
escravidão no Brasil.
AUTOR: Paulo César Silva De
Oliveira
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/15
PESO: 0,200
ISBN:9788581487472
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Uma Viva e Permanente Ameaça
Resistências, Rebeldias e Fugas Escravas

Este livro toma como protagonistas as culturas africanas, as
comunidades negras, os quilombolas, enfim, aqueles que, mesmo
experimentando os horrores da
escravidão moderna, por vezes de
uma terrível violência, buscaram
transformar suas vidas na expressão de suas próprias vontades.

Cotidiano, Saberes e Práticas
Tradicionais
Esta coletânea agrega trabalhos
sobre o cotidiano, os saberes e as
práticas tradicionais de grupos
nem sempre considerados importantes pela historiografia. Destacam-se nesse universo os povos
tradicionais como faxinalenses
e quilombolas, mas tambémos
indígenas e outros grupos rurais e/
ou urbanos.

Cotidiano e Trabalho das
Marisqueiras e Catadeiras de
Valença-BA
Este livro nos permite conhecer
histórias de mulheres de Valença-BA, que guardam profundas relações com a natureza e mantém
vivos saberes e práticas aprendidas com as suas antepassadas:
o ofício de “mariscar para viver e
viver para mariscar”.

SUMÁRIO: A escravidão negra
na Amazônia (séculos XVII-XIX);
Histórias de Resistência e Liberdade I; Histórias de Resistência e
Liberdade II.

SUMÁRIO: Saberes e práticas
tradicionais – aspectos teóricos e
políticos; Saberes e práticas alternativos; Religiosidade e Promoção da saúde; Saberes e práticas
cotidianas – Uniões consensuais e
práticas escolares.

SUMÁRIO: Valença: a cidade e as
águas; Cotidiano no manguezal:
trabalho e doença; Cotidiano e
cultura.

AUTOR: Ygor Olinto Rocha Cavalcante
PÁGINAS: 252
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,185
ISBN:9788581489056

AUTOR: Hélio Sochodolak
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/15
PESO: 0,320
ISBN:9788581489698

AUTOR: Maria De Fátima Fernandes Brazão
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,300
ISBN:9788581488431
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Memória e cidade
A formação das vilas populares
em Campinas: 1964-198

A memória é viva, recompõe-se
a cada momento que é acessada,
criando identidades e sociabilidades. Este livro traz as memórias
dos primeiros moradores da Vila
Castelo Branco, em uma narrativa
dinâmica e vigorosa, traçando um
paralelo entre a ocupação do solo
e a segregação social na cidade
das Andorinhas. O texto traz de
forma simples e direta um panorama das transformações urbanas
e sociais que a cidade viveu no
decorrer de sua história, com um
olhar crítico sobre os processos de
segregação social e espacial.

Memória das mulheres
operárias da CVI
Este livro pretende recontar a
história de mulheres operárias da
Companhia Valença Industrial –
CVI, uma das mais antigas fábricas de tecelagem do país ainda
em funcionamento. Por meio da
narrativa e da história oral, o autor
discute o cotidiano dessas operárias, que viveram a sua inserção
no mercado formal de trabalho
nos anos 1960 a 1970. Fruto de um
trabalho de pesquisa do Programa
de Mestrado em Memória, Cultura
e Desenvolvimento Regional da
Uneb.

SUMÁRIO: Som e Imagem como
suporte empírico à pesquisa; A
Conformação dos Espaços Públicos de Campinas.
AUTOR: José Roberto Gonçalves
PÁGINAS: 188
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: FEV/14
PESO: 0,320
ISBN:9788581480060
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O Golpe Começou em Washington
Desde que se esgotou rapidamente
nas livrarias em 1965, com ajuda
da polícia, que apreendeu exemplares em vários pontos do país, O
Golpe começou em Washington é
agora reeditado pela primeira vez.
De autoria do conhecido jornalista
e historiador Edmar Morel (19121989), fez parte da primeira leva
de publicações contrárias ao golpe
civil-militar de 1964 e trazia à tona
fato que posteriormente ficaria
cada vez mais evidente e comprovado: a ingerência direta militar e
política dos EUA no Brasil. Redigido em estilo ágil, a obra traz farta
documentação e análises críticas
sobre o traumático e ainda mal
compreendido episódio transcorrido há cinquenta anos.
SUMÁRIO: Um golpe “made in
USA”: notas para um balanço
bibliográfico.

AUTOR: Márcio Ronaldo Rodrigues
Vieira
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/14
PESO: 0,200
ISBN:9788581483283
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AUTOR: Edmar Morel
PÁGINAS: 372
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/14
PESO: 0,430
ISBN:9788581486093
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O teatro do medo

Divina luz nas águas do Tietê

Teoria da História em debate

A encenação de um pesadelo nas imagens
do periódico anarquista A Plebe (1917-1951)

A Festa do Divino Espírito
Santo de Laras-SP

Modernidade, narrativa,
interdisciplinaridade

Privilegiando as caricaturas
publicadas em A Plebe e outros
jornais do século XX, Daisy de
Camargo dedicou-se, neste livro, à
decifração do imaginário libertário
produzido a partir de iconografias,
alegorias, emblemas com o objetivo de mostrar como os periódicos
liam o social. É uma contribuição
valiosa sobre a trajetória do movimento anarquista com abordagem
inovadora que analisa o entrelaçamento de linguagens capazes de
causar grande impacto no receptor.

A obra registra a Festa do Divino
Espírito Santo de Laras, manifestação cultural tradicional da região
de Laranjal Paulista, em São
Paulo. A autora mostra os traços
característicos desta festa, suas
peculiaridades materiais e simbólicas, seus objetivos e o modo de
fazer e refazer o ciclo da cultura
popular, que fazem da festa um
elemento constitutivo de uma
identidade territorial.

A proposta desta obra é prosseguir em uma seara aberta, no
Brasil, por notórios historiadores
como José Honório de Rodrigues,
Manoel Salgado Guimarães e
Francisco Iglésias, e abrir-se para
pesquisas que, como Droysen, perguntam-se “o que significa pensar
historicamente”. De igual modo,
o livro apresenta investigações
em História da Historiografia que
examinam os lugares sociais de
produção do discurso histórico.

SUMÁRIO: A Plebe na rede de vozes faladas e figuradas; Radiografia dos vestígios: as imagens como
território da resistência; A Plebe
desenhando as alegorias da morte.
AUTOR: Daisy De Camargo
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/14
PESO: 0,190
ISBN:9788581483849
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SUMÁRIO: Reflexões acerca do
território e da identidade territorial; A Festa do Divino: de onde
vem?; Laras, ou Capela de São Sebastião da Pedra Grande; A Festa
do Divino de Laras.

AUTOR: Neusa De Fátima Mariano
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/14
PESO: 0,170
ISBN:9788581483658
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SUMÁRIO: Diálogos possíveis
entre a Historiografia e a Historiografia da Ciência; Contenções
contemporâneas em torno do cronótopo da modernidade; Liberdade
de expressão?

AUTOR: Fernando Gomes Garcia
PÁGINAS: 224
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/14
PESO: 0,245
ISBN:9788581485447
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Reinterpretação Cultural nas
Missões
A conversão de índios e missionários
no Guairá

O livro busca entender as reinterpretações culturais decorrentes
das relações interétnicas entre
índios e jesuítas nos aldeamentos missioneiros do Guairá nas
primeiras décadas do século XVII.
A obra analisa não somente como
os jesuítas filtraram e reduziram
o universo indígena à ideia de um
mundo pagão, em uma perspectiva impregnada pelo imaginário
religioso cristão.
SUMÁRIO: O Nhanderokó e o Ratio
Studiorum no Guairá; A propósito
da disputa das almas e da usura
das vidas; Visões sobre a encarnação do verbo; Carpinteiros de um
novo mundo; A conversão ao outro;
As reduções jesuíticas no Guairá.
AUTOR: Oseias De Oliveira
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/14
PESO: 0,210
ISBN:9788581483238
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Memórias em disputa
Transformando modos de vida no sertão e
na cidade

Este livro progride no conhecimento da História Social. Trata-se
de um tema atual abordado com
seriedade e objetividade. Em seu
estudo, a autora faz presente muitos fatos históricos que, de outra
maneira, se perderiam no esquecimento das pessoas. Ela partiu do
quase nada para chegar, mediante
a sua perseverança no trabalho de
pesquisa e purificação de dados,
a um fragmento importante da
história do Sertão e da cidade de
Montes Claros.
SUMÁRIO: Órgãos dos Interesses
Gerais do Norte; A Imprensa ao
Nascer do Século XX; As Cidades
Narradas, as Cidades Construídas,
as Cidades Vividas; O Sertão Vivido, o Sertão Construído, o Sertão
Narrado.
AUTOR: Rejane Meireles Amaral
Rodrigues
PÁGINAS: 212
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: MAI/14
PESO: 0,320
ISBN:9788581483962
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Construções imaginárias e
memória discursiva de imigrantes
alemães no Rio Grande do Sul
Esta obra pode ser considerada
uma investigação inédita sob o
enfoque dos estudos discursivos.
Reflete em torno das relações entre identidade, memória e história,
buscando construir alicerces sociológicos, filosóficos e, sobretudo,
discursivos que permitam compreender como a questão da identidade do sujeito imigrante, neste caso
a dos imigrantes alemães, exerceu
um papel fundamental na consolidação de valores éticos e culturais
em solo brasileiro, especialmente
no Estado do Rio Grande do Sul,
região fortemente influenciada
pela cultura alemã.
SUMÁRIO: Identidade, memória e
história; A relação entre língua(gem) e identidade; A relação entre
sujeito, língua e cultura.
AUTOR: Vejane Gaelzer
PÁGINAS: 284
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: SET/14
PESO: 0,425
ISBN:9788581484112
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Guerra, política e tragédia na
Atenas Clássica
Esta obra aborda o tema da tragédia grega, que apesar de se pensar
estar esgotado por séculos de
exegese erudita, o autor consegue
inovar de forma surpreendente,
introduzindo, como linha mestra
de sua análise da tragédia antiga,
o conceito das gerações aplicado à
análise histórica, tal como foi formulado pelo cubano José Antonio
Portuondo. Essa importação de
conceitos e teorias elaboradas a
partir do estudo de outras épocas
é muito estimulante intelectualmente e contribui para aerar os
estudos clássicos, mantendo-os
no cenário do debate cultural contemporâneo.
SUMÁRIO: As gerações - aspectos
teóricos; A tragédia grega: das
origens ao século V a.C.
AUTOR: Guilherme Gomes Moerbeck
PÁGINAS: 232
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/14
PESO: 0,275
ISBN:9788581484778
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Trabalho e trabalhadores no processo de industrialização recente
no oeste do Paraná (1970-2010)
Estudos sobre a cadeia avícola

O livro expõe a tragédia social
que é a história da produção de
carne de frango no Brasil. Nos
últimos cinquenta anos, a indústria
da carne destacou-se devido ao
aumento ininterrupto da produção,
à complexidade na divisão do trabalho e ao crescimento do número
de trabalhadores nela ocupados.
Os textos aqui reunidos tratam
desta realidade, que necessita de
urgente atenção.
SUMÁRIO: História das relações de
trabalho na cadeia produtiva avícola no Brasil (1970-2010); Trabalhadores, imprensa e agroindústria no
Oeste do Paraná: as contradições
do processo de expansão da indústria de alimentos.
AUTOR: Antônio De Pádua Bosi
PÁGINAS: 196
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: MAR/14
PESO: 0,330
ISBN:9788581484013
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Entre a liturgia e o salário
A formação dos aparatos policiais no Recife
do século XIX (1830-1850)

Este livro aborda a formação dos
aparatos policiais (civis e militares)
que foram organizados no Recife
durante os decênios de 1830 a
1850. Sendo assim, ele nos remete
a um tema ainda pouco explorado
pela historiografia brasileira: o
estudo da constituição e organização das instituições policiais e
militares do Brasil independente e
a análise das suas conexões com a
sociedade e o Estado.
SUMÁRIO: A Guarda Nacional; O
Corpo de Polícia de Pernambuco;
Os Juizados de Paz; As Prefeituras de Comarca; As Delegacias de
Polícia.

AUTOR: Wellington Barbosa Da
Silva
PÁGINAS: 252
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/14
PESO: 0,310
ISBN:9788581484341
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O vento das reformas, Lázaro
Cárdenas e a Revolução Mexicana
(1934-1940)
O leitor interessado pela história
política latino-americana dos anos
1930 encontrará nesse livro uma
análise profunda realizada por
Ival de Assis Cripa do diário de
campanha de Lázaro Cárdenas,
que participou da fase armada da
Revolução Mexicana. A obra apresenta uma re?exão do governo de
Cárdenas para o público brasileiro
e analisa, também, os discursos
proferidos durante o seu mandato
presidencial.

Quem somos nós?
Apropriações e Representações Sobre a(s)
Identidade(s) Brasileira(s) em Livros Didáticos de História (1971-2011)

A obra analisa 40 anos da produção didática de História, indicando
que as representações elaboradas
pelos livros didáticos estão inseridas em espaços de negociação que
demonstram o campo de forças
que se estabeleceu nos diversos
momentos históricos analisados,
ajudando-nos a pensar os próprios
interesses, aspirações, dilemas,
medos e limites da sociedade brasileira contemporânea.

SUMÁRIO: a Para uma revisão da
Obra Política de Lázaro Cárdenas;
Trajetória de um “Revolucionário”;
Trajetória Política e compromisso
com as Massas; A Política de Massas do Cardenismo; O Vento das
Reformas nos Anos 30.

SUMÁRIO: a Livros didáticos,
ensino de história, identidades:
delimitações e intersecções;
Produção didática de história e
representações identitárias sob o
estado autoritário.

AUTOR: Ival De Assis Cripa
PÁGINAS: 148
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JAN/14
PESO: 0,263
ISBN:9788581484259

AUTOR: Jean Carlos Moreno
PÁGINAS: 448
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: ABR/14
PESO: 0,680
ISBN:9788581485195
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Movimentos Sociais Latino-Americanos
A Chama dos Movimentos Campesino-Indígenas Bolivianos

Pretende-se, neste livro, fazer
uma análise sociológica dos
movimentos indígenas bolivianos
(MIBs) no período do seu surgimento e ressurgimento após a
revolução boliviana de 1952 e até
hoje. Busca-se resgatar algumas
contribuições dos movimentos indígenas bolivianos (MIBs), a partir
de sua formação histórica, mas
principalmente centrado nos ciclos
de ações coletivas quase insurrecionais, iniciados entre 2000 e
2005.
SUMÁRIO: a Os movimentos
sociais, as relações entre Estado
e sociedade civil e a globalização
como epicentro da modernidade
latino-americana.
AUTOR: Elizardo Scarpati Costa
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/14
PESO: 0,200
ISBN:9788581485225
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Cultura e religião

Brasil e África em perspectiva

Itinerários do luteranismo em Santa Catarina e no Paraná

Faces de uma relação no início do século
XXI

A obra convida o leitor a uma viagem por regiões de Santa Catarina
e do Paraná, sobre as histórias das
populações protestantes que ali se
estabeleceram a partir do século
XIX, mostrando os itinerários do
luteranismo nestes dois estados,
que são um marco fundamental na consolidação da igreja de
confissão luterana no Brasil. Os
nacionalismos dos séculos XIX e
XX determinaram a história das
instituições luteranas nesta região.

Este livro apresenta uma forma
diferente de pensar a contemporaneidade latino-americana.
Esmiuçando a relação entre o
fluxo de refugiados africanos para
o Brasil e a postura do Estado, a
autora revela que, ao se inserir no
sistema-mundo capitalista, o país
reproduz as mesmas formas de
segregação que os antigos colonizadores legaram à região. Além
disso, apresenta uma visão crítica
das nuances que atravessam o que
vem sendo chamado de relações
de cooperação sul-sul para desenvolvimento.

SUMÁRIO: a Formação de Comunidades Protestantes de Imigração
em Santa Catarina e no Paraná no
Século XIX; A Formação do SL e
do SE e as Raízes Confessionais;
Etnicismo.

AUTOR: Joel Haroldo Baade
PÁGINAS: 348
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/14
PESO: 0,520
ISBN:9788581485423
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De Cardoso No Mundo, Ao Mundo
De Cardoso
A Trajetória De Uma Cidade No ‘Extremo’
Noroeste De São Paulo (1937-1968)

O objetivo deste livro é analisar
temas e questões amplas relativas
aos processos de urbanização,
lidas e problematizadas através
de uma localidade específica.
Aborda a trajetória da cidade de
Cardoso - SP, e falar de Cardoso
é falar do mundo, mas de uma
forma circunscrita e diferenciada:
trata-se de reconstruir contextos,
paisagens e sujeitos historicamente situados no tempo e no espaço,
reconhecendo neles os marcos
e os indícios de um “mundo” - o
mundo de Cardoso.

SUMÁRIO: a Considerações Teóricas e Metodológicas; Diplomacia
e economia: cooperação para o
desenvolvimento ou expansão para
dominação?.

SUMÁRIO: a Modernidade e fenômeno urbano nos séculos XIX e XX;
Formações urbanas no interior de
São Paulo.

AUTOR: Julia Monteath De França
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/14
PESO: 0,290
ISBN:9788581485416

AUTOR: Rodrigo Ribeiro Paziani
PÁGINAS: 168
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/14
PESO: 0,215
ISBN:9788581484914
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A cerveja e a cidade do Rio de
Janeiro
De 1888 ao início dos anos 1930

O tema desse livro é a presença
da cerveja no Brasil. A partir de
ampla pesquisa histórica, a autora
esclarece como se formaram as
principais empresas produtoras da
bebida, como o consumidor foi se
habituando a consumir a cerveja
no seu dia a dia e o papel da propaganda na criação da preferência
pela cerveja. A obra mostra como
a cerveja foi integrada à vida social
de uma cidade em expansão.
SUMÁRIO: A Revolução Lager Cerveja e refrigeração; Origens da
Brahma e da Antártica; Expansão
e concorrência; A representação
dos interesses; A cerveja e o Rio
de Janeiro; A Brahma e a Guerra.

AUTOR: Teresa Cristina De Novaes
Marques
PÁGINAS: 344
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/14
PESO: 0,410
ISBN:9788581486512
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A Elite Eclesiástica no Bispado do
Maranhão
A obra busca compreender tanto
as transformações institucionais
(inovações) da Igreja Católica
como a composição social da elite
eclesiástica (sua morfologia) em
uma configuração regional específica (o Maranhão) e no período
compreendido entre 1850- 1900.
Aliás, período de fortes mudanças institucionais, portanto, dos
mais interessantes para o estudo
do modus operandi da Igreja, das
condições de sua gestão e reprodução, das transformações nos
padrões de excelência religiosa e
do valor social do ofício.
SUMÁRIO: O Sistema de Classificação Eclesiástico: Por uma
História da Instituição e dos seus
Mecanismos; Por uma História
Social dos Agentes.
AUTOR: Wheriston Silva Neris
PÁGINAS: 240
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/14
PESO: 0,280
ISBN:9788578623449
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Estigma Social e Isolamento
Compulsório
Lepra, saber médico e políticas públicas de
saúde no Brasil

Este livro reflete sobre os mecanismos de controle social e as
políticas sanitaristas de isolamento compulsório dos portadores
de lepra na Colônia do Bonfim,
no Maranhão, e nos permite ter
acesso aos mecanismos de poder
mobilizados por instituições e
agentes, derivados da construção
social do diferente como portador
de atributos negativos, e que justificaram as políticas de confinamento baseadas em argumentos
não exclusivamente médicos, mas
também políticos e ideológicos.
SUMÁRIO: A construção do objeto
de estudo: um sem fim de perguntas, uma infinidade de dúvidas na
prática da pesquisa.
AUTOR: Cidinalva Silva Câmara
Neris
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/14
PESO: 0,225
ISBN:9788581485249
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Para que não se esqueça, para
que nunca mais aconteça
Um estudo sobre o trabalho da Comissão
de Familiares de Mortos e Desaparecidos
Políticos no Brasil

Este livro traz um estudo importante para a compreensão do
processo de democratização e
das limitações atuais do sistema
político brasileiro. Através de minunciosa pesquisa, a obra examina
a rica e sofrida trajetória política
e institucional da Comissão de
Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos (CFMDP), de seus
primórdios, quando da luta pela
anistia política, na década de 1970,
até a conjuntura atual, marcada
pelos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade.
SUMÁRIO: Subsídios Teóricos à
Identificação de um Problema de
Pesquisa para a Ciência Política.
AUTOR: Carlos Artur Gallo Cabrera
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/14
PESO: 0,255
ISBN:9788581485256
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A cosmologia construída de fora

Revisitando Freud

A relação com o outro como forma de produção social entre os grupos chaquenhos
no século XVIII

As Interfaces Contemporâneas da Psicanálise

O autor deste livro faz com que
boa parte da cosmologia dos povos
chaquenhos surja do registro das
narrativas produzidas pelos brancos. Faz isto com maestria e rigor,
examinando, entre outros aspectos, o entendimento da prática da
violência presente nas suas ações
de guerra, ou a sua compreensão
da morte e da troca de bens e
objetos.
SUMÁRIO: a Os mitos indígenas
como construção da realidade; A
guerra como motor social; Economia dos índios chaquenhos I; Economia dos índios chaquenhos II.

AUTOR: Guilherme Galhegos
Felippe
PÁGINAS: 376
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/14
PESO: 0,430
ISBN:9788581485218
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No presente livro é ambicionado
averiguar como se dá o processo básico de aculturação do ser
humano e somará ao paradigma
psicanalitico clássico alguns dados
recentes extraídos da filosofia,
sociologia, antropologia e outras
disciplinas afins.
SUMÁRIO: Psicanálise do processo
identitário; O homem como abismo
de si; Alteridade: o outro como
destino; Ego, tempo e Diluição;
Sobre o sentimento de comunhão
social - um estudo socioanalítico
sobre conceito de ideal de ego; O
inconsciente social - Prolegômenos para uma psicanálise revolucionária; Magia como recurso
psíquico.

AUTOR: Marcos De Oliveira Silva
PÁGINAS: 300
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/14
PESO: 0,500
ISBN:9788581487045
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Integração na América
Latina - Vol 2

Políticas e projetos na era das
ideologias

A História, A Economia e o Direito

A Imprensa no Brasil republicano
(1920-1940)

Integração na América Latina: a
História, a Economia e o Direito
objetiva abordar principalmente
as relações sociais e possibilidades de colaboração da História,
do Direito, da Economia e demais
ciências interdisciplinares, focalizando a importância da integração
para o desenvolvimento adequado
da América Latina e do Caribe.
SUMÁRIO: a Os Casos do Mercosul
e da Venezuela; Democracia, Crise
Política e os Fundamentos da
Cláusula Democrática; Brasil, Argentina e as Barreiras no Comércio Bilateral: Até Quando Permaneceremos Parados no Tempo.

AUTOR: Eduardo Scheidt
PÁGINAS: 472
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/14
PESO: 0,650
ISBN:9788581487335
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Este livro trata-se de uma coletânea composta de oito ensaios
que, a despeito de suas especificidades, privilegiam os impressos
periódicos como fonte e analisam
as décadas iniciais do século XX.
Os capítulos revelam a intenção
de analisar jornais e revistas com
viés ideológico bem marcado, com
nítida predominância do espectro
da direita.
SUMÁRIO: a A Imprensa do PCB:
1920-1940; O Nacionalismo Xenófobo nas Páginas de Gil Blas; A
Hegemonia Ilustrada: A Universidade de São Paulo no Pensamento
Político e Cultural de Júlio de Mesquita Filho; Imprensa Integralista:
Um Recorte.
AUTOR: Rodolfo Fiorucci
PÁGINAS: 280
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/14
PESO: 0,370
ISBN:9788581486598
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BRASIL, 1979-1989
Uma dácada perdida?

A importância desta obra está em
buscar compreender a mobilização
e as transformações da sociedade
brasileira, no período de 1979 a
1989, que influenciaram o futuro
do país. O passado é revisitado a
partir de uma análise multidisciplinar, recuperando dimensões
que vão revelar mudanças sociais
e transformações nascidas na
própria sociedade, a partir de uma
dinâmica própria, independente, e
não atrelada a um aspecto único: o
econômico.
SUMÁRIO: a A economia brasileira: do plano de metas ao plano
verão, 1955-1989; A sociedade em
movimento: sujeito histórico na
transformação social da década de
1980; Os avanços político.
AUTOR: Jadir Peçanha Rostoldo
PÁGINAS: 164
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/14
PESO: 0,265
ISBN:9788581486376
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A Cidade Republicana Na Belle
Époque Capixaba

Escolarização pública e imigração
italiana

Teologia da Enxada e Ditadura
Militar

Espaço Urbano, Poder E Sociedade

A constituição do ensino elementar das
colônias ao município (1882-1912)

Relações de poder e fé no agreste pernambucano entre 1964-1985

Partindo de fontes documentais
como mensagens finais e relatórios dos presidentes de Estado
enviados à Assembleia Legislativa,
jornais e petições da sociedade
ao Governo Municipal, esta obra
busca traçar o panorama das
transformações ocorridas na cidade de Vitória, capital do Espírito
Santo, no decorrer da Primeira
República (1889- 1930), a partir de
ações implementadas pelo Governo Estadual das administrações de
Moniz Freire, Jerônimo Monteiro e
Florentino Avidos.
SUMÁRIO: Antecedentes para
análise da republicana cidade de
Vitória; A materialização do poder:
os presidentes do estado.
AUTOR: Jadir Peçanha Rostoldo
PÁGINAS: 272
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/14
PESO: 0,400
ISBN:9788581486543
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Este livro desvenda lacunas históricas sobre a escolarização dos
imigrantes peninsulares. Pesquisas como estas são sempre muito
bem vindas, por contribuírem
com o descortinar de nuances,
normalmente, pouco elucidadas.
A história da educação elementar
brasileira foi agraciada com os
dados aqui apresentados, pois as
fontes primárias documentais, que
até então, foram pouco exploradas, puderam contribuir para o
resgate da história das escolas dos
imigrantes, moradores do atual
município de Colombo.
SUMÁRIO: Colonização e imigração italiana: a formação do território
AUTOR: Elaine Cátia Falcade
Maschio
PÁGINAS: 168
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/14
PESO: 0,215
ISBN:9788581486994
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O livro que o leitor tem em mãos
traz uma enorme contribuição
para o conhecimento das singularidades que caracterizam as
tramas do poder local, sobretudo
aquelas tecidas por elites, grupos
de famílias e movimentos sociais
influenciados pela ala progressista da Igreja Católica, durante o
período que vai do regime militar
ao pós-redemocratização do país.
Seu olhar busca captar o protagonismo de homens e mulheres das
camadas populares.
SUMÁRIO: Igreja e política: os
impactos das transformações
interno-externa do catolicismo em
Pernambuco.

AUTOR: Adauto Guedes Neto
PÁGINAS: 272
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/14
PESO: 0,400
ISBN:9788581487359
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Da Caserna ao Cárcere

Um Pouco Antes da Corte

Tecendo Destinos

identidade militar-rebelde construída nas
prisões (1922-1930)

A Economia do Rio de Janeiro na Segunda
Metade do Setecentos

A Inserção de Imigrantes Alemães e seus
Descendentes na Colônia
Riograndense - Maracaí/SP - (1950-1990)

A presente obra aborda o movimento revoltoso convencionalmente chamado de Tenentismo,
que ocorreu entre as décadas
de 1920 e 30 no Brasil. A autora,
porém, não se limita ao estudo dos
famosos levantes, mas também
analisa os espaços de sociabilidade e agregação que se constituíram nos presídios, nas fugas, nos
desterros e no exílio. Trata-se de
um livro cativante, embasado em
ampla pesquisa histórica: cerca
de cinco mil documentos foram
consultados em diversos acervos,
públicos e privados.

Aborda a história do Rio de Janeiro
no vice-reinado, período em que a
cidade adquire uma efetiva centralidade no contexto da América
portuguesa. A obra mescla um
cruzamento massivo de fontes e
mapeia as principais atividades
econômicas desenvolvidas no
período, ao mesmo tempo em que
reconstrói as redes mercantis que
davam significado a tais atividades.
O resultado final é um mosaico
inédito da urbe na segunda metade
do Setecentos.

SUMÁRIO: O ethos e a identidade militar, 1924 – Dos motins na
caserna às prisões de Bernardes,
Presídios, navios-prisões.
AUTOR: Isabel Lopez Aragão
PÁGINAS: 434
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: NOV/13
PESO: 0,780
ISBN:9788581481586
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SUMÁRIO: Uma breve trajetória da
economia fluminense, A diversificação agrícola fluminense durante
a segunda metade do Setecentos.

AUTOR: Fábio Pesavento
PÁGINAS: 236
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,400
ISBN:9788581482927
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Neste livro, a autora procura
apreender as redes de sociabilidades que os diferentes sujeitos, imigrantes alemães e seus
descendentes, moradores da
Colônia Riograndense – (Maracaí/
SP), foram tecendo no interior da
comunidade. Analisando alguns
aspectos que cercaram o cotidiano
das pessoas, nos seus espaços
de lazer e trabalho, através de
diferentes fontes, documentos,
instituições de pesquisa e depoimentos orais.
SUMÁRIO: A Colônia Riograndense: trabalho e vida cotidiana entre
os anos de 1950 e 1990, A Cooperativa Riograndense - apelo à
memória do pioneirismo.
AUTOR: Lídia Baumgarten Braun
PÁGINAS: 204
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JAN/13
PESO: 0,350
ISBN:9788581481920
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A Noção de Propaganda e sua
Aplicação nos Estudos Clássicos
O Caso dos Imperadores Romanos Septímio
Severo e Caracala

Neste livro é visto como uma
reserva de imagens, símbolos e
ações foi utilizada pelos primeiros
Imperadores Severos na tentativa
de consolidação de seus governos.
Por meio de seu envolvimento com
as legiões, estes imperadores buscavam apoio militar para conseguir estabilidade, mas o que esta
obra vem demonstrar é que o uso
dos símbolos para a propaganda
do governo também foi essencial
para a consolidação dos Severos
no trono.
SUMÁRIO: Imagem e Propaganda
no estudo do Início do Período Severiano (193 a 217 D.C.), As Várias
Facetas das Imagens Imperiais de
Septímio Severo e Caracala.
AUTOR: Ana Teresa Marques Gonçalves
PÁGINAS: 284
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,470
ISBN:9788581482644
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Política e Memória

Um Patrimônio em Contendas

A Polêmica sobre os Jesuítas na Revista do
IHGB e a Política Imperial (1839-1886)

Os Bens Jesuíticos e a Magna Questão dos
Dízimos no Estado do Maranhão e
Grão-Pará (1650-1750)

Este livro revela experiências inéditas dos inacianos e dos homens
de letras na história do Brasil do
século XIX: investiga o conteúdo
e o percurso do debate sobre a
Ordem travado entre membros do
IHGB e seus liames com os grandes problemas da política imperial.
Em outras palavras, traz importante contribuição para o entendimento das muitas incumbências
daquele órgão e da polêmica sobre
os jesuítas que ali se estabeleceu
durante todo segundo reinado.

A temática do patrimônio material
jesuítico vem sendo pauta de muitas controvérsias na historiografia,
em razão dos debates engendrados pelas correntes jesuitófilas e
jesuitófobas. Este livro diverge de
tais linhas ao analisar a complexidade do assunto não só para a
Companhia de Jesus, mas também
para os colonos, os membros de
outras ordens religiosas e, é claro,
para os agentes da administração
colonial e para a própria Coroa.

SUMÁRIO: O IHGB, os jesuítas e a
política imperial: interpretações,
fontes e problemática, Em defesa
dos Santos Padres – a polêmica
sobre a Companhia de Jesus e a
consolidação do Império (18391849).

SUMÁRIO: O século XVII e as primeiras conquistas, As atividades
temporais da Companhia de Jesus,
A grave questão dos dízimos.

AUTOR: Simone Tiago Domingos
PÁGINAS: 272
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,450
ISBN:9788581482170

AUTOR: Raimundo Moreira Das
Neves Neto
PÁGINAS: 180
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,255
ISBN:9788581482422
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Conexões Vicentinas
Particularidades Políticas e Religiosas
da Educação Confessional em Mariana e
Lisboa Oitocentistas

O livro analisa a educação globalizada proposta pela Congregação
das Filhas de Caridade de São
Vicente de Paulo e as particularidades da sua implantação em
Mariana e Lisboa no século XIX.
As especificidades da implantação das vicentinas e suas práticas
educativas demonstram a tensão
existente entre a política liberal e
a religião católica ultramontana.
Ao estudar os manuais elaborados para a implantação da cultura
vicentina globalizada, a autora
esclarece as conexões vicentinas.
SUMÁRIO: Igreja, Política e Educação: Expansão e Conexão das Filhas de Caridade de São Vicente de
Paulo, Particularidades Mineiras.

A História de Veraneio no Rio
Grande do Sul

Sob a Proteção da Princesa e de
São Benedito

A obra apresenta um reconhecimento de culpa das elites sociais
em relação à situação de desigualdade do país, que concordam
que a situação atual de descaso
e corrupção foi, em grande parte,
permitida pelo baixíssimo investimento em educação. Dessa
forma,

Identidade Étnica e Projetos num Clube
Negro de Caxias do Sul (1934-1988)

SUMÁRIO: Kur Und Vergnügen</
em>: Os Primórdios da Vilegiatura
Marítima na Europa dos Séculos
XVIII e XIX, “Sociabilidade Terapêutica”: Vilegiaturas Termais e Marítimas no Brasil, Curar, Descansar,
Veranear: Formas de Vilegiaturas
no Rio Grande do Sul dos Séculos
XIX e XX, Do Balbuciar à Realização
do Desejo de Beira-Mar no Rio
Grande do Sul, A Domesticação
da Natureza Marítima, Mar como
Refúgio da Modernidade.

AUTOR: Ana Cristina Pereira Lage
PÁGINAS: 212
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: AGO/13
PESO: 0,320
ISBN:9788581483467

AUTOR: Joana Carolina Schossler
PÁGINAS: 244
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: SET/13
PESO: 0,440
ISBN:9788581483320
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A presente obra busca oferecer
uma nova abordagem do sul do
Brasil, tradicionalmente retratado
como território de brancos. Nesse
sentido, o autor foca sua análise
na cidade de Caxias do Sul, que,
apesar de possuir uma população majoritariamente branca, foi
cenário de uma associação negra,
o Clube Gaúcho, entre os anos de
1934 e 1988. Trata-se, portanto, de
um livro amplamente pesquisado,
que visa reconhecer a identidade
negra sulista brasileira.
SUMÁRIO: Ser Negro em Caxias,
“A União Faz a Força”,Elevando
a Pujança de Nossos Homens de
Cor.

AUTOR: Fabrício Romani Gomes
PÁGINAS: 188
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: AGO/13
PESO: 0,255
ISBN:9788581483337
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Intelectuais em Disputa

Diálogos & Paradigmas

Católicos, Novos Coronéis e a Imprensa na
Década de 30

A presente obra é indicada a
estudantes e especialistas interessados em aprimorar os conhecimentos na ciência historiográfica.
Seu destaque se dá na medida em
que, além de abordar as relações
interdisciplinares da História com
outras ciências, analisa as fontes e
temas responsáveis por nortear as
pesquisas históricas nos últimos
anos. Nesse sentido, trata-se de
um livro rico em reflexões, provenientes de diversas fontes seguras.
SUMÁRIO: História e Literatura:
Literatura ou História?, A Sedução
de Clio: Relações Epistemológicas
entre a História e a Antropologia,
Diálogos entre História e Memória:
A Construção de um Campo Interdisciplinar de Estudos.
AUTOR: Vicentônio Regis Do Nascimento Silva
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/13
PESO: 0,170
ISBN:9788581483009
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Este livro apresenta um reflexão
sobre o debate dos intelectuais
católicos e liberais no Triângulo Mineiro na década de 1930 e
apresenta como mote a imprensa
escrita, na investigação do jornal
enquanto veículo responsável pelo
debate e transmissão das ideias e
concepções das classes e grupos
sociais a ele vinculadas. Os anos
de 1930 até 1940, considerado
um dos períodos históricos mais
ricos e contraditórios da história
do país, apontaram um intenso
debate educacional no Brasil.
SUMÁRIO: Católicos, Novos Coronéis e a Política Nacional, Católicos, Novos Coronéis e Apolítica
Internacional, Católicos, Novos
Coronéis e a Educação.
AUTOR: Carlos Alberto Lucena
PÁGINAS: 168
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: OUT/13
PESO: 0,275
ISBN:9788581483429
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Nações e Resistência ao Sul do
Orinoco
A Construção Política e Imaginária do Índio

A presente obra trata dos processos de construção da identidade
indígena, com ênfase na fronteira
venezuelana-brasileira. O autor se
baseia em ampla pesquisa histórica, incluindo a revisão de textos
literários clássicos, mas aborda os
processos identitários e de dominação de forma original, sem cair
em clichês. Nesse sentido, o livro
se apresenta como um material de
extrema relevância, dirigido a um
público diverso.
SUMÁRIO: Gran Sabana: O Prodesur e os Povos Indígenas, Um
Parque ao Sul do Orinoco, Hablar
sobre Indígenas es Siempre un
Problema, Silêncio da Princesa e a
Fala da Nação, Literalmente Índio.
AUTOR: Victor Hugo Veppo Burgardt
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/13
PESO: 0,265
ISBN:9788581483160
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Inquisição e Justiça eclesiástica

Unir e separar

O Brasileiro

O livro reúne tanto pesquisadores e pesquisadoras já consolidados no meio acadêmico
nacional e internacional, como
aqueles que desenvolvem suas
pesquisas de doutoramento em
universidades brasileiras. Ambos
os estudos inclinam-se sobre a
atuação do Santo Ofício e dos demais poderes eclesiásticos nas
terras lusitanas, sobretudo no
que concerne à América Portuguesa, com o objetivo de colocar
em debate tanto a ação prática
do Tribunal quanto suas relações
com a Justiça Eclesiástica e com
as demais esferas de poder.

A Escrita Historiográfica como Ensaio de
Micro-História

A Formação da Identidade Nacional e a
Questão Racial

A presente obra trata da experiência de tecer um lugar com teoria,
da idealização e espaço. Nesse
sentido, José Carlos dos Santos
considera a ciência historiográfica como um meio de destacar
a territorialidade, as fronteiras e
as identidades regionais, uma vez
que a historiografia é um lugar de
união de experiências individuais. Em seu conjunto, o livro traz
uma densa descrição de fontes ao
mesmo tempo em que demonstra
uma significativa metodologia de
pesquisa histórica.

Este livro traz uma análise dos discursos de um importante intérprete da realidade nacional: Oliveira
Vianna. A autora busca examinar
os diversos critérios utilizados
para a formação da identidade
nacional no Brasil, as estratégias
para se forjar um tipo ideal de
brasileiro e, por fim, as lutas de
representações travadas por Vianna, Freyre e Holanda. Assim, esta
obra propõe uma reflexão sobre
nossa identidade, tendo como ênfase o critério racial tão discutido
por Vianna.

SUMÁRIO: Santo Ofício no Brasil:
estruturas, fases, principais casos,
Um oceano de culpas (?)...Réus e
perseguidos do Brasil na Inquisição portuguesa.

SUMÁRIO: Horizontes da Constituição,Os Corpos, Os Corpos e a
Fauna, O Corpo Doente, O Corpo
que a História Flui, O Saber que
Fala o Corpo, Parir o Corpo.

SUMÁRIO: A construção da identidade nacional brasileira no século
XIX e início do século XX.

AUTOR: Yllan De Mattos Oliveira
PÁGINAS: 364
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: SET/13
PESO: 0,600
ISBN:9788581483511

AUTOR: José Carlos Dos Santos
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ISBN:9788581484082

AUTOR: Iara Andrade Senra
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FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
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ISBN:9788581481913
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Igreja Católica, Política e Pio XII

É lá que se representa a comédia

Boca maldita

O Estado Democrático

A casa da òpera de Vila Rica (1770-1822)

Blasfêmias e sacrilégios em Portugal e no
Brasil nos tempos da inquisição

Com foco na História e na essencialidade da Igreja Católica, o livro
busca analisar o posicionamento
dessa instituição frente ao liberalismo e à modernidade, que
culminou, entre outras consequências, na grande aceitação da
democracia para a sociedade civil
em meados do século XX. É importante considerar que o liberalismo
e a modernidade não eram bem
vistos pela Igreja, e a democracia
era considerada, segundo palavras
do próprio Papa Leão XII, como
“novidade funesta”.

Este livro traz uma pesquisa
desenvolvida pela Universidade
Sorbonne – Paris VI, com a atividade teatral da Casa da Ópera de Vila
Rica desde o ano de sua inauguração (1770) até a independência
do Brasil. A obra destaca todos os
aspectos que abordam o teatro:
seu idealizador, a construção, o
repertório, os artistas, o público
e os modelos arquitetônicos que
inspiraram a sua construção.

SUMÁRIO: A igreja e a modernidade: novos paradigmas, Enfim,
o século XX – Pio XI, Pio XI e a
democracia.

SUMÁRIO: Os teatros efêmeros
no XVIII: festas públicas e representações teatrais na Capitania
das Minas Gerais, A organização
das óperas e comédias nas festas
públicas, O teatro do siglo de oro e
o teatro ao gosto português.

AUTOR: Elza Silva Cardoso Soffiatti
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PESO: 0,230
ISBN:9788581480466

AUTOR: Rosana De Moraes Marreco Orsini Brescia
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FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: FEV/12
PESO: 0,390
ISBN:9788564367791
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O livro apresenta detalhes dos
processos inquisitoriais de autoridades administrativas, clérigos,
soldados, prostitutas, marinheiros e degredados, que afiavam
a língua nas praças e tabernas,
tendo como alvo Deus, Cristo e os
apóstolos, pontilhados de preciosas informações a respeito da
religiosidade e dos comportamentos culturais. Cristo é tão infame
quanto a lama da rua, ousou dizer
certo português.
SUMÁRIO: Mirabilis lusitana e religiosidade colonial, As visitações do
Santo Ofício: pecados brasileiros,
Logos e Lex: a gorja do monstro e
os lábios dos anjos, Blasfemadores banidos.

AUTOR: Geraldo Pieroni
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/12
PESO: 0,105
ISBN:9788581480107

História

254

Ciências Humanas

Violência e gênero em notícias no
oeste paranaense
Nesta obra abordam-se discursos
sobre a violência perpetrada por
mulheres e homens em notícias no
Oeste do Paraná entre as décadas
de 1960 a 1980 a partir de uma
perspectiva de gênero. Situações
de violência tornam-se um fato
noticiável, sobretudo porque se
contrapunham ao modelo de progresso e civilização proposto pelas
elites da região. Com uma publicação quase sempre indesejada,
aparecem centenas de mulheres e
homens infames.
SUMÁRIO: Civilização, progresso,
violência e relações de gênero
nas notícias, Relações de gênero,
violência, movimento de mulheres
e feminismo nos meios de comunicação, Mulheres infames,

AUTOR: Tânia Regina Zimmermann
PÁGINAS: 148
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JAN/12
PESO: 0,263
ISBN:9788581480145
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Por uma história do possível

Distantes estaleiros

Representações das mulheres incas nas
crônicas e na historiografia

Arsenais de marinha e a reforma naval
pombalina

Quando os espanhóis chegaram
aos domínios do Tawantinsuyo, por
volta de 1532, se depararam com
mulheres indígenas, cujos papéis
e funções não se encaixavam nos
padrões europeus, prescritos e naturalizados para o sexo feminino.
Essas mulheres tinham participação ativa e importante na sociedade, exercendo poder e autoridade
na organização política dos incas,
sendo inclusive adoradas e reverenciadas como huacas, heroínas e
governadoras.

O reinado de d. José I foi de notável importância para o desenvolvimento de Portugal. O marquês
de Pombal se tornou referência
ao estudo de tal período, pois por
intermédio dele ocorreu a grande
Reforma Naval, fato que era negado ou desprezado até então. Esta
reforma proporcionou a criação
de uma marinha militar, incluindo
postos náuticos específicos, diferente do antigo sistema só para
nobres.

SUMÁRIO: Um desafio à política
de produção de conhecimentos,
Gênero, religião e alteridade no
cenário da conquista hispânica do
Tawantinsuyo.

AUTOR: Susane Rodrigues De
Oliveira
PÁGINAS: 252
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: MAI/12
PESO: 0,415
ISBN:9788581480435
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SUMÁRIO: As reformas pombalinas, A reforma naval do império
marítimo português, Os arsenais
de marinha na costa do Brasil.

AUTOR: Ney Paes Loureiro Malvasio
PÁGINAS: 172
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: ABR/12
PESO: 0,260
ISBN:9788581480558
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De Selvagem a efeminado

Real Fábrica de Ferro

As Representações de Dioniso no imaginário ático

De João de Ipanema um episódio
na educação paulista

Este livro aborda as relações entre
a mitologia grega e a própria ateniense, atendo-se à representação
do deus Dionísio em diferentes
períodos da história helênica, por
distintas facetas imaginárias. De
uma forma inovadora, a obra se
ocupa da análise de algumas imagens de cerâmica e vasta documentação (desde obras filosóficas,
como as de Aristóteles, até teatros
do período clássico), mostrando as
transformações do culto dionisíaco
em face das transformações da
própria política ateniense.

Este estudo sobre a Fábrica de
Ferro de São João do Ipanema
distingue-se por oferecer ao leitor
uma singular abordagem do seu
objeto: tomando-o como instituição formadora de mão de obra
nacional a partir de contribuições
dos campos historiográficos da
metalurgia, do Exército nacional e
da educação brasileira.
SUMÁRIO: O Exército Brasileiro e
a educação, A Fábrica de ferro do
Ipanema, A Educação na Fábrica.

SUMÁRIO: O imaginário e o mito:
inter-relações e características
conceituais,Os períodos micênico e
homérico: organização e política,Dioniso no Mediterrâneo.
AUTOR: Leandro Mendonça Barbosa
PÁGINAS: 200
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JAN/12
PESO: 0,335
ISBN:9788581480237
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A preservação do patrimônio
cultural no oeste paulista
Com recorte no Oeste Paulista, o
autor busca desvendar o processo
de construção de parte da memória regional e uma disputa que
envolve interesses e critérios de
valoração do patrimônio histórico-arquitetônico. Analisando solicitações e processos de tombamento
que, entre 1969 e 1999 tramitaram
no Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico.
SUMÁRIO: Formação Histórica
do Oeste Paulista, Oeste Paulista hoje: breve apresentação, Os
primeiros habitantes, A ocupação
do Oeste Paulista, As ferrovias
e o café, O Patrimônio no Oeste
Paulista, Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Artístico,
Arqueológico e Turístico (CONDEPHAAT), Primeiras Tentativas
(1969 -1978).

AUTOR: Martha Ap. Todeschini De
Assunção
PÁGINAS: 168
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PESO: 0,210
ISBN:9788581480800
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Igreja e laicato adulto
Mergulhado em um referencial
histórico e hermenêutico, o leitor
poderá reinterpretar a história
da Igreja Católica e, ao mesmo
tempo, se deparar com uma nova
possibilidade de compreensão do
exercício da autoridade eclesiástica.
SUMÁRIO: “Teologia do Laicato” e
Eclesiologia Latino-Americana, A
visão dicotômica no catolicismo, O
laicato na América Latina, Panorama histórico sobre o laicato, Evolução da “Teologia do Laicato”, Novos momentos sociais e eclesiais,
Abordagem teológica a respeito do
laicato, Uma nova compreensão
eclesiológica, Perspectivas eclesiológicas e pastorais.

AUTOR: Sávio Carlos Desan Scopinho
PÁGINAS: 168
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PESO: 0,295
ISBN:9788581480374
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Brasília informal
O livro reflete sobre diferentes
leituras e abordagens acerca do
trabalho e suas configurações
históricas, bem como a respeito de
homens e mulheres que trabalham
e constroem, com base nessas
experiências, entendimentos de si
mesmos, do mundo e do outro. Os
autores retornam ao debate sobre
a identidade como um processo de
autoconhecimento e como efeito
das relações sociais, nas quais
estão inseridas diversos tipos de
pessoas.
SUMÁRIO: A cidade vista de dentrO, Brasília, locus da esperança,
Documento Fotográfico, Representação social, Brasília: religiosidade, trabalho e mercado informal,
O hábito ainda não fez sua obra,
Identidade.

AUTOR: Márcia De Melo Martins
Kuyumjian
PÁGINAS: 140
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PESO: 0,280
ISBN:9788581480787
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Perus dos Operários na
Construção de São Paulo,
1925-1945
Ao observar de perto os trabalhadores das pedreiras e da fábrica de
cimento de Perus, o autor ilumina
aspectos pouco compreendidos
da industrialização brasileira no
começo do século XX. Por meio de
uma vasta pesquisa nos documentos disponíveis, especialmente os
sindicais, e no uso hábil de entrevistas, Marcelo reconstrói para o
leitor o mundo desaparecido do
trabalho e da vida deste grupo na
periferia de São Paulo, cuja indústria teve um papel significativo no
enorme crescimento da cidade.
SUMÁRIO: Contexto histórico de
implantação da fábrica de cimento,
O processo de produção na fábrica
de cimento em Perus, O perfil das
primeiras gerações de trabalhadores da cimento Perus.
AUTOR: Marcelo Antonio Chaves
PÁGINAS: 252
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
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Getúlio Vargas e o ministério do
trabalho
A atuação de João Goulart (1953-1954)

Este livro aborda a gestão de João
Goulart à frente do Ministério do
Trabalho, durante o segundo governo de Vargas. Sua conturbada
gestão ficou marcada como o início
da democratização das decisões
da pasta ministerial, o que provocou a reação de forças conservadoras da sociedade brasileira dos
anos 1950. Nesta obra é avaliada
a relação de Jango com Getúlio
Vargas, como se deu a ascensão
política de Goulart.
SUMÁRIO: Jango: o deputado do
PTB, A nomeação ao Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio,
Jango, o ministro do Trabalho, A
CLT e o atestado ideológico.

AUTOR: Ronaldo Bernardino Colvero
PÁGINAS: 108
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/12
PESO: 0,150
ISBN:9788581480572
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Operários e camponeses

A conversão do novo mundo

A repercussão da revolução mexicana na
imprensa operária brasileira (1911-1918)

Leituras da crônica franciscana no México
do século XVI

Nesta obra, a Revolução Mexicana
é revisitada de forma inovadora,
mostrando o seu impacto sobre o
movimento operário internacional
e, em especial, sobre o Brasil.
Com base em fontes inéditas, que
incluem inúmeros títulos da imprensa operária, este livro permite
compreender o papel da corrente
libertária da Revolução e do seu
porta-voz, o jornal Regeneración,
no estabelecimento de relações
com os núcleos anarquistas de São
Paulo e do Rio de Janeiro.

O tema do livro é a conquista catequética na crônica franciscana.
A palavra propaganda tem origem
católica na Contrarreforma e no
México ela assume uma forma
de impacto cultural que coteja a
noção de europeu que se formava
com a noção de indígena que se
inventava no mesmo momento.
Entender como os franciscanos
cruzaram essas linhas de força, e
como promoveram o maior e mais
rápido processo de conversão de
toda a História Ocidental, é tarefa indispensável para entender
“Nuestra América”.

SUMÁRIO: Faces do Anarquismo
no movimento operário da Primeira República Brasileira e o despertar do México revolucionário,
“Ecos das carabinas”.

AUTOR: Fábio Silva Souza
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SUMÁRIO: Historia de los Indios de
la Nueva España: Trajetos e Leituras, A escrita da História: estrutura , narrativa e memórias.
AUTOR: Anderson Roberti Dos Reis
PÁGINAS: 200
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PESO: 0,345
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De sol e de sal

A Última Inquisição

Patria mestiza

Introdução ao estudo das charqueadas do
antigo estado de Mato Grosso

Os Meios de Ação e Funcionamento do
Santo Ofício no Grão-Pará pombalino
(1750-1774)

A invenção do passado nacional mexicano
(séculos XVIII e XIX)

O livro estuda as manufaturas
de charque existentes no antigo
estado de Mato Grosso entre os
anos de 1910 e 1960, período em
que ocorreu o desenvolvimento
e a decadência dessa atividade
econômica no estado. A obra traz
algumas contribuições para o
conhecimento da história econômica das regiões que hoje formam
o estado de Mato Grosso do Sul e
o atual estado de Mato Grosso, no
período em questão.
SUMÁRIO: O início da instalação de
charqueadas em Mato Grosso, A
produção do charque, A comercialização do charque, A modernização da indústria pastoril, A decadência das charqueadas.

AUTOR: Luiz Miguel Do Nascimento
PÁGINAS: 144
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: AGO/12
PESO: 0,230
ISBN:9788581480879
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Este livro é muito mais do que um
estudo historiográfico. É o ponto
de chegada da formação de um
historiador. A Última Inquisição
oferece contribuição original e
valiosa à bibliografia sobre o Santo
Ofício no Brasil. Um livro pioneiro, em diversos aspectos, sobre o
derradeiro período do Santo Ofício.
Nesse particular, aliás, o título
do livro é o mais exato possível.
Depois da visitação paraense, a
Inquisição portuguesa deixou os
hereges da colônia em paz.
SUMÁRIO: Os limites da América
Portuguesa, O Diretório dos índios
e a consolidação do projeto pombalino, A ação dos bispos como
reforço da autoridade régia.
AUTOR: Yllan De Mattos Oliveira
PÁGINAS: 252
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: SET/12
PESO: 0,405
ISBN:9788581481111
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Neste livro, o autor mapeia a
trama discursiva que delineou a
conformação social e histórica do
México, iluminando, com prismas
variados, as dinâmicas da mestiçagem étnica e cultural. No domínio
das narrativas memorialísticas ou
históricas, a integração simbólica
do índio à patria mestiza se deu
com o privilégio das civilizações
pré-hispânicas, especialmente dos
áureos astecas.
SUMÁRIO: A criação de um
passado de ouro: A formação da
tradição intelectual de representar
os astecas como parte do passado
mexicano, Anáhuac e México, duas
faces de uma mesma memória.

AUTOR: Luiz Estevam Fernandes
PÁGINAS: 320
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: AGO/12
PESO: 0,285
ISBN:9788581481067
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As transferências culturais na
historiografia brasileira:
Leituras e apropriações do movimento dos
Annales no Brasil

Os autores nos apresentam, com
esta obra sobre a Escola dos Annales e sobre a historiografia brasileira, um conjunto de cuidadosos
estudos que versa simultaneamente sobre a nossa historiografia
e sobre este movimento de historiadores franceses que teve e tem
tanta importância para a formação
dos historiadores brasileiros. [...]
Trata-se de um meticuloso conjunto de trabalhos de historiografia.

Retalhos de memória
Lembranças de operários têxteis sobre
identidade e trabalho

Retalhos de memória é uma obra
que se propõe a reconstruir o
passado de inúmeros trabalhadores têxteis do Rio de Janeiro,
nas décadas de 1920 a 1960, com
destaque para as companhias
América Fabril e Nova América.
Assim, Ricardo Medeiros Pimenta
dá voz a operários que revelam
suas antigas rotinas e descrevem
os ambientes das fábricas, demonstrando as tênues relações
formadas entre vida e trabalho.

Uma cidade em disputas: tensões
e conflitos urbanos em Itabuna
(1930-1948)
Eis uma inédita e relevante pesquisa de história sobre o sul da
Bahia que não para na narrativa do
cacau e do coronel. O autor produz
um livro de história social sólida,
com uma pesquisa pioneira sobre
pobreza e modernidade em Itabuna, e que serve como excepcional
roteiro de fontes e estudos históricos para a região cacaueira.
SUMÁRIO: A cidade e os trabalhadores de Itabuna na década de
1930, A cidade e o plano, A cidade
e seus poderes, A cidade e suas
(im)posturas.

SUMÁRIO: A invenção de uma
tradição: “A Escola dos Annales”,
A interpretação da “História total”
no pensamento de Fernand Paul
Braudel entre 1949 e 1958.

SUMÁRIO: Uma história, duas trajetórias, Nas “fibras” de um tecido
social: operários “cerzidos” pela
memória, Espaços de memória:
traduzindo e modificando o espaço
fabril.
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O estado novo da Portela

Educação além da escola

É no encontro entre a História
Política e a História Cultural que o
autor procura conhecer as relações entre Estado e cultura popular no Brasil nos anos 1930-1940,
focalizando na escola de samba
Portela um estudo sobre a escolha
dos enredos, a representaç

A batalha ideológica e as práticas culturais
da resistência no contexto da ditadura
civil-militar brasileira (1964-1984)

SUMÁRIO: A cultura brasileira no
Governo Vargas, Cenários e personagens da Portela, Na Avenida: O
Estado Novo da Portela.

Neste livro, a ditadura civil-militar
de 1964 é analisada criticamente
na perspectiva de práticas culturais e educacionais pouco publicizadas. Documentos são retirados
da situação de sigilo e depoimentos de sujeitos históricos, que
vivenciaram aspectos relevantes
para a compreensão da luta política travada entre campos antagônicos, são utilizados para interpretarmos as estratégias praticadas
pelos diferentes segmentos da
sociedade.
SUMÁRIO: O Canto de Solano: A
Questão do Negro no Período da
Ditadura Civil-Militar, O Papel Educativo de Santo Dias.

AUTOR: Guilherme Jose Motta
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Plagiário, à maneira de todos os
historiadores
Plagiário, à maneira de todos os
historiadores analisa o contexto de
elaboração, circulação e recepção
das obras de Alphonse de Beauchamp (1767-1832), especialmente
aquelas relacionadas com o Brasil
e o império português. Para tanto,
o historiador-publicista recorreu
aos modelos retóricos da Antiguidade Clássica, adotando um estilo
de narrativa realista e, ao mesmo
tempo, pitoresco.
SUMÁRIO: O desafio de escrever
história contemporânea, Das possibilidades da escrita da história
contemporânea, Tirania, vícios e
veto à história contemporânea,
Leituras do passado colonial
americano na crise dos impérios
ibéricos: do Império Português ao
Império do Brasil.
AUTOR: Bruno Franco Medeiros
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FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,250
ISBN:9788581481289
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Linguagem, cultura e
conhecimento histórico
Ideias, movimentos, obras e autores

Como o próprio título já sugere,
esta obra busca, primordialmente,
estabelecer os limites entre Literatura e História, a partir de diversas e minuciosas análises. Para
tanto, o autor divide o livro em
duas partes: História e Literatura
e Literatura e História, sendo que
a primeira foca no século XX, em
um nível mais amplo, e a segunda,
no Brasil das últimas décadas.
SUMÁRIO: Linguagem e cultura: o
desafio do linguistic turn ao contextualismo linguístico inglês,
O ofício dos historiadores: entre a
ciência histórica e a arte narrativa,
A reconstituição do passado e o
texto literário.

AUTOR: Diogo Da Silva Roiz
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FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: OUT/12
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ISBN:9788581481371

História

Terras e escravos
A desordem senhorial no Vale do Paraíba

Este livro reconta de forma abrangente e definidora os aspectos da
insurreição de 1838 em Paty do
Alferes, RJ. Abrangendo um período de 24 anos, de 1816 a 1840,
a obra desvenda, através de fatos
inovadores, as facetas políticas da
época envolvendo famílias como
Ribeiro de Avellar, Werneck e
Xavier, além de trazer a público a
polêmica transferência da sede
administrativa de Paty do Alferes
para Vassouras em 1833.
SUMÁRIO: Paty do Alferes – da
ocupação à vila – o desabrochar da
desordem senhorial, As famílias
senhoriais num invólucro de desordem, Transformações políticas
e instabilidades.

AUTOR: Alan De Carvalho Souza
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/12
PESO: 0,205
ISBN:9788564367975
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A Acadêmicos do Dendê Quer
Brilhar na Sapucaí
A obra surpreende não só por
tratar de uma pequena e pouco divulgada escola de samba do Grupo
de Acesso carioca, a Acadêmicos
do Dendê, mas pela densidade da
análise etnográfica. Destaca as
tensões sociais em jogo na formação e reformulação da cultura
popular. O autor evidencia as redes
de relações sociais estabelecidas
pelos componentes da escola no
processo de preparação do seu
carnaval.
SUMÁRIO: Para brilhar na Sapucaí: O desfile na perspectiva de
uma pequena escola, A Acadêmicos do Dendê e a Ilha do Governador: Competição e colaboração
com as escolas insulanas, Drama
Social e Sociabilidade Urbana: o
Carnaval 2009 no Dendê.
AUTOR: Ricardo José De Oliveira
Barbieri
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,225
ISBN:9788581481760
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Criminalidade e Relações de Poder em Mato Grosso (1870-1910)
Criminalidade e Relações de Poder
em Mato Grosso (1870 – 1910)
propõe diversas discussões, fundamentadas em uma rica pesquisa
documental, a respeito da violência, fazendo um recorte regional e
temporal que abrange homens e
mulheres pobres e livres. A partir
de tal obra, a autora Marinete Aparecida Zacharias Rodrigues analisa
as circunstâncias e consequências
do processo discutido, evidenciando a luta de uma sociedade pela
regulação de comportamentos
sociais, sexuais e legais.
SUMÁRIO: Aspectos históricos
e geográficos de Mato Grosso,
Tipologias criminais e as fontes
oficiais, Homicídio e ofensa física:
o difícil equilíbrio da justiça nos
crimes contra a vida.
AUTOR: Marinete Aparecida Zacharias Rodrigues
PÁGINAS: 220
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,280
ISBN:9788581481784
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História social das fronteiras

História, Memória e Patrimônio

Esta coletânea traz estudos que
expressam as diversidades espaço-temporais, a riqueza das diferentes abordagens metodológicas
e as várias interfaces desenvolvidas entre a História Social e as
dimensões da Política e da Cultura. Com isso, os autores buscam
ampliar o entendimento do leitor
sobre as questões das fronteiras
e permitir um aprofundamento
do estudo sobre elas. Além disso,
gera uma plataforma para comparações, no sentido de dar voz aos
vários agentes históricos envolvidos nas mesmas questões, em
módulos temporais diferenciados.

Possibilidades Educativas

SUMÁRIO: Fronteiras políticas e
sociais: o caso das pensões vitalícias dos ex-voluntários da pátria
na Guerra da Tríplice Aliança
(1907-1912).
AUTOR: Eduardo Scheidt
PÁGINAS: 284
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,470
ISBN:9788581481715
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História, Memória e Patrimônio:
Possibilidades Educativas organiza
artigos de pesquisadores que têm
em comum o interesse pela História, levando o leitor a refletir sobre
a necessidade de preservação do
patrimônio cultural.
SUMÁRIO: Estâncias na região
fronteiriça da Campanha Sul-RioGrandense: das origens ao estudo
dos sítios arqueológicos remanescentes, Do Reino de Macbeth à
Construção de Kafka: Abordagem
Arqueológica sobre Patrimônio
Cultural e Diversidade, Educação patrimonial: potencialidades
da leitura de imagens visuais de
patrimônios culturais em livros
didáticos de história.

AUTOR: Elison Antonio Paim
PÁGINAS: 200
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,303
ISBN:9788581481623
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(RE)Tratos Insulares

Entre a Cruz e a Foice

Corpo e cidade

Visões das Paisagens da Ilha de Santa
Catarina

Dom Pedro Casaldáliga e a Significação
Religiosa do Araguaia

Sensibilidades, memórias e histórias

A obra (Re)tratos Insulares traça o
percurso historiográfico da paisagem da Ilha de Santa Catarina sob
diferentes olhares e proposições,
que começam pelas observações
dos viajantes até a fotografia do
século XX. Desse modo, Thiago
J. Sayão leva o leitor a entender
como situar a paisagem dentro da
cultura visual.

Este livro ocupa um lugar fundamental no campo de estudo da relação entre a história, a cultura e a
política no Brasil contemporâneo.
Trata-se de uma análise criteriosa
sobre o processo de significação
religiosa, ocorrido em São Félix
do Araguaia durante os anos 1970,
a partir da trajetória de D. Pedro
Casaldáliga, bispo da Prelazia
e das representações culturais estabelecidas em torno da Teologia
da Libertação.

SUMÁRIO: Noções preliminares:
a paisagem como representação
visual, A ilha entre o olhar panorâmico e o olhar cartográfico, A
visualidade da ilha na literatura
regionalista, Visualidade fotográfica: a Ilha de Santa Catarina sob o
olhar maquinal.

AUTOR: Thiago Juliano Sayão
PÁGINAS: 184
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,285
ISBN:9788581481579
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SUMÁRIO: Santidade e profecia,
O trágico, a Bíblia e a memória
dolorosa, Estética e moral.

Neste livro, são enfocadas representações de corpo nas fotografias
teatralizando as operações de
dominação/resistência cotidianas
construindo a historicidade da
cidade de Bragança Paulista. A
autora revolve um território monolítico, prevalecente nas memórias
e histórias locais, apoiando-se em
bibliografia ampla e atualizada.
Lidando com mapas documentais
diversos, relativos ao universo
local, dialoga cuidadosamente com
periódicos, processos, crimes,
inúmeras fotografias, bem como
suas próprias rememorações e de
seus conterrâneos.
SUMÁRIO: À guisa de um intermezzo: O corpo na trama da justiça, O
cenário, A cidade plural: em busca
de outras vozes.

AUTOR: Mairon Escorsi Valério
PÁGINAS: 268
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,350
ISBN:9788581481937
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AUTOR: Maria De Fátima Guimarães
PÁGINAS: 192
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: NOV/12
PESO: 0,330
ISBN:9788581481562
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Práticas e representações
femininas: Do catolicismo
à cultura letrada
O modelo civilizatório europeu sobre o
Brasil, no início do século XX

S Este livro constitui em uma
discussão sobre o comportamento
feminino difundido no Brasil por
intermédio da educação. As vinculações entre o processo educacional e os interesses da elite intelectual abordadas são sugestivas de
sua aproximação com o paradigma
‘civilizatório’ europeu. O catolicismo, o positivismo, o romantismo e
o determinismo biológico atrelado
à medicina convergiam na interpretação da posição da mulher na
sociedade.
SUMÁRIO: O Catolicismo e o
Modelo Civilizatório Feminino,
O Catolicismo e as mulheres na
sociedade brasileira.
AUTOR: Patrícia Carla De Melo
Martins
PÁGINAS: 204
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/11
PESO: 0,255
ISBN:9788563381743
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A transição da mão de obra
no sul de minas
Esta obra tem por objetivo problematizar o discurso da elite regional do sul de Minas nos periódicos
locais acerca da transição da mão
de obra. O autor aborda o papel da
imprensa regional e o seu posicionamento político diante das diferentes opções aventadas para nova
organização do mundo do trabalho
num período de intensas transformações, analisando jornais de
diferentes facções políticas; conservadores, liberais e republicanos; que apresentaram diferentes
posturas frente às transformações
no mundo do trabalho.
SUMÁRIO: O Sul de Minas, A transição da mão de obra no Sul de
Minas: realidade escravista e assomos imigrantistas da elite local,
Um caso nada singular: a abolição
antecipada em Itajubá.
AUTOR: Fábio Francisco Castilho
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/11
PESO: 0,255
ISBN:9788564367760
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Ecos marcados na rua
O cotidiano e as memórias na rua
Comendador José Garcia

O livro trata da história da Rua Comendador José Garcia, na cidade
de Pouso Alegre, a partir dos relatos orais de seus moradores, nos
quais encontramos vida e marcas
deixadas na massa cinzenta do
asfalto. Como a obra é feita de
depoimentos, o leitor desvenda
os segredos regionais cotidianos
a cada página, enriquecendo seu
conhecimento cultural e histórico.
SUMÁRIO: No espaço citadino cada
rua assume sua personalidade,
Rastros e lembranças, retratos do
passado, Rua nua, onde o passado
e o presente vão desenhando sua
história.

AUTOR: Alessandra Mara Rosa De
Mello
PÁGINAS: 72
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/11
PESO: 0,105
ISBN:9788564367463
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A águia e a cruz

Integração na América Latina

Vida de gaúcho campeiro

O império romano frente ao cristianismo
dos séculos I e II d.C.

A história, a economia e o direito

Cultura regional, mídia e desenvolvimento

Este livro faz uma profunda
avaliação dos modelos predominantes de integração relativos
à realidade econômica, jurídica,
política, social, cultural e histórica
na América Latina, sobretudo de
países emergentes, que buscam a
formação de blocos regionais ou a
celebração de acordos comerciais,
como, por exemplo, projetos alternativos de integração na América
Latina e no Caribe com o objetivo
de melhor desenvolvimento econômico, índices sociais e relações
políticas e culturais.

A obra apresenta a riqueza cultural, pouco conhecida, dos campos
gaúchos e a relação dos campeiros
com a tecnologia que, ao contrário
do esperado, não mina suas raízes,
mas é utilizada e interpretada a
partir do substrato sólido que é o
conhecimento de mu

O livro analisa a identidade dos
cristãos frente aos romanos entre
os séculos I e II d.C., mais propriamente entre os reinados de Nero
e Trajano. Neste contexto, trata
do surgimento de um precedente
para uma legislação anticristã no
período e que serviu como elemento para as posteriores perseguições aos cristãos nos século III
e IV d.C.. Utilizando de textos de
Tácito, Suetônio, Plínio, o jovem e
comparando com textos cristãos
como Minúcio Felix, além de textos
do poeta Juvenal.
SUMÁRIO: O Império Romano
entre 54 e 117 d.c.: de Nero a
Trajano, Tácito, Suetônio e Plínio
O Jovem: Três escritores e três
histórias.
AUTOR: Gilberto Aparecido Angelozzi
PÁGINAS: 224
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JAN/11
PESO: 0,370
ISBN:9788563381507
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SUMÁRIO: O interior em análise: a
Campanha do Rio Grande do Sul,
Dom Pedrito, RS, Rosário do Sul,
RS, Quaraí, RS.

SUMÁRIO: Nuevos temas en la
integración latinoamericana del
siglo xxi, a questão nacional e a
integração latino-americana nos
discursos do presidente hugo
chávez.
AUTOR: Eduardo Scheidt
PÁGINAS: 260
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/11
PESO: 0,440
ISBN:9788581480015
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AUTOR: Tiago Costa Martins
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/11
PESO: 0,165
ISBN:9788564367807
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A arte de falar

Catolicismo indígena

História e ensino de história

Redescobrindo trajetórias e outras histórias da colônia do Pulador Anastácio/MS

Como as traduções de José de Anchieta
para o tupi moldaram o cristianismo do
Brasil colônia

As perspectivas do saber histórico e sua
culminância para o desenvolvimento de um
projeto de homem

O livro analisa as estratégias e os
processos de tradução de Anchieta
na complexa tarefa de transmitir
verbalmente conceitos abstratos
do monoteísmo cristão, estranhos
à cultura de uma sociedade que,
segundo os missionários, não
apresentava uma crença em forças
sobrenaturais. Discute as concepções que os europeus tinham a
respeito dos indígenas, focalizando
as observações de Cristovão Colombo e os debates entre Bartolomeu de Las Casas e Juan Sepúlveda sobre o status dos aborígenes
encontrados no Novo Mundo.

Este livro discute a relação entre
a História e o Ensino de História,
buscando abordar alguns temas
que são pertinentes ao debate historiográfico. Em linhas gerais, ele
empreende um esforço coletivo de
pensar a história enquanto forma
de conhecimento objetivo do passado humano, buscando desdobrar algumas de suas categorias
mestras.

Este livro aborda a temática dentro
da geografia humana, compreendendo as relações de personagens com a natureza e o trabalho,
seus valores e relações sociais. O
espaço utilizado foi a Colônia do
Pulador, cidade de Anastácio-MS.
Entrevistando moradores da
SUMÁRIO: Viagens ao Paraíso
Imaginado, Trabalho, Cotidiano e
suas representações, Colônia e
Cidade.

AUTOR: Andrea Silva Domingues
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/11
PESO: 0,150
ISBN:9788564367111
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SUMÁRIO: Índios e europeus, A
colonização espanhola, A definição
do nativo americano, A colonização
e o projeto missionário no Brasil.

SUMÁRIO: Historicismo e história: A especificidade do conceito
de sentido histórico em Herder e
Droysen, A condição de intelectual do professor de História, A
exemplaridade da história: Prática
e vivência do ensino, O processo
educacional brasileiro na contemporaneidade.

AUTOR: Paulo Edson
PÁGINAS: 256
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/10
PESO: 0,310
ISBN: 9788563381392

AUTOR: Luiz Carlos Bento
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/10
PESO: 0,175
ISBN: 9788563381040

História
comercial@editorialpaco.com.br

História

267

Ciências Humanas

Indesejáveis
Instituição, pensamento político e formação
profissional dos oficiais do exército brasileiro (1905-1946)

Este livro trata de tema crucial
para o conhecimento da sociedade brasileira, em particular da
maneira como dirigentes estatais
conceberam a função do Exército
nacional. Denuncia práticas seletivas que tentaram negar a própria
constituição da sociedade brasileira, com o propósito estratégico
de lhe impor um perfil inspirado
no nazi-fascismo, então em alta na
Europa.
SUMÁRIO: Estado, Forças Armadas, Autoritarismo e Racismo:
Por um Debate Teórico, Crítica ao
Cientificismo: A Escola Militar de
1905 a 1917, Renovação e Revoltas: A Escola Militar do Realengo
de 1918 a 1930.
AUTOR: Fernando da Silva Rodrigues
PÁGINAS: 240
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/10
PESO: 0,365
ISBN: 9788563381545
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Os Juízes de Família e a Guarda
Compartilhada

Polifonias Psicológicas e Educacionais

Uma Análise Psicojurídica

Vozes e Olhares Dirigidos à Escola e à Cultura

S A sociedade vem enfrentando
inúmeras mudanças, e muitas são
na forma como as pessoas e famílias se vinculam e se relacionam. O
divórcio é uma das mudanças que
mais tem potencial de impactar
a vida dos envolvidos, superando
apenas a morte de um familiar
no que diz respeito à vivência do
sofrimento. Assim, surge a necessidade de uma formação contínua
e de um olhar sensível dos profissionais que atuam juntos a essas
famílias, pois para estes profissionais pode ser “mais um caso”.

A escola e a educação continuam
a despertar paixões e interesses
dos mais variados segmentos do
conhecimento. Nesta coletânea,
especialistas das áreas da psicologia e da educação ou de ambas
esmiúçam pontos e temas recorrentes e mobilizam inovadoras
reflexões diante de assuntos que
agitas, atravessas e interferem na
vida de seres em desenvolvimento,
podendo provocar estímulos, pensamentos novos, desencantamentos e frustrações com a escola.

SUMÁRIO: O que já foi dito sobe o
tema... Um olhar histórico para as
leis e os tipos de guardas unilateral e compartilhada.

SUMÁRIO: A docência no ensino
superior: reflexões e participação
da gestão educacional no processo; Projeto político pedagógico:
para quê e para quem?

AUTOR: Denise Pereira Alves De
Sena
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PESO: 0,170
ISBN:9788546213610

AUTOR: Elaine Teresinha Dal Mas
Dias
PÁGINAS: 352
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/18
PESO: 0,410
ISBN:9788546211005
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Ritos de Passagem para o Gênero
Masculino
Uma análise segundo Jung e Junguianos

Tomando como pressuposto que
hoje, em nossa sociedade, os
traços que delimitam as fronteiras
entre as diferentes fases da vida se
encontram mais fluidos; que os rituais coletivos tornaram-se vazios,
sem a magia representacional que
os faz simbolicamente eficazes,
demandando que a consciência
resgate e modifique antigas modalidades de funcionamento, Rabelo
vai, ao longo do texto, com absoluta clareza expositiva.

A Morte e suas Representações

Transtorno do Pânico

O estudo sobre a terminalidade humana começou quando o
homem, conscientemente, questionou sobre a Morte. Hoje nos
perguntamos quando isso ocorreu
e em que circunstância surgiu a
descoberta do maior tabu e confl¬ito de humanidade que é o FIM
da máquina humana ou corporis
fabrica, como bem denominava
Vesalius, o maior anatomista do
mundo. Teria sido quando o homem assumiu a posição bípede e
conquistou a braquiação?

Uma visão Positiva, Humanista e Transpessoal

SUMÁRIO: Revisão de literatura; O rito de passagem; O rito de
passagem nas sociedades antigas
e nativas; O rito de passagem na
psicologia clínica de Jung e junguianos.

SUMÁRIO:A Visão a respeito da
Morte; Perspectivas sobre a Morte;
A Morte através dos Tempos; Representações Sociais; Representações Simbólicas da Morte; Capítulo
6: As Representações da Morte em
diferentes contextos; A Temporalidade do ser humano.

AUTOR: Maria Solange Rabelo
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/18
PESO: 0,220
ISBN:9788546210619

AUTOR: Juarez E Silva Chagas
PÁGINAS: 280
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/18
PESO: 0,425
ISBN:9788546210961
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Este livro traz estudo sobre o
transtorno do pânico e o processo
psicoterapêutico, na abordagem da
Psicossíntese. Faz a ligação desse
transtorno com o deus Pã, da
mitologia grega, que deu origem à
palavra pânico. Além de introdução à Psicossíntese e seu criador,
Roberto Assagioli, descreve várias
técnicas utilizadas no processo
psicoterapêutico, dentro dessa
linha, principalmente os exercícios
de respiração, relaxamento, imaginação dirigida e meditação.
SUMÁRIO: O Diagnóstico e o Tratamento do Transtorno do Pânico;
O Mito de Pã; I: A Psicossíntese:
Uma Psicologia Positiva, Humanista e Transpessoal;Técnicas Usadas
na Psicossíntese.
AUTOR: Marina Pereira Rojas
Boccalandro
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/18
PESO: 0,185
ISBN:9788546210671
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Enfrentamento do Bullying no
Ambiente Escolar
A violência escolar ganhou contornos insustentáveis que prejudicam
o exercício da convivência entre os
pares no ambiente escolar. Esse
fato acontece porque existem alguns comportamentos agressivos
que para quem o faz, são brincadeiras inofensivas e vistas, muitas
vezes, pelos educadores como
normais, sendo que essas situações quando ocorrem de forma
repetitiva no ambiente escolar, são
conhecidas como bullying.

O Fim da Intimidade
Voyeurismo e Exibicionismo nas Redes Sociais

Em termos médicos, para que um
tratamento em relação a algum
tipo de doença tenha maior probabilidade de sucesso é necessário
um diagnóstico preciso. Com frequência, temos visto que na atualidade tem ocorrido exatamente
o contrário; realizam-se várias
tentativas aleatórias de tratamento
sem buscar um efetivo diagnóstico
para o problema de saúde enfrentado pelo paciente.

SUMÁRIO: Violência no espaço
escolar: bullying; A educação sob
um novo olhar; Análise do estudo
referente à pesquisa de campo.

SUMÁRIO: Indústria cultural, mídia
e virtualidade; Definições: voyeurismo e exibicionismo; As pulsões
do olhar na atualidade; O declínio
da intimidade e da privacidade;
Mudanças na dinâmica psíquica;
Bloqueio da fantasia e narcisismo.

AUTOR: Núbia Célia Carneiro
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/18
PESO: 0,170
ISBN:9788546213795

AUTOR: Marcio Roberto Santim Da
Silva
PÁGINAS: 104
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/18
PESO: 0,140
ISBN:9788546213597
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Para Além de uma
Musicoterapeuta
Um Estudo de Psicologia Social sobre a
Identidade e seus Reconhecimentos

Este livro se desenvolve com uma
perspectiva que relaciona diferentes áreas de conhecimento, partindo das ciências humanas e dos
estudos sobre a Psicologia Social,
especificamente a categoria de
estudo da identidade apontada por
Ciampa (1987), e chegando a uma
área da saúde pouco reconhecida,
mas muito presente nos dias atuais, a profissão de musicoterapia.
SUMÁRIO: Musicoterapia: o levantamento sobre o tema da pesquisa;
A identidade e seus pressupostos
teóricos na dimensão do reconhecimento; A história de Lorena, a
identidade de uma musicoterapeuta.

AUTOR: Diego Azevedo Godoy
PÁGINAS: 108
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/17
PESO: 0,165
ISBN:9788546209811
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Temas em Psicologia Social

Afetos

Identidade e Processos Grupais Vol. 1

Que Queres de Mim?

Esta obra aborda temas dos
processos de Psicologia Social
(PSO). A maior dificuldade atual
da formação do Psicólogo Social é
relacionar bem a teoria e a prática.
Por isso é de vital importância que
o ensino da Psicologia Social leve
em consideração primeiramente
a formação do profissional como
ser humano. Este livro se propõe
justamente a falar sobre a práxis;
e está dividida em duas sessões.

Os aspectos afetivos constituemse de processos subjetivos
que emergem no interior da sala
de aula e é possível que a
psicanálise possa contribuir com
esse debate e que professores
e alunos apontem para a escola
que queremos construir.
Freud acalentava o sonho de que a
psicanálise pudesse um
dia vir a contribuir com a sociedade e, especialmente, com
a educação; desejava que a psicanálise pudesse se estender a
outras áreas do conhecimento.

SUMÁRIO: Psicologia Social e
Identidade humana; Homens em
situação de violência doméstica:
identidade-metamorfose-emancipação; Experiência religiosa e
Psicologia: a pregação religiosa
como forma de sedução.

AUTOR: Fernando César Paulino Pereira
PÁGINAS: 204
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/17
PESO: 0,255
ISBN:9788546207435
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SUMÁRIO: No princípio, o afeto; O
afeto e seu enlace com o sujeito; O
afeto e o outro; O afeto e sua interface na sala de aula; A melancolia
sombria: a perda do objeto na teoria freudiana; Afetos de Angústia.
AUTOR: Maria De Lourdes Soares
Ornellas
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/17
PESO: 0,185
ISBN:9788546208425
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Compartilhando Saberes Psicológicos, Filosóficos e Educacionais
Este livro é um trabalho coletivo e
apresenta as reflexões, pesquisas
e análises de docentes e pesquisadores que têm como ponto comum
de ancoragem a Educação, ora
apresentada na confluência de
inter-relações, diálogos e conexões estabelecidos no campo das
ciências humanas.
Os estudos aqui reunidos tratam
das condições de inserção de educandos e de educadores, oferecendo enriquecedores subsídios para
compreensão da realidade em
uma ampla variedade de contextos
e revelam o empenho de cada um
dos colaboradores com a própria
atuação intelectual e com o campo
de trabalho escolhido.
SUMÁRIO: Os Sentidos do conceito
de “experiência”: implicações para
a educação.
AUTOR: Elaine Teresinha Dal Mas
Dias
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/17
PESO: 0,245
ISBN:9788546206537
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Juventude e Risco
Abrindo a Sede ao Meio no Deserto das
Práticas de Assistência Social

Neste livro, buscamos produzir
mapas de intensidade que acompanham movimentos de diferenciação irrompidos por acontecimentos no presente de atividades
de um Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos vinculado ao SUAS. Atentas às práticas
da Psicologia no serviço de proteção social básica que atende
crianças e adolescentes ditos em
risco e vulnerabilidade social, desenhamos a juventude como devir
e multiplicidade.
SUMÁRIO: Habitar desertos, fabricar oásis;“Abrir a sede ao meio”:
Inventando percursos rizomáticos;
Pobreza, vulnerabilidade e risco
social: questionamentos em terrenos áridos.
AUTOR: Rayanne Suim Francisco
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/17
PESO: 0,185
ISBN:9788546209552
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Estudos Contemporâneos em
Psicologia
Esta obra reúne trabalhos de
mestres e doutores em Psicologia
que buscam revelar quais são os
desafios e as ferramentas para
aprimorar a atuação profissional
no cenário contemporâneo. Vivenciando diariamente as inovações e obstáculos na profissão
e na pesquisa, tais professores
universitários apresentam novas
reflexões sobre o contexto atual do
profissional de Psicologia e suas
diversas possibilidades de investigação e pesquisa.
SUMÁRIO: Marketing pessoal:
o valor das características do
profissional da área de psicologiaComportamento do consumidor:
a influência do público infantil no
comportamento de compras dos
pais.
AUTOR: Arthur Henrique Pereira
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/17
PESO: 0,150
ISBN:9788546210091
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Contribuições dos serviços-escola
de Psicologia no Atendimento à
Comunidade
O uso do termo Serviço-Escola para designar os espaços de
formação que tem como foco o
exercício do atendimento psicológico reflete grandes transformações nas concepções sobre o
papel do psicólogo na sociedade
brasileira. Assumimos nossa condição sócio-histórica e passamos a
reconhecer a diversidade cultural
e as desigualdades socioeconômicas de nosso país. Isso nos
obrigou a ampliar as modalidades
de atendimento e a aperfeiçoar a
compreensão das demandas da
população.
SUMÁRIO: Práticas de Estágio:
Repercussões no cotidiano das
instituições e dos usuários.

AUTOR: Sandra Ribeiro De Almeida Lopes
PÁGINAS: 164
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/17
PESO: 0,200
ISBN:9788546210435
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Não Fala Nada Não, Eu Peguei A
Matintaperera
Representação Feminina no Mito da Matintaperera em Taperaçu Campo,
Bragança (PA)

Este livro traz a discussão a partir
de uma abordagem das matintas
femininas e voadoras representadas em narrativas contadas
por nove moradoras de Taperaçu
Campo, do município de Bragança
(PA), local propício para as aparições das encantadas. Faz um
sobrevôo nos estudos e temas do
movimento fabular, que implica
principalmente em fado e fumo;
assobia sobre as mulheres e a
discriminação da bruxa-malévola
como representação do feminino
no mito e discute a presença da
Igreja Católica no Norte do Brasil.

A Persistência das Deusas
Representações Simbólicas do Feminino na
Atualidade

Esta obra primorosa não é apenas
um convite, mas uma atração quase irresistível a um mergulho nas
profundezas do feminino, determinação essencial do ser humano. O
texto não só nos leva ao passado
mitológico que emergiu do berço
da cultura, a Grécia, mas nos faz
adentrar nos arquétipos divinos
femininos, que, por serem universais, podem ser expressos em
qualquer tempo e cultura.
SUMÁRIO: As Deusas na psique;
As Deusas e a representação simbólica do feminino hoje.
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Bárbara G. R. S. da Silva nos traz
um tema pouco abordado nos dias
atuais. Em seu livro A Amizade
em Tempos de Tecnologia, ela
apresenta uma reflexão sobre o
impacto que nossas relações de
amizade sofrem com as novas
tecnologias de interação e comunicação. Primeira a tratar do assunto no Brasil, a autora realizou um
trabalho único, partindo de um
estudo com pessoas da cidade de
São Paulo. Além de mostrar o impacto das tecnologias, o livro nos
esclarece as funções da amizade
em nossa atual sociedade, com um
panorama detalhado desde a era
de Platão.
SUMÁRIO:A função social da
amizade na contemporaneidade;
Impactos do uso da internet e do
telefone celular na vida social.

SUMÁRIO: A pesquisa de campo;
“O Senhor Queria Assim.
AUTOR: Fernando Alves Da Silva
Júnior
PÁGINAS: 224
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,285
ISBN:9788581489964

A Amizade em Tempos de
Tecnologia

AUTOR: Izildinha Konichi
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,150
ISBN:9788546204342
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AUTOR: Bárbara Garcia Ribeiro
Soares Da Silva
PÁGINAS: 80
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,170
ISBN:9788546204649
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Autismo e Cotidiano

Indisciplina

Um Olhar para as Experiências Familiares

Um Problema Também na Educação
Superior

Esta obra apresenta uma reflexão
sobre como as famílias lidam, no
cotidiano, com os atendimentos
socioeducacionais voltados para
o autista. Para caracterizar os
diferentes tipos de atendimento, o
autor apresenta um panorama geral sobre o transtorno e reflexões
sobre a definição e o diagnóstico
do TEA (Transtorno do Espectro
do Autismo), averiguando também como os familiares de autistas compreendem o conceito de
dignidade humana a partir de suas
experiências de vida.
SUMÁRIO: a Panorama sobre o
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA); A dignidade humana
como ponto de partida; Resultados
empíricos e conceituais.
AUTOR: Thyeles Moratti Precilio
Borcarte Strelhow
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,255
ISBN:9788546204410
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Considerações Psicossociais
sobre Deformidade Facial
A Pessoa, a Família e os Profissionais de
Saúde

Por meio da Psicologia Sócio-Histórica a indisciplina é neste livro
investigada, de modo a compreender como professores e alunos da
educação superior privada entendem, efetivamente, esse termo no
contexto universitário, buscando
esclarecer seus sentidos e significados.

O tema deste livro diz respeito ao
sofrimento e aos aspectos psicológicos decorrentes do trauma, raramente levados em consideração
durante o tratamento, com pouquíssimos estudos sobre o assunto
e de interesse dos profissionais de
saúde.

SUMÁRIO: a Educação Superior
Privada no Brasil; Indisciplina na
Educação Superior: uma exploração do tema; Contribuições da
Psicologia Sócio-Histórica de Lev
Vygotski; Método; Apresentação e
Análise dos Dados.

SUMÁRIO: a Histórias de Vida; O
Mito da Beleza: o Significado do
Rosto; O Rosto Deformado; Perdas; Dano Moral; Pedaços Perdidos pelo Caminho; Profissionais de
Saúde; Psicologia: Vidas Entrelaçadas.

AUTOR: Wedja Maria Oliveira Leal
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/16
PESO: 0,320
ISBN:9788546202980

AUTOR: Elaine Gomes Dos Reis
Alves
PÁGINAS: 296
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,369
ISBN:9788546203321
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Suporte Familiar e o Desenvolvimento Sociocognitivo da Criança

Ensaios sobre Educação,
Psicologia e Direitos Humanos

Desde o início da sua vida, o ser
humano tem a família como sua
principal fonte de existência e,
ao longo de seu desenvolvimento, como a mais importante rede
de acesso à aprendizagem para
interação social. Isso nos leva a
inferir que a qualidade do suporte
familiar oferecido à criança poderá
refletir sobre os seus aspectos
comportamentais, afetivos e
sociais. Sendo assim, o presente
estudo buscou realizar um levantamento sobre esses principais
aspectos e correlacioná-los entre
si, a partir da percepção que a
criança tem a respeito do suporte
familiar que recebe.

Obra de caráter multidisciplinar
que faz um diálogo entre a Educação, Psicologia e Diretos Humanos
com relatos de pesquisas e extensões de professores de diferentes
regiões e instituições do Brasil.
A obra é contém nove capítulos e
está dividida em duas partes, na
primeira estão os trabalhos que
contemplam a relação entre Psicologia e Educação e na segunda as
questões entre Educação, Políticas
Públicas e Direitos Humanos.

SUMÁRIO: Teoria Social Cognitiva
de Albert Bandura; O Construto do
Autoconceito; A Pesquisa Realizada.

SUMÁRIO: Psicologia e Educação;
A Psicologia educacional no Brasil:
relatos historiográficos da primeira metade do século XX; Trabalho
docente e suas interfaces: cultura,
constituição de sujeitos e Pantanal; Quando o discurso performativo atravessa os caminhos da
educação.

AUTOR: Eduardo Sarmento De
Rezende
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PESO: 0,196
ISBN:9788546205233

AUTOR: Eder Ahmad Charaf Eddine
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/16
PESO: 0,245
ISBN:9788546202294
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Religiosidade e Saúde Mental
Enredos Culturais e Ecos Clínicos

O livro traz um importante estudo
sobre religiosidade e saúde mental, com enfoque no contexto da
cidade de Belém-PA, cuja presença no cenário religioso brasileiro é
notória pela procissão do Círio de
Nazaré, nacionalmente conhecida,
e por ter sido berço de uma das
maiores denominações evangélicas do país no início do século
passado, a Assembleia de Deus.
SUMÁRIO: a Cultura amazônica:
proscênio de uma cosmologia
religiosa paraense; O círio de
Nazaré: memórias afetivas e sensoriais; CAPS renascer: território
de um serviço de atenção à saúde
mental; Percurso metodológico;
Discussão.

AUTOR: Lucivaldo Da Silva Araújo
PÁGINAS: 252
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,285
ISBN:9788546204526
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Ciência e cidadania
Popularização da psicologia
Contemporânea

A obra convida para uma reflexão inovadora na psicologia, nas
ciências humanas e nas ciências de modo geral mostrando
a importância de popularizar os
conhecimentos científicos promovendo a democratização dos
saberes e a cidadania. Vivina Rios
Balbino enfatiza a importância do
compromisso social das universidades e das escolas em geral e vê
na descentralização das excelências acadêmicas um importante
processo de popularização.
SUMÁRIO: a Divulgação de Conteúdos Científicos e Acadêmicos
e Inclusão Social; Divulgação de
Conteúdos Científicos, Cidadania e
Mídia.

AUTOR: Vivina Do Carmo Rios
Balbino
PÁGINAS: 104
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PESO: 0,140
ISBN:9788546201624
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Psicologia Contemporânea
na Mídia
Popularização da Ciência, Conhecimentos
e Cidadania

Neste seu novo livro, Vivina do
C. Rios Balbino apresenta com
ousadia uma prática profissional
inovadora na mídia com finalidade
social. Com sensibilidade apurada
e abordando temas do cotidiano
de forma crítica e propositiva, a
autora contribui para a educação
contínua e para a formação de
cidadania.
SUMÁRIO: A importância da popularização dos conhecimentos e
formação de cidadania; Popularização dos conhecimentos psicológicos na interface da educação,
direitos humanos e demandas
sociais; A minha trajetória profissional na popularização dos meus
conhecimentos.
AUTOR: Vivina Do Carmo Rios
Balbino
PÁGINAS: 224
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PESO: 0,285
ISBN:9788546204878
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Psicologia e Religião
Sofrimento e Experiência Religiosa de
Conversão

Este livro visa compreender como
a angústia, a dor e o sofrimento
abalam os projetos de vida da
pessoa humana, pois no decorrer
da vida do indivíduo há períodos
em que as rupturas com origem
em alguma crise fazem com
que algum tipo de significado da
existência humana passem por
mudanças bruscas não compreendidas de imediato, gerando a perda
de sentido.
SUMÁRIO: O Homem: um ser a
procura de significados para sua
existência; O Sofrimento: crise que
abala os significados da existência;
A Religião: fonte de significados
para o homem em crise.

AUTOR: Fernando César Paulino Pereira
PÁGINAS: 88
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/15
PESO: 0,140
ISBN:9788581488271
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Da Psicologia Social à Psicologia
do Desenvolvimento

Saúde mental, ética e política

Pesquisas E Temáticas No Século XXI

Vidas Dissidentes e Práticas Psicológicas
Contra-hegemônicas

Esta obra dá visibilidade a temas
delicados, tais como o autismo,
o tratamento da hanseníase, a
escravidão humana, o preconceito,
a aprendizagem e tantos outros
assuntos que são muito caros à
formação e atuação de profissionais diversos.

Este livro tem como objetivo a
constituição de um campo conceitual no qual seja possível reunir
algumas teorias e ações psicológicas que se caracterizam por
exercer uma função crítica aos
sistemas hegemônicos de significação e de poder.

SUMÁRIO: Modelos de significação e representações prévias:
implicações no desenvolvimento
adulto; A teoria da experiência de
aprendizagem mediada: relações
com a avaliação assistida e os
fatores Afetivo-motivacionais do
desempenho infantil; O lúdico e o
desenvolvimento sociocognitivo da
criança com Transtorno de Déficit
de Atenção/Hiperatividade (TDAH).

SUMÁRIO: Mulheres e violência:
em busca de um método de atendimento psicossocial da diferença;
A condição de abjeção e a perpetuação das vulnerabilidades e
das violências contra travestis e
mulheres transexuais: dados da
realidade do DF; Corpos naturalizados, sexo normatizado: uma
investigação da norma binária no
contato entre corpos dissidentes e
corpos reprodutores da matriz.

AUTOR: Fernanda Helena De Freitas Miranda
PÁGINAS: 312
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,500
ISBN:9788581489780

AUTOR: Ondina Pena Pereira
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,185
ISBN:9788546200689
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Psicologia e Educação: Fronteiras
do Conhecimento
O leitor encontrará nas páginas
desta coletânea problematizações
variadas, como se apreende do
trabalho que discute o processo de construção da identidade
profissional de professores de
cursos superiores de Tecnologia;
do que investigou a percepção
de um professor de uma creche
sobre sua influência na elaboração
da identidade de gênero de seus
alunos; do que mapeou as investigações que tratam dos processos
de subjetivação;
SUMÁRIO: Um Estudo Comparativo sobre a Memória em Dois
Manuais de Psicologia Educacional
da Década de 1940; Processos de
Subjetivação e Subjetividade: Um
Retrato das Produções Teóricas e
Empíricas.
AUTOR: Elaine Teresinha Dal Mas
Dias
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,165
ISBN:9788546201839

Psicologia

277

Ciências Humanas

Governança Ambiental no Brasil

Psicologia Escolar e Educacional

Entre o Socioambientalismo
e a Economia Verde

Percursos, Saberes e Intervenções

A obra utiliza os eventos Rio 92 e
Rio+20 como pano de fundo para
analisar como o contexto social,
político e econômico nacional
e internacional influenciaram a
governança ambiental no país. O
livro aborda diferentes processos
socioambientais, com destaque
para os discursos e as práticas
que tratam do uso de recursos
naturais no Brasil.
SUMÁRIO: O Brasil na Rio+20: qual
foi o papel do país na Conferência
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável?; Mudança
Climática na Rio+20: uma reflexão
sobre os 20 anos de negociações
climáticas no Brasil; A proposição
de um novo contrato entre ciência
e sociedade.
AUTOR: Célia Regina Tomiko Futemma
PÁGINAS: 296
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/15
PESO: 0,369
ISBN:9788581488790
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O livro apresenta uma coletânea
de textos que se encontram no
ponto de contato entre a Psicologia e a Educação, trazendo ao
leitor reflexões sobre a formação
do psicólogo escolar, e a atuação
desse profissional na escola. Esta
obra contribui para a ampliação da
visão sobre a Psicologia Escolar e
para o combate ao reducionismo
que limita essa área de atuação.

A Sublimação do ID Primitivo em
Ego Civilizado
O Projeto dos Psiquiatras-Psicanalistas
Para Civilizar o País (1926-1944)

Este livro mostra como a sublimação do id primitivo em ego civilizado evidencia como a psicanálise
foi apropriada por uma geração
de psiquiatras no Rio de Janeiro,
nas décadas de 1920 e 1930, como
uma importante ferramenta para
trazer novas respostas ao problema da identidade nacional.

SUMÁRIO: Psicologia educacional
e escolar: a riqueza de um campo
de saber e práticas; Da educação
para a saúde: trajetória dos encaminhamentos escolares de 1989 a
2005; Da educação para a saúde: o
processo de construção da identidade do psicólogo – revisão de
literatura.

SUMÁRIO: Entre a teoria e a prática psiquiátrica; A teoria de Freud
como ferramenta científica; O ID
primitivo e brasileiro: psicodiagnóstico de uma nação; A terapêutica das descargas morais: a
sublimação do id primitivo em ego
civilizado.

AUTOR: Elaine Teresinha Dal Mas
Dias
PÁGINAS: 272
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/15
PESO: 0,340
ISBN:9788581487526

AUTOR: Rafael Dias De Castro
PÁGINAS: 380
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,500
ISBN:9788546200825

Psicologia
comercial@editorialpaco.com.br

Psicologia

278

Ciências Humanas

O Estresse da Escolha
Profissional em Estudantes

Quando Três Tempos Se
Encontram

Muitas interrogações surgem no
momento da escolha profissional
e com elas o stress. O bombardeio
de informações e a pressão pela
aproximação do vestibular geram
no adolescente muitos sintomas físicos e psicológicos que diminuem
o desempenho e aumentam as
frustrações. Esta obra se propõe a
discutir as relações entre vocação,
escolha profissional e stress e os
efeitos protetores das estratégias
de enfrentamento.

Sentidos E Ressignificações De Jovens
Vivendo com HIV/Aids

SUMÁRIO: Relação entre vocação,
escolha profissional e nível de
stress; A Escolha Profissional; O
Processo de Escolha; As variáveis
externas influenciadoras no processo decisional; A família; Grupo
de pares; Escola; Sociedade;
Teorias Psicológicas da Escolha
Profissional.
AUTOR: Luiz Ricardo Vieira Gonzaga
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/15
PESO: 0,110
ISBN:9788581485348
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Em uma perspectiva sócio-histórica, esta obra reflete sobre
os aspectos gerais da Juventude,
problematiza o conceito de
vulnerabilidade enquanto uma
análise da dimensão cultural do
risco nas sociedades atuais, aborda também o preconceito
às pessoas que vivem com HIV/
Aids, que persiste mesmo tendo
passado mais de três décadas desde o início da epidemia, finalizando
por discutir o papel das ONGs e
dos movimentos sociais
na luta cidadã.
SUMÁRIO: Olhares para a juventude Adolescência e Juventude:
construções sociais; Juventude e
Vulnerabilidade ao HIV/Aids.
AUTOR: Degmar Francisco Dos
Anjos
PÁGINAS: 232
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,275
ISBN:9788581489186
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As aparências importam
Morte, poesia e feminino em Baudrillard

Mobilidade, indeterminação e
leveza atravessam este texto, que
nos leva a transitar pela obra de
um pensador polêmico, desestabilizador, exagerado, situado em
uma área de fronteiras, na qual
realiza mil e um contrabandos.
Nesse instigante estudo sobre o
legado do pensador francês Jean
Baudrillard, a autora nos coloca
diante de um esquema de perspectivas que continuamente se
reconfiguram.
SUMÁRIO: a Modo simbólico e ordem do valor; O feminino: sedução
e reversibilidade; As duas faces da
sedução: do sistema de dissuasão
à teoria irônica; Para concluir: a
soberania do mundo.

AUTOR: Ondina Pena Pereira
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/14
PESO: 0,255
ISBN:9788581484198
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Jung & Saúde

Diálogo Intercultural

Teatroeducação

Temas Contemporâneos

Uma experiência transformadora

Palco para a culturalização do psiquismo

Esse livro mostra as experiências
de estudantes de diversos países
africanos em uma universidade
brasileira, apontando as dificuldades por eles enfrentadas para sua
adaptação, desde o planejamento
para seu acolhimento no país até
as relações com professores e
colegas. O preconceito aberto ou
velado, presente tanto nas relações com brasileiros como entre
grupos africanos, mostra a necessidade de uma cultura muito mais
centrada no respeito à diversidade
cultural, única capaz de garantir
uma sociedade pacífica.

Este livro reúne textos que resultam de pesquisas que focalizam
o impacto cultural de proposta
sistemática para a atividade lúdica
com a linguagem teatral junto a
crianças de 4 a 6 anos imersas
em ambiente formal de educação
infantil. Os documentos disponibilizados nesta publicação buscam
atender aos interessados em
discutir e pensar o papel do teatroeducação para a culturalização do
psiquismo.

Este livro demonstra, de forma
prática, clara e objetiva as experiências de psicólogos de diferentes partes do Brasil, em suas
mais variadas formas de atuação,
priorizando aspectos físicos,
psicológicos, sociais, religiosos
e ambientais em várias fases do
desenvolvimento humano. A obra
busca, numa interface entre a
Psicologia Analítica e a área da
Saúde, integrar o consciente e
o inconsciente num estado profundamente interdependente e
recíproco.
SUMÁRIO: Uma Compreensão
Simbólica das Cicatrizes no Corpo;
Interconsulta em Saúde Mental no
Contexto Hospitalar: Uma Análise
à Luz do Mito de Hermes.
AUTOR: Sandra Fernandes De
Amorim
PÁGINAS: 348
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: MAI/14
PESO: 0,540
ISBN:9788581484662
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SUMÁRIO: Globalização, educação
intercultural; Diversidade cultural
e diálogos interculturais; Diálogos
Brasil-áfrica; Identidade africana,
será possível.

SUMÁRIO: Atividade: o psiquismo
culturalizado; A Atividade segundo
a Psicologia Cultural; Do Comportamento à Consciência; Fundamentos psicológicos da Ludopedagogia.

AUTOR: Denise Miranda De Figueiredo
PÁGINAS: 104
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/14
PESO: 0,160
ISBN:9788581484648

AUTOR: Ricardo Ottoni Vaz Japiassu
PÁGINAS: 80
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/14
PESO: 0,125
ISBN:9788581484822
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Educação e humanização
As perspectivas da teoria histórico-cultural

O propósito desta obra é pensar
uma educação transformadora, com base nos fundamentos
teóricos da perspectiva históricocultural. Por isso, reuniu textos
que põem em discussão conceitos,
como a motivação humana para
o agir, e estabelecem reflexões
acerca da criança como sujeito
de sua própria aprendizagem, da
formação dos professores voltada
à condução de um trabalho educativo humanizador e da prática
pedagógica que é levada a efeito
na instituição escolar.
SUMÁRIO: Humanização e formação do sujeito histórico; Formação
de professores: trabalho, subjetividade e precarização; Prática
Pedagógica: Problematizações.
AUTOR: Stela Miller
PÁGINAS: 240
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: MAI/14
PESO: 0,400
ISBN:9788581484808
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Intervenções psicológicas em
contextos de ensino e serviço

Psicologia social e identidade
humana

Este livro, ao reunir uma série
de experiências exitosas desenvolvidas a partir de estágios em
Psicologia, permite uma atitude
reflexiva sobre a formação do psicólogo e seus compromissos éticos. Valoriza um novo olhar sobre
a teoria a partir da prática, sobre
a realidade por meio da produção
científica e alicerça o compromisso
da Psicologia com a consolidação
de direitos humanos e construção
de cidadania.

A militância social como luta emancipatória

SUMÁRIO: Reabilitação Cognitiva
da Linguagem: Um estudo de Caso
a Partir da Abordagem Psicogenética de Piaget; Adolescentes em
Situação de Acolhimento Institucional: Intervenção Psicológica
para a Proteção do Desenvolvimento Humano.

Esta obra tem como foco principal
a experiência religiosa de sujeitos protestantes metodistas que
se envolveram em movimentos
sociais orientados pela Teologia
da Libertação e visa compreender
o processo de formação e transformação da identidade humana
como metamorfose que busca a
emancipação.
SUMÁRIO: Um Olhar da Psicologia
sobre Experiência Religiosa e Teologia da Libertação; Ampliando a
Discussão sobre a Teoria da Identidade e Emancipação Humana;
Encontrando um Sentido Emancipatório na Experiência Religiosa e
na Militância de Anita.

AUTOR: Mônica Cola Cariello Brotas Corrêa
PÁGINAS: 232
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/14
PESO: 0,310
ISBN:9788581486666

AUTOR: Fernando César Paulino Pereira
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/14
PESO: 0,225
ISBN:9788581486383
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Imagem Corporal

Casal e Família na Atualidade

Novos olhares numa perspectiva interdisciplinar para o século XXI

Desafios, Estratégias e Possíveis Soluções
para os Problemas

Esta obra visa discutir criteriosamente os atravessamentos
inerentes à constituição das
imagens corpóreas sob o aporte
da psicologia, da medicina, da
educação física, nutrição, antropologia e sociologia, acima de tudo,
se constitui como um mecanismo
de subversão ante as modernas
especializações que desconsideram as diferenças e a complexidade humana atravessadas cada vez
mais pelas venturas do corpo.

O livro trata dos desafios que têm
sido enfrentados pelas famílias
contemporâneas. Com uma linguagem objetiva, clara e de fácil
entendimento, os autores discutem as estratégias e perspectivas
adotadas por essas famílias, que
têm se apresentado de formas
cada vez mais complexas. Esta é
uma obra para todos que queiram
compreender melhor a realidade
das famílias e casais na atualidade, sejam estudantes ou profissionais que trabalham com essa temática ou mesmo outras pessoas
fascinadas por conhecer um pouco
mais desse intrigante universo.

SUMÁRIO: Imagem corporal:
aspectos históricos e conceituais;
Imagem corporal nas Academias
de Musculação da cidade do rio de
Janeiro: uma abordagem socioantropológica.

AUTOR: Rafael Da Silva Mattos
PÁGINAS: 348
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: NOV/14
PESO: 0,520
ISBN:9788581487571
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Brincando e aprendendo
habilidades sociais

Este livro aborda o tema de
habilidades sociais na infância de
forma divertida, para que possa
ser utilizado de forma efetiva por
famílias ao educar suas crianças.
O cuidado com o desenvolvimento de habilidades de convivência
é muito importante para o sucesso futuro, e para a saúde física e
mental do indivíduo.
SUMÁRIO: Identificando, Expressando e Controlando Emoções,
Desenvolvendo a Empatia, Fazendo
Amizades.

SUMÁRIO: Compreendendo o ciclo
de vida familiar de acordo com a
perspectiva da abordagem sistêmica.
AUTOR: Heron Flores Nogueira
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/14
PESO: 0,190
ISBN:9788581484761
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AUTOR: Ana Paula Casagrande
Silva
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/13
PESO: 0,160
ISBN:9788581484129
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Desenvolvimento e Aprendizagem
em Manuais Didáticos da
Psicologia Educacional

A obra apresenta importantes
elementos de constituição da
história da Psicologia da Educação. Para tanto, analisa a
chegada disciplina ao Brasil a
partir dos manuais produzidos no
país e direcionados à formação
de professores. Para alcançar
seu objetivo, investiga como os
processos de aprendizagem e
desenvolvimento humano foram incorporados pelos autores
brasileiros.

A Constituição da Identidade dentro do Fluxo da Migração

A presente obra busca desvendar o processo de constituição
da identidade dentro do fluxo da
migração, baseando-se em pessoas que nascem no Mato Grosso
e são filhas de cultivadores da
cultura gaúcha. Para tanto, a
autora Agnéia Luciana Lopes de
Siqueira escreve sobre o Centro
de Tradições Gaúchas “Estância
da Amizade”, o qual apresenta
um estatuto bem rigoroso, justificado pelo valor à família e aos
bons costumes.

Psicologia
perspectivas em Educação e em Saúde

A obra Psicologia: perspectivas em
Educação e em Saúde traz artigos de profissionais dedicados ao
ensino e à pesquisa, que entendem
a Educação e a Saúde como áreas
complementares à Psicologia
e que não devem ser tratadas
exclusivamente – nem precisam
ser alienadas uma da outra. O foco
do livro é o ser humano em sua
complexidade, atravessado pelas
relações cotidianas que o configuram, seja na infância, na adolescência ou na vida adulta.

SUMÁRIO: Uma compreensão
histórica do desenvolvimento e da
aprendizagem, Os conhecimentos psicológicos e educacionais
produzidos no Brasil: relatos das
historiografias.

SUMÁRIO: A utilização do método
etnográfico,Premissa sobre o Rio
Grande do Sul, Mato Grosso, A
constituição de identidade através da manutenção de aspectos
culturais promovidos pelo C.T.G.
“Estância da Amizade”.

SUMÁRIO: Uma Compreensão de
Professor do Ensino Médio por
Alunos Adolescentes, Atendimento
Psicopedagógico a Universitários
que Cumprem Dupla Jornada: Reflexões sobre uma Experiência.

AUTOR: Eder Ahmad Charaf Eddine
PÁGINAS: 176
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JAN/13
PESO: 0,303
ISBN:9788581481722

AUTOR: Agnéia Luciana Lopes De
Siqueira
PÁGINAS: 164
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,265
ISBN:9788581482989

AUTOR: Elaine Teresinha Dal Mas
Dias
PÁGINAS: 140
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,225
ISBN:9788581482637
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Indivíduos Sem-Religião
Desencantamento Metafísico do Mundo

A obra discute a problemática do
que é religiosidade, tendo como
enfoque os indivíduos que se autodeclaram sem-religião. A partir
disso, Antonio Leandro da Silva
estuda a existência de um tipo de
indivíduo sem religiosidade, algo
que contradiz os manuais teológicos defensores de uma essência religosa, algo natural ao ser
humano.
SUMÁRIO: Igreja Católica: uma
religião em declínio, Indivíduos
sem religião: uma realidade em
número, Tipologia dos indivíduos
sem religião, Jardim desencantado da religião, Desencantamento
metafísico do mundo.

AUTOR: Antonio Leandro Da Silva
PÁGINAS: 240
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUN/13
PESO: 0,400
ISBN:9788581483146
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Um Olhar Fenomenológico no
Exercício do Poder das Relações
Interpessoais nas Instituições
Escolares
O Gosto Amargo do Mel

A presente obra se pauta na fenomenologia merleaupontyana para
tratar do tema referente às instituições, com o diferencial de não
fazer separação entre estruturas e
pessoas. Baseada em sua trajetória de luta, a autora destaca os
direitos inerentes a todos os seres
humanos no contexto institucional,
indicando a problemática da alienação, que transforma os sujeitos
em mercadorias produtivas.

Psicologia e educação:
Uma interface entre saberes
O enfoque deste livro situa-se em
duas áreas específicas, Educação
e Psicologia, nas quais são analisadas as dificuldades de aprendizagem, as práticas de Psicologia,
as profecias autorrealizadoras, a
importância dos contos de fadas
na educação, a saúde mental dos
jovens e o conceito de justiça. As
contribuições de seus autores certamente dão um passo a mais na
complicada caminhada rumo a um
mundo melhor e menos desigual.
Busca.

SUMÁRIO: Da Administração à
Gestão Escolar, A Metodologia
e Interpretação dos Resultados,
Discussão dos Resultados Personalismo, Pedagogia da Dialogicidade e Relações Interpessoais.

SUMÁRIO: Promoção de habilidades sociais em crianças com
dificuldades de aprendizagem: resultados de um programa de capacitação de professores, A atuação
do psicólogo no ensino público e
a queixa escolar: uma experiência
no Paraná.

AUTOR: Sonia Aparecida Da Silva
De Lara Pires
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/13
PESO: 0,110
ISBN:9788581483696

AUTOR: Elaine Teresinha Dal Mas
Dias
PÁGINAS: 172
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: OUT/12
PESO: 0,275
ISBN:9788581481500
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Acolhimento institucional
Maioridade e desligamento

Este livro traz um importante
levantamento sobre a realidade do
acolhimento institucional, no que
tange à maioridade e ao desligamento do jovem, mostrando o
despreparo e a pouca habilidade
do jovem no trato com a vida social
de um mundo adulto, bem como
uma incompatibilidade entre os
seus planos e desejos relacionados à sua vida pós-abrigo, e as
opções oferecidas pela rede de
acolhimento. Tal situação decorre
da falta de um projeto político-pedagógico da instituição de acolhimento e de políticas públicas
voltadas para essa questão.

Dificuldade de Aprendizagem,
Afetividade e Representações
Sociais
Reflexões para a formação docente

O livro de Andréia Osti é fruto
de suas pesquisas acadêmicas, voltadas às dificuldades de
aprendizagem e representações
de alunos e professores frente
ao ensino e aprendizagem, como
também resulta de sua experiência profissional como professora
no ensino fundamental. Por reunir
características de pesquisadora
e professora, direciona o leitor
à compreensão e reflexão sobre
importantes conceitos teóricos
aliados às situações vivenciadas
pelo professor em sala de aula.

SUMÁRIO: a Fundamentação teórica, A pesquisa, José.

SUMÁRIO: Representação social:
conceituação, Considerações
sobre aprendizagem e desenvolvimento cognitivo.

AUTOR: Martha Emanuela Soares
Da Silva Figueiró
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/12
PESO: 0,185
ISBN:9788581480039

AUTOR: Andreia Osti
PÁGINAS: 80
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PESO: 0,115
ISBN:9788581480343
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Psicossomática, psico-oncolongia
e câncer
Este livro apresenta um novo
modo de compreender o câncer.
Recomeçar, refazer, autoaceitar,
reconstruir, ter esperança e fé.
A obra apresenta a ideia de que
mente, corpo e alma estão totalmente ligados para a cura. Destaca-se a ligação dos três grandes
eixos da discussão: Psicossomática, Psico-oncologia e Câncer.
Trata-se de um livro que reflete
em uma abertura e evolução para
a comunidade científica e para a
comunidade acadêmica.
SUMÁRIO: a Visões Sobre a
Psicossomática, É Possível uma
História da Psicossomática?,
Psicossomática, Psico-Oncologia e
Câncer.

AUTOR: Rogério Canciam
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/12
PESO: 0,174
ISBN:9788581480268
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Da produção histórica da criança/
infância à afirmação dos devires
crianceiros
O livro Da produção histórica da
criança/infância à afirmação dos
devires crianceiros reflete sobre
o conceito de criança/infância,
analisando sua construção histórica. A partir disso, concebe a
criança/infância como vida que é
transversalizada por devires, mas
que é convocada a habitar níveis
desejáveis de desenvolvimento
previamente prescritos e rotulados
socialmente.
SUMÁRIO: a Passeio pela História,
Breve apanhado histórico sobre as
crianças/infância, Saberes produzidos sobre as crianças/infância
nos séculos XIX e XX, Algumas
práticas atuais com as crianças/
infância, Algumas considerações
sobre o devir-criança.
AUTOR: Rafael De Oliveira Rodrigues
PÁGINAS: 140
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,221
ISBN:9788581481104
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O método psicanalítico na teoria
dos campos

O método psicanalítico na teoria
dos campos

O livro é um retrato fiel da Psicanálise, sobretudo no que se refere
ao Conceito de Campo e Ruptura
de Campo (o início do tratamento
terapêutico). A obra trata sobre
a consciência como condição de
análise por meio do qual é possível
identificar o ser-em-trânsito e a
resistência às rupturas, também
conhecida como efeito vórtice. O
autor aborda os conceitos de Fábio
Herrmann, de quem era amigo, de
forma elegante criativa e ao mesmo tempo audaciosa, num ensaio
que mistura teoria e viés literário.

O livro é um retrato fiel da Psicanálise, sobretudo no que se refere
ao Conceito de Campo e Ruptura
de Campo (o início do tratamento
terapêutico). A obra trata sobre
a consciência como condição de
análise por meio do qual é possível
identificar o ser-em-trânsito e a
resistência às rupturas, também
conhecida como efeito vórtice. O
autor aborda os conceitos de Fábio
Herrmann, de quem era amigo, de
forma elegante criativa e ao mesmo tempo audaciosa, num ensaio
que mistura teoria e viés literário.

SUMÁRIO: Objetos e objetivos, Do
método, da técnica e do material,
Do Jogo, Da Sorte, Do Falar, Do
Escutar, A consciência em condição de análise, A equivocidade das
palavras, O campo psicanalítico:
uma aproximação.

SUMÁRIO: Objetos e objetivos, Do
método, da técnica e do material,
Do Jogo, Da Sorte, Do Falar, Do
Escutar, A consciência em condição de análise, A equivocidade das
palavras, O campo psicanalítico:
uma aproximação.

AUTOR: Cláudio Garcia Capitão
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/11
PESO: 0,190
ISBN:9788563381569

AUTOR: Cláudio Garcia Capitão
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/11
PESO: 0,190
ISBN:9788563381569
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O Senso Religioso

Maçonaria no Brasil

Primeiro Volume do PerCurso

História, Política e Sociabilidade

O Senso Religioso é o primeiro
volume do PerCurso, uma série de
três livros nos quais Dom Giussani resume o seu itinerário de
pensamento e experiência. Neste
primeiro volume, o autor identifica no senso religioso a própria
essência da racionalidade e a raiz
da consciência humana. Para ele,
o senso religioso se coloca no
nível da experiência elementar
detodo homem, lá onde o eu se faz
perguntas acerca do significado da
vida e da realidade.

O livro traz uma reunião de textos
que buscam sistematizar e divulgar pesquisas sobre uma das mais
antigas instituições atuantes no
Brasil. A obra aborda a relação
entre a Maçonaria e os diferentes
governos, a atuação da instituição
na imprensa, sua relação com os
movimentos sociais entre vários
outros temas. Este é um livro de
relevância para os estudiosos e
interessados em história social
e política brasileira, sociologia e
educação.

Razão e Fé podem andar juntas?
Nesta obra, os grupos religiosos
da Universal e Igreja Internacional
da Graça de Deus são colocados
à prova quando a autora questiona a culpabilidade do demônio
para tudo o que acontece de ruim.
Questões sociais também são
tópicos de convite à reflexão. O
livro explica a “Teoria da Prosperidade” que se traduz na crença de
que vida cristã é sinônimo de pleno
gozo da saúde e equilibrada vida
financeira.

SUMÁRIO: Primeira premissa:
realismo; Segunda premissa:
razoabilidade; Terceira premissa:
incidência da moralidade sobre a
dinâmica do conhecimento; Senso
religioso.

SUMÁRIO: Por uma história da
Maçonaria no Brasil; Organização,
Preceitos e Elementos da Cultura
Maçônica: fundamentos para a
introdução aos estudos da Maçonaria.

SUMÁRIO: As contribuições da
antropologia e da sociologia das
religiões para a compreensão do
fenômeno religioso, As Igrejas
Neopentecostais, Os Demônios, A
Prosperidade.

AUTOR: Maria Neófita G. De Oliveira
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/17
PESO: 0,265
ISBN:9788546209897

AUTOR: Michel Goulart Da Silva
PÁGINAS: 280
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/15
PESO: 0,370
ISBN:9788581488769

AUTOR: Rachel Silveira Wrege
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/10
PESO: 0,225
ISBN: 9788563381651
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neopentecostais e suas
consequências para a educação
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ÈKÓOLÉ

Maçonaria, Política e Liberdade

Violência ou Martírio?

No Candomblé Também se Educa

A Loja Maçônica América entre o Império e
a República

Uma Análise da Violência e do Significado
do Martírio nas Fontes e Interepretações
Islâmicas

O livro é um documento de identidade forjado a partir das experiências de um filho de santo,
ogã de Oxum do Ilê Axé Iyá Nassô
Oká e pesquisador do campo das
ciências sociais e da educação.
Suas linhas apontam para novas
possibilidades metodológicas que
ampliam o diálogo com outros
sujeitos e espaços de produção de
saberes e de processos de aprendizagem existentes no terreiro de
candomblé.
SUMÁRIO: Na caída dos búzios,
caminhos; Caminhos e diálogos: o
candomblé e a educação; Os sacerdotes: a opção religiosa; Mães
e filhas de santo: a iniciação e a
identidade afro-brasileira.

AUTOR: Eduardo Quintana
PÁGINAS: 264
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/16
PESO: 0,400
ISBN:9788546201631
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Poucos assuntos despertam tanto
a curiosidade como a Maçonaria.
Seria possível comprovar a influência da Maçonaria na História
do Brasil? A partir de uma rica
análise de documentos históricos
e notícias de jornais o leitor se
surpreenderá com a publicidade
que a Maçonaria tinha na época
do império e com a capacidade
de influência política. Num dos
momentos de maior efervescência
social e política da nossa história,
a Loja Maçônica América.
SUMÁRIO: A Maçonaria no Brasil Império; Imprensa, política e
educação; Maçonaria e republicanismo; Abolicionismo, política
e Maçonaria; A Loja América na
República.
AUTOR: Luaê Carregari Carneiro
Ribeiro
PÁGINAS: 220
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/16
PESO: 0,290
ISBN:9788546204700
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O livro trata de temas delicados
e de grande presença midiática,
como violência e martírio no mundo islâmico, sua leitura representa
uma nova visão para seu entendimento e a superação de ideias
falsas oriundas precisamente do
desconhecimento que leva aos
preconceitos mencionados.
SUMÁRIO: As fontes do islamismo: textos sagrados; O Conteúdo dos Textos; Do conteúdo ao
significado. Uma hermenêutica
dos textos para analisar a ação das
“bombas humanas”.

AUTOR: Valéria Lúcia De Camargo
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,255
ISBN:9788546200801
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Pela porta da frente
O livro tem como principal objetivo
informar os iniciados aquilo que é
primordial para ser um verdadeiro
maçom, e assim fazê-los conhecer
melhor a ordem na qual muitos
foram aceitos, mas, infelizmente,
não estavam preparados. Você,
aprendiz, encontrará explicações
minuciosas sobre o que está ao
seu redor no templo, as alegorias
e simbologias, e perceberá o quanto é imenso o estudo que deverá
exercer na ordem. Entenderá o
porquê dela estar dividida em
graus, e por que é muito importante viver cada um a seu tempo.

Abrindo a caixa preta
do apocalipse

Violaciones de Derechos Humanos, Poder y Estado

Este livro tem como proposta literária, atender muitas interrogações sobre o futuro do planeta, os
reclames e a renovação da humanidade. O autor procurou elaborar
uma peça criativa bastante diferenciada do que já se leu e conduzir os leitores a uma verdadeira
viagem para um futuro bem próximo e nada agradável aos que estão
longe de Deus. Na medida em que
o leitor for se atentando para as
declarações e pensamentos das
revelações, poderá vivenciar cenas
fictícias, e do que poderá ser real.

Pensar sobre las distintas violencias
sufridas por personas, por grupos y
por el propio derecho humano nos
lleva a reflexionar sobre ¿en qué momento se vieron violados los derechos
de estos seres humanos, cuando la
mayor parte del tiempo no son vistos
como tales? Son vidas violadas de
diversas formas, en muchos casos ya
em el nacimiento, otras veces incluso
antes de nacer cargan un estigma
histórico de décadas, cientos de años
de explotación en su cuerpo, en su
lengua, en sus modos de existir.

SUMÁRIO: O que é maçonaria?
História e Origem; Princípios; Rito
de Iniciação; O Aprendiz; A Primeira Instrução; Ser Maçom: Os bons
Costumes e a liberdade; Mitos.

SUMÁRIO: O grande rapto aconteceu (O início da nova ordem
mundial), A multiface da igreja no
mundo, O que será de nós?(A agonia dos que ficaram), O Cordeiro se
apresenta para abrir o livro (Início
dos juízos).

AUTOR: Marcelo Qualtieri
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/11
PESO: 0,205
ISBN:9788564367586

AUTOR: Jônatas Cunha
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/11
PESO: 0,235
ISBN:9788564367678
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SUMÁRIO: ¿De quién es este bebé?
Movimiento social para la protección del derecho de madres y bebés a
permanecer juntos, ¡con vida dignalcreación de una tierra indígena em la
amazonia brasileña.

AUTOR: André Luiz Freitas Dias
PÁGINAS: 352
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/18
PESO: 0,410
ISBN:9788546214587
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A Indústria Cultural como
Instrumento de Alienação e Dominação na Sociedade do Espetáculo
A Indústria Cultural é um tema que
predispõe uma reflexão filosófica, sobretudo, no capitalismo moderno onde
os meios de comunicação de massa
alienam e manipulam os indivíduos
na Sociedade do Espetáculo. A obra
analisa conceitos de Marx, Freud e
seus seguidores, o Freudomarxismo,
visando a emancipação do homem
mediante uma Teoria Crítica que foi
elaborada pela Escola de Frankfurt.
SUMÁRIO: O freudomarxismo; A Escola de Frankfurt;A cultura e o imperialismo; A indústria cultural; Alienação
e idolatria; Materialismo, dialética,
ideologia dominante e desideologização; Ter ou ser?.

Direitos Civis e Novos Dilemas
Contemporâneos

O Desafio das Mudanças
Climáticas

Uma Releitura de John Rawls

Os Casos Brasil e China

O trabalho de John Rawls teve
grande impacto nas ciências humanas e no pensamento político,
principalmente depois dos anos
1960, uma época fortemente influenciada pelos ideais anarquistas
da desobediência civil. Direitos Civis e Novos Dilemas Contemporâneos apresenta uma breve análise
da obra principal de John Rawls,
Uma Teoria da Justiça, focalizando
a justiça do ponto de vista teórico, tendo em vista elementos da
equidade, princípios norteadores e
a posição original.

Esta obra trata sobre feições variadas da problemática ambiental
no Brasil e na China, vinculando
reflexão a uma base empírica
específica, ou seja, a problemática das mudanças climáticas. O
levantamento de dados não teve a
pretensão de uma análise comparativa e sim construir um artifício
para problematizar um objeto sociológico mais amplo, que seriam
as mudanças ambientais globais.
Não nos situamos a partir da China
e nem do Brasil, partimos do princípio de que a questão ambiental
nas suas diferentes dimensões.

SUMÁRIO: A teoria das fronteiras
da Democracia; Arcabouço teórico
do autor: o processo decisório em
John Rawls.
AUTOR: Samuel Antonio Merbach
De Oliveira
PÁGINAS: 164
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/18
PESO: 0,200
ISBN:9788546212002
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SUMÁRIO: O desafio das mudanças ambientais globais no Antropoceno .
AUTOR: Leila da Costa Ferreira
PÁGINAS: 312
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/17
PESO: 0,500
ISBN:9788546207541
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Protesto e Democracia

Cidades em Tempos Sombrios

Ocupações Urbanas e Luta pelo Direito à
Cidade

Barbárie ou Civilização

No momento de retração democrática que o país vive, fica cada
vez mais claro que a resistência
popular depende da mobilização e
da ação nas ruas, uma vez que os
aparelhos do Estado – como apontava uma velha literatura marxista,
que volta a ganhar uma atualidade
inegável– estão voltados à reprodução da dominação.
O livro de Thiago Trindade é uma
oportuna contribuição a esse
debate.
SUMÁRIO: Reconstruindo o debate
sobre a construção democrática:
do pensamento elitista ao ativismo
extrainstitucional; Urbanização,
segregação e direito à cidade: a
luta pela apropriação do espaço
urbano.
AUTOR: Thiago Aparecido Trindade
PÁGINAS: 300
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/17
PESO: 0,369
ISBN:9788546208401
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Esta obra aborda um tema essencial no debate atual das cidades
inteligentes: a humanização dos
seus espaços e suas inter-relações.
Vivian Blaso abre uma janela para
a multidimensionalidade do pensamento complexo, utilizando uma
linguagem bastante acessível que
permite ao leitor explorar momentos agradáveis, críticos e interpretativos , com objetivo de levar o ser
humano a um “ser atuante”, por
meio de um ambiente de conhecimento e qualidade de vida.
SUMÁRIO: Sustentabilidade; Meio
Ambiente e consumo; Tecnologias
sustentáveis; Cidades inteligentes;
A quarta revolução Industrial: O
esboço da nova humanidade?
AUTOR: Vivian Aparecida Blaso
Souza Soares César
PÁGINAS: 164
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/17
PESO: 0,255
ISBN:9788546208456
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Introdução à Sociologia da
Juventude
Esse livro trata das principais
contribuições da sociologia para
conhecer mais e melhor a respeito
das juventudes nas sociedades
contemporâneas. Faz isto em seus
três capítulos: firma-se a sociologia da juventude, em tempos
em que a categoria etária juvenil
parece se consolidar; reinventa-se
tal sociologia, em tempos em que
a juventude sofre uma verdadeira
mutação, e de corpo docilizado se
torna corpo rebelde; quase naufraga a sociologia da juventude.
SUMÁRIO: Das origens ao estrutural-funcionalismo; Da geração e
da moratória social à dialética da
condição juvenil, Teorias pós-críticas da juventude: desinstitucionalização, tribalismo e socializações
ativas.
AUTOR: Luis Antonio Groppo
PÁGINAS: 164
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/17
PESO: 0,265
ISBN:9788546210763
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Paisagens Culturais do Povo
Kalunga do Engenho II em Cavalcante-Goiás
Cotidiano e Festas

Este livro traz um estudo sobre
o povo Kalunga, remanescente
quilombola presente no estado de
Goiás. O cotidiano Kalunga possui aspectos culturais e sociais
baseados nos saberes tradicionais
populares, suas manifestações
religiosas selecionam elementos
desse cotidiano para as práticas
festivas. Esses aspectos estão
pautados na cooperação, convívio
social e na ruptura com a seriedade do tempo ordinário.
SUMÁRIO: Paisagem e lugar na
ciência geográfica; O lugar e a
paisagem Kalunga do Engenho
II; Fé e tradição no lugar da festa;
Paisagens festivas e culturais produzidas no lugar Kalunga.
AUTOR: Jorgeanny De Fátima
Rodrigues Moreira
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,285
ISBN:9788546202485

Sociologia

Diversidade Sociológica
Facetas da Pesquisa em Sociologia

Este livro apresenta ao leitor um
conjunto de estudos sobre uma
pluralidade de dinâmicas sociais,
elaborados à luz de diferentes
abordagens sociológicas. Os
trabalhos evidenciam não somente a complexa rede de relações
que constituem a realidade social
contemporânea, mas mostram
também as diferentes facetas –
teórica, metodológica e epistemológica – da realização da pesquisa
em sociologia.
SUMÁRIO: ”Violência contra a
mulher no âmbito da Lei Maria da
Penha: reflexões para além da vitimização; Interfaces entre conhecimento tradicional e conhecimento
científico: controvérsias em torno
da pesca em Belo Mon.
AUTOR: Everton Garcia Da Costa
PÁGINAS: 344
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PESO: 0,410
ISBN:9788546203987
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Educação e Migraçoes Internas e
Internacionais
Um Diálogo Necessário

Esta obra oferece ao leitor reflexões e análises referentes à imigração internacional e à educação
desde o final do século XIX, passando pelas migrações internas
no século XX, até os movimentos
migratórios recentes no país e o
debate da inserção educacional e
sociocultural. A obra visa construir
a interface entre os processos migratórios e a problemática educacional revelando origens, relações
culturais.
SUMÁRIO:Educação, memória e
migração; Imigração Portugal-África-Brasil e os desafios educacionais para crianças e jovens
(década de 1970); Educação e
identidade étnica.
AUTOR: Débora Mazza
PÁGINAS: 332
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PESO: 0,410
ISBN:9788546206322
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O Caminho da Constituição da
Sociedade

Comunicação, Cultura e Cidadania
dos Quilombolas

Caminhando pelos Mortos,
Caminhando pela Vida

A Teoria da Estruturação de Anthony
Giddens

Este livro traz um estudo relevante
sobre comunicação, cultura e cidadania dos quilombolas, com foco
de análise nas práticas cotidianas
e seus significados na experiência
de vida dos remanescentes de quilombo que moram na comunidade
Campina de Pedra, localizada no
município de Poconé, MT. A obra é
uma importante ferramenta para
compreensão de como as comunidades articulam seus processos de comunicação e cultura
para manutenção de tradições e
avanços de cidadania, conquistas
sociais e emancipação.

Conflitos, Romarias e Santidade no Sudeste
Paraense (c. 1980 – c. 2010)

Anthony Giddens é um dos principais sociólogos e teóricos sociais
contemporâneos, escritor de uma
vasta e influente obra que repercutiu com intensidade não só em
diversos campos acadêmicos, mas
também para além da universidade, especialmente em relação
ao projeto político da Terceira Via.
Com este livro, o autor ajuda a
preencher uma lacuna nos estudos
acadêmicos brasileiros: uma obra
que aborde com profundidade a
teoria social de Anthony Giddens,
conhecida como teoria da estruturação.

Este livro aborda os conflitos no
campo que assolam o sudeste do
Pará por uma via singular. Por
meio do estudo de como nascem
os santos populares e de duas
romarias consagradas a vítimas
da violência no campo, a presente
obra busca compreender a maneira como os campesinos fazem
uso da religiosidade para abrir
caminho em meio à violência e à
miséria de uma vida desassistida.

SUMÁRIO: Introdução metodológica; O contexto da teoria da estruturação; A teoria da estruturação.

SUMÁRIO: Comunicação, Cultura e
Cidadania; A Comunidade Campina de Pedra e o Percurso Metodológico; As Práticas Cotidianas
da Comunidade Quilombola e a
Mediação da Comunicação.

SUMÁRIO: Do medo dos vivos surgem as romarias para os mortos;
De romaria em romaria buscando
a libertação; Martírio e santidade
no sudeste paraense.

AUTOR: Fábio Rodrigues Ribeiro
Da Silva
PÁGINAS: 252
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/16
PESO: 0,185
ISBN:9788546206513

AUTOR: Cristóvão Domingos De
Almeida
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,225
ISBN:9788546202287

AUTOR: Osnera Silva Vieira
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/15
PESO: 0,235
ISBN:9788581488479
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A Expansão do Capital e as
Dinâmicas das Fronteiras
Neste livro uma investigação sobre
o circuito sacoleiro na fronteira
Brasil-Paraguai e os trabalhadores envolvidos em sua manutenção
abre caminho para a análise de
como o sistema econômico vigente
desconsidera limites juridicamente estabelecidos e flexibiliza as
relações entre formal e informal,
legal e ilegal, em sua busca por
expansão.
SUMÁRIO: As múltiplas faces do
desenvolvimento regional; Os trabalhadores e as suas trajetórias no
circuito sacoleiro; A organização e
o funcionamento do circuito sacoleiro; O circuito sacoleiro e as lutas
de classe: conflitos e resistências
nas três; A regulamentação e a
criminalização dos trabalhadores.

AUTOR: Eric Gustavo Cardin
PÁGINAS: 236
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/15
PESO: 0,290
ISBN:9788581488318
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Investigações Contemporâneas
em Estudos Sociais da Ciência e
Tecnologia
O livro é uma contribuição valiosa
sobre o atual estado dos Estudos
Sociais das Ciências e das Tecnologias no Brasil, reunindo pesquisas e produção científica atual
sobre o tema. A obra aborda ESCT
de maneira multidisciplinar, desde
a sua história, os principais debates teóricos, estudos de caso, além
de trazer tópicos como o efeito
Casimir, biotecnologia, nanotecnologia, modelagem computacional,
esforços científicos multidisciplinares, risco e tecnologia e ciência
na mídia, dentre outros.
SUMÁRIO: Apontamentos Sobre
Thomas Kuhn e Paul Feyerabend:
Antagonismos, Aproximações e os
Estudos Sociais da Ciência.
AUTOR: Adriano Premebida
PÁGINAS: 328
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/15
PESO: 0,510
ISBN:9788581487632
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Política Socioeducativa e no Rio
de Janeiro
Transição de Paradigma?

O livro faz uma análise da trajetória das políticas públicas voltadas
para adolescentes em conflito com
a lei e se lança ao debate sobre os
desafios postos para a consolidação da cidadania desses jovens,
inseridos em um sistema que privilegia a humanização no discurso
e a punição na prática.
SUMÁRIO: Trajetória da Política
Socioeducativa; Departamento
Geral de Ações Socioeducativas/RJ
(Degase); Degase/RJ e o Adolescente em Conflito com a Lei; Um
“Novo” Degase/RJ.

AUTOR: Elis Regina Castro Lopes
PÁGINAS: 168
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/15
PESO: 0,215
ISBN:9788581488677
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Sociologia do Rock

Por um conhecimento sincero no
mundo falso

As Faces Contemporâneas da
Cultura Popular

Teoria crítica, pesquisa social empírica e
The Authoritarian Personality

O objetivo deste livro está em
expor e analisar facetas que hoje
configuram as culturas populares
no Brasil. Em seus nove capítulos,
percorre-se um trajeto em que
são reveladas feições das mais
distintas das culturas populares na
atualidade brasileira. A pretensão
é indagar como, frente à miríade
vasta e multifacetada, podem as
ciências sociais forjar ferramentas
adequadas de análise e interpretação.

A expressão “rock” surgiu em
poema de Shakespeare, cruzou os
mares em navios negreiros, desembarcou nos Estados Unidos e,
nos anos cinquenta, batizou o gênero musical que ainda hoje mobiliza milhões de pessoas em todo o
mundo. Enquanto gênero musical,
originário da fusão da música negra e branca, agregou apelo sexual
e rebeldia juvenil, desdobrou-se na
“beatlemania” dez anos depois e
promoveu a mais profunda revolução musical e comportamental do
Século XX. O livro aborda diversas
questões sobre a história desse
estilo músical, incluindo curiosidades e análises.

Este livro preenche uma lacuna
nos estudos de Teoria Crítica. De
modo pioneiro no país, alia competência e clareza ao abordar a principal pesquisa empírica conduzida
por Adorno e Horkheimer nos
EUA: The Authoritarian Personality. Ao analisar as mediações
históricas em relação à pesquisa,
a autora consegue, com méritos,
demonstrar que um documento
de cultura deste porte expressa
criticamente a barbárie do pensamento estereotipado.

SUMÁRIO: Elementos iniciais para
uma sociologia do rock: em busca
de um conceito; Rock e os signos,
rock e os rótulos: o caso geração
beat, o caso movimento hippie.

SUMÁRIO: a O lugar da pesquisa empírica no projeto para uma
teoria da sociedade; Rumo aos estudos sobre o preconceito; Teoria
crítica como dialética negativa.

AUTOR: Gabriel Sausen Feil
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/15
PESO: 0,225
ISBN:9788581488455

AUTOR: Deborah Christina Antunes
PÁGINAS: 200
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JAN/14
PESO: 0,345
ISBN:9788581484051
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SUMÁRIO: a Humano demasiado
humano: entretenimento, economia simbólica e forma cultural na
configuração contemporânea do
popular; Diversidade cultural em
São Paulo: o “orgulho caipira”; As
indústrias da criatividade e a cultura popular sertanejo-nordestina.
AUTOR: Edson Silva De Farias
PÁGINAS: 364
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: MAR/14
PESO: 0,600
ISBN:9788581484631
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Morte
O lado côncavo da vida

Relações de trabalho, educação e
gênero

Este livro analisa a morte tal como
se expressa socialmente, a partir
da concepção do corpo que torna
o indivíduo um produto do meio
consumidor e, consequentemente, nega o indivíduo de viver seu
pranto e até mesmo de sentir sua
perda. Entre as diversas circunstâncias da existência humana, com
certeza, uma das mais proeminentes é a morte, caracterizada pela
ausência do ente querido, pelo
vazio percebido diante da perda, ou
até mesmo na indagação do real
sentido da vida com relação ao
estado finito do ser humano.

Este livro traz resultados de pesquisas sobre as Relações Sociais
de Sexo ou de Gênero que se
desenvolvem no mundo do trabalho industrial, na política, em
ocupações distas masculinas e
na Educação Profissional e Tecnológica. No intuito de reduzir as
barreiras e as hierarquias sociais
que resultam em relações assimétricas entre homens e mulheres,
esta obra torna-se leitura imprescindível para os interessados e
estudiosos do tema e para todos
que reconhecem a natureza educativa e a função social da pesquisa acadêmica.

SUMÁRIO: Representações da
morte, religiões e mentalidade
religiosa no Brasil; Morte, imaginário e religião na sociedade atual;
Morte, imagens.

SUMÁRIO: Relações de trabalho
e gênero na política do estado
de Minas Gerais; Feminização da
engenharia; A divisão sexual do
trabalho na mineração.

AUTOR: Renato Garibaldi Mauri
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/14
PESO: 0,210
ISBN:9788581480831

AUTOR: Raquel Quirino Gonçalves
PÁGINAS: 300
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/14
PESO: 0,369
ISBN:9788581486550
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Um Olhar Sociológico sobre a
Função Social dos Bombeiros em
Luanda
O livro desvenda o porquê do dia 30
de novembro, consagrado
aos bombeiros, e dos principais
incêndios que ocorreram no país,
antes, durante e depois da independência. Faz igualmente o autor
uma incursão sociológica aos efeitos perverso da função social dos
bombeiros, o que em certa medida
facilita a propagação dos incêndios
e eleva os níveis de descontentamento da população quanto aos
serviços prestados pela Protecção
Civil e Bombeiros.”
SUMÁRIO: a Teorias funcionalistas; Perspectivas de abordagem;
Interpretação e análise dos dados
estatisticos

AUTOR: Bensau Mateus
PÁGINAS: 88
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/14
PESO: 0,140
ISBN:9788581486673
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O Sentido de Melhorar de Vida

Maternidade e Carreira

Sociedade Civil

Arranjos Familiares na Migração
Rural-Urbana para o Interior de São Paulo

Reflexões de Acadêmicas na Fase do
Doutorado

Ensaios Históricos

O livro O Sentido de Melhorar de
Vida: Arranjos Familiares na Migração Rural-Urbana para o Interior de São Paulo, de Lidiane Maria
Maciel, questiona os sentidos
atribuídos pelos migrantes à noção
pouco definida sociologicamente
de melhorar de vida e investiga
como seus arranjos familiares
são alterados em espaços sociais
diferenciados.

Este livro parte de uma posição e
de uma postura reflexiva sobre a
carreira e a maternidade na fase
do doutorado. Assim, são analisados os discursos de doutorandas
sem deixar de considerar a análise
do papel de várias instituições
neste processo, que envolve a
produção do conhecimento e a
reprodução humana, portanto, o
significado de ser cientista e ser
mãe na sociedade brasileira atual.

SUMÁRIO: Construindo elementos
teóricos sobre a relação migração
e família, aspectos históricos, econômicos e populacionais da região
administrativa central: migração e
trabalho rural em São Carlos/SP.

AUTOR: Lidiane Maria Maciel
PÁGINAS: 152
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: ABR/13
PESO: 0,270
ISBN:9788581481555

Sociologia

O livro se baseia no conceito de
sociedade civil para criticar o
processo no qual este conceito é
confundido com o chamado terceiro setor, situado entre o público e o
privado, ou entre Estado e Mercado, vulgarizado como o lado bom
da sociedade.

SUMÁRIO: O caminho metodológico, A produção-reprodução do
habitus acadêmico na fase do doutorado, A questão da maternidade
na fase do doutorado, Dialogando
sobre os significados da maternidade na fase do doutorado.

SUMÁRIO: Sociedade Civil Em
Gramsci – Venturas E Desventuras
De Um Conceito, O Pensamento De
José Batlle Y Ordóñez No Uruguai
Donovecentos – Componentes
De Sua Ideologia, Sobre Poesia E
Revoluções – O Sonho Martiano
De Liberdade, Artífices De Novos
Tempos, Pontes Sobre Rios Violentos – Gramsci, Mariátegui E Os
Anos 1920, Neofascismo, Violência
E Coerção.

AUTOR: Silvana Maria Bitencourt
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,235
ISBN:9788581487144

AUTOR: Dilma Andrade De Paula
PÁGINAS: 200
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,345
ISBN:9788581482231
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Um mundo assombrado
pela fragmentação

A Identidade na Fronteira
Deslizante dos Estereótipos

Na trilha da rearticulação do conhecimento

A presente obra analisa os estereótipos e fetiches relacionados ao
negro a partir do romance Tenda
dos Milagres, de Jorge Amado.
Ressaltando as boas intenções do
autor, que tanto contribuiu com a
luta antirracista e de classes no
Brasil, Sueleny Ribeiro Carvalho
demonstra como a construção
dessa identidade estereotipada
promove, na realidade, a invisibilidade do negro.

O livro Um mundo assombrado
pela fragmentação: na trilha da
rearticulação do conhecimento
trata da produção e da difusão
do conhecimento. Nesse sentido,
Gustavo Miranda enfatiza algumas
propostas inter e transdisciplinares, apresentando, inclusive,
exemplos práticos de sua própria
vida. A obra, portanto, é de extrema relevância a todos os interessados pelas metodologias mais
modernas de ensino.
SUMÁRIO: Sobre algumas trilhas,
Juntar os cacos, Além da colcha
de retalhos, Entraves ao transdisciplinar, Trilhas transdisciplinares,
Articulações finais (ou não).

AUTOR: Gustavo Alexandre De
Miranda
PÁGINAS: 158
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PESO: 0,280
ISBN:9788581482439

Sociologia

Violência Intrafamiliar
discutindo facetas e possibilidades

A violência intrafamiliar é estudada na obra sob diversas facetas,
desde a exploração sexual de
crianças e adolescentes, até o uso
de drogas, a questão da mulher, a
relação conjugal, mídia, educação,
entre outros, de modo a evidenciar
o problema e enfrentá-lo.

SUMÁRIO: O Forjar das Identidades e a Afirmação dos Estereótipos Sexuais, O Erótico Sagrado:
O Aspecto Religioso no Jogo das
Identidades, Os Subterrâneos do
Desejo: Canibalismo, Monstruosidade e Metamorfose na Construção da Alteridade.

SUMÁRIO: Em briga de marido e
mulher a sociedade tem o dever
de meter a colher, Violência sexual
intrafamiliar: O papel da família na
proteção de crianças e adolescentes, A mídia construindo subjetividades: a relação do desenho Pica-Pau com a violência intrafamiliar,
A exploração sexual de crianças e
adolescentes e sua relação com a
vulnerabilidade social das famílias.

AUTOR: Sueleny Ribeiro Carvalho
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,185
ISBN:9788581483184

AUTOR: Kelly Berti Krüger
PÁGINAS: 188
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,330
ISBN:9788581482934
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Aquém do masoquismo
livro que o leitor tem em mãos
reabre os sentidos do masoquismo, para além dos clichês morais,
psiquiátricos, até mesmo psicanalíticos. Vilcélia revisita a tumultuada biografia amorosa e política
de Sacher-Masoch. Em seguida,
esclarece a leitura original feita
por Gilles Deleuze sobre o masoquismo, em seu instigante Apresentação de Sacher-Masoch: o frio
e o cruel.
SUMÁRIO: Gritos e Sussurros,
Pequena mostra, De Masoch ao
Masoquismo, Masoch, sem peles
e sem máscaras, A Revolução na
Galícia, A Revolução em Praga,
Nas Trilhas do Amor,Fanny von
Pistor, a Vênus das Peles,Wanda
von Dunajev,Hulda Meister, O Duplo do mundo.

AUTOR: Vilcélia Aparecida Silva Di
Pietro
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/12
PESO: 0,170
ISBN:9788581481029

Sociologia

Mobilidade humana e diversidade
sociocultural
Esta coletânea focaliza processos
de mobilidade humana (emigração
e migração) na contemporaneidade e no passado mostrando como
a tendência de buscar outras oportunidades de vida em espaços diversos e muitas vezes desconhecidos é própria da natureza humana
e continua acontecendo hoje com
grande ou talvez maior intensidade
devido a demandas do mundo do
trabalho, maiores facilidades de
circulação da informação e melhores possibilidades de mobilidade.

Catadores de lixo
Narrativas de vida, políticas públicas e meio
ambiente

Este livro traz de maneira humanizada e profunda a realidade dos
Catadores de Lixo presentes em
todas as cidades brasileiras. A
obra foca os que vivem nas ruas
do ABC paulista, interligando a
história do desenvolvimento metalúrgico, a questão do migrante no
Brasil, questões de Saúde, Políticas Públicas e Meio Ambiente a
partir de entrevistas feitas com os
trabalhadores nas ruas da cidade.

SUMÁRIO: Formação de Identidade
e Mobilidade sem Deslocamento - Desenhos da comunicação e
aprendizagem social, O Percurso
da exclusão em O Estrangeiro de
Albert Camus.

SUMÁRIO: Santo André entre imagens e discursos: da normatização
da vida urbana à luta cotidiana
pela sobrevivência (1867-1960),
A presença de catadores(as) nos
lixões de Santo André (de 1960 a
década de 1980).

AUTOR: Débora Mazza
PÁGINAS: 324
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JUL/11
PESO: 0,500
ISBN:9788564367043

AUTOR: José Amilton De Souza
PÁGINAS: 280
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/11
PESO: 0,365
ISBN:9788564367234
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Contradições entre capital e
trabalho

Vozes, Memórias e Experiências
de Cidadania

Concepções de educação tecnológica na
reforma do ensino médio e técnico

A cidadania é um conceito comumente associado à era moderna,
ligado à superação das opressões
da Idade Média. Em Vozes, memórias e experiências de cidadania,
no entanto, aprendemos que a
consciência da marginalização e a
luta contra a exploração já existiam na Antiguidade, há mais de
2.500 anos, como deixa claro esta
obra de Noli Hahn sobre o profeta
Miqueias.

A obra atualiza os embates sobre
a concepção de educação profissional, científica e tecnológica e
provoca o debate teórico e político
para ação de todos aqueles comprometidos com a transformação
da realidade social e educacional,
em geral, e a superação da dualidade estrutural entre educação
básica e formação profissional, em
particular.
SUMÁRIO: Crise do Capital, Capitalismo Dependente e Reforma
do Estado, Formação Profissional
no Brasil: Dsputas entre Capital e
Trabalho, Concepçõies de Educação Tecnológica.

AUTOR: Zuleide Simas da Silveira
PÁGINAS: 300
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: ABR/15
PESO: 0,485
ISBN: 9788563381552
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SUMÁRIO: O livro de Miqueias; As
palavras de Miqueias; O quadro
histórico da palavra de Miqueias.

AUTOR: Noli Bernardo Hahn
PÁGINAS: 288
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/15
PESO: 0,340
ISBN:9788581488721
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Arquitetura das Ideias
A Dessacralização da Sociedade Ocidental
e o Advento da Fé Raciocinada no Contexto
Europeu da Segunda Metade do Século XIX

O livro se propõe a analisar a transição da sociedade ocidental de
uma visão medievalista para uma
visão de cunho científico. Para
isso o autor trabalha com correntes sociais como o Positivismo,
o Evolucionismo e o Socialismo
Científico, sempre contrapondo-as
ao Espiritismo, seu principal objeto
de estudo.
SUMÁRIO: Dialética cultural
espiralada; A dessacralização da
sociedade latina ocidental: um
perpassar das ideias; Diálogo
com o espiritismo: um mergulho
vertical.

AUTOR: Nicolas Theodoridis
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/15
PESO: 0,255
ISBN:9788581489544
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Fé e Dinheiro
O Pentecostalismo da Prosperidade e a
Redefinição do Protestantismo no Brasil

O autor faz uma investigação das
raízes históricas da Teologia da
Prosperidade, sua relação com a
expansão do modelo econômico
e de consumo norte-americano,
suas características discursivas e
adequação à fluidez das sociedades contemporâneas, tecendo uma
análise sobre o crescimento das
Igrejas no Brasil.
SUMÁRIO: Igrejas do Evangelho da
Prosperidade: Instituições Religiosas Pós-modernas; A Comunidade
Evangélica Shalom; Entre Tradição
e Inovação: Ambiguidades Discursivas Frente a Teologia da Prosperidade em duas Igrejas Pentecostais; A Igreja Mundial do Poder de
Deus.

AUTOR: Bertone De Oliveira Sousa
PÁGINAS: 252
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,310
ISBN:9788546200344
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LAÇOS FRÁGEIS E IDENTIDADES
FRAGMENTADAS
Interações, discriminações e conflitos entre
trabalhadores da refinaria Landulfo Alves
Mataripe - 1990-2006

Esta obra tem como objetivo
principal o estudo da relação entre
empregados diretos e terceirizados da Petrobras, considerando
mais especificamente a segmentação do coletivo operário, as formas
de interação, as discriminações
e os conflitos entre os trabalhadores, buscando mostrar que os
frágeis relacionamentos entre os
operários foram intensificados
com a terceirização na estatal nos
últimos dezesseis anos.
SUMÁRIO: A Petrobras e o mercado de trabalho na região metropolitana de Salvador, Terceirização
e vulnerabilidade social, entre
outros temas abordados
AUTOR: LUIS FLÁVIO REIS GODINHO
PÁGINAS: 288
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: JUL/10
PESO: 0,440
ISBN: 9788563381156
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CÉREBRO E IDEOLOGIA
Uma crítica ao determinismo cerebral

Este livro traz um denso estudo
sobre o cérebro, explanando principalmente sobre uma visão crítica
de suas ideologias, limitações,
raízes e papel social conservador.
Para isso, dentre outras investigações, a obra aborda a diferença entre os processos psíquicos
simples comandados pelo cérebro
e os psíquicos complexos comandados pela mente.
SUMÁRIO: A Força da Ideologia,
Crítica às Ideologias do Cérebro, O
Papel das Ideologias do Cérebro,
Cérebro, Corpo, Mente e Sociedade.

AUTOR: NILDO VIANA
PÁGINAS: 108
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/10
PESO: 0,165
ISBN: 9788563381422
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EMAGREÇA COMENDO DE TUDO REEDUCAÇÃO ALIMENTAR
Trabalhando o lado psicológico do sobrepeso e obesidade

Já imaginou se você pudesse
emagrecer comendo tudo que você
gosta, sem precisar de regimes e
privações? Obesidade e sobrepeso
trazem problemas maiores do que
estética, comprometem a saúde.
Mudar essa situação é possível!
Com a leitura deste livro você poderá entender a causa emocional
e psicológica do ganho de peso e
mudar hábitos prejudiciais. Este é
o momento de emagrecer e recuperar a autoestima e a saúde!
SUMÁRIO: Conhecendo os grupos
dos alimentos sugestão alimentar,
Reagindo contra a obesidade, Você
está condicionando o comer?

AUTOR: DALTON CORRÊA LEME
PÁGINAS: 264
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: OUT/10
PESO: 0,425
ISBN: 9788563381194
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JUVENTUDES E ESTILOS DE VIDA
Os Usos dos Lugares de Lazer e Sociabilidades

Este livro mostra a perspectiva
das juventudes e os estilos de
vida, e teve como principal objetivo
analisar os jovens e os processos
de identificação e diferenciação realizados nos usos do espaço social
da rua, enquanto lugar de lazer e
sociabilidades no Bairro Siqueira
Campos, na cidade de Aracaju/SE,
a partir de construtos de estilos de
vida associados a estilos musicais, o que implica na investigação
sobre as práticas e os consumos
de determinados bens ligados às
culturas juvenis.
SUMÁRIO: O Bairro Siqueira
Campos: lugares e estilos de vida
juvenis, O cotidiano, os usos e as
narrativas sobre os lugares pelas
juventudes, entre outros temas.
AUTOR: MATEUS ANTONIO DE
ALMEIDA NETO
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,185
ISBN: 9788581483481
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A FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE PRESIDENTE PRUDENTE (1959-1976)

HERMENÊUTICA PELA HISTÓRIA
DA HERMENÊUTICA

Gênese da FCT-Unesp

A presente obra se estrutura ao fazer uma revisão histórica das principais discussões hermenêuticas,
desde Schleiermacher até os dias
atuais. Em seguida, desenvolve-se
internamente ao superar o campo
da simples exposição histórica,
promovendo debates filosóficos diversos. Nesse sentido, os autores,
a partir de ampla pesquisa teórica,
trazem a público o resultado de
suas indagações, abrindo caminho
para inúmeras discussões.

O livro aborda a criação do IIES-FFCL de Presidente Prudente
e da Unesp, passando por uma
importante discussão a respeito
da educação no Brasil, do acesso
ao ensino superior, das diferenças
entre classes sociais e das dificuldades enfrentadas por educadores
e universitários no período da
Ditadura Militar.
SUMÁRIO: Capítulo 1 - Políticas
Públicas de Acesso à Educação
no Brasil, Capítulo 2 - Contexto de
Surgimento dos IIES do Estado de
São Paulo, Capítulo 3 - Presidente
Prudente e a Fundação do IIES-FFCL de Presidente Prudente, entre
outros temas abordados.
AUTOR: EUNICE LADEIA GUIMARÃES LIMA
PÁGINAS: 308
FORMATO: 17X24CM
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,505
ISBN: 9788581483375
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SUMÁRIO: Capítulo I – O Projeto
Hermenêutico de Schleiermacher, Capítulo II – Hermenêutica e
Consciência Histórica em Dilthey,
Capítulo III – Da Epistemologia
à Ontologia em Heidegger, entr
outros temas abordados.
AUTOR: FÁBIO CÉSAR JUNGES
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/13
PESO: 0,185
ISBN: 9788581483368
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PARA REFLETIR

GÊNERO E SEXUALIDADE

Artigos para Reflexão e Discussão em Filosofia, Ética e Temas Transversais

Grupos de discussão como possibilidade
formativa

Através de reflexões simples,
baseadas nos vários aspectos da
experiência cotidiana, este livro
apresenta um jeito diferente de
abordar a Filosofia, sobretudo
para o ensino dessa disciplina nos
níveis fundamental e médio. Com
temas variados, aborda questões
referentes ao conhecimento,
ciência, educação, política, justiça e ética, podendo também ser
utilizado para a discussão dos
chamados “temas transversais”.
O livro mostra que a Filosofia,
quando conectada à vida, pode ser
instigante e iluminadora.

Este livro apresenta resultados de
um processo formativo e investigativo sobre gênero e sexualidade.
Oferece ao leitor um panorama
favorável a uma reflexão desprovida em sua essência de todo e
qualquer preconceito, seja social,
cultural ou intelectual. É louvável
a competência com que o autor
coloca questões tão íntimas dos
sujeitos pesquisados, de uma forma respeitosa e transparente, sem
abdicar do processo investigativo.

SUMÁRIO: PARTE I – Ciência, conhecimento, educação e história,
entre outros temas abordados.
AUTOR: JOSÉ FRANCISCO DOS
SANTOS
PÁGINAS: 220
FORMATO: 17X24CM
PUBLICAÇÃO: NOV/13
PESO: 0,280
ISBN: 9788581483313

Ciências Humanas / Filosofia

SUMÁRIO: A Realização de um
Curso Sobre as Questões de Gênero e Sexualidade, O Encontro com
a Pesquisa Qualitativa na Perspectiva Construtivo-Interpretativa: um
Enfoque no Grupo de Discussão,
entre outros temas abordados
AUTOR: RAFAEL ADRIANO DE
OLIVEIRA SEVERO
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/13
PESO: 0,255
ISBN: 9788581484181
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POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA
NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Estudo de caso do Programa de Reserva
de Vagas para Ingresso na Universidade
Federal da Bahia

O presente livro é uma adaptação de uma tese de doutorado na
Universidade Federal da Bahia
do autor, com um estudo de caso
sobre as cotas na UFBA, que foi a
inspiração do modelo do governo
federal aprovado no Congresso. O
livro apresenta um histórico dos
Direitos Humanos e das Ações
Afirmativas no mundo e no Brasil,
estabelece as bases teóricas sobre
as quais as ações afirmativas se
edificam e analisa a implantação
do programa na UFBA, se constituindo em uma fonte de pesquisa
para quem quer compreender a
importante temática.

AUTOR: PENILDON SILVA FILHO
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/14
PESO: 0,200
ISBN: 9788581484723
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DO VELHO AO IDOSO
Uma transmutação socio-identitária

A vivência em grupos da Terceira
idade pelo indivíduo, no contexto
de sua retirada do mundo produtivo, remete-o a um universo novo.
O velho vai cedendo lugar ao idoso,
em meio a demandas de ordem
socioculturais, políticas e econômicas. As esperanças, nostalgias
e leituras de mundo expressas nas
narrativas deste livro convidam o
leitor a uma inevitável reflexão do
que é envelhecer, suas dificuldades e os ganhos possíveis com a
maturidade.
SUMÁRIO: Horizonte teórico, Gerências da velhice, Envelhecimento
e políticas públicas, No Interior
do Vivendo a Terceira Idade, Os
microcosmos.

AUTOR: GABRIEL AZEVEDO COSTA
LIMA
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/14
PESO: 0,175
ISBN: 9788581483801
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ELEMENTOS DECISIVOS NA
CONSTRUÇÃO DA POSIÇÃO E
AÇÃO POLÍTICA DE ROBERTO
REQUIÃO DE MELLO E SILVA
A obra aborda a trajetória do
agente político Roberto Requião de
Mello e Silva no período de 1982 a
2006. O foco central deste estudo
é realizar um levantamento dos
traços da posição e prática política
de Requião, além de analisar sua
relação com o PMDB, a coerência
e permanência de seus discursos
políticos, o perfil do grupo político que o acompanha em seus
pleitos e o perfil de suas políticas
públicas. O livro é uma leitura
recomendada aos interessados em
adentrar na política paranaense.
SUMÁRIO: Perspectivas Teórico-históricas para a Construção de
uma Trajetória Política.
AUTOR: DAIANE CARNELOS RESENDE
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/14
PESO: 0,310
ISBN: 9788581484136
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FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
(VOL. 1)
Recortes e Discussões

A proposta central desse livro é
a importância de se conhecer os
desdobramentos do pensamento
pedagógico e orientações de suas
práticas. Entende-se a necessidade de “olhar” para cada representante do pensamento pedagógico
em destaque, conhecer um pouco
de sua história pessoal, o seu
conceito de educação e maneiras de conduzi-la na escola, suas
principais obras e em que grau o
seu pensamento se aproxima da
validação dos saberes e fazeres da
educação na atualidade.
SUMÁRIO: O Pensamento Pedagógico de René Descartes; O
Pensamento Pedagógico de Jean-Jacques Rousseau, entre outros
temas abordados.
AUTOR: PAULO GOMES LIMA
PÁGINAS: 240
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/14
PESO: 0,400
ISBN: 9788581485324
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A EXPLICAÇÃO NA PRÁTICA
DISCURSIVO-PEDAGÓGICA NO
ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS
Este livro trata da explicação, tema
central nas questões de ensino-aprendizagem em geral e particularmente importante quando se
aborda o ensino de Ciências. É trazido o conceito de explicação como
uma atividade verbal, metacognitiva, construída dialogicamente,
e cujo propósito é evidenciar um
conhecimento científico.
SUMÁRIO: Da natureza a construção científica da explicação;
Explorando a temática explicação;
A explicação na prática pedagógica
do ensino de ciências; Descrição
do estudo; Análise dos resultados.

AUTOR: MIRTES RIBEIRO DE LIRA
PÁGINAS: 224
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: JUL/14
PESO: 0,370
ISBN: 9788581484730
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ATORES SOCIAIS, CONFLITOS AMBIENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS

RESPONSIVIDADE DEMOCRÁTICA
NO BRASIL DE LULA E NA ARGENTINA DOS KIRCHNER

Os textos aqui apresentados objetivam a divulgação e a ampliação
do diálogo sobre a temática Atores
Sociais, Políticas Públicas e Cidadania, tratando das novas formas
de expressão da política e dos
movimentos sociais, do tema das
relações étnico-raciais e dos desafios sempre renovados em torno
da construção da cidadania e da
ampliação de direitos, dos dilemas
e desafios da contemporaneidade
no tocante às relações ambiente
e sociedade e dos estudos sobre
economia criativa e mercados
interculturais.

Este estudo de caso compara as
agendas de problemas nacionais
da população e de públicos brasileiros e argentinos específicos
com as respectivas agendas de
atividades dos senados nacionais e
gastos federais. A pesquisa revela
a carência de responsividade democrática dos gastos em relação
à população, mas sua presença,
em relação ao Senado. A liderança
do Executivo brasileiro sobre as
agendas do Senado e da população
ficou evidente, diferentemente do
caso argentino.

SUMÁRIO: Dos Conflitos Socioambientais às Práticas Políticas
em Face de Ecos de Utopia, entre
outros temas abordados.

SUMÁRIO: Introdução; Contexto
Teórico; Empírico Descritivo; Operacionalização e Teste das Hipóteses e Discussão dos Resultados.

AUTOR: ALOÍSIO RUSCHEINSKY
PÁGINAS: 256
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/14
PESO: 0,310
ISBN: 9788581486291

AUTOR: JOÃO HENRIQUE PEDERIVA
PÁGINAS: 332
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/15
PESO: 0,490
ISBN: 9788581488509
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O ESTRESSE DA ESCOLHA PROFISSIONAL EM ESTUDANTES

DOCÊNCIA MASCULINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A PROBLEMÁTICA DA ÁGUA COMO
REPRESENTAÇÃO SOCIAL

Impressões de um Iniciante - Gênero e
Raça em Discussão

Um Estudo de Caso Com Moradores do
Bairro Alto da XV em Guarapuava-PR

Esta obra oferece conteúdo relevante sobre formação de professores para a educação infantil. Com
embasamento teórico e ancorado
em sua experiência pessoal, o
autor apresenta o que professores
devem ser e saber fazer em sua
ação cotidiana com as crianças no
atual momento da escola básica
brasileira.

Neste livro, o leitor é apresentado
a um estudo sobre as relações
cotidianas entre os indivíduos e a
água, um contato que não é livre
de ambiguidades. O livro também
aponta para uma Educação Ambiental que inter-relacione conhecimentos científicos e midiáticos
com situações locais da problemática da água.

SUMÁRIO: Prefácio – Relação
entre vocação, escolha profissional
e nível de stress; Capítulo 1 – A
Escolha Profissional; O Processo
de Escolha, entre outros temas
abordados.

SUMÁRIO: PARTE1: Docência,
gênero, raça e a educação infantil;
Capítulo 1: Docência e profissionalização na educação infantil;
Capítulo 2: Discutindo gênero.
Professores homens na escola
da infância, entre outros temas
abordados

SUMÁRIO: As representações
sociais na geografia; Um breve
panorama da problemática da
água em diferentes perspectivas;
Guarapuava - PR; Representações
sociais da problemática da água no
Bairro Alto da XV;

AUTOR: LUIZ RICARDO VIEIRA
GONZAGA
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/15
PESO: 0,110
ISBN: 9788581485348

AUTOR: CLAUDIONOR RENATO DA
SILVA
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/15
PESO: 0,210
ISBN: 9788581487984

AUTOR: BEATRIZ FAGUNDES
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/15
PESO: 0,200
ISBN: 9788581487496

Muitas interrogações surgem no
momento da escolha profissional
e com elas o stress. O bombardeio
de informações e a pressão pela
aproximação do vestibular geram
no adolescente muitos sintomas físicos e psicológicos que diminuem
o desempenho e aumentam as
frustrações. Esta obra se propõe a
discutir as relações entre vocação,
escolha profissional e stress e os
efeitos protetores das estratégias
de enfrentamento.
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NA TERRA DAS PALMEIRAS
Gênero, Trabalho e Identidades no Universo
das Quebradeiras de Coco Babaçu no Maranhão

A AÇÃO COLETIVA DO HOMEM
SIMPLES NA CONSTRUÇÃO DA
ESFERA PÚBLICA
Os Trabalhadores Rurais de Baturité-Ceará

Uma obra sobre os acirrados
conflitos do campo travados entre
grupos de fazendeiros, posseiros
e grileiros daquelas noticiadas
e sangrentas lutas pela posse
de terras e defesa de diferentes
projetos de reforma agrária, tão
característicos das principais
questões e conflitos sociais que
assolaram regiões do Norte e Nordeste Brasileiros, principamente
no Maranhão.

Este livro trata da interação de
dois elementos normalmente
estranhos entre si na realidade
nacional: a política e o cidadão
comum. A obra direciona seu
foco na análise da experiência de
participação do homem simples
– a saber, o camponês – de Baturité, município de pequeno porte,
situado na região serrana do estado do Ceará, a 84 km da capital,
Fortaleza.

SUMÁRIO: Domínios da pesquisa; A caminho dos babaçuais: da
importância socioeconômica do
babaçu às representações das
palmeiras, entre outros temas
abordados.

SUMÁRIO: CAPÍTULO 1 – A contribuição do homem simples na
construção da esfera pública: um
objeto de estudo, entre outros
temas abordados.

AUTOR: VIVIANE DE OLIVEIRA
BARBOSA
PÁGINAS: 220
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/15
PESO: 0,240
ISBN: 9788581486338

AUTOR: SONIA PEREIRA
PÁGINAS: 260
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,350
ISBN: 9788581488776
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EPISTEMOLOGIAS E PROCESSOS
FORMATIVOS EM CIÊNCIAS E
MATEMÁTICA
Esta obra discute diversos aspectos epistemológicos presentes no
Ensino de Ciências e na Educação
Matemática. Os textos apresentam as contribuições de autores
que colaboram com investigações
epistemológicas na área de Ensino. Dentre essas contribuições,
os capítulos abordam os temas
da Educação Ambiental, Interdisciplinaridade, Saberes Docentes,
Semiótica, Reconhecimento de
Padrões, Diversidade, Análise Praxeológica e Teoria Comunicativa.
SUMÁRIO: Capítulo 1: Saberes docentes relacionados à linguagem
mobilizados por futuros docentes;
entre outros temas abordados.

AUTOR: JACKSON GOIS DA SILVA
PÁGINAS: 268
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PESO: 0,360
ISBN: 9788546200061
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DANDO UM BANHO DE CARINHO!
Os Caça-Gringas e as Interações Afetivo-Sexuais em Contextos de Viagem Turística
(PIPA-RN)

Este livro está baseado numa
instigante pesquisa sobre os
intercâmbios sexuais, afetivos
e econômicos entre mulheres
estrangeiras e homens locais, em
Pipa, Rio Grande do Norte. É o
primeiro estudo centrado nas personagens masculinas envolvidas
nessas relações transnacionais no
Brasil. Situando essas trocas no
âmbito das conexões entre turismo, desigualdades, sexualidade
e economia, o livro aporta novos
subsídios na crescente literatura
sobre essas conexões no país.
SUMÁRIO: A rotina antes do paraíso; Praia de Pipa: uma história
feita de histórias, entre outros
temas abordados.
AUTOR: TIAGO CANTALICE DA
SILVA TRINDADE
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,265
ISBN: 9788546200511
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O (DES)PREPARO DO/A PROFESSOR/A NA PRESENÇA DOS/AS
ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA
Nesta obra, a autora disserta
sobre os sentidos da formação
continuada em práticas educativas
inclusivas para professores e professoras, no intuito de entender a
queixa do (des)preparo docente na
presença do aluno e da aluna com
deficiência no ensino comum.
SUMÁRIO: Implicações da pesquisadora com a Investigação; Abordagens quantitativas e qualitativas
em educação; As pessoas com
deficiência como demanda educatica e a posição do/a professor/a
no contexto: desafios da formação
para a educação inclusiva, entre
outros temas abordados.

AUTOR: WALQUÍRIA SILVA LÚCIO
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/16
PESO: 0,255
ISBN: 9788581488530
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TERRITÓRIOS PARADIGMÁTICOS
DA GEOGRAFIA AGRÁRIA
Os estudos que procuram desvendar a produção científica em
Geografia e, mais especificamente,
aqueles que se utilizam da análise crítica são importantes para
todos aqueles que se preocupam
com o conhecimento geográfico.
É o caso deste livro, que se pauta
em teorias, métodos, conceitos,
intencionalidades e ideologias que
sustentam os grupos de pesquisa
em Geografia Agrária no Brasil.
SUMÁRIO: Capítulo 1: Procedimentos Metodológicos: Metodologia dos Territórios Paradigmáticos;
Capítulo 2: Estilos de Pensamento
e Paradigmas: Contribuições da
Abordagem Paradigmática para o
Estudo do Pensamento Geográfico,
entre outros temas abordados.
AUTOR: JANAINA FRANCISCA DE
SOUZA CAMPOS VINHA
PÁGINAS: 388
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/17
PESO: 0,640
ISBN: 9788546208838
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FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO, EXPERIMENTAÇÃO E INOVAÇÃO EM TEMPOS
DE TRANSIÇÃO NAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
A Experiência do Instituto Anísio Teixeira da
Secretaria da Educação do Estado da Bahia
de 2007 a 2010

As políticas públicas de Educação
passaram por profundas mudanças nas últimas décadas, como
processo de democratização no
Brasil, a promulgação da Constituição Cidadã em 1988 e da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação
Nacional em 1996.
SUMÁRIO: 1. O plano de formação
inicial do magistério da educação
básica na Bahia: uma articulação inovadora do instituto Anísio
Teixeira – IAT com o ministério da
educação-MEC (2007-2011), entre
outros temas abordados.
AUTOR: PENILDON SILVA FILHO
PÁGINAS: 348
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/18
PESO: 0,410
ISBN: 9788546212194
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A MEDIAÇÃO A FAVOR DO ESTADO
Disputas entre mediadores políticos pela
aproximação com agentes estatais

No senso comum acadêmico dos
estudos sobre a instituição estatal paira como vaticínio a crítica à
percepção ou definição do Estado
como instituição única, totalizante, monopolizadora, onipotente e
onipresente. Se há consenso em
relação a essa crítica, há enormes
dificuldades em superá-la. Quero
então valorizar a contribuição de
Monique, por tentativa de resolução ou minimização desses efeitos, nem sempre contornáveis no
plano da reflexão e da equivalente
demonstração.
SUMÁRIO: Capítulo 1: Aproximação na geografia dos deslocamentos: buscando áreas que concentram oportunidades, entre outros
temas abordados.

A FORMAÇÃO DOCENTE E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Pesquisas em Foco

Esta obra é resultado de um
trabalho coletivo empreendido
no âmbito do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás (IFG) por professores, alunos
e colaboradores. As contribuições
dos autores colocam em evidência
à formação docente dentro dos
Institutos Federais, a Educação à
Distância na Educação Profissional
e Tecnológica (EPT) e a Educação
de Jovens e Adultos na EPT.
SUMÁRIO: 1. História do ensino
da leitura e escrita no Brasil: para
além das marchas sintéticas e
analíticas, entre outros temas
abordados.

AUTOR: MONIQUE FLORENCIO DE
AGUIAR
PÁGINAS: 288
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/18
PESO: 0,340
ISBN: 9788546209491

AUTOR: KARLA RODRIGUES MOTA
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,285
ISBN: 9788546213085
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FEMINISMOS NA IMPRENSA ALTERNATIVA BRASILEIRA
QUATRO DÉCADAS DE LUTAS POR DIREITOS

Esta obra traz uma competente
análise de jornais que são marcos
para o ativismo de mulheres brasileiras, levantando questões que
são centrais até hoje: dicotomia
entre público e privado; opressão
de gênero conjugada às desigualdades de classe e raça; divisão
sexual do trabalho; direitos sexuais e reprodutivos; participação
política institucional das mulheres;
debate sobre cuidado e família etc.
Universidade de Brasília)
SUMÁRIO: 1. Relações de poder
e a dualidade público-privado; 2.
Movimentos feministas no Brasil:
organização, agenda e contexto de
lutas, entre outros temas abordados
AUTOR: VIVIANE GONÇALVES
FREITAS
PÁGINAS: 292
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/18
PESO: 0,350
ISBN: 9788546213634
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SILÊNCIOS E TRANSGRESSÕES

ESTUDOS CULTURAIS

O Protagonismo das Mulheres Brasileiras
no Século XX

Diálogos Entre Cultura e Educação

O presente livro agrega textos
sobre as vivências de mulheres
brasileiras, detectadas na pluralidade de suas origens e distinções
sociais, em tempos e espaços
distintos no decurso do século
XX. Essas protagonistas ganham
visibilidade durante os festejos
carnavalescos, nas incursões nas
artes plásticas, na literatura, na
teledramaturgia, no exercício de
profissões consideradas de domínio do sexo masculino, bem como
na luta por direitos civis e políticos: votar, estudar e exercer uma
profissão.
SUMÁRIO: Capítulo 1: As mulheres
carnavalizadas dos sambas-enredo paulistanos. Quem são elas?
(1959-1984), entre outros temas
abordados.
AUTOR: ZÉLIA LOPES DA SILVA
PÁGINAS: 352
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PESO: 0,520
ISBN: 9788546214006
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A relação entre Cultura e Educação tem preocupado diversos
campos das ciências humanas,
especialmente diante da complexidade que envolve não só conceitos,
mas a própria polissemia na qual
se insere. Tal situação implica
em uma ampla discussão sobre
conceitos e suas conexões em
realidade sociais dadas, como é o
caso dos textos apresentados na
presente obra Estudos Culturais:
Diálogos entre cultura e educação.
SUMÁRIO: 1. O valor estético
da literatura na perspectiva dos
estudos de gênero; 2. (De)colonialidades culturais: desobediências e
rearranjos; 3. A prática intelectual
barretiana inscrita na imprensa
brasileira, entre outros temas
abordados.
AUTOR: GEOVANI DE JESUS SILVA
PÁGINAS: 548
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/18
PESO: 0,770
ISBN: 9788546214648
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ENTRE FRONTEIRAS BRASIL-BOLÍVIA
Relações Internacionais, Diplomacia e
Política

Brasil e Bolívia possuem história
comum? Os autores tratam de
fronteiras, política, diplomacia e
relações internacionais, fornecendo elementos para este debate.
Comparativamente nos processos
socioeconômicos e políticos do capitalismo em ambos os países, há,
aparentemente, mais diferenças
do que semelhanças. No Brasil, o
ciclo produtivo completa-se com a
industrialização. Na Bolívia, a agricultura e exportação de minerais
permanece.
SUMÁRIO: Capítulo 1: Frontera
permeable y brazos apetecidos: la
migración de los indígenas chiquitanos a Brasil, entre outros temas
abodados
AUTOR: GIOVANI JOSÉ DA SILVA
PÁGINAS: 368
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/18
PESO: 0,430
ISBN: 9788546214105
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CONFIGURAÇÃO URBANA FACILITADORA DA MOBILIDADE NOS
PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA
O Caso do Distrito Federal

Diante de um cenário de crescentes ocupações irregulares no
território brasileiro surge a figura
da regularização fundiária, buscando ordenar essas ocupações
e garantir o atendimento das necessidades da população residente
nesses locais.

COACHING E SUAS APLICAÇÕES
Esta é uma obra para pessoas que
acreditam no poder da ação presente para conquista de resultados
extraordinários. Os autores apresentam uma discussão multidisciplinar centrada nas contribuições
do coaching enquanto teoria e
prática colaborativa e consistente de desenvolvimento humano.
As discussões ampliam-se como
solução de aprendizagem e não
apenas como ações definidas.

SUMÁRIO: Capítulo 1: Regularização fundiária; Capítulo 2: Mobilidade urbana; Capítulo 3: Definição de
elementos e diretrizes de configuração urbana facilitadores da
mobilidade; Capítulo 4: Definição
da metodologia e objeto de análise, entre outros temas abordados.

SUMÁRIO: Apresentação; 1. Coaching acadêmico: Desenvolvimento de competências para a conquista de resultados; 2. Coaching
e desenvolvimento profissional:
relato de experiência do estágio
de intervenção em serviço social
na Semec, entre outros temas
abordados.

AUTOR: KAROLINE CUNHA BLANCO
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/18
PESO: 0,245
ISBN: 9788546214389

AUTOR: ANDREZA REGINA LOPES
DA SILVA
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/19
PESO: 0,110
ISBN: 9788546213344
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CONHECIMENTO, GESTÃO E ORGANIZAÇÕES

O CONHECIMENTO E A SUA GESTÃO NAS ORGANIZAÇÕES

UMA REFLEXÃO SOB A LUZ DO PENSAMENTO UTILITARISTA

UMA ANÁLISE A PARTIR DA TEORIA CRÍTICA DA SOCIEDADE

O presente livro pretende proporcionar ao leitor reflexões sobre as
possíveis relações entre temas de
natureza aparentemente distinta,
a saber: organizações, gestão,
conhecimento e pensamento
utilitarista. Na contemporaneidade, o fenômeno das organizações
se encontra espalhado por todas
as partes e em todos os lugares,
tornando-se um fenômeno onipresente em todas as esferas da vida
humana.
SUMÁRIO: Introdução; 1. Uma
caracterização sobre as organizações na sociedade contemporânea;
1. As organizações e a sua razão
de existência no âmbito social;
entre outros temas abordados.

A presente obra tem como objetivo
fundamental proporcionar ao leitor
uma reflexão sobre temas de natureza aparentemente bem distinta,
tais como, organizações, gestão do
conhecimento e Teoria crítica da
sociedade. O tratamento científico
e filosófico sobre o conhecimento
esteve presente em todos os períodos da história como objeto de
investigação de diversas áreas do
saber humano, instigando muitos
debates, dissensos e consensos
entre pensadores.
SUMÁRIO: Introdução; Capítulo 1:
Temas contemporâneos de gestão
do conhecimento nas organizações; 1. A sociedade da informação
e do conhecimento, entre outros
temas abordados.

AUTOR: JOSÉ APARECIDO PEREIRA
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/19
PESO: 0,150
ISBN: 9788546215317

AUTOR: JOSÉ APARECIDO PEREIRA
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/19
PESO: 0,165
ISBN: 9788546215355
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OLHARES CRUZADOS
Política e Dinâmicas Sociais no Triângulo
Mineiro

Olhares cruzados: política e dinâmicas sociais no Triângulo Mineiro
é um livro que reúne a produção de
profissionais das áreas de Ciências
Humanas e Ciências Sociais que
buscam compreender, sob diferentes perspectivas e enfoques,
esta porção do espaço regional em
Minas Gerais, destacando ainda
outras escalas e objetos.
SUMÁRIO: 1. A área de ciências
humanas no Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio;
2. A memória como sinônimo de
história: a produção dos memorialistas no Triângulo Mineiro, entre
outros temas abordados.

AUTOR: MARCOS ANTÔNIO SILVESTRE GOMES
PÁGINAS: 328
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/19
PESO: 0,490
ISBN: 9788546215157
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AS LEIS NA ESCOLA
Experiências Com a Implementação das
Leis n. 10.639/03 e n. 11.645/08 em Sala de
Aula

Nesta coletânea foram reunidos
estudos sobre a implementação das Leis n. 10.639/03 e n.
11.645/08, que tornaram obrigatório o ensino de história e cultura
africana, afro-brasileira e indígena, em sala de aula.
SUMÁRIO: 1. Eugenia, Higienismo
e a justificação para o racismo:
histórias que não se contam nos livros didáticos; 2. Brasil à francesa:
produção e organização do espaço.
A história que não encontramos
nos livros didáticos!; 3. Formação
sócio-histórica brasileira: origens
e permanências para debates nas
práticas educativas, entre outros
temas abordados.

AUTOR: DIOGO DA SILVA ROIZ
PÁGINAS: 336
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/19
PESO: 0,490
ISBN: 9788546213511
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OS DESCAMINHOS DE UMA CIÊNCIA

EDUCAÇÃO INCLUSIVA SOB MÚLTIPLOS OLHARES

Espaço ou Território, Nação ou Sociedade?

Ações na Educação Profissional e Tecnológica

Em Os descaminhos de uma ciência: espaço ou território, nação ou
sociedade? coloca-se em debate
a defesa de que a Geografia é a
ciência que estuda a dimensão
espacial da ação humana sobre a
natureza. Ao longo do tempo, a Geografia, acompanhando a evolução
da ciência, foi também atualizando
o seu conteúdo epistemológico e
seus métodos e técnicas de pesquisa.
SUMÁRIO: Capítulo I: A terra das
mulheres e dos homens; Capítulo
II: Características da territorialidade humana; Capítulo III: Trabalho
humano e território; Capítulo IV:
Território, nação e nacionalismo,
entre outros temas abordados.
AUTOR: ROBERTO MONTEIRO DE
OLIVEIRA
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/19
PESO: 0,165
ISBN: 9788546215195

Ciências Humanas / Geografia

comercial@editorialpaco.com.br

A inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais
ainda gera dúvidas e incertezas
nos espaços de ensino, em especial no EBPTT, onde o mesmo
apropria-se de conhecimentos
específicos da área técnica e da
área básica para atuar profissionalmente.
SUMÁRIO: 1. Acesso, permanência
e êxito de estudantes da educação
profissional e tecnológica frente às
ações afirmativas; 2. Concepções e
representações de avaliação naeducação especial; 3. Possibilidades
de ações no Napne: construções
a partir de estratégias de abordagem em saúde; entre outros temas
abordados.
AUTOR: JULIANI NATALIA DOS
SANTOS
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/19
PESO: 0,150
ISBN: 9788546215256
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METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO
DO PROFESSOR
Debates e Práticas

A formação de professores, inicial
ou continuada, clama por um olhar
mais atento por parte de todos
envolvidos na área da Educação. A
história brasileira, sobretudo, nas
últimas décadas, tem tido avanços e retrocessos que refletem na
situação atual. Nesta obra, futuros
professores, docentes experientes
e todos envolvidos no processo de
aprender-ensinar, ensinaraprender, são convidados a refletir sobre
caminhos que apontam para uma
educação da melhor qualidade.
SUMÁRIO: Capítulo 1. Formação
inicial de professores: perspectivas atuais, entre outros temas
abordados.
AUTOR: THATIANA FRANCELINO
GUEDES PINEDA
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/19
PESO: 0,255
ISBN: 9788546216055
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POLÍTICAS E PRÁTICAS EDUCACIONAIS
Dilemas e Proposições

Esta obra coletiva procura abordar
importantes temáticas da educação contemporânea, sobretudo,
refletindo sobre pontos desafiadores que instigam os educadores
da Educação Básica. Busca uma
interlocução com o leitor por
meio do olhar dos autores sobre
diversos aspectos presentes em
diferentes níveis de ensino.
SUMÁRIO: Capítulo 1: Formação
de professores: teoria, prática e
habitus professoral no estágio
supervisionado; Capítulo 2: Formação de professores: diálogos e
perspectivas sobre a inclusão de
todos no ensino superior, entre
outros temas abordados

AUTOR: MARIA EURÁCIA BARRETO DE ANDRADE
PÁGINAS: 384
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/19
PESO: 0,500
ISBN: 9788546213559
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PRÁTICAS SOCIOEDUCATIVAS
EM ESPAÇOS ESCOLARES E NÃO
ESCOLARES - VOL 3
Neste terceiro volume, Práticas socioeducativas em espaços
escolares e não escolares, as discussões trazidas por educadores
sociais, professores da educação
básica e do ensino superior e, por
pesquisadores da área de Pedagogia e da Educação Social versam
sobre a Pedagogia Social como
ferramenta de práticas em diferentes espaços.
SUMÁRIO: 1. Os jogos cooperativos
como instrumento educacional;
2. O contra turno escolar sob a
perspectiva da pedagogia social e
da psicologia sócio histórica; práticas educativas nos espaços, entre
outros temas abordados.

AUTOR: MARCIO BERNARDINO
SIRINO
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/19
PESO: 0,320
ISBN: 9788546215218
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PROVÍNCIA IMENSA E DISTANTE
Goiás de 1821 a 1889

Sabemos todos e sejamos francos
em confessar que Goiás ainda nem
é lembrado dentro das raias do
próprio Império a que pertence;
portanto, Goiás não pode fazer
aquilo que empreendem as outras
províncias melhor colocadas. Antero Cícero de Assis, Presidente da
província de Goiás, 1875. Para nós,
goianos, o problema da viação é a
premissa essencial de qualquer
melhoramento e progresso.
SUMÁRIO: 1. Independência do
Brasil; 2. Separatismo do norte de
Goiás; 3. Política imperial; 4. Pobreza; 5. Pecuária; 6. Navegação
fluvial; 7. Ferrovia e mineração; 8.
Guerra do Paraguai; 9. Ensino; 10.
Bibliotecas e jornais; 11. Diocese de Goiás; entre outros temas
abordados
AUTOR: FÁBIO SANTIAGO SANTA
CRUZ
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/19
PESO: 0,255
ISBN: 9788546215331
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O EDUCAR-SE DAS CLASSES
POPULARES NO RIO DE JANEIRO
OITOCENTISTA
Escolarização e Experiência

Apesar do aprofundamento da
separação entre escola e vida,
característica das sociedades
modernas, o saber de experiência
resiste. Para além da escola, havia
e há muitas formas de aprender,
inclusive de aprender a cultura
letrada.
SUMÁRIO: Capítulo 1: Povo, política e educação no século XIX;
Capítulo 2: Formas do educar-se
nas organizações das classes trabalhadoras; Capítulo 3: A educação das classes trabalhadoras na
imprensa e pela imprensa; Capítulo 4: Luta por escolarização: as
classes populares reconhecem o
papel da escola.
AUTOR: ANA LUIZA JESUS DA
COSTA
PÁGINAS: 364
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/19
PESO: 0,430
ISBN: 9788546214952
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O RECIFE NO SÉCULO XIX
Outras Histórias (1830-1890)

Este livro tem como foco o Recife
do século XIX. Uma cidade plural
e cosmopolita que (vivenciando
uma série de “melhoramentos
materiais”, novas sensibilidades
e novos espaços de sociabilidade)
possuía certa aura de civilização
e de modernidade, conforme os
padrões (europeus) da época. Mas,
por outro lado, também permanecia enredada nas teias do que era
considerado arcaico e incivilizado,
negando-se a ser enquadrada dentro dos supracitados padrões.
SUMÁRIO: Capítulo 1. “A locomotiva do progresso”: cotidiano
e “melhoramentos materiais” no
Recife oitocentista (1830-1889);
entre outros temas abordados.

AUTOR: WELLINGTON BARBOSA
DA SILVA
PÁGINAS: 300
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/19
PESO: 0,500
ISBN: 9788546215461
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ENSINO DESENVOLVIMENTAL
Vida, Pensamento e Obra dos Principais
Representantes Russos – Livro III

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E NEODESENVOLVIMENTISMO
Políticas Públicas e Contradições

O presente livro é o último da trilogia Ensino desenvolvimental: vida,
pensamento e obra dos principais
representantes russos. Como parte da Série Ensino Desenvolvimental, da Coleção Biblioteca Psicopedagógica e Didática e do Colóquio
Internacional, coordenados pelo
Grupo de Estudos e Pesquisas
em Didática Desenvolvimental e
Profissionalização Docente (Gepedi), este trabalho está vinculado
às atividades da linha de pesquisa
Saberes e Práticas Educativas.

Ao longo dos anos 2000, as políticas de educação profissional,
assim como, no geral, o conjunto
de políticas educacionais oriundas
dos governos petistas caracterizaram-se por uma série decontradições. A direção da expansão –
acelerada com o Pronatec a partir
de 2011 –, a concepção curricular,
o volume de investimentos, a adequação a um modelo de desenvolvimento e o papel do Estado na
construção e gestão das políticas
públicas.

SUMÁRIO: Capítulo 1: La Lógica Dialéctica de Pavel Kopnin:
implicaciones para la investigación
pedagógica y la práctica docente,
entre outros temas abordados.

SUMÁRIO:1. Contexto e construção
do objeto de pesquisa; 2. A educação profissional na conformação
de projetos de desenvolvimento no
Brasil; entre outros temas abordados.

AUTOR: ROBERTO VALDÉS PUENTES
PÁGINAS: 420
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: ABR/19
PESO: 0,630
ISBN: 9788546215065

AUTOR: LUCAS BARBOSA PELISSARI
PÁGINAS: 372
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/19
PESO: 0,430
ISBN: 9788546214907
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ARTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Experiências, Processos, Práticas Contemporâneas

Reunimos neste volume escritas
sobre as experiências de arte-educadores partindo de seus cotidianos nas escolas. Elas apresentam
reflexões que perpassam a dança,
o teatro, as artes visuais e a música, a fim de fomentar provocações
sobre suas práticas num compartilhamento das possibilidades da
arte na educação básica. Apresentamos uma diversidade de ações
resistentes a precarização da arte
na educação.
SUMÁRIO: 1. Caminhos para
narrativas estéticas no ensino de
artes visuais na escola entrecruzadas com narrativas de si; entre
outros temas abordados.

AUTOR: DANIEL SANTOS COSTA
PÁGINAS: 436
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/19
PESO: 0,780
ISBN: 9788546214495
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POLÍTICA EDUCACIONAL E PAPEL
DO ESTADO EM TEMPOS ATUAIS

POLÍTICAS PÚBLICAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL & EJA

Análises, Perspectivas e Possibilidades

Dilemas e Perspectivas II

Este livro é mais um daqueles que
vem para contribuir no debate
acerca das Políticas Educacionais
e o papel do Estado em tempos
atuais. Tempos estes em que
pairam nuvens sombrias no que
concerne as políticas para a educação pública, da Educação Básica
ao Ensino Superior.

Nestes tempos corrosivos, de vingança do capital contra o trabalho,
de regresso sócio econômico do
Brasil, a relação Casa Grande &
Senzala, a existência e a continuidade de projetos como o que
deram origem a esse trabalho se
colocam na trincheira da resistência, do enfrentamento, e da produção de políticas públicas para
jovens trabalhadores/as.

SUMÁRIO: 1. Política educacional e a organização do ensino no
município de Anajás/PA: desafios
e perspectivas na busca de um
sistema democrático de ensino
público municipal; 2. Escola sem
partido: uma proposta inovadora?;
entre outros temas abordados.

AUTOR: ALEXANDRE AUGUSTO
CALS E SOUZA
PÁGINAS: 260
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/19
PESO: 0,350
ISBN: 9788546214518
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SUMÁRIO: 1. Aproximações necessárias da pedagogia histórico-crítica para a educação escolar; 2. Matrizes de nossos saberes e fazeres:
legado freiriano; 3. Os desafios de
ser jovem no Brasil; entre outros
temas abordados.

AUTOR: BRUNO MIRANDA NEVES
PÁGINAS: 388
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/19
PESO: 0,460
ISBN: 9788546215928
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PESQUISAS SOBRE ELEMENTOS
DA PRÁTICA DE SALA DE AULA DE
MATEMÁTICA
Esta obra foi escrita por dezoito
autores, reconhecidos nas respectivas áreas de atuação na pesquisa
e no magistério. Os mesmos enveredam por diferentes aspectos nos
três níveis de ensino de matemática. A abordagem utilizada busca
responder perguntas do cotidiano
da sala de aula, como por exemplo, “professor, para que serve
este conteúdo?”, ou responder
as inquietações de um professor
iniciante no magistério.
SUMÁRIO: 1. O fazer pedagógico
do professor de Matemática no
início da carreira; 2. O uso do Tangram como ferramenta de ensino
de geometria para alunos surdos;
entre outros temas abordados.
AUTOR: PEDRO LUCIO BARBOZA
PÁGINAS: 204
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/19
PESO: 0,255
ISBN: 9788546214549
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CARTOGRAFIAS DA EDUCAÇÃO
História, Políticas e Diferença

A Coletânea Cartografias da
educação: história, políticas e
diferença inscreve-se na História
da Educação do tempo presente e
tem como objetivo socializar resultados de pesquisas em andamento
e já concluídas. Os textos têm em
comum um tipo de pesquisa que
podemos denominar de “estado
da arte” ou do conhecimento e
caracteriza-se pelo esforço em
traçar representações da produção
acadêmica que permitem analisar
os conhecimentos em diferentes
campos, bem como traçar novos
mapas de saberes.
SUMÁRIO: 1. Mapa da produção
sobre ensino secundário em Mato
Grosso (2001-2017); entre outros
temas abordados.
AUTOR: VITOR HUGO RINALDINI
GUIDOTTI
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/19
PESO: 0,220
ISBN: 9788546215881
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EDUCAÇÃO NAS PRISÕES
Prisão: lugar de castigo ou de
preparo para reconviver com a
sociedade? A tradição histórica
é a da penitenciária, isto é, lugar
de penitenciar-se, sofrer pelos
pecados. Esta visão insuficiente
esquece que as penas são finitas e
um dia o preso voltará à sociedade. Como? Para delinquir ou viver
uma vida nova? Em vez de ações
educativas, atividades culturais e
formação profissional, instala-se a
ociosidade no Brasil e em muitos
outros países.
SUMÁRIO: 1. Leitura que liberta:
uma experiência para remição de
pena no Distrito Federal; 2. A educação a distância no sistema prisional: desafios e possibilidades;
entre outros temas abordados.

AUTOR: FERNANDA MARSARO
DOS SANTOS
PÁGINAS: 436
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: ABR/19
PESO: 0,630
ISBN: 9788546215584
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MULHER DEVE VOTAR?
O Código Eleitoral de 1932 e a Conquista do
Sufrágio Feminino Através das Páginas dos
Jornais Correio da Manhã e A Noite

Em janeiro de 2015 foi incluído, no
calendário oficial do Brasil, o Dia
da Conquista do Voto Feminino.
Apesar desse reconhecimento
o brasileiro e a brasileira pouco
conhecem sobre essa importante conquista, em que o país, no
contexto da América Latina, foi um
dos primeiros países a reconhecer
esse direito no ano de 1932.
SUMÁRIO: Capítulo 1: Brasileiras
e cidadãs; Capítulo 2: Elaborando
o anteprojeto da lei eleitoral; Capítulo 3: Do anteprojeto ao Código
Eleitoral.

AUTOR: MONICA KARAWEJCZYK
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/19
PESO: 0,320
ISBN: 9788546214334
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A FILOSOFIA COMO CURA DA
ALMA

HISTÓRIA INTELECTUAL E EDUCAÇÃO

A FORMAÇÃO DA COLEÇÃO LATINO-AMERICANA DO MOMA

A Formação Ética Como Terapia na Atividade Filosófica Antiga

Imprensa e Esfera Pública

Arte, Cultura e Política (1931-1943)

Esta obra é parte da série, História intelectual e educação, que
tem como foco as relações entre
a história intelectual e a história
da educação, visando aproximar
os temas da história da educação
com as ferramentas metodológicas da história intelectual, nas
suas variantes da história cultural,
dos intelectuais e dos conceitos.

Neste livro, Eustáquio discute a
formação da coleção de arte latino-americana do Museu de Arte
Moderna (MoMA) de Nova York,
pensada como problema cultural e
político. A coleção latino-americana do MoMA insere-se no quadro
mais amplo da ação diplomática
norte-americana, pautada pelo
projeto de consolidar a preponderância dos Estados Unidos sobre
os países vizinhos.

Na Antiguidade, o filósofo era o
verdadeiro curador, o “médico
de almas”. A ideia de “terapia da
alma” se achava inerente à tradição poética desde Homero: os mitos de curas eram efetivados pela
poesia que propunha a “pacificação da alma” em face da existência
demarcada, inexoravelmente, pelo
destino das contradições, atribulações e tragédias encerrados no
sofrimento e na morte.
SUMÁRIO: 1. A terapia da alma na
tradição pré-filosófica; 2. A medicina grega como cura da alma; 3. A
formação filosófica como terapia;
4. A filosofia socrática como cura;
5. Platão e a educação da alma;
entre outros temas abordados.
AUTOR: JOSÉ DAVI PASSOS
PÁGINAS: 420
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: MAI/19
PESO: 0,650
ISBN: 9788546215423
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SUMÁRIO: 1. Laerte Ramos de
Carvalho editorialista: embates
pela manutenção dos princípios
norteadores da fundação da USP
(1947-1964); 2. Sobre o “nascimento dos intelectuais”: repercussão
do “affaire Dreyfus” nas imprensas
paulista e mineira (1898-1899);
entre outros temas abordados.
AUTOR: CARLOS EDUARDO VIEIRA
PÁGINAS: 372
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/19
PESO: 0,430
ISBN: 9788546215287
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SUMÁRIO: Capítulo I: O MoMA e a
formação de sua coleção latino-americana; Capítulo II: O catálogo
da coleção e a história da arte
latino-americana contada por
Lincoln Kirstein; Capítulo III: A arte
moderna da América Latina.
AUTOR: EUSTÁQUIO ORNELAS
COTA JUNIOR
PÁGINAS: 236
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/19
PESO: 0,275
ISBN: 9788546216062
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PROFESSORES-PESQUISADORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS E SUAS ESCRITAS
Este livro foi concebido como obra
coletiva de diversos professores-pesquisadores a partir do I curso
de aperfeiçoamento em Educação
de Jovens e Adultos para professores desta modalidade, proposto pela Faculdade de Educação
da UFRJ. Os textos partiram de
inquietações dos cursistas e
foram escritos em parceria com
os professores que ministraram a
formação, indicando o acolhimento
de múltiplas escritas.
SUMÁRIO: 1. O Curso de Aperfeiçoamento Educação de Jovens e
Adultos na Diversidade e Inclusão
Social/UFRJ na perspectiva dos
professores-cursistas; entre outros temas abordados.
AUTOR: ALESSANDRA NICODEMOS OLIVEIRA SILVA
PÁGINAS: 288
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/19
PESO: 0,340
ISBN: 9788546216987
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO NOS
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Experiências Reflexivas

O livro reúne artigos de alunos/as
estagiários/as do curso de Pedagogia da Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG) e traz, em
sua estrutura, reflexões acerca do
estágio supervisionado nos anos
iniciais do ensino fundamental,
no contexto de escolas públicas
municipais da cidade de Campina
Grande/PB.
SUMÁRIO: Capítulo 1: Análise do
trabalho docente no contexto de
uma escola pública: alegria e ludicidade no primeiro ano do ensino
fundamental; entre outros temas
abordados.

AUTOR: RUTE PEREIRA ALVES DE
ARAÚJO
PÁGINAS: 236
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/19
PESO: 0,280
ISBN: 9788546216208
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Fronteira Sul-Matogrossense em Perspectiva

Apesar da longa e consolidada
tradição de pesquisas em desenvolvimento regional no Brasil,
poucos são os estudos de fôlego
que incorporam em suas análises
as especificidades das áreas mais
afastadas dos grandes centros.
Reduzidos também são aqueles
que buscam dar ênfase a dinâmica
regional brasileira e que fogem
da lógica de pensar o Brasil a
partir de determinados pontos de
partidas, que em geral elencam as
observações feitas para o sul-sudeste como modelo para o resto
das regiões brasileiras.
SUMÁRIO: 1. A geração de emprego e renda no agronegócio e
na indústria de MS; entre outros
temas abordados
AUTOR: FABRICIO ANTONIO DEFFACCI
PÁGINAS: 228
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: MAI/19
PESO: 0,355
ISBN: 9788546216222
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GÊNERO, ORIENTAÇÃO SEXUAL,
RAÇA E CLASSE
Violências Contra Estudantes no Campus
de Uma Universidade Federal

Organizado em quatro capítulos
de leitura agradável, este livro
descreve de modo contextualizado, analisando com rigor teórico
aspectos qualiquantitativamente das violências praticadas no
interior das instituições superiores
de ensino no país, focando a UFV,
bem como expõe suas dinâmicas
psicossociais. Chega a interessantes conclusões.
SUMÁRIO: 1. Da metodologia; 2. O
Perfil dos/das estudantes da UFV;
3. Das Violências; 4. Violências
automanifestadas: quem pratica o
quê e contra quem?

AUTOR: SALES AUGUSTO DOS
SANTOS
PÁGINAS: 396
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/19
PESO: 0,460
ISBN: 9788546216239
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ARTETERAPIA E GESTALT

O PROBLEMA DO POPULISMO

Contribuindo Para o Resgate de Potencialidades em Adolescentes Abusadas
Sexualmente

Teoria, Política e Mobilização

As adolescentes da obra são como
flores diversificadas, com belezas
singulares, que se encontram
num jardim com o propósito de
simplesmente serem regadas pelo
zelo, carinho, atenção e, adubadas com terra fértil para poderem
renascer e crescer com mais
luminosidade. Foi neste contexto
que a Arteterapia e a Gestalt puderam contribuir para que cada flor
semeada revelasse os nutrientes
que potencializam para cuidar do
seu florescer.

Fruto de uma conferência conjunta
proferida na Unesp em 2018, o livro de Jeremiah Morelock e Felipe
Ziotti Narita enfrenta diretamente
a questão do populismo, que voltou a ganhar destaque nas ciências sociais e no debate público.
Os autores propõem uma reflexão
multidirecional que agrupa temas
a respeito de identidade, polarização, mobilização, poder e autoritarismo.
SUMÁRIO: Capítulo 1; Capítulo 2;
Capítulo 3; Capítulo 4; Capítulo 5;
Capítulo 6.

SUMÁRIO: 1. Adolescência; 2.
Relações de gênero/cultura/identidade feminina; 3. Gestalt-terapia;
4. Arteterapia; entre outros temas
abordados.
AUTOR: TAÍSE DOS ANJOS SANTOS
PÁGINAS: 80
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/19
PESO: 0,125
ISBN: 9788546216567

Ciências Humanas / Psicologia

comercial@editorialpaco.com.br

AUTOR: FELIPE ZIOTTI NARITA
PÁGINAS: 80
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/19
PESO: 0,125
ISBN: 9788546215744
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SINDICALISMO E ASSOCIATIVISMO DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO NO BRASIL

DIVINÓPOLIS DE GOIÁS TERRA DA
GENTE

COM ESCRITOS SOBRE A ARGENTINA,
INGLATERRA, PAÍS DE GALES E PORTUGAL

Divinópolis de Goiás Terra da
Gente é um registro dos aspectos
históricos, geográficos, culturais
e econômicos, constituintes da cidade interiorana de Divinópolis no
nordeste goiano, pela ótica de seus
pioneiros e pesquisas da professora Francielle Rego Oliveira Braz.
Contribui para a historiografia da
região e, se apresenta como uma
bibliografia que servirá de referência para outros trabalhos.

A questão da sinistralidade laboral
e suas repercussões na relação
capital/trabalho, intermediada
pelo Estado, é o fio condutor que
interliga as discussões abordadas
neste livro, com enfoque especial
nos casos ocorridos durante a
ditadura militar e seus impactos
sobre a classe trabalhadora brasileira.

SUMÁRIO: 1. Estado de Goiás; 2.
Origem da povoação; 3. Consolidação do Município – (1958-2018); 4.
Geografia do município; 5. Estrutura administrativa; 6. Atividades
econômicas; 7. A comunicação e
meios de transporte; entre outros
temas abordados.

SUMÁRIO: Capítulo 1: Trabalho,
acidentes e doenças ocupacionais:
a culminância do processo de exploração capitalista em perspectiva global e brasileira; Capítulo 2:
O desgaste: exploração e incapacidade para o trabalho durante
a ditadura empresarial-militar
brasileira; entre outros temas.

AUTOR: FRANCIELLE REGO OLIVEIRA BRAZ
PÁGINAS: 256
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/19
PESO: 0,310
ISBN: 9788546217304

AUTOR: ANA BEATRIZ RIBEIRO
BARROS SILVA
PÁGINAS: 460
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: JUN/19
PESO: 0,650
ISBN: 9788546216697

O presente livro reúne artigos de
pesquisadores que se articulam
em torno da Rede Aste, no esforço
conjunto de situar e compreender
a organização dos trabalhadores
como uma das forças motrizes no
desenvolvimento e na configuração das políticas educacionais, no
mundo do capital contemporâneo
em permanente transformação,
permeado por processos de rupturas sociais, políticas e econômicas.
SUMÁRIO: 1. Trabajo docente y estrategias de organización sindical
en la Argentina del siglo XXI; entre
outros temas abordados

AUTOR: CARLOS BAUER
PÁGINAS: 428
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: MAI/19
PESO: 0,560
ISBN: 9788546216840
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
TÉCNICA INTEGRADA AO ENSINO
MÉDIO
Este livro reuniu estudos e pesquisas de diferentes naturezas sobre
o Ensino Médio Integrado, com
a finalidade de contribuir para o
debate e compreender as especificidades que esta modalidade
de ensino possui. Unindo Ensino
Médio e Formação Profissional, o
Ensino Médio Integrado (EMI) tem
o desafio de garantir o acesso ao
conteúdo acadêmico ao passo que
deve formar um profissional ético
e cidadão, preparado para lidar
com as condições e contradições
da vida em sociedade.
SUMÁRIO: 1. Tendências de organização da Educação Profissional
no Brasil e a criação dos Institutos
Federais; entre outros temas
AUTOR: PATRICIA DE OLIVEIRA
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/19
PESO: 0,270
ISBN: 9788546215560
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BÚZIOS QUE INSTIGAM, PERCEPÇÕES QUE COMUNICAM
Búzios que instigam, percepções
que comunicam abrange a experiência da autora com jovens
da Escola Olodum, no curso de
formação de lideranças afrodescendentes, em atividades psico
socioeducativas consonantes com
a Lei n. 11. 645/08. O livro faz articulações entre representações de
heróis afro-brasileiros do passado
e juventudes contemporâneas.

METODOLOGIAS DE ENSINO EM
MATEMÁTICA
Ações na Educação Inclusiva

Acompanhamos, nos dias atuais,
discussões a respeito de dificuldades relacionadas ao ensino e a
aprendizagem de Matemática na
Educação Básica em diferentes
instâncias da sociedade brasileira.
De modo geral, tais dificuldades
têm sido observadas em relação
aos estudantes, aos professores e
às instituições de ensino.

SUMÁRIO: 1. Nossa gente: memórias, histórias, lutas e glórias; 2.
Escola de vida; 3. Nave da libertação: vestindo letras, alçando voos;
4. Reclames; 5. Consciência da
conquista.

SUMÁRIO: Capítulo 1: Um estudo
sobre dificuldades enfrentadas pelos professores de matemática na
Escola Inclusiva; Capítulo 2: Dificuldades no ensino da Matemática
nas escolas públicas inclusivas do
Distrito Federal: um olhar sobre
a deficiência visual; entre outros
temas abordados.

AUTOR: TAÍSE DOS ANJOS SANTOS
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/19
PESO: 0,220
ISBN: 9788546217038

AUTOR: WESLEY PEREIRA DA
SILVA
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/19
PESO: 0,265
ISBN: 9788546216789
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO E O
PROFESSOR DE GEOGRAFIA

HISTÓRIA INTELECTUAL E EDUCAÇÃO

MÚLTIPLOS OLHARES

Artes, Artistas e Projetos Estéticos

Este livro é resultado de uma demanda coletiva por uma obra que
partilhe com seus leitores uma
gama diversificada de reflexões,
experiências e potencialidades
do/no estágio supervisionado de
professores de Geografia, tentando
abordar a pluralidade dos contextos nos quais o estágio se efetiva.

Esta obra é parte de uma série,
História intelectual e Educação,
que tem como foco as relações
entre a história intelectual e a
história da educação, visando
aproximar os temas da história
da educação com as ferramentas
metodológicas da história intelectual, nas suas variantes da história
cultural, dos intelectuais e dos
conceitos.

SUMÁRIO: 1. O Estágio Supervisionado de professores de Geografia: notas importantes e (des)
pretensiosas para o seu revelar;
2. Práticas formativas no Estágio
Curricular Supervisionado em
Geografia e suas potencialidades
para o ensino de Cidade e Cidadania; entre outros temas abordados.

AUTOR: DANIEL MALLMANN
VALLERIUS
PÁGINAS: 324
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/19
PESO: 0,500
ISBN: 9788546217328
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SUMÁRIO: 1. Entre a hygiene, a
Educação Física e a Arte, o ensino da dança na escola em Minas
Gerais (1912-1934); 2. As galerias
de artes como divulgadoras da
arte abstrata e o grupo de artistas
intermediários atuantes em Curitiba/PR (2000-2003); entre outros
temas abordados.
AUTOR: CARLOS EDUARDO VIEIRA
PÁGINAS: 348
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/19
PESO: 0,410
ISBN: 9788546217021
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NAS CONSTITUIÇÕES DOS DISCURSOS SOBRE AFRO-BRASILEIROS
Uma Análise Histórica da Ação Militante no
Processo de Elaboração da Constituição
Federal de 1988

Nas constituições dos discursos
sobre afro-brasileiros: uma análise histórica da ação militante no
processo de elaboração da Constituição Federal de 1988 é parte do
resultado da pesquisa desenvolvida no doutoramento em História pela Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”,
campus de Assis/SP.
SUMÁRIO: Capítulo 1: Para
compreender a questão de Raça,
Racismo e Antirracismo; Capítulo
2: O movimento negro brasileiro contemporâneo; entre outros
temas abordados.

AUTOR: MÍRIAN CRISTINA DE
MOURA GARRIDO
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/19
PESO: 0,220
ISBN: 9788546215768
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EXCLUSÃO ESCOLAR RACIALIZADA

EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS

DESENVOLVIMENTO E JUSTIÇA
SOCIAL

Implicações do Racismo na Trajetória de
Educandos da EJA

Análises e Desafios

Perspectivas da Sociologia no Século XXI

Neste livro, Tayná apresenta não
apenas um avanço conceitual,
mas também político sobre o tema
Educação de Jovens e Adultos.
Conceitual porque aborda diversos conceitos fundamentais
sobre educação e raça a partir da
perspectiva de intelectuais negros
do mundo todo, muitos ainda sem
tradução para o português.
SUMÁRIO: Capítulo 1: A fala
marginal no “centro”; Capítulo 2:
Epistemicídio, ideologia do branqueamento e colonialidade do poder; Capítulo 3: O Contrato Racial
de Charles W. Mills; entre outros
temas abordados.

AUTOR: TAYNÁ VICTÓRIA DE LIMA
MESQUITA
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/19
PESO: 0,180
ISBN: 9788546216116
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Ao longo da história da sociedade brasileira, temos assistido
aos partidos políticos e sindicatos, tanto da corrente capitalista
quanto da socialista, tornarem-se
ineficientes na representação dos
interesses coletivos.
SUMÁRIO: Capítulo 1 – Inclusão
social e educação; Desafios contemporâneos à formação para afirmação da inclusão social e democratização da educação; Políticas
de ações afirmativas nas UEBAS:
um estudo de caso no ODEERE/
UESB, entre outros temas abordados.

O livro Desenvolvimento e Justiça
Social: perspectivas da sociologia
no século XXI reúne trabalhos de
diferentes áreas do conhecimento
vinculadas às ciências sociais e
apresentados durante a IX edição
do Seminário Nacional Sociologia
& Política. O Seminário Nacional,
que completa uma década no
ano de 2019, se constitui em um
importante espaço para a comunidade acadêmica e a sociedade civil
debaterem e refletirem, a partir do
aporte teórico das ciências sociais,
o cenário social e político contemporâneo brasileiro e latino-americano.
SUMÁRIO: 1. Bento Munhoz da
Rocha Netto, colônias e o poder
político; entre outros temas

AUTOR: ARLETE RAMOS DOS
SANTOS
PÁGINAS: 420
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/19
PESO: 0,720
ISBN: 9788546215904

AUTOR: MARIA TARCISA SILVA
BEGA
PÁGINAS: 360
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/19
PESO: 0,410
ISBN: 9788546217120
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CONTINUUM COLONIAL

HIGIENE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA NO FIM DO IMPÉRIO

Esta obra, além de apresentar casos empíricos de práticas coloniais
no tempo presente, arrisca sugerir
ao leitor um novo conceito – continuum colonial – que pretende
alargar ou mesmo ir adiante da
tradição, já consagrada dos estudos pós-coloniais, ao contestar
a passagem da condição colonial
para a de pós-colonial dos povos
invadidos pelas “missões civilizatórias” do século XV.

O Caso do Asilo de Meninos Desvalidos
(1875-1889)

Dentro de um cenário em que a
educação da criança desvalida
tornava-se objeto de interesse de
diferentes atores e saberes, entre
os quais se incluíam os médicos
higienistas, o Asilo de Meninos
Desvalidos (1875-1889) foi criado
como instituição-modelo na Corte
imperial.

SUMÁRIO: 1. Colonialidade (= modernidade): o continuum colonial;
2. Os escravos da república na ilha
Upaon-Açu ou sobre a resistência
ao apagamento de vidas indesejáveis; 3. Deslocamentos compulsórios e o continuum colonial; entre
outros temas abordados

SUMÁRIO: 1. A criança no século XIX; 2. Medicina, educação e
assistência para os desvalidos no
Império brasileiro; 3. O Asilo de
Meninos Desvalidos (1875-1889).

AUTOR: BARTOLOMEU RODRIGUES MENDONÇA
PÁGINAS: 352
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: JUL/19
PESO: 0,560
ISBN: 9788546217700

AUTOR: DOUGLAS DE ARAÚJO
RAMOS BRAGA
PÁGINAS: 224
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/19
PESO: 0,285
ISBN: 9788546216642
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1989
HISTÓRIA DA PRIMEIRA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL PÓS-DITADURA

Passados 30 anos da primeira
eleição presidencial da chamada
Nova República, este livro une as
perspectivas teórico-acadêmica e
narrativa-jornalística para refletir
sobre o conturbado contexto político, econômico e social de 1989.
SUMÁRIO: Capítulo 1: O governo
de José Sarney: transição sem
ruptura; Capítulo 2: O contexto
internacional de fim da Guerra
Fria; Capítulo 3: A eleição de 1989
em linhas gerais; Capítulo 4: A
transição rejeitada: os candidatos
Ulysses, Aurelino e o quase candidato Silvio Santos;

AUTOR: CÁSSIO AUGUSTO SAMOGIN ALMEIDA GUILHERME
PÁGINAS: 420
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/19
PESO: 0,720
ISBN: 9788546217007

Ciências Humanas / História

327

Ciências Humanas

CIÊNCIA, INTERDISCIPLINARIDADE E AVALIAÇÃO CAPES
O livro “Ciência, interdisciplinaridade e avaliação Capes”, que
ora apresentamos aos leitores, é
resultado de iniciativas motivadas
por anos de investigação e reflexão
por parte de alguns pesquisadores
brasileiros que integram o seu
escopo.
SUMÁRIO: Parte 1 – Interdisciplinaridade, complexidade e ciência:
uma relação inextrincável; Capítulo 1: A impossibilidade da interdisciplinaridade: apontamentos para
alternativas socioconstrutivistas;
Capítulo 2: Interdisciplinaridade no
Sistema Nacional de Pós-Graduação e desafios à avaliação; Capítulo entre outros temas abordados.

HISTÓRIA INTELECTUAL E EDUCAÇÃO

PROFESSORES DE LIBRAS: ENCONTROS II

Reformas Educacionais, Estado e Sociedade Civil

Estudos de Língua Brasileira de Sinais Para
o Nível Superior

Ao reunir pesquisadores da Argentina, Chile, Colômbia, México e
Brasil associados a dez universidades, esta produção se constitui
em frutificação de projeto conjunto
dos grupos de pesquisa da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e
da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (Uerj), elemento decisivo para se dimensionar a presença
dos pesquisadores do Brasil e da
América Latina.

O livro Professores de Libras:
Encontro’s II tem por finalidade
ampliar discussões entre saberes
docentes e auxiliar no caminho
para o uso e difusão de Libras,
conforme Decreto n. 5.626/05.
Esta obra busca atender temáticas
sobre: Libras, Surdez, Formação
docente e Educação Bilíngue.

SUMÁRIO: Parte I – Reformadores e Reformas. 1. José A. Quirno
Costa: espiritualismo, sentimientos y preparación para la vida en
la escuela primaria Argentina
(1933-1938); entre outros temas
abordados.

SUMÁRIO: 1. Análise da variação fonética da configuração de
mão ‘A’ e ‘S’ em Libras; 2. Marcas
manuais e não manuais na expressão de intensidade em Libras; 3.
A disciplina de Libras ministrada
por pessoa surda; 4. A produção
literária de surdos: o novo cenário
religioso escrito com suas próprias
mãos; entre outros temas.

AUTOR: LÉO PEIXOTO RODRIGUES
PÁGINAS: 232
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/19
PESO: 0,310
ISBN: 9788546217687

AUTOR: CARLOS EDUARDO VIEIRA
PÁGINAS: 432
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/19
PESO: 0,780
ISBN: 9788546217984

AUTOR: TATIANE MILITÃO DE SÁ
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FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/19
PESO: 0,155
ISBN: 9788546217519
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PEDAGOGIA E FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
Olhares, Reflexões e Experiências em Foco

A formação de professores concreta que materializa uma escolha
curricular pode ser vista pelas lentes propostas pelas organizadoras
deste livro, como a de uma fotografia que capta um instante de
uma experiência em movimento. O
trabalho de docentes do Instituto
de Educação de Angra dos Reis na
Universidade Federal Fluminense (IEAR-UFF) é evidenciado nas
suas especificidades e diversidade
teórica, em busca de um sentido
coletivo.

ELEMENTOS DO MATERIALISMO
HISTÓRICO E DIALÉTICO
O autor é profundo conhecedor
e pesquisador atuante do materialismo histórico e dialético,
conseguindo de forma brilhante,
unir ciência e filosofia, num tema
sempre atual. Nesta obra, o autor
reflete, de maneira ímpar, sobre
a Doutrina Marxista e Leninista e
seus pensadores. Trata-se de uma
leitura obrigatória a todos aqueles
que pretendem buscar uma visão
da realidade, sob o prisma do Marxismo-Leninismo.

O SILENCIAMENTO DA CULTURA
AFRICANA, AFRO-BRASILEIRA E
INDÍGENA NO LIVRO DIDÁTICO DE
HISTÓRIA
Este livro é fruto da pesquisa que
teve como proposta analisar a coleção de livros didáticos “História
– Sociedade & Cidadania”, adotada
por meio do Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD), utilizada
pelos alunos dos anos finais do
ensino fundamental em escolas
estaduais do município de Bom
Sucesso/MG.

SUMÁRIO:Capítulo 1: Arte, Educação Musical e a Formação
do Pedagogo: notas sobre uma
experiência; entre outros temas
abordados.

SUMÁRIO: Capítulo 1: Primeiras
linhas do marxismo-leninismo;
Capítulo 2: Uma terra sem amos,
a internacional e a crítica marxista-leninista ao oportunismo e ao
revisionismo; entre outros temas
abordados.

SUMÁRIO: 1. Dispositivos teóricos da análise de discurso e a
pesquisa; 2. Sujeito e ideologia: a
constituição das leis 10.639/03 e
11.645/08; 3. O processo de escolha da coleção didática: história,
sociedade & cidadania; 4. História,
sociedade & cidadania?

AUTOR: LUCIANA PIRES DE SÁ
REQUIÃO
PÁGINAS: 300
FORMATO: 21X29CM
PUBLICAÇÃO: AGO/19
PESO: 0,500
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CARTILHA SOBRE BULLYING E
CYBERBULLYING

“EM AUMENTO DE MINHA FAZENDA E DO BEM DESSES VASSALOS”

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL
(VOL. 2)

Um Papo Com Todos Os Educadores

A Coroa, a Fazenda Real e os Contratadores
na Amazônia Colonial (Séculos XVII e XVIII)

Altas Habilidades e Autismo

A violência não é um fenômeno
recente e tem estado presente
no cotidiano por meio da mídia e
constantemente nas escolas. A
violência escolar é um fenômeno
antigo que configura um grave
problema social. Antes, a violência na instituição de ensino era
tratada como uma questão de
indisciplina, depois como sinal de
delinquência e atualmente como
uma problemática com diversas
implicações sob a ótica das práticas educativas e suas diferentes
manifestações, assunto que tem
preocupado educadores e pais.
SUMÁRIO: Conceito; Referência;
Vítimas; Como identificar na escola; Como agir; entre outros temas
abordados
AUTOR: ZEIMARA ALMEIDA
PÁGINAS: 28
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/19
PESO: 0,040
ISBN: 9788546217496
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O presente livro trata dos planos
para o desenvolvimento econômico da capitania do Maranhão e
do Grão-Pará e crescimento da
Fazenda Real, de meados do século XVII a meados do século XVIII,
em especial a espinhosa questão
da fiscalidade examinada principalmente a partir da figura dos
contratadores das rendas reais.
SUMÁRIO: Capítulo I. Comunicação Política e Espacial; Capítulo II.
Projetos, comércio e descaminhos;
Capítulo III. Os contratadores das
rendas reais; Capítulo IV. A capitania do Pará; Capítulo V. Capitanias
do Maranhão e do Piauí.

AUTOR: RAIMUNDO MOREIRA DAS
NEVES NETO
PÁGINAS: 336
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/19
PESO: 0,440
ISBN: 9788546217380
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Este livro aborda como as concepções referentes as especialidades
altas habilidades e aos transtornos
de espectro autista são tomadas
como problematizações e orientações. Sendo assim, este livro destina-se a estudantes, professores,
pesquisadores e demais profissionais que queiram compreender as
especificidades dos Transtornos
Globais do Desenvolvimento na
abertura das comportas do conhecimento aos sujeitos inclusos.
SUMÁRIO: 1. Reflexões: alunos
com altas habilidades/superdotação; entre outros temas abordados.

AUTOR: IVAN VALE DE SOUSA
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/19
PESO: 0,185
ISBN: 9788546216581

Ciências Humanas / Educação

330

Ciências Humanas

CONSTRUÇÃO TEÓRICA NO CAMPO DA PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO
SOCIAL
Este livro faz parte da coleção
Práticas e Teorias da Pedagogia
Social organizado por meio da
parceria entre o Grupo de Estudos,
Pesquisas e Extensão Fora da Sala
de Aula, da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (Uerj) e a Paco
Editorial.
SUMÁRIO: . Formação docente
ampliada e pedagogia da convivência: elementos para a reflexão
sobre práticas educativas não
escolares; 2. A Pedagogia brasileira em perspectiva; 3. Fundamentos da Pedagogia Social para uma
formação na Educação Social; 4.
Teorias da Educação – um olhar
crítico; entre outros temas abordados.
AUTOR: MARCIO BERNARDINO
SIRINO
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/19
PESO: 0,270
ISBN: 9788546216505
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FAZERES DE PROFESSORES E DE
GESTORES DA ESCOLA DA INFÂNCIA
Reflexões Sobre Cenas do Cotidiano

Neste livro, os/as autores/as,
todos/as os/as professores/as e/
ou gestores/as serviram-se de
cenas vivenciadas no cotidiano
das instituições nas quais atuam,
ciosos/as da preocupação de não
fornecerem um receituário, uma
vez que todos entendem que as
cenas representam experiências
únicas.
SUMÁRIO: Capítulo 1: Um olhar
sobre o período de adaptação de
crianças pequenas a um Centro de
Educação Infantil (CEI) e o uso de
objetos transicionais; entre outros
temas abordados.

AUTOR: LIGIA DE CARVALHO
ABÕES VERCELLI
PÁGINAS: 204
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/19
PESO: 0,255
ISBN: 9788546218387
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MEMÓRIAS E IDENTIDADES DA
METRÓPOLE
CARTOGRAFANDO ESPAÇOS DE SIGNIFICAÇÕES NO DISTRITO FEDERAL

Quantas cidades habitam o território de Brasília e do Distrito
Federal? O presente livro, Memórias e identidade(s) da metrópole:
cartografando espaços de significações no Distrito Federal, pretende responder essa questão a partir
de uma perspectiva diferente,
explorando as memórias e as experiências históricas que constituem a trama social da metrópole
brasiliense.
SUMÁRIO: Introdução Parte 1:
ESPAÇO E MEMÓRIA NA METRÓPOLE BRASILIENSE Capítulo 1: A
sociologia de um complexo cultural urbano: memórias e conflitos
na Faculdade de Artes Dulcina de
Moraes entre outros temas.
AUTOR: EDSON SILVA DE FARIAS
PÁGINAS: 388
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: SET/19
PESO: 0,640
ISBN: 9788546216147
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DESENVOLVIMENTO, DIREITOS
HUMANOS E CIDADANIA
MÚLTIPLOS OLHARES, DIFERENTES CONTEXTOS

A coletânea Desenvolvimento,
Direitos Humanos e Cidadania:
Múltiplos Olhares, Diferentes
Contextos parte do pressuposto de
que há uma relação indissociável
entre as temáticas de seu título.
Pensar o desenvolvimento de uma
determinada localidade implica
necessariamente em compreender
as formas de viver, integrando no
âmbito da reflexão as dimensões
da produção dos recursos para a
preservação e elevação da qualidade de vida.
SUMÁRIO: Capítulo 1: O Brasil neoliberal de Michel Temer Capítulo
2: Estado, urbanismo e combate à
pobreza
AUTOR: FABRICIO ANTONIO DEFFACCI
PÁGINAS: 284
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/19
PESO: 0,340
ISBN: 9788546217564
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DESCARTES E AS VERDADES
ETERNAS
A teoria cartesiana da criação das
verdades eternas é a tese mais
radical e polêmica de Descartes.
Desde seu anúncio, ela tem dividido os intérpretes do cartesianismo. As Meditações apresentam total confiança na razão, cujo poder
de conhecer as coisas é garantido
pelo Deus veraz.
SUMÁRIO: Capítulo Primeiro: Noção cartesiana de verdade eterna;
Capítulo Segundo: O alcance da
teoria da livre criação; Capítulo
Terceiro: Justificação filosófica;
Capítulo Quarto: Possibilismo e
interpretação epistêmica da necessidade.

AUTOR: CARLOS EDUARDO PEREIRA OLIVEIRA
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/19
PESO: 0,165
ISBN: 9788546215782
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EXÍLIO E EXCLUSÃO POLÍTICA NO
MUNDO ANTIGO
DE ROMA AO REINO GODO DE TOLOSA
(SÉCULOS II A.C. – VI D. C.)

O estudo sobre o exílio na Antiguidade revela um tema que merece
atenção da parte dos especialistas em Ciências Humanas e em
particular dos historiadores, na
medida em que a sua abordagem
encontra-se integrada a um objeto
maior de pesquisa que envolve as
mobilidades humanas, involuntárias e voluntárias.
SUMÁRIO: Introdução I. De direito
à penalidade política: o exílio e o
afastamento da ciuitas na república romana II. O exílio como penalidade política no principado romano, entre outros temas abordados.

AUTOR: RENAN FRIGHETTO
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/19
PESO: 0,185
ISBN: 9788546217878
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AS ARTESÃS DE SI MESMAS

SOU EDUCADOR EAD E AGORA?

CIVILIZAR HOMENS E FLORESTAS

O tornar-se professora em um campo de
saber masculino

GUIA PRÁTICO

O discurso político sobre agricultura e
extrativismo na província do Amazonas
(1852-1889)

“A ausência das mulheres em alguns espaços foi vinculada, tradicionalmente, com a incapacidade,
a inferioridade, a imaturidade, o
defeito, a carência ou a impotência e, portanto, esse lugar ficou
marcado como aquele em que as
mulheres não devem estar e esse
tem sido o mandato histórico, visto
como justo.
SUMÁRIO: Capítulo 1: O vivido
como arte: uma ação inventiva e
política de si; Capítulo 2: Projetando a “obra de arte”: a teologia
como caminho do devir sujeito
feminino; Capítulo 3: Produzindo as ferramentas para esculpir
a “arte”: relações de gênero na
formação acadêmica, entre outros
temas abordados.
AUTOR: NEIVA FURLIN
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/19
PESO: 0,180
ISBN: 9788546218363
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O projeto deste Guia Prático nasceu durante o desenvolvimento de
um programa de educação a distância, veiculado em uma plataforma virtual de aprendizagem, 100%
online, com o propósito de compartilhar alguns dos aprendizados
obtidos pelos autores enquanto
equipe de mediação
SUMÁRIO: E por que não criar um
guia prático? Introdução Passo
1. Mapeie a Organização Passo
2. Compreenda as competências
essenciais do Educador EaD Passo 3. Entenda o tipo de mediação
praticada pela instituição Passo 4.
Desenvolva estratégias de mediação em ambientes virtuais de
aprendizagem, entre outros temas
abordados
AUTOR: ROSANA MATSUSHITA
PÁGINAS: 84
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/19
PESO: 0,115
ISBN: 9788546217854
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Em Civilizar homens e florestas...
procura-se examinar e interpretar,
pela perspectiva da representação, as visões de natureza e de
meio social que os presidentes da
Província do Amazonas, entre os
anos de 1852 e 1889, expressaram
em seus relatórios de governo. Por
meio, principalmente, do exame
dos relatórios dos presidentes da
Província do Amazonas, a particularidade natural e humana da
região foi analisada com a intenção de evidenciar as problemáticas
para a execução do projeto civilizador defendido pelo Império.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução Capítulo I: Os presidentes de província e os relatórios entre outros
AUTOR: NASTHYA CRISTINA GARCIA PAREIRA
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/19
PESO: 0,320
ISBN: 9788546218196
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SAÚDE E PSICOLOGIA

PROFISSÃO DOCENTE

PAZ & PENSAMENTO

Dilemas e desafios da prática na atualidade

Formação, saberes e práticas

O legado de Francisco Moraes Paz

Em Saúde e Psicologia: dilemas
e desafios da prática na atualidade são abordados temas fundamentais a serem enfrentados
pela Psicologia em interface com
todo o sistema de saúde. A obra
ressalta a importância de buscar
um diálogo da Psicologia com as
demais áreas de saúde como passo fundamental para avançar da
multidisciplinaridade para a inter e
a transdisciplinaridade.

A presente obra expressa a multidisciplinaridade da produção
reunida em três partes: Políticas
Públicas da Formação; Formação
e Didática na Educação Básica e
Formação, Gestão e Docência na
Educação Superior. O propósito
de investigar e refletir sobre a
formação docente para a educação
básica e superior é o de aprofundar o processo de desenvolvimento
profissional docente envolvendo os
movimentos da formação inicial,
a continuada e a valorização da
carreira.

Em Paz e Pensamento – O legado
de Francisco Moraes Paz encontramos uma coletânea de textos
que representam o esforço de
reconstituir alguns dos principais
aspectos do pensamento historiográfico do professor Francisco Paz
– o “Chico”, como ficou marcado
na memória de todos que o conheceram.

SUMÁRIO: Prefácio Apresentação
1. A interface da Psicologia com
a atenção básica e os desafios de
uma atuação técnica e política 2.
Pacientes crônicos e psicoterapia
na atenção básica do SUS entre
outros temas abordados.

AUTOR: SANDRA RIBEIRO DE
ALMEIDA LOPES
PÁGINAS: 308
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/19
PESO: 0,500
ISBN: 9788546217915
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SUMÁRIO: 1. Políticas Públicas de
Formação Docente nos Governos
de Fernando Henrique Cardoso
e Luiz Inácio Lula da Silva entre
outros temas abordados.
AUTOR: OTÍLIA MARIA ALVES DA
NÓBREGA ALBERTO DANTAS
PÁGINAS: 276
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/19
PESO: 0,440
ISBN: 9788546217793
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SUMÁRIO: Nota dos organizadores 5; Prefácio 7; Francisco Paz e
a historiografia dos anos 1980 e
1990 11; Os sentidos da viagem:
Ana Burmester fala sobre Francisco Paz 19; Distopias tropicais:
pensamentos históricos e viagem
em Francisco Moraes Paz 39; entre outros temas abordados.

AUTOR: JOSE ANTONIO VASCONCELOS
PÁGINAS: 224
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: OUT/19
PESO: 0,355
ISBN: 9788546217960
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CRIANÇA, PRÁTICAS EDUCATIVAS
E FORMAÇÃO DOCENTE
Em Criança, práticas educativas
e formação docente a educação é
reconhecida tanto nos documentos
oficiais, nacionais e internacionais,
como na sociedade, como necessária à formação da criança.
SUMÁRIO: História e políticas
públicas para a educação infantil
Capítulo 1: Políticas públicas para
a educação infantil no Brasil: disputas pela hegemonia de projetos
no contexto neoliberal 2: Educação
infantil e a creche: a constituição
de uma prática pedagógica brasileira, entre outros temas abordados.

AUTOR: WELLINGTON JHONNER
D. BARBOSA DA SILVA
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/19
PESO: 0,20
ISBN: 9788546218134
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DURAÇÕES E REDES DE FLUXOS
NO CENÁRIO CULTURAL CONTEMPORÂNEO

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL
(VOL. 3)

Em Durações e redes de fluxos no
cenário cultural contemporâneo
é feita uma provocação à questão
da memória como mediação das
encenações desempenhadas no
cenário das redes de fluxos da
sociedade de consumidores.

Em Educação Inclusiva no Brasil:
deficiência visual e tecnologias encontramos o processo de escolarização e de letramento das pessoas
com deficiência visual, partindo da
classificação dos sujeitos com cegueira e com baixa visão. Também
é discutida na obra e que merece
urgente reconhecimento nas práticas pedagógicas são as formas
de leitura e de escrita mediatizadas pela inserção do Braille nas
experiências alfabetizadoras e de
letramentos.

SUMÁRIO: Apresentação Durações e redes de fluxos no cenário
cultural contemporâneo Capítulo
1: Hair - Let the Sunshine In e a
nostalgia das disposições utópicas
como sintoma pós-modernista
Capítulo 2: Memória, sociabilidades e consumo de jogos digitais
entre outros temas abordados.

AUTOR: EDSON SILVA DE FARIAS
PÁGINAS: 264
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: NOV/19
PESO: 0,425
ISBN: 9788546219018
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DEFICIÊNCIA VISUAL E TECNOLOGIAS

SUMÁRIO: Apresentação 1. Incluir:
um verbo da essência humana
2. Desafios do letramento e da
escrita em braille com alunos deficientes visuais, entre outros temas
abordados.
AUTOR: IVAN VALE DE SOUSA
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/19
PESO: 0,180
ISBN: 9788546216710
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A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

DE TERRAS INDÍGENAS À PRINCESA DA SERRA FLUMINENSE

DISCUSSÕES SOBRE A NOVA PRESCRIÇÃO
CURRICULAR

O PROCESSO DE REALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE CAFEEIRA EM VALENÇA (PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO, SÉCULO XIX)

Em A Base Nacional Comum
Curricular: discussões sobre a
nova prescrição curricular são
reunidos estudos que se utilizam
de diferentes abordagens teórico-metodológicas para discutir
sobre os benefícios e as contradições da BNCC, uma vez que é ele
quem ditará os rumos da educação
brasileira.
SUMÁRIO: A Base Nacional
Comum Curricular: (Im)Possibilidades de Trabalho Diante da Nova
Prescrição Curricular 1. A constituição da BNCC no processo histórico de reforma educacional na
era da globalização, entre outros
temas abordados
AUTOR: MILENA MORETTO
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/19
PESO: 0,170
ISBN: 9788546217144
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De Terras Indígenas à Princesa
da Serra Fluminense... investiga
como a cidade em que hoje é Valença/RJ se tornou a “princesinha
da serra”, terra de grandes Barões
do café e de desbravadores de
matas até então intocadas.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução
Capítulo 1: De terras indígenas à
vila do café: a transformação dos
direitos de propriedade dos índios
em Valença (1780-1835) Introdução
1. A formação de uma nova região
colonial a Oeste do Caminho Novo
(1700-1780): os “sertões proibidos”
e a fronteira fechada, entre outros
temas abordados.

AUTOR: FELIPE DE MELO ALVARENGA
PÁGINAS: 376
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/19
PESO: 0,430
ISBN: 9788546218790
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INTELECTUAIS FRONTEIRIÇOS
LÍDIA BESOUCHET E NEWTON FREITAS:
EXÍLIO, ENGAJAMENTO POLÍTICO E MEDIAÇÕES CULTURAIS ENTRE O BRASIL E A
ARGENTINA (1938-1950)

Intelectuais fronteiriços... apresenta a trajetória de vida do casal
Lídia Besouchet e Newton Freitas,
sua a militância de esquerda e o
trabalho cultural realizado por
eles no exílio. É um estudo que enfoca tanto as mediações culturais,
quanto os territórios da política,
investigando o envolvimento de
ambos com a esquerda.
SUMÁRIO: Apresentação Introdução Parte I: Dois comunistas
em tempos de revolução Capítulo
1: Quando o fio da vida entrelaça
o fio da história: inconformismo e
engajamento entre outros temas
abordados.

AUTOR: LÍVIA DE AZEVEDO SILVEIRA RANGEL
PÁGINAS: 404
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/19
PESO: 0,500
ISBN: 9788546219551
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TEMAS EM CIÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO
O objetivo de Temas em Ciência do
Desenvolvimento Humano é compartilhar o conhecimento científico
da área produzido atualmente no
Brasil. Os capítulos apresentam
diversas temáticas relacionadas ao
processo de desenvolvimento ao
longo de todo o ciclo vital: infância, adolescência, idade adulta e
velhice.
SUMÁRIO: Apresentação Capítulo
1: Relações entre aspectos cognitivos e sociais do desenvolvimento
humano Capítulo 2: A utilização
de jogos como instrumento no
processo terapêutico de crianças
com dificuldades de aprendizagem
entre outros temas abordados

AUTOR: CAROLINE BENEZATH
RODRIGUES BASTOS
PÁGINAS: 280
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/19
PESO: 0,370
ISBN: 9788546218233
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ESPAÇOS PRODUTORES DE
APRENDIZAGEM NOS DISTINTOS
ESPAÇOS SOCIAIS

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, ENSINO E INCLUSÃO

Espaços Produtores de Aprendizagem nos Distintos Espaços Sociais
versam sobre os temas: práticas
educativas em espaços de privação de liberdade e em situação de
rua; a educação social e espaços
de museus e arte contemporânea;
práticas culturais no ambiente
escolar; educação social e bibliotecas escolares; educação social
e questões de gênero; violência e
saúde na cultura trans.

Esta é a terceira obra coletiva que
compõe a coletânea de trabalhos
fomentados pelo Panecástica,
que tem como objetivo promover
estudos acerca da formação do homem “em seu todo” para atuação
profissional na sociedade em sua
relação com a cultura no espaço e
no tempo histórico.

SUMÁRIO: 1. Educação formal e
não formal no contexto prisional:
possibilidades do caráter integrador na educação social 2. Educação para profissionais de rua,
entre outros temas abordados.

AUTOR: MARCIO BERNARDINO
SIRINO
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/19
PESO: 0,245
ISBN: 9788546216529
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PESQUISAS CONTEMPORÂNEAS

SUMÁRIO: Apresentação 1. O discurso como principal ferramenta
no ensino da cultura científica 2.
El discurso como principal herramienta en la enseñanza de la
cultura científica 3. Práticas educativas na tríade ensino, pesquisa
e extensão e o uso das tecnologias
no ensino médio integrado dos
Institutos Federais entre outros
temas abordados
AUTOR: CLÁUDIA HELENA DOS
SANTOS ARAÚJO
PÁGINAS: 236
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/19
PESO: ,280
ISBN: 9788546219698
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DISCUSSÕES SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE
DA INICIAL À CONTINUADA

Em Discussões sobre a formação
docente: da inicial à continuada debate-se sobre a formação
docente, seja em sua etapa inicial
e/ou continuada. De forma que
os dez capítulos apresentados
reúnem estudos contemporâneos sobre as novas propostas, as
novas políticas públicas e as novas
tecnologias que impactam diretamente na ação docente dentro
e fora de sala de aula e dialogam
entre si na busca de uma educação
transformadora e de qualidade.
SUMÁRIO: Prefácio 1. Legislação
e políticas públicas: concepções
de formação, formação básica, formação integral e continuada entre
outros temas abordados.
AUTOR: MILENA MORETTO
PÁGINAS: 240
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/19
PESO: 0,280
ISBN: 9788546217168

Ciências Humanas / Educação

ECONOMIA DE COMUNHÃO
OS BENS, A HISTÓRIA E OS CORAÇÕES
QUE OS MOVEM

Economia de Comunhão: os bens,
a história e os corações que os
movem traz uma investigação inédita sobre as origens da Economia
de Comunhão no seio do Movimento dos Focolares. O estudo é feito a
partir do confronto entre memória
de testemunhas e a documentação
conservada pelo movimento.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM
SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL
TÁTICAS DE SOBREVIVÊNCIA E OCUPAÇÃO
DO ESPAÇO PÚBLICO URBANO

Em Crianças e adolescentes em
situação de rua no Brasil: táticas
de sobrevivência e ocupação do
espaço público urbano, é feita
uma reflexão sobre a situação das
crianças e adolescentes em situação de rua pela ótica da pedagogia
social ou da educação social.

SUMÁRIO: Introdução 1. Modernidade, pós-modernidade e florescência carismática contemporânea
1. Panorama da modernidade 2.
Crise da modernidade e emergência de um novo paradigma 3.
Pós-modernidade e florescência
carismática na Igreja Católica,
entre outros temas abordados.

SUMÁRIO: À GUISA DE APRESENTAÇÃO PREFÁCIO INTRODUÇÃO
I – ELEMENTOS HISTÓRICOS E
PERSPECTIVAS INTERPRETATIVAS
SOBRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA
CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS
SOBRE SITUAÇÃO DE RISCO
ORFÃOS, ENTRE OUTROS TEMAS
ABORDADOS

AUTOR: CLEITON COSTA DE SANTANA
PÁGINAS: 220
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/19
PESO: 0,290
ISBN: 9788546218813

AUTOR: FÁBIO SANTOS DE ANDRADE
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/19
PESO: 0,200
ISBN: 9788546219254
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EDUCAÇÃO FÍSICA CULTURAL

HISTÓRIA DO TRABALHO

ESPAÇO, PODER E DEVOÇÃO

INSPIRAÇÃO E PRÁTICA PEDAGÓGICA - 2ª
EDIÇÃO

ENTRE DEBATES, CAMINHOS E ENCRUZILHADAS

Na tentativa de desenvolver ações
didáticas a favor das diferenças e
sintonizadas com as demandas da
sociedade contemporânea, professores e professoras deixaram-se
inspirar pelas teorias pós-críticas
e criaram uma pedagogia singular.
Denominada Educação Física cultural, culturalmente orientada ou
simplesmente currículo cultural,
suas especificidades compreendem princípios ético-políticos que
orientam a definição das práticas
corporais a serem tematizadas,
modos de organizar as atividades
de ensino.

Neste livro, os capítulos abordam
temas diversos como as recentes
reformas trabalhistas na América
Latina, as transformações atuais no mundo do trabalho rural e
urbano, a relação entre o trabalho
livre e escravizado, os trabalhadores indígenas, partidos e associações políticas e religiosas, entre
outros.

AS IRMANDADES RELIGIOSAS DA FRONTEIRA OESTE DA AMÉRICA PORTUGUESA
(1745-1803)

SUMÁRIO: Prefácio Introdução
1. Estado da arte 2. Campos de
inspiração, entre outros temas
abordados.
AUTOR: MARCOS GARCIA NEIRA
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/19
PESO: 0,150
ISBN: 9788546219193
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Na expansão do Império Português ocorreu o desenvolvimento
de várias formas de associativismo, como as irmandades religiosas. Na capitania de Mato Grosso,
cada grupo social - brancos,
reinóis, indígenas, africanos e seus
descendentes, escravizados ou
libertos - produziu sua irmandade
específica.

SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO Entre
debates, caminhos e encruzilhadas, 7 Clarice Gontarski Speranza
PARTE 1: Reformas e lutas por
direitos 1. Reforma Trabalhista:
emprego, tempo e história, 2.
Los intentos de Reforma Laboral
regresiva en la Argentina desde
2015: una lectura en perspectiva
histórica, entre outros temas.

SUMÁRIO: Introdução Capítulo
1: Dimensões do catolicismo no
Império lusitano Capítulo 2: As
irmandades religiosas da fronteira Oeste da América portuguesa
Capítulo 3: Nas rodas das irmandades: práticas e representações
de poderes, entre outros temas
abordados

AUTOR: CLARICE GONTARSKI
SPERANZA
PÁGINAS: 384
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/20
PESO: 0,500
ISBN: 9788546218097

AUTOR: GILIAN EVARISTO FRANÇA SILVA
PÁGINAS: 380
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: JAN/20
PESO: 0,460
ISBN: 9788546218998
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LITERATURA INFANTOJUVENIL
NA FORMAÇÃO DE LEITORES E
PROFESSORES

MEMÓRIA E CULTURA MATERIAL
CEMITÉRIO CAMPO DA SAUDADE, MUNICÍPIO DE COUTO DE MAGALHÃES (TO)

Em Literatura infantojuvenil na
formação de leitores e professores são apresentadas contribuições significativas e oportunas
para professores e acadêmicos
que buscam maneiras de atrair e
incentivar o público infantojuvenil
para o ato de ler.

Em Memória e Cultura Material...
encontramos uma nova abordagem sobre a morte a partir dos
fenômenos de construção da memória e da apropriação e valorização do cemitério como um espaço
de relevância sociocultural criado
pela ação humana.

SUMÁRIO: PREFÁCIO: QUANTO
PODE A LITERATURA POR UMA
ESCOLA E UMA SOCIEDADE MAIS
HUMANA! INTRODUÇÃO CAPÍTULO 1 1. Leitura na escola: uma
crise multifacetada 2. Literatura
infantojuvenil e alfabetização:
nutrindo o imaginário e construindo significados entre outros temas
abordados.

SUMÁRIO: Prefácio Introdução
Capítulo 1: A memória e o universo
material 1. Da história e memória
ao lugar de memória 2. O impossível resgate da memória 3. O “ser”
do tempo na filosofia de Bergson,
uma concepção de duração 4.
Memória e universo material na
teoria bergsoniana Capítulo 2: A
morte e os mortos no Brasil 1. O
imaginário do além-cristão, entre
outros temas abordados.

AUTOR: JOSEANE MAIA SANTOS
SILVA
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/20
PESO: 0,225
ISBN: 9788546219032

AUTOR: JULIANA MARIA MARTINS
PÁGINAS: 220
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/20
PESO: 0,290
ISBN: 9788546219117
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ODISSEIA DE UM GENERAL DO
POVO BRASILEIRO E DE SUA GERAÇÃO INTELECTUAL
Em “Odisseia de um general do
povo brasileiro e de sua geração
intelectual...” temos ao mesmo
tempo um manifesto em prol da
democracia e uma homenagem ao
intelectual Nelson Werneck Sodré.
Nelson que impressionava pela
vastíssima cultura e curiosidade
intelectual, foi um militante das
causas populares, atuando em
lutas memoráveis do nosso povo,
como na campanha do Petróleo
e nos embates contra a ditadura
militar de 1964.
SUMÁRIO: PREFÁCIO O gigante
general do povo INTRODUÇÃO Um
ícone intelectual do povo brasileiro
entre outros temas abordados.

AUTOR: OLGA REGINA FRUGOLI
SODRÉ
PÁGINAS: 272
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/20
PESO: 0,330
ISBN: 9788546219131
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A FOTOGRAFIA DO COTIDIANO
PRÁTICAS CULTURAIS NA CIDADE DE
INHAMBUPE

Em “A fotografia do cotidiano: práticas culturais na cidade de Inhambupe” temos um estudo sobre a
fotografia, arte que fascina tantas
pessoas. Nesta obra a imagem
fotográfica é uma fonte simbólica
explorada para trazer novos olhares e muitos sentidos, em suas
interpretações e análises se destacam as influências religiosas nas
diferenças comportamentais entre
homens e mulheres a partir dos
rituais, cada um deles, por sua vez,
apresenta características diferenciadas a partir do tema abordado:
festas (micareta) e religiosidade.

PRISÃO, EDUCAÇÃO E REMIÇÃO
DE PENA NO BRASIL
“Prisão, Educação e remição de
pena no Brasil” examina a gênese
do dispositivo jurídico da remição
de pena pelo estudo e a luta pela
garantia de direitos à educação
nas prisões. Processos gestados,
imersos à constituição de uma
“questão carcerária”, demarcada por superencarceramentos,
motins, organização de facções
criminosas e constantes rebeliões
no sistema penitenciário.

SUMÁRIO: Prefácio – A imagem da
cidade e a encenação do cotidiano
entre outros temas.

SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO PREFÁCIO INTRODUÇÃO PRIMEIRA
PARTE A PRISÃO COMO RECURSO
DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL CAPÍTULO 1: O DISPOSITIVO JURÍDICO DA REMIÇÃO DE PENA E O
ESTADO PENAL,ENTRE OUTROS
TEMAS ABORDADOS

AUTOR: MARIA APARECIDA RAMOS LIMA SOARES
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/20
PESO: 0,225
ISBN: 9788546217601

AUTOR: ELI NARCISO DA SILVA
TORRES
PÁGINAS: 320
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/20
PESO: 0,46
ISBN: 9788546219919

Ciências Humanas / História

Ciências Humanas / Educação

comercial@editorialpaco.com.br

EDUCAÇÃO, TURISMO E MEIO
AMBIENTE
CIDADE TURÍSTICA COMO TERRITÓRIO
EDUCATIVO – UM OLHAR DA ECOPEDAGOGIA.

“Educação, turismo e meio ambiente...” apresenta a Ecopedagogia como uma possibilidade de articulação entre escola-comunidade
na promoção do turismo sustentável, repensando esta atividade que
historicamente tem sido sustentada pelo modelo economicista de
produção capitalista.
SUMÁRIO: Prefácio: Turismo, Meio
Ambiente e Educação: algumas
reflexões iniciais CAPÍTULO I. Bom
Jesus da Lapa (BA), a “Capital
Baiana da Fé e da Fruta”: contextualização geográfico-histórica,
entre outros temas abordados.

AUTOR: SILVANO MESSIAS DOS
SANTOS
PÁGINAS: 352
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/20
PESO: 0,410
ISBN: 9788546216543
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CRENÇAS LINGUÍSTICAS NO ENSINO DE LÍNGUA MATERNA
Em “Crenças linguísticas no
ensino de Língua Materna” encontramos reflexões obtidas por meio
de uma pesquisa qualitativa que, in
locus, numa escola pública, mergulhou nas crenças linguísticas
de alunos e de suas famílias para
com o ensino de Língua Materna
na escola. Esta obra traz uma
reflexão profunda sobre o respeito
e a valorização das várias formas
de utilização da língua no seio das
comunidades de fala.

ESCREVER A MÁGOA
CRUZAMENTO ENTRE NIETZSCHE E
DERRIDA

Nas linhas de “Escrever a mágoa
um cruzamento entre Nietzsche e
Derrida” o autor apresenta o que
podemos chamar de um ‘verdadeiro problema filosófico’. As análises
que se escrevem e se entrecruzam, os dois autores escolhidos
por Guilherme se puseram a
refletir sobre o que é fazer filosofia
e sobre o que é escrever filosofia?

SUMÁRIO: CAPÍTULO I. LINGUÍSTICA E SOCIOLINGUÍSTICA CAPÍTULO II. O PROCESSO DE ENSINO
DE LÍNGUA MATERNA NA ESCOLA
CAPÍTULO III. A INTERVENÇÃO NA
ESCOLA, ENTRE OUTROS TEMAS
ABORDADOS

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio Se há estilo, é preciso haver
mais de um Introdução 1ª Parte O
Subsolo: uma tentativa de “comentário” Interlúdio A propósito de
“Nietzsche” 2ª Parte As memórias: que dancem os fantasmas! 1.
Breve desvio a fim de aprumar o
rumo, entre outros temas

AUTOR: FRANK DE SOUSA SANTOS
PÁGINAS: 104
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/20
PESO: 0,140
ISBN: 9788546220755

AUTOR: GUILHERME LANARI BÓ
CADAVAL
PÁGINAS: 260
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/20
PESO: 0,350
ISBN: 9788546219353
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CONVERSANDO SOBRE A PROVA
BRASIL
NO DIA A DIA DAS ESCOLAS DE ZONA
RURAL

Em “Conversando sobre a Prova
Brasil: no dia a dia das escolas de
zona rural” discute-se os muitos
desafios e problemas que temos a
enfrentar no dia a dia das escolas.
Entre eles, a avaliação do rendimento escolar. Neste sentido, a
Prova Brasil é uma importante
ferramenta, cujos resultados
integram a composição do Índice
de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb).
SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO PREFÁCIO INTRODUÇÃO 1. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA II. ESTUDO DO
TEMA 1. Conhecendo o Ideb como
avaliação em larga escala, entre
outros temas abordados
AUTOR: GILMARA RITA OLIVEIRA
CASTRO
PÁGINAS: 80
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/20
PESO: 0,125
ISBN: 9788546219285
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METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO SUPERIOR

POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO NA CIDADE E NO CAMPO

DOCÊNCIA AMPLIADA E PEDAGOGIA SOCIAL

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

DEBATES

Em Metodologias Ativas no Ensino
Superior: Práticas Pedagógicas
estão reunidas práticas de ensino-aprendizagem, relatos de experiências de sala de aula e propostas
metodológicas aplicadas ao contexto universitário que utilizam as
metodologias ativas como novas
possibilidades de ensino.

A presente obra busca contribuir
para o debate acerca das políticas
públicas em Educação. Políticas que estão organizadas numa
estrutura que pressupõe o atendimento desde a educação infantil
até o ensino superior, perpassando
níveis e modalidades, contextos
e necessidades e, neste sentido,
depende de ações integradas entre
diferente áreas e agentes onde for
implantada.

CÔNCAVOS E CONVEXOS DAS PRÁTICAS
EDUCATIVAS

SUMÁRIO: 1. APRENDER A BUSCAR SOLUÇÕES: APRENDIZAGEM
BASEADA EM PROBLEMAS COMO
UMA PRÁTICA ATIVA NA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2. DA
AULA EXPOSITIVA AO USO DE METODOLOGIAS ATIVAS: REFLEXÕES
SOBRE A DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA, ENTRE OUTROS TEMAS
ABORDADOS.
AUTOR: SILVANA RODRIGUES
QUINTILHANO
PÁGINAS: 240
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/20
PESO: 0,280
ISBN: 9788546218004
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SUMÁRIO: 1. Estado e políticas
educacionais: educação, organização e movimentos sociais na
Amazônia em cidades com características agrárias, entre outros
temas abordados.

AUTOR: ALEXANDRE AUGUSTO
CALS E SOUZA
PÁGINAS: 392
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/20
PESO: 0,460
ISBN: 9788546218295
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Docência ampliada e pedagogia
social... versa sobre as diversas
formas de exercício da docência
e o campo do saber da Pedagogia
Social. Com isso, os autores desse
livro convidam seus leitores a
pensarem sobre a formação dos
formadores de futuros educadores sociais e as suas experiências
docentes sobre temas relativos
às dificuldades nos processos de
ensino-aprendizagem.
SUMÁRIO: 1. A formação daquele
que ‘forma’: apontamentos sobre
o trabalho do educador social
2. Contextualização histórica de
infância e a formação de professores, entre outros temas abordados.
AUTOR: MARCIO BERNARDINO
SIRINO
PÁGINAS: 168
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/20
PESO: 0,213
ISBN: 9788546218059
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PRÁTICAS EM PSICOLOGIA
Compartilhando experiências de uma
universidade na formação profissional para
promover saúde

Em “Práticas em Psicologia:
compartilhando experiências de
uma universidade na formação
profissional para promover saúde”
encontramos experiências de
professores e alunos, no contexto
dos estágios e atividades do curso
de Psicologia.

LICEUS E ATENEUS NO BRASIL
NOS OITOCENTOS
HISTÓRIA E MEMÓRIA

Em “Liceus e Ateneus no Brasil
nos oitocentos: história e memória” o grupo de pesquisadores
escolhem ao estudar o processo histórico de organização dos
Lyceus, numa das regiões mais
importantes do país, o Nordeste,
dá uma contribuição singular para
entendermos o Brasil.

SUMÁRIO: CAPÍTULO 1: A graduação em Psicologia: do ensino a
formação profissional CAPÍTULO
2: Acompanhamento terapêutico
em instituição de longa permanência para idosos sob o olhar
da Psicanálise CAPÍTULO 3: A
formação do professor na área da
educação para o trânsito: um olhar
da Psicologia, entre outros temas
abordados.

SUMÁRIO: Apresentação A aventura está só começando... Prefácio
Capítulo 1: Ensino secundário na
Bahia – o Liceu Provincial Capítulo
2: O Liceu de São Cristóvão: embates por um estabelecimento de
ensino secundário na Província de
Sergipe (1847-1855), entre outros
temas abordados.

AUTOR: GILMAR ANTONIASSI
JUNIOR
PÁGINAS: 312
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/20
PESO: 0,500
ISBN: 9788546219612

AUTOR: CRISTIANO DE JESUS
FERRONATO
PÁGINAS: 240
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/20
PESO: 0,280
ISBN: 9788546219476
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ARTE AFRO-BRASILEIRA
IDENTIDADE E ARTES VISUAIS CONTEMPORÂNEAS

Em Arte afro-brasileira – identidade e artes visuais contemporâneas, em busca de referências um
longo caminho é percorrido para
compreender como se tem identificado o artista afro-brasileiro
contemporâneo. Uma vez que se
a produção negra foi negada na
História da Arte, como conceituar
a Arte afro-brasileira e seu criador
nos dias de hoje?
SUMÁRIO: Prefácio Introdução 1.
Arte Afro-brasileira: entre dúvidas e dívidas de um conceito 2. A
noção de arte contemporânea, o
sistema oficial da arte e a presença negra 3. Percursos e percalços
da institucionalização da Arte
Afro-brasileira, entre outros temas
abordados.
AUTOR: NELMA CRISTINA SILVA
BARBOSA DE MATTOS
PÁGINAS: 356
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/20
PESO: 0,410
ISBN: 9788546218639
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EDUCAÇÃO, VIOLÊNCIA E FORMAÇÃO
Em “Educação, Violência e Formação” é abordado como a complexidade dos processos políticos, econômicos e sociais de nossa época
têm impactado na construção de
processos educativos formais e
não formais comprometidos com
uma sociedade justa.
SUMÁRIO: Apresentação Eixo
I – Educação, psicologia social e
violência 1. El aula pacifica: una
propuesta para reducir la violencia
en niños mexicanos de educación
primaria 2. Determinações sociais
da crescente manifestação de
simpatia a pautas autoritárias e
possibilidades de enfrentamento a
essas pautas: considerações com
base na teoria crítica da sociedade,
entre outros temas abordados.
AUTOR: CRISTIANE SOUZA
BORZUK
PÁGINAS: 324
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/20
PESO: 0,50
ISBN: 9788546218776
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ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
NOS INSTITUTOS FEDERAIS DA
AMAZÔNIA LEGAL
Em Ensino, Pesquisa e Extensão
nos Institutos Federais da Amazônia Legal encontramos uma coletânea de diversas áreas e temas,
que por se tratar de mediações da
práxis social, podem ser tomados
como objetos de conhecimento e,
assim, de ensino e aprendizagem,
em diferentes perspectivas.
SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
1. Literaturas africanas e ensino:
pressupostos da pesquisa como
experiência pedagógica 2. Experimentos curriculares na intersecção da educação básica e formação de professores, entre outros
temas abordados.

AUTOR: EDER CARLOS CARDOSO
DINIZ
PÁGINAS: 328
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/20
PESO: 0,385
ISBN: 9788546218400
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PLANIFICAÇÃO DE AULA
MITO OU REALIDADE?

Em “Planificação de aula: mito ou
realidade?” trazemos uma reflexão
em torno da planificação, uma vez
que o ato de planificar enobrece o
professor e o aluno, pois, a realização dessa etapa consegue antever
como se dará a construção do
saber em sala de aula, visto que, a
partir deste, o professor prevê as
atividades, as metodologias, o conteúdo, os recursos, os instrumentos de avaliação a serem usados
no momento pedagógico.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução 1.
A importância da planificação das
aulas 2. A forma real e ideal da
planificação das aulas 3. Fonte da
planificação de aula 4. Elementos
do plano de aula, entre outros
temas abordados.
AUTOR: ORLANDO MARTINS CASSINDA
PÁGINAS: 80
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/20
PESO: 0,125
ISBN: 9788546220298
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LEITURAS DE FRONTEIRAS
APONTANDO CAMINHOS, SEÑALANDO
TRAÇADOS

Em “Leituras de Fronteiras:
apontando caminhos, señalando
traçados” encontramos estudos,
de pesquisadores(as) de diferentes áreas, que compuseram o VI
Seminário Leituras de Fronteiras,
realizado no final de 2018, em
Assunção no Paraguai. Buscamos
contribuir efetivamente para a
análise, compreensão e crescimento das pesquisas acadêmicas
sobre as fronteiras.

DISCURSOS MIDIÁTICOS EM CIÊNCIA E EDUCAÇÃO
Em “Discursos midiáticos em
Ciência e Educação” são expostas
as temáticas oriundas dos debates promovidos no/pelo Grupo de
Estudos Epistemologia e Educação
na Unesp, Rio Claro. As pesquisas
analisam de que forma a educação
contemporânea se desenvolve no
contexto do uso das mídias tecnológicas que emergiram a partir
do século XX, seja por meio da
comunicação impressa, tecnológica ou digital.

O EU E O OUTRO
EM DEZ ANOS DE LICENCIATURA EM
LETRAS NA UAST

Esta obra consolida a memória do
curso de licenciatura plena em Letras da UFRPE, unidade acadêmica
de Serra Talhada. Pela distância,
de 410 km, do polo central instalado na capital do estado, Recife,
desde o início, os professores e
a gestão local se uniram para
realizar eventos integrados ao calendário acadêmico da graduação,
assim como a Semana de Letras
da UAST.

SUMÁRIO: Prefácio 1. A gênese
da formação docente na fronteira
Brasil e Paraguai 2. O ensino de
estudantes indígenas surdos em
escolas diferenciadas da fronteira Brasil/Paraguai, entre outros
temas abordados.

SUMÁRIO: Apresentação 1. O emagrecimento nas redes sociais: ditos, não ditos e interditos em meio
às naturalizações dos sentidos,
entre outros temas abordados.

SUMÁRIO: Um caminho sendo trilhado: contribuições da criação do
curso de Letras (UFRPE/UAST) no
Sertão do Pajeú OLHARES SOBRE
A HISTÓRIA DA LICENCIATURA
EM LETRAS NA UAST, entre outros
temas abordados.

AUTOR: ADEMIR GEBARA
PÁGINAS: 276
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/20
PESO: 0,370
ISBN: 9788546219773

AUTOR: GUILHERME PRADO ROITBERG
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/20
PESO: 0,260
ISBN: 9788546220090

AUTOR: LARISSA DE PINHO CAVALCANTI
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/20
PESO: 0,200
ISBN: 9788546220397
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O QUIASMO DA TRADUÇÃO

CURRÍCULO E IDENTIDADE

METÁFORA E VERDADE

INTERFACES NA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Em “O Quiasmo da Tradução – metáfora e verdade” Carla Canullo,
tradutora de diversas obras de
filósofos franceses e pesquisadora
sobre a fenomenologia francesa
contemporânea, responde a duas
questões: (1) como acontece à tradução?; (2) o que acontece com a
tradução quando é afrontada pela
filosofia? O livro responde a estas
perguntas através do intercruzamento de metáfora e verdade
que, permanecendo distintos, nela
convergem.

Currículo e identidade... apresenta
a pesquisa que teve como foco a
análise dos processos de identificação dos sujeitos do campo como
lugar de vida, possibilitados aos
estudantes de uma Escola Agrícola, por meio do currículo desenvolvido. Observou-se que a escola
pesquisada desenvolve um currículo pautado na formação técnica,
voltado principalmente para a
agricultura sustentável.

SUMÁRIO: PREFÁCIO À EDIÇÃO
BRASILEIRA PREMISSA 1. TRADUZIR 2. NO LABIRINTO DA
TRADUÇÃO: O PÓLEMOS DA TRADUÇÃO 3. QUEM TRADUZ? ENTRE
OUTROS TEMAS ABORDADOS
AUTOR: CARLA CANULLO
PÁGINAS: 404
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/20
PESO: 0,500
ISBN: 9788546219995
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NEGRITUDE EM TEMPO DE CÓLERA
Relações étnico raciais no Brasil contemporâneo

Em “Negritudes em Tempo de
Cólera: As Relações Étnico Raciais no Brasil Contemporâneo” as
relações étnico raciais inspiram as
narrativas dos estudos expostos,
de tal modo que as reflexões propostas convidam o leitor a pensar
sobre a opressão via racismo e as
formas de dissidência contra as
estratégias dos poderosos.

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Introdução 1. O cenário da pesquisa: reflexões iniciais sobre o município de Cristinápolis/SE/Brasil, a
escola, o currículo e os sujeitos 2.
De volta aos sujeitos da pesquisa:
jovens estudantes do e no campo –
identidades em construção, entre
outros temas abordados.

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio 1. Currículo escolar para
a diversidade: o caso de uma
escola quilombola em Salvaterra/
PA 2. Pedagogias em quilombos:
diálogos, embates e desafios pelo
desenvolvimento do território,
entre outros temas abordados.

AUTOR: SANDRA SANTOS DE
JESUS
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/20
PESO: 0,200
ISBN: 9788546218912

AUTOR: SIMONE DE FREITAS
CONCEIÇÃO SOUZA
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/20
PESO: 0,170
ISBN: 9788546220199
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O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA DO CAMPO

ESPAÇO AGRÁRIO EM QUESTÃO

SALTANDO NA ZL DA ETERNIDADE

SUAS RELAÇÕES COM O COTIDIANO DA
COMUNIDADE

Esta obra dialoga congrega um esforço para compreender o campo
brasileiro e suas relações, conflitos e alternativas a partir da mundialização do capital e suas implicações territoriais, ambientais,
sociais, econômicas etc. Espera-se
que os leitores e leitoras possam
prosseguir as análises e debates
sobre o espaço agrário a partir da
diversidade teórica e metodológica
sistematizada na coletânea.

O BOSQUE DOS CAMPEÕES E A CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA NA TROPA PARAQUEDISTA

Em “O projeto político pedagógico da escola estadual Florestan
Fernandes e suas relações com o
cotidiano do Assentamento 12 de
outubro” são reveladas as relações
constitutivas do Projeto Político
Pedagógico com a comunidade escolar que conceberam uma escola
do/no campo. São analisados os
saberes locais e as contribuições
de teóricos que fundamentam os
princípios pedagógicos da Educação do Campo.
SUMÁRIO: Introdução I. Os passos
do saber: processos de constituição do “Ser Educador do Campo”
II. Metodologias para percorrer
os caminhos da pesquisa, entre
outros temas abordados.
AUTOR: WALDEMIR APARECIDO
SMANHOTO
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/20
PESO: 0,285
ISBN: 9788546220618
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SUMÁRIO: Prefácio 1. O quadro
fundiário e os latifúndios no Brasil:
uma análise da Amazônia Legal
2. Territorialidades no Cerrado
Amazônico Maranhense: agricultura camponesa e agronegócio em
Campestre, entre outros temas
abordados

AUTOR: GUSTAVO HENRIQUE CEPOLINI FERREIRA
PÁGINAS: 300
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/20
PESO: 0,500
ISBN: 9788546218974
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Em “Saltando na ZL da eternidade: o bosque dos campeões e a
construção da memória na tropa paraquedista” a partir de um
enquadramento teórico atualizado
e reconhecido, o livro oferece ao
leitor uma reflexão refinada sobre
os usos e sentidos da memória da
tropa paraquedista. Nele discute-se como a memória articula as
dimensões conceituais da morte e
da vida?
SUMÁRIO: 1. Fundamentação
teórica 1. Brigada de Infantaria
Paraquedista: breve histórico 2.
“Sê mais um paraquedista e orgulha-te de ti mesmo!”, entre outros
temas abordados.
AUTOR: LUIZ CLAUDIO ESPÍRITO
SANTO DE OLIVEIRA
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/20
PESO: 0,150
ISBN: 9786586476040

Ciências Humanas / História

348

Ciências Humanas

ENTRECRUZANDO SABERES
HISTÓRIAS, MEMÓRIAS, PATRIMÔNIOS E
IDENTIDADES

INVESTIGAÇÕES E PRÁTICAS DE
ENSINO-APRENDIZAGEM EM
CENTROS DE LÍNGUAS DO AMAZONAS

Em “Entrecruzando Saberes:
histórias, memórias, patrimônios
e identidades” os organizadores exercem a arte de combinar
cores e formas, enquanto leitores,
propositores e artesãos, deslocando para lá e para cá os tecidos
que compuseram as tramas de
cada história contada. Tramas que
podem ser lidas em cada página
com as experiências vividas de
sujeitos diversos e que se unem
para deixar suas impressões, seus
saberes.

Este livro propõe refletir sobre os
Centros de Línguas vinculados a
instituições públicas no estado do
Amazonas, ao propor essas reflexões nos faz compreender o papel
fundamental dos centros na democratização do acesso às línguas
adicionais no Brasil, em geral, e
no Amazonas, em particular, e no
resgate da importância do ensino
público de línguas no imaginário
do brasileiro.

SUMÁRIO: “Eis aqui um livro! O
convite à leitura de Entrecruzando saberes: histórias, memórias,
patrimônios e identidades”, entre
outros temas abordados.

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
1. Práticas de ensino, pesquisa e
extensão desenvolvidas no Centro
de Idiomas do Instituto Federal
do Amazonas, entre outros temas
abordados.

AUTOR: MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES
PÁGINAS: 464
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/20
PESO: 0,680
ISBN: 9788546219650

AUTOR: IANDRA MARIA WEIRICH
DA SILVA COELHO
PÁGINAS: 192
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: MAI/20
PESO: 0,300
ISBN: 9786586476279
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ENSINO DE MÚSICA PARA CEGOS
SEM BRAILE
Desafio ou loucura?

“Ensino de Música para cegos sem
Braille: desafio ou loucura?” traz
a experiência de ensino de Paulo
Mauá, coordenador e regente da
Orquestra Música Transformando Vidas (PROMUVI), ao longo de
mais dez anos com adultos leigos
em música com deficiência visual.
Escrito em fácil leitura para educadores, estudantes, músicos e
pessoas interessadas em inclusão,
o livro esclarece conceitos como
integração e inclusão, deficiências
e deficiência visual e percorre as
barreiras de acessibilidade do grupo (como a musicografia braile).
SUMÁRIO: Introdução Capítulo
1. Conceitos, entre outros temas
abordados.
AUTOR: PAULO EDUARDO MAUÁ
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/20
PESO: 0,180
ISBN: 9788546220472
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DIREITOS HUMANOS EM MÚLTIPLAS PERSPECTIVAS
A obra “Direitos Humanos em
múltiplas perspectivas” é tecida
no diálogo e na crença absoluta de
que a educação transforma pessoas para que elas transformem o
mundo, como afirmava o educador
Paulo Freire.
SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Parte 1: Direitos humanos: uma
construção histórica 1. Direitos humanos na antiguidade? A
constituição da ideia de direitos e
cidadania 2. Direitos humanos e
autoritarismo na contemporaneidade 3. O nascimento do “homem”
e as antinomias dos direitos
humanos Parte 2: Direitos humanos: ética e liberdade, entre outros
temas abordados

AUTOR: MARTA GOUVEIA DE OLIVEIRA ROVAI
PÁGINAS: 372
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/20
PESO: 0,430
ISBN: 9786599011344
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TEMAS DA GEOGRAFIA CONTEMPORÂNEA

O HUMANO NA PESQUISA (AUTO)
BIOGRÁFICA

RELAÇÕES INTERNACIONAIS, NATUREZA E
GÊNERO EM DEBATE

Diversidade de contextos e experiências

Em “Temas da geografia contemporânea: relações internacionais,
natureza e gênero em debate”
encontramos análises sobre temas
contemporâneos, a partir da contribuição de estudiosos de diversas
áreas. Trata-se de um livro voltado para estimular as reflexões e
debates de geógrafos e não-geógrafos que se interessam por
questões geopolíticas, da relação
sociedade e natureza e de gênero.
SUMÁRIO: Apresentação 1. A iniciativa cinturão e rota na América
Latina: uma oportunidade única
para a china 2. A migração na
união europeia: “flexibilidade normativa” num mundo globalizado,
entre outros temas abordados,
AUTOR: ELIANO DE SOUZA MARTINS FREITAS
PÁGINAS: 112
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/20
PESO: 0,150
ISBN: 9788546219414
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Em “O humano na pesquisa (auto)
biográfica: diversidade de contextos e experiências” encontramos
troca e conexão entre pesquisadores, para além da divulgação
de suas pesquisas, encontramos
diálogos com a Educação a partir
de olhares obtidos por contato
com diferentes espaços de saber,
espaços geográficos e espaços
subjetivos, reunidos em um tempo
instantâneo proporcionado pelo
encontro com a Pesquisa (Auto)
Biográfica, com os colegas e com
os leitores.
SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
1. A complexidade entre (auto)biografia e formação: reflexões sobre
o método (auto)biográfico, entre
outros temas abordados.
AUTOR: JULIANA PEREIRA DE
ARAÚJO
PÁGINAS: 252
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/20
PESO: 0,285
ISBN: 9788546220311
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TRABALHO, CORPORALIDADE E
FORMAÇÃO HUMANA
A obra “Trabalho, Corporalidade e Formação Humana” reflete
acerca das mediações possíveis e
necessárias entre trabalho, corpo
e formação dos trabalhadores na
ordem capitalista de produção e
reprodução social da vida material.
O percurso analítico segue por reflexões acerca do modo pelo qual
determinados tipos de organização do trabalho e da produção se
instituíram como fundamento para
a política de formação humana.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução
Parte I. Relações entre trabalho,
educação e educação do corpo
1. As tramas das relações entre
Trabalho e Educação e Educação
do Corpo, entre outros temas
abordados.
AUTOR: HUGO LEONARDO FONSECA DA SILVA
PÁGINAS: 352
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: JUL/20
PESO: 0,560
ISBN: 9786586476835
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O CORPO HÍBRIDO DE MALÉVOLA
COMO CONSTITUINTE DE IDENTIDADES EM TRÂNSITO
Em “O corpo híbrido de Malévola
como constituinte de identidades
em trânsito” encontramos um
exame sobre as feminilidades
encenadas nas telas de um filme:
Malévola (2014). A partir de uma
perspectiva dos estudos culturais
e do que este encontro com a tela
projetou, busca-se analisar: Que
sentidos são atribuídos às feminilidades em Malévola? Esta publicação é destinada a interessados
pela releitura de contos de fadas
que podem ser representadas nas
telas.
SUMÁRIO: Prefácio. O que histórias de “faz de conta” podem
“fazer acontecer”? entre outros
temas abordados.
AUTOR: OLÍVIA PEREIRA TAVARES
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/20
PESO: 0,185
ISBN: 9786586476019
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DISPOSITIVO NACIONAL
Biopolítica e (anti) modernidade nos discursos fundacionais da Argentina

Em “Dispositivo Nacional: Biopolítica e (anti)modernidade nos
discursos fundacionais da Argentina” analisa a nação que emergiu a
partir dos escritos dos intelectuais
argentinos da “geração” de 1837.
A obra analisa também como esta
ala buscou promover a eliminação
de todo antagonismo social como
forma de garantir a sobrevivência
e como elemento constitutivo de
suas fronteiras cartográficas.
SUMÁRIO: Introdução ao Dispositivo Nacional na Argentina 1.
Alvorada no deserto: missão e
regeneração nacional 2. Exterioridade: exílio e nação 3. A invenção
do deserto: o Pampa na ordem visual moderna, entre outros temas
abordados.
AUTOR: FÁBIO FRANCISCO FELTRIN DE SOUZA
PÁGINAS: 312
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/20
PESO: 0,500
ISBN: 9788546219759
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O GOLPE DE 2016 E A CORROSÃO
DA DEMOCRACIA NO BRASIL
“O Golpe de 2016 e a corrosão da
democracia no Brasil” trata do
processo histórico e da percepção
sobre o afastamento e a cassação
do mandato de Dilma Rousseff. O
acontecimento político constitui,
por si só, fenômeno político incontestável do ponto de vista historiográfico. Mas como e por que foi
possível afastar Dilma Rousseff da
presidência da república com os
frágeis argumentos utilizados?
SUMÁRIO: Apresentação: A corrosão da democracia no Brasil
Prefácio Introdução: A atualidade
do golpe 1. O golpe de 2016 e a
democracia no Brasil 2. O golpe
de 2016 no Brasil: um projeto das
elites contra o povo, entre outros
temas abordados.
AUTOR: MARA REGINA DO NASCIMENTO
PÁGINAS: 376
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/20
PESO: 0,430
ISBN: 9788546219315
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A DISCUSSÃO DOS CONCEITOS DE
EDUCAÇÃO FORMAL, NÃO FORMAL E INFORMAL E SUAS ORGANIZAÇÕES NAS ESTRUTURAS
SOCIAIS BRASILEIRAS
Neste livro, encontraremos estudos sobre os conceitos de educação formal, não formal e informal,
dentro das estruturas socioeducacionais que constituem os espaços
de aprendizagem mais comuns na
sociedade contemporânea.
SUMÁRIO: 1. Pela defesa do não
escolar: para além do formal, não
formal e informal na educação
básica 2. Coletivo de Leituras e Investigações em Pedagogia Social:
ações “formais”, “não formais”
e “informais” nas dependências
da Universidade Castelo Branco,
entre outros temas abordados.

AUTOR: MARCIO BERNARDINO
SIRINO
PÁGINAS: 220
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/20
PESO: 0,290
ISBN: 9788546219810
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EDUCAÇÃO, DIALÉTICA E HORIZONTE CRÍTICO EM THEODOR
ADORNO
A pedra que caiu no rio

Em “Educação, Dialética e Horizonte Crítico em Theodor Adorno:
A pedra que caiu no rio” reúne
ensaios que têm em comum a
intenção de cumprir uma exigência de transmissão e de escritura,
de não esquecer dos mortos, dos
vencidos e não deixar calar a voz
dos excluídos.
SUMÁRIO: Apresentação Capítulo
I Razão instrumental, civilização
tecnológica e condição humana:
diagnóstico de tempo na teoria
crítica de Theodor Adorno Capítulo
II Indústria cultural em Theodor
Adorno e Max Horkheimer: sua
fundamentação filosófica e contextual, entre outros temas abordados.
AUTOR: CLEIDSON DE JESUS
ROCHA
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/20
PESO: 0,320
ISBN: 9786586476668
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HISTÓRIA E LITERATURA
Conexões, abordagens e perspectivas

Nesta obra, temos escritos que
abordam períodos diferenciados
da realidade brasileira e de outros
locais históricos e geográficos nos
permitem compreender como, nos
mais variados momentos, a literatura e a história representaram
contextos específicos e particularidades dos fenômenos estudados.
Nesse sentido, registros de viagem, romances e demais impressos constituem formidáveis fontes
para a produção do conhecimento
e sua compreensão.
SUMÁRIO: Apresentação: Diversidade e pluralidade na produção
historiográfica Introdução PARTE
1. ROMANCES E AUTORES: ENTRE
HISTÓRIA E A FICÇÃO 1. Pablo
Neruda: Leitor de Castro Alves,
entre outros temas.
AUTOR: CHARLES NASCIMENTO
DE SÁ
PÁGINAS: 328
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/20
PESO: 0,385
ISBN: 9786586476934
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INSPIRAÇÕES (IN)ACABADAS E
TRAJETÓRIAS IMPERFEITAS DOS
LICEUS NA EUROAMÉRICA
Séculos XIX-XX

Em “Inspirações (in)acabadas e
trajetórias imperfeitas dos liceus
na Euroamérica: SÉC. XIX-XX” o
objeto de estudo são os Lyceus.
Os autores, se empenham em
pesquisar historicamente os
desdobramentos desta instituição
humanista, propedêutica e elitista,
que manteve sua posição de formadora da juventude (XIX até XX)
perpetuando suas particularidades
e modificando-se de acordo com
os desdobramentos das políticas
locais, regionais e nacionais.
SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
1. Uma genealogia do Liceu aristotélico: a formação humanista e
propedêutica para as elites, entre
outros temas abordados.
AUTOR: FERNANDA BARROS
PÁGINAS: 384
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/20
PESO: 0,500
ISBN: 9786586476699
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CANDOMBLÉ NO BRASIL
Resistência negra na diáspora africana

Em “Candomblé no Brasil: Resistência Negra na Diáspora Africana” encontraremos informações
importantes ao campo dos saberes
emancipatórios desta religião
de matriz africana, como a problemática do racismo religioso e
contribuem para as discussões do
tema ao âmbito religioso, civil e
acadêmico.
SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Para início de conversa: resistência, compromisso e coragem O
Candomblé no Brasil é um importante ato de resistência afrodiaspórica! Por ora, é preciso definir
as prioridades! Para o momento: resistência, compromisso e
coragem! Palavras iniciais, entre
outros temas abordados.
AUTOR: RONAN GAIA
PÁGINAS: 108
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/20
PESO: 0,160
ISBN: 9786586476354
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TEORIA CRÍTICA, NEOLIBERALISMO E EDUCAÇÃO
Análise reflexiva da realidade educacional
brasileira a partir de 1990

“Teoria Crítica, Neoliberalismo
e Educação: análise reflexiva da
realidade educacional brasileira a
partir de 1990” analisa as reformas neoliberais impostas pelas
corporações e pelos organismos
financeiros supranacionais, como
o FMI e o Banco Mundial, e suas
consequências para educação escolar brasileira, a partir da década
de 1990.
SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Introdução Capítulo 1: Considerações sobre o conceito de formação
(bildung) Capítulo 2: Bildung, halbbildung e educação: análise crítica
da formação sob o enfoque da
escola da Frankfurt, entre outros
temas abordados.
AUTOR: ODAIR VIEIRA DA SILVA
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/20
PESO: 0,220
ISBN: 9786586476361
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A CONTRIBUIÇÃO DA PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO SOCIAL PARA A
FORMAÇÃO INTEGRAL DO SUJEITO
Em “A contribuição da Pedagogia e
Educação Social para a formação
integral do sujeito” o conjunto de
estudos buscam refletir sobre as
ações da Educação Social, nos diversos espaços educacionais, que
se apresentam como promotoras
do desenvolvimento do sujeito de
forma integral.

FORMAÇÃO CONTINUADA DE
DOCENTES
Experiências e aprendizagens

A obra “Formação continuada de
docentes: experiências e aprendizagens” discute e analisa os/as
percursos formativos de professores/as em atuação nos anos
iniciais do ensino fundamental da
rede municipal de Porto Seguro,
e como esses sujeitos apreendem
os efeitos da formação em seu
desenvolvimento profissional.

SUMÁRIO: Apresentação 1. As
contribuições da Pedagogia Social
para a construção da temática da
educação integral e(m) tempo integral 2. Os desafios da inclusão na
pedagogia contemporânea, entre
outros temas abordados.

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Capítulo I A formação continuada
de professores no contexto das
reformas educacionais Capítulo II
Percursos formativos de professores/as dos anos iniciais do ensino
fundamental, entre outros temas
abordados.

AUTOR: MARCIO BERNARDINO
SIRINO
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/20
PESO: 0,170
ISBN: 9788546220854
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PEDAGOGIA PARA O OUTRO
Ser educador-bacharel-”áltero” na educação superior

Em “Pedagogia para o Outro: Ser
educador-bacharel-“altero” na
Educação Superior” a autora busca compreender como o educador
supera o ato de ensinar e acolhe
o educando no cerne do processo
de ensino-aprendizagem, por meio
da abertura à diferença. Para isso,
serão analisados a formação do
educador para esse processo; os
fundamentos de sua atuação e
os saberes docentes necessários
para a alteridade.
SUMÁRIO: Prefácio 1. “Em mim
eu vejo o outro” – Refletindo acerca da ética da alteridade radical 2.
O educador-bacharel- “áltero” e as
manifestações da ética da alteridade radical em sua atuação, entre
outros temas abordados.
AUTOR: CONCEIÇÃO DE MARIA
PINHEIRO BARROS
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/20
PESO: 0,200
ISBN: 9788546217625
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CONJUNTURA POLÍTICA E EDUCACIONAL BRASILEIRA NA CONTEMPORANEIDADE
Em “Conjuntura política e educacional brasileira na contemporaneidade” discute-se como
o contexto histórico político e
educacional dos últimos anos
mostra-se dentro de um arcabouço desafiador, uma vez que vivenciamos diversas rupturas sócio/
educacionais e possíveis ameaças
de retiradas de direitos historicamente conquistados.

HOMOSSEXUALIDADES
Práticas e discursos

Nesta obra, questões levantadas
acerca da homossexualidade nos
mais diversos espaços e nas mais
diversas situações são debatidas.
No entanto, a complexidade da
“origem” da homossexualidade é
antiga e provoca discussões que
perpassam diversos âmbitos como
a religião, a medicina, o direito, a
política, a cultura e as relações de
poder.

SUMÁRIO: Prefácio 1. A escola
como principal instituição educacional no mundo contemporâneo
2. Educação brasileira e seus
avanços: um recorte histórico da
década de oitenta aos dias atuais,
entre outros temas abordados.

SUMÁRIO: Prefácio Introdução 1.
A homossexualidade na história
1.1. Homossexualidade na Antiguidade 1.2. Homossexualidade no
Brasil colonial 1.3. Homossexualidade e religião 1.4. Homossexualidade feminina 2. O discurso médico-legal 2.1. De pecado à doença,
entre outros temas abordados.

AUTOR: FRANCISCO ROBERTO
DINIZ
PÁGINAS: 292
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/20
PESO: 0,350
ISBN: 9786586476682
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ENSINO DE MATEMÁTICA

PAULO FREIRE

Estudos e abordagens práticas na educação
básica e superior

Perspectivas das ideias freireanas no ensino-aprendizagem de línguas

Nesta obra, encontraremos estudos que registram o fortalecimento crescente dos vínculos entre a
UnB e a Escola em prol da consolidação de espaços formativos e de
desenvolvimento profissional docente, que integrem licenciandos;
professores que ensinam matemática; formadores de professores;
estudantes da pós-graduação e
demais pesquisadores.

Em “Paulo Freire: perspectivas
das ideias freireanas no ensino-aprendizagem de línguas” encontraremos estudos que promovem
discussões sobre a presença das
ideias de Paulo Freire em temáticas relacionadas ao ensino-aprendizagem de línguas. O Patrono
da Educação brasileira tornou-se
referência mundial ao refletir e
constituir práticas de ensino significativas e transformadoras, com
sua postura amorosa e ousada,
marcas indeléveis.

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio 1. Circuitos de vivências em
educação matemática do Distrito
Federal: sujeitos de uma história
(2004-2017), entre outros temas
abordados.

AUTOR: REGINA DA SILVA PINA
NEVES
PÁGINAS: 352
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/20
PESO: 0,500
ISBN: 9788546220533
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SUMÁRIO: Capítulo 1. A amorosidade como exigência ética na
prática docente: a voz do professor
em diálogo com o legado de Paulo
Freire, entre outros temas abordados.
AUTOR: SINVAL MARTINS DE
SOUSA FILHO
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/20
PESO: 0,255
ISBN: 9788546219872
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COLOCANDO UM NOVO PONTO EM
CADA CONTO
Possibilidades de inserção do teatro na
educação infantil

Esta obra é resultado de processos
teatrais e docentes realizados por
Flávia Janiaski na educação infantil. A autora-professora acredita
ser importante trabalhar a expressividade e a criação artística das
crianças desde muito pequenas, e
que uma das maneiras possíveis
de fazer isso é deixá-los transformar o espaço e os objetos, com
os quais eles tem contato diário,
provendo estímulos para que os
alunos possam produzir e conduzir
seus próprios processos criativos.
SUMÁRIO: Apresentação Introdução: Há muito tempo, em uma
terra distante 1. Primeiro ponto: a
bruxa, o velho mago, o príncipe e a
princesa, entre outros temas.
AUTOR: FLÁVIA JANIASKI VALE
PÁGINAS: 280
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/20
PESO: 0,370
ISBN: 9786587782768
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VIAGEM AO RIO DA PRATA
Ulrico Schmidl e sua crônica quinhentista

Esta obra apresenta relatos sobre
as viagens de exploração e conquista de uma remota América,
tal como eram feitos os relatos
à época destes acontecimentos.
Viagem ao Rio da Prata... reúne
lembranças sobre os vinte anos,
entre agosto de 1534 e janeiro de
1554, em que Schmidl esteve no
Novo Mundo para viver uma aventura fantástica.
SUMÁRIO: Apresentação do
manuscrito e adaptação para o
alemão moderno. Primeiras traduções. O manuscrito autógrafo e
suas cópias. Os outros manuscritos contemporâneos. As diferenças Introdução, entre outros
temas abordados.

AUTOR: LUIS GUILHERME ASSIS
KALIL
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/20
PESO: 0,200
ISBN: 9786587782102
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INQUIETUDES DAS PRÁTICAS
ALFABETIZADORAS

A PESQUISA NA ÁREA INTERDISCIPLINAR NO BRASIL

Do pensar ao fazer cotidiano

Experiências e desafios

Em “Inquietudes das Práticas
Alfabetizadoras: do pensar ao
fazer cotidiano” são abordadas
temáticas do campo da alfabetização, com contribuições de professores(as) e pesquisadores(as)
da área com estudos, pesquisas
e experiências realizadas nos
espaços formativos. A obra reúne
nove capítulos que abordam importantes reflexões relacionadas
à alfabetização no seu movimento
conceitual, político, bem como aos
seus processos de construção.

Este livro aborda a pesquisa
interdisciplinar. No contexto dos
estudos apresentados nesta obra,
entendemos por interdisciplinaridade a convergência de duas ou
mais áreas do conhecimento, não
pertencentes à mesma classe,
que contribua para o avanço das
fronteiras da ciência e tecnologia,
transfira métodos de uma área
para outra, gerando novos conhecimentos ou disciplinas, articulando e rearticulando novos conceitos, teorias e métodos.

SUMÁRIO: Apresentação: dialogando com o leitor... 1. A escrita
como meio de (re)criação da
profissionalidade docente: uma experiência a partir das memórias de
alfabetização, entre outros temas.

SUMÁRIO: Apresentação 1. O
desafio das redes intersetoriais na
materialização de políticas públicas socioeducativas na cidade
de Igarapé-Miri/PA, entre outros
temas abordados.

AUTOR: MARIA EURÁCIA BARRETO DE ANDRADE
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/20
PESO: 0,225
ISBN: 9788546220793

AUTOR: ALEXANDRE AUGUSTO
CALS E SOUZA
PÁGINAS: 264
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/20
PESO: 0,400
ISBN: 9786586476033
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AS IMAGENS NAS CONFIGURAÇÕES EDUCATIVAS CONTEMPORÂNEAS
A perspectiva da cultura visual

A obra “As imagens nas configurações educativas contemporâneas:
a perspectiva da Cultura Visual”
oferece subsídios e reflexões
sobre as relações entre a Cultura
Visual e a Educação. O livro reúne
postulados teóricos, levantamentos e proposições pedagógicas
correlatas ao tema para questionar os valores formativos e simbólicos das imagens.
SUMÁRIO: Considerações iniciais
1. Imagens e visualidades no contexto da cultura visual 2. Apontamentos sobre imagens, educação
e sociedade 3. As visualidades no
contexto da educação contemporânea, entre outros temas abordados.
AUTOR: THAÍS NASCIMENTO
SANTANA
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/20
PESO: 0,180
ISBN: 9786586476620
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A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA
CONTEMPORANEIDADE
Perspectivas e impasses

Esta obra trata da educação a
distância, esta modalidade que
tem crescido consideravelmente
nos últimos anos trazendo novas
formas de ensino e aprendizagem.
Mas, se por um lado, essa modalidade tem sido vista como uma
possibilidade de democratização
do ensino e inclusão social dada as
diversas alternativas que oferece,
por outro, tem recebido várias críticas no que diz respeito à formação de profissionais e estudantes.
SUMÁRIO: Apresentação: Perspectivas e impasses da educação
a distância no contexto brasileiro:
algumas reflexões 1. Reflexões
acerca da educação a distância
no ensino superior, entre outros
temas abordados.
AUTOR: MILENA MORETTO
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/20
PESO: 0,255
ISBN: 9786586476064
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PRÁTICAS E INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS
Em “Práticas e Intervenções Pedagógicas” alerta a necessidade
de reconhecer a Educação como
algo concreto, cuja função social
depende de diferentes atores e não
só do professor e da escola. A Educação significa muito na formação
do educando, daí a responsabilidade de todos que abraçam essa
profissão tão cobrada, visada e, de
certa maneira, não assistida pelo
poder público como deveria, pois
investimento na área e em seus
profissionais deveria sempre ser
uma prioridade constante.
SUMÁRIO: Apresentação Prefácio Capítulo 1. O educador e sua
conexão com o educando e com
sua profissão, entre outros temas
abordados.
AUTOR: DOMINGOS SAVIO DE
BRITO TELES
PÁGINAS: 84
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/20
PESO: 0,115
ISBN: 9786586476972
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ETNOCONHECIMENTO CHIQUITANO
Crenças e práticas

Este livro é resultante de mais de
uma década de vivencias e estudos, uma importante contribuição
para novas pesquisas, debates e
conhecimentos sobre aspectos
referentes a etnia chiquitana.
Trata-se de um convite a imersão a cultura chiquitana que se
materializa em práticas, algumas
registradas a mais de três séculos
e que ainda se mantém.
SUMÁRIO: O campo de pesquisa,
o local e os métodos Moradias e
a flora Palmeira bocaiuva: uma
bebida chamada Tavarch – Chicha
Palmeiras em ritos religiosos A
pesca O universo das roças Sentimento animal – aves, de afeição à
abominação Finalizando o diálogo
Referências

EDUCAÇÃO DO CAMPO

TRANSCARTOGRAFIA

Pesquisas, Estudos e Práticas no Sudoeste
do Paraná

Atrizes e atores trans na cena teatral

Esta obra apresenta e analisa os
principais resultados das atividades de pesquisa e extensão realizadas pelos integrantes e participantes do GEFHEMP da Unioeste,
campus de Francisco Beltrão/PR.
Imersos nesse contexto, de multiplicidade de sujeitos, educadores
e instituições, ao tornar público
os estudos, desejamos transformá-los em instrumento de novas
reflexões, sobretudo, de novas
práticas políticas e pedagógicas
de construção da Modalidade de
Educação do Campo.
SUMÁRIO: Apresentação 1. Fortalecimento das escolas públicas
do campo da região Sudoeste do
Paraná e rede de formação de
educadores, entre outros temas.

AUTOR: DENILDO DA SILVA COSTA
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/20
PESO: 0,200
ISBN: 9786587782966

AUTOR: CARLOS ANTÔNIO BONAMIGO
PÁGINAS: 484
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/20
PESO: 0,720
ISBN: 9786587782720
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A obra “Transcartografia: Atrizes
e Atores Trans na Cena Teatral”
parte do percurso do movimento
LGBTTQ+ no Brasil e em Portugal
para analisar o cenário teatral
nos dois países. São apresentadas
estatísticas e dados oficiais sobre
a transfobia e um mapeamento de
atores e atrizes transexuais inseridos nos contextos político e social
dos referidos países.
SUMÁRIO: Apresentação Prefácio. Sobre Corpos Políticos LGBTI+
Introdução 1. Corpos em trânsito
- de devires e de desejo 2. Corpos
transgressores – entre a teatralidade e a performatividade 3. O
corpo que transito – diálogo entre
educação, drama e performance,
entre outros temas abordados.
AUTOR: JERÔNIMO VIEIRA DE
LIMA SILVA
PÁGINAS: 204
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/20
PESO: 0,255
ISBN: 9786587782034
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LEI DE COTAS NO ENSINO SUPERIOR E RACISMO INSTITUCIONAL
Conhecendo o trâmite legislativo da Lei
12.711/2012

Este livro contém uma análise
sociológica sobre o período de formulação da Lei de Cotas Federal
para o ensino superior. As décadas
de 1980 e 1990 foram marcadas
pelos primeiros debates e estudos brasileiros sobre o assunto; o
início dos anos 2000 inauguraram
as experiências de implementação; e a partir de 2012 ocorre a
consolidação da política em norma
federal que padroniza o modelo de cotas para as Instituições
Federais, com a criação da Lei n.
12.711/2012.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução
Capítulo 1. Aspectos basilares para
a compreensão da Lei de Cotas,
entre outros temas
AUTOR: VANESSA PATRÍCIA MACHADO SILVA
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/20
PESO: 0,220
ISBN: 9786587782195
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O IMPÉRIO DAS REPÚBLICAS
Projetos políticos republicanos no Espírito
Santo (1870-1908)

“O Império das repúblicas: Projetos Políticos Republicanos no
Espírito Santo, 1870-1908” traz um
apanhado sobre política do Brasil
do século XIX, em que a construção do republicanismo no Espírito
Santo é destaque. A análise é feita
a partir das linguagens políticas
utilizadas na imprensa oitocentista
e da reconfiguração da elite local.
SUMÁRIO: 1. Linguagens da
ordem: a formação dos grupos
políticos locais e a difusão da
imprensa na província 2. A ordem
ameaçada: o progresso e as novas
práticas políticas em 1870, entre
outros temas abordados.

AUTOR: KARULLINY SILVEROL
SIQUEIRA
PÁGINAS: 392
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/20
PESO: 0,460
ISBN: 9788546220458
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LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA, DE
QUAL ÁFRICA ELE FALA?
Nesta obra, nos voltaremos ao
ensino de África a partir do livro
didático, considerando: qual é a
África apresentada neste material?
A obra contribuirá para que professores, gestores e interessados
na temática revejam e repensem
procedimentos, práticas pedagógicas, posicionamentos e gestos.
Desejando que a partir desta
contribuição nossos estudantes
negro/as do país afora, reconheçam a si mesmos como sujeitos
históricos, com condição e potencial epistêmicos para situar-se e
agir sobre sua realidade.
SUMÁRIO: Apresentação Introdução 1. Livros didáticos: concepção
e caracterização, entre outros
temas abordados.
AUTOR: AILTON LEAL PEREIRA
PÁGINAS: 112
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/20
PESO: 0,150
ISBN: 9786586476231
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BAMBINI PICCOLI

ESCRITA CRIATIVA E ENSINO II

O DRAMA DA MODERNIDADE

A infância das crianças italianas e ítalo-brasileiras

Diferentes perspectivas teórico-metodológicas e seus impactos na educação literária

Cultura popular por trás do Iluminismo

Esta obra pelo apanhado que
apresenta permite fazer incursões
nas condições de vida das camadas populares na própria Itália, e
igualmente no Brasil, e perceber a
vulnerabilidade da infância diante
das agudas privações familiares,
da própria miséria, em ambos os
países.

Esta obra aborda como o “arriscar” e o “enfrentar abismos” parecem não fazer parte do cotidiano
das escolas do ensino básico e
superior, tal afirmação é feita por
observar o engessamento das práticas de escrita desenvolvidas nesse locus, um contexto que está em
pauta permanente por pesquisadores da leitura e da escrita, tanto
no âmbito dos estudos linguísticos
como no dos estudos literários.

SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO CAPÍTULO 1 O nascimento e a difusão
das creches na Itália (1850-1890)
CAPÍTULO 2 A imigração italiana
em São Paulo na virada do século
XX: uma questão de saúde pública
CAPÍTULO 3 Resquícios cotidianos
da meninice na cidade paulistana:
sobreviver, labutar, estudar e divertir-se (1872-1915), entre outros
temas abordados.
AUTOR: ELIANE MIMESSE
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/20
PESO: 0,260
ISBN: 9786558400110
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SUMÁRIO: Apresentação Prefácio:
Escrita literária em contextos de
ensino e aprendizagem 1. Ensino
de literatura e escrita criativa:
aproximações preliminares 2.
Escrita criativa como encantamento e liberdade, entre outros temas
abordados.
AUTOR: ADAUTO LOCATELLI
TAUFER
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/20
PESO: 0,150
ISBN: 9786586476491
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Este livro reflete sobre os vários processos de construção da
modernidade, questionando uma
análise sobre A flauta mágica de
Mozart, que a classificou como
uma obra propagandística da ideologia maçônica. Investiga o debate
dos filósofos sobre a função social
dos espetáculos no século XVIII,
compreendendo que suas ideias
giravam em torno de uma natureza humana abstrata e da possível
capacidade do teatro de estimular
ou desencorajar vícios e virtudes
do público.
SUMÁRIO: Apresentação: a gênese
da modernidade e a flauta mágica Prefácio Introdução 1. Cultura
popular nos processos de modernização, entre outros temas
abordados.
AUTOR: PEDRO HENRIQUE ALBUQUERQUE CARDOSO FARIA
PÁGINAS: 296
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/20
PESO: 0,500
ISBN: 9786587782294
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HISTÓRIAS GEOGRÁFICAS
Paisagens do Kapót

Esta obra, tem como proposta
perceber os espaços, referentes a
uma região do Brasil Central, onde
se procura resgatar os aspectos
naturais, valores e culturas, fixar
conceitos inerentes ao seu entendimento e dar visualização aos
grupos sociais e acadêmicos que
têm por lugar as paisagens do
Cerrado.
SUMÁRIO: Apresentação 1. Ocupação e povoamento de Goiás no
contexto dos séculos XVIII ao XXI
2. A questão hídrica no semiárido
nordestino para além dos estereótipos 3. Paradigma da agricultura sustentável no território do
agronegócio, entre outros temas
abordados.

AUTOR: IDELVONE MENDES FERREIRA
PÁGINAS: 284
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/20
PESO: 0,340
ISBN: 9786558400301
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O DISCURSO RELIGIOSO E AS
INJUSTIÇAS DA SOCIEDADE NAS
PRÉDICAS “DORES DE MARIA” DE
ANTÔNIO CONSELHEIRO
Em “O discurso religioso e as
injustiças da sociedade nas prédicas “Dores de Maria” de Antônio
Conselheiro”, o autor-pesquisador
Izaias Gerado de Andrade analisa
como Euclides da Cunha na obra
Os Sertões construiu uma caricatura do líder e do povo canudense
para justificar as ações do exército
no Sertão da Bahia.
SUMÁRIO: Introdução 1. As injustiças da sociedade: passado,
presente e futuro, num país de
conselheiros e canudenses 2. Canudos, Conselheiro e as prédicas
3. A análise das prédicas “dores
de Maria” Considerações finais
Referências
AUTOR: IZAIAS GERALDO DE
ANDRADE
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/20
PESO: 0,245
ISBN: 9786586476743
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UM DIA VOCÊ VAI SENTIR NA PRÓPRIA CARNE
Afeto, memória, gênero e sexualidade

Esta obra parte da Psicologia,
mais especificamente da Psicologia Social, para se inserir em
um campo de estudos interdisciplinar, tratando de temas como
juventudes, corpos, sexualidades,
gêneros, feminismos, memórias,
condição humana, direitos, afetos
e tecnologias.
SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
1. Um dia você vai sentir na própria
carne 2. Jovens estão resistindo
lindamente! 3. Gêneros, relações
de poder e violências 4. O vestido de Frida Lahlo e as fronteiras
políticas de La Mestiza 5. Notas
sobre o verbo esperançar ou como
inventar utopias 6. Entre bruxarias, máquinas e memórias, entre
outros temas abordados.
AUTOR: VIVIANE MELO DE MENDONÇA
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/20
PESO: 0,200
ISBN: 9786587782652
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AS CONCEPÇÕES CURRICULARES
NO ENSINO FUNDAMENTAL NO
BRASIL REPUBLICANO

DESNATURALIZAÇÃO DO MACHISMO ESTRUTURAL NA SOCIEDADE
BRASILEIRA

OS INTELECTUAIS BRASILEIROS
E O PENSAMENTO SOCIAL EM
PERSPECTIVAS

O objetivo desta coleção é pensar a
História do ensino fundamental no
Brasil, em suas diferentes propostas curriculares ao longo dos anos
e das mudanças legais. Neste
volume, o foco são as concepções
de ensino em que se basearam o
ensino no Brasil republicano e as
leis orgânicas do ensino nos anos
1930 e 1940.

Esta obra é fruto de um trabalho
coletivo de pesquisadoras e pesquisadores unidos por um desafio
central: contribuir para a desnaturalização do machismo estrutural
de nossa sociedade. As reflexões
caminham para superar o machismo estrutural de nossa sociedade
ao mesmo tempo em que combatemos o machismo dentro de cada
um de nós.

Este livro reúne uma constelação
de perspectivas, sobre os intelectuais brasileiros, permeada pela
unidade, a realidade social brasileira, que propicia novas interpretações, as dos denominados pensadores clássicos, e concomitante,
revisitam obras daqueles autores
que nossa crítica desconsiderou
por razões de preconceito social,
de etnia e gênero.

SUMÁRIO: Prefácio 1. Desnaturalização radical do machismo estrutural – primeiras aproximações 2.
A construção da sociedade patriarcal no Brasil e a naturalização da
violência contra a mulher, entre
outros temas abordados.

SUMÁRIO: Prefácio 1. Mariana
Coelho e a crítica aos Nefelibatas
do campo literário e intelectual
paranaense do início do século XX
2. A chegada da família real em
dois tempos: Alberto Salles, Oliveira Vianna e a obra da monarquia,
entre outros temas abordados.

AUTOR: HELIO HINTZE
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/20
PESO: 0,185
ISBN: 9786587782690

AUTOR: JOMAR RICARDO DA
SILVA
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/20
PESO: 0,285
ISBN: 9786586476996

SUMÁRIO: Introdução: das concepções curriculares a BNCC: pontos
para um debate em aberto 1. Concepções do ensino de história no
Brasil Republicano: as “invasões
holandesas” nos livros didáticos,
entre outros temas abordados.

AUTOR: DIOGO DA SILVA ROIZ
PÁGINAS: 316
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/20
PESO: 0,460
ISBN: 9788546220779
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REVISITANDO A AMÉRICA

A BNCC NA PRÁTICA

Interpretações e convergências

Propostas de trabalho para o ensino de
língua portuguesa

Este livro reúne diferentes pesquisadores e a singularidade e inquietude de seus estudos para tratar
de direitos sociais, muitas vezes,
negados. O caminho percorrido
pelas abordagens em diferentes
perspectivas de investigação, demonstra as discussões em defesa
de demandas sociais que representam grandes lutas na América
como um todo, em especial na
América Latina.

Esta obra apresenta o trabalho e
os estudos de professores-pesquisadores que nos mostram que
a proposta da BNCC na área de
linguagem é plausível, concretizável, possível de ser desenvolvida
do ponto de vista metodológico,
seja na elaboração de currículos,
propostas de ensino, práticas
escolares, projetos e sequências
didáticas.

SUMÁRIO: Apresentação 1. Espacio y tiempo citadinos. Días Otoño
como enunciación fílmica 2. A
luta e a história do povo mexicano
retratada nos muros: a particularidade e o reflexo estético da
obra de Diego Rivera, entre outros
temas abordados.

SUMÁRIO: Apresentação Capítulo
1. Alfabetizar e letrar: uma proposta de trabalho com o gênero
curiosidade científica no 1º ano do
ensino fundamental Capítulo 2. O
uso do jornal na alfabetização e no
letramento: um estudo em consonância com a bncc, entre outros
temas abordados.

AUTOR: ERNANDO BRITO GONÇALVES JUNIOR
PÁGINAS: 372
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/20
PESO: 0,430
ISBN: 9786558400721

AUTOR: MILENA MORETTO
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/20
PESO: 0,255
ISBN: 9786587782775
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RELIGIÃO E POLÍTICA NA TERRA
DA MAZUCA
Discursos, práticas e palanques eleitorais
(1960-1980)

Esta obra faz um apanhado histórico do munícipio de Agrestina,
entre 1960 e 1980, por meio do
contexto da religião e da política
em meio aos discursos proferidos
em palanques eleitorais no agreste pernambucano. Ali diversos
clérigos locais dividem-se entre as
atividades eclesiásticas e os palanques eleitorais, dialogando com
o campo profano da política local,
embriagada, até as raízes, pelas
práticas do clientelismo.
SUMÁRIO: Prefácio O interior Cidade, religião e política Parte I: o
sagrado entre frutas e verduras A
carta ao aliado A vitória do vigário
Parte II: o sagrado entre altares e
palanques, entre outros temas.
AUTOR: JEFFERSON EVANIO DA
SILVA
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/20
PESO: 0,220
ISBN: 9786558401179
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O SELO DE DEUS QUE LIVRA DA
ANGÚSTIA DE EXISTIR
Neste livro, autor apresenta o
grande paradoxo que homem
moderno tem que lidar. Se por
um lado, vivemos um tempo onde
quase tudo é possível, mediante os
avanços científicos e tecnológicos,
que prometem elevar a vida humana a níveis inimagináveis, por outro
lado, a alma humana nunca esteve
tão suscetível ao medo, angústia,
depressão, pânico, insegurança e
desesperança.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução
Capítulo 1 O Ferrão na alma Capítulo 2 O grande paradoxo Capítulo
3 A serpente se alimenta do pó
da terra Capítulo 4 A Síndrome de
Abadom e Apoliom, entre outros
temas abordados.

AUTOR: ROGÉRIO SAMPAIO
PÁGINAS: 68
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/20
PESO: 0,085
ISBN: 9786558401247
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EDUCAÇÃO DE TRABALHADORES
Percursos, propostas e desafios do trabalho coletivo do projeto de educação de
trabalhadores PET

Esta obra apresenta um pouco do
que foi a experiência no Projeto
de Educação de Trabalhadores. O
PET resultou de esforços de uma
coletividade interessada e conhecedora das demandas concretas
da vida da classe trabalhadora,
que transformaram a escola em
lugar de práticas e debates e
diálogos educacionais, sociais e
políticos com diversos segmentos
da sociedade.
SUMÁRIO: Prefácio 1. O Projeto
de Educação de Trabalhadores
(PET) 2. A organização geral do
trabalho em equipe do Projeto de
Educação de Trabalhadores (PET),
entre outros temas abordados.

AUTOR: CHARLES MOREIRA
CUNHA
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/20
PESO: 0,220
ISBN: 9786558400646
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A IGREJA COMO LOCUS IDEAL DE
FORMAÇÃO NA PROBLEMÁTICA
ANTIDONATISTA DE SANTO AGOSTINHO
Esta obra contém uma análise das
réplicas do corpus antidonatista
de Santo Agostinho (354-430) e demonstra como a Igreja foi definida
como locus ideal formativo. Nele
é defendida a tese de que três
dimensões educativas fundamentaram o seu pensamento: primeiro, o papel formativo atribuído ao
clérigo, sobretudo ao bispo, desde
o seu exercício pedagógico a partir
da cathedra até a sua colegialidade episcopal na elaboração do
magistério católico.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução.
Santo Agostinho e a educação na
transformação do Mundo Antigo,
entre outros temas abordados.
AUTOR: MARCOS ROBERTO PIRATELI
PÁGINAS: 272
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/20
PESO: 0,360
ISBN: 9786587782218
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FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE PROFESSORES
Análise e proposições sobre a atuação
docente nos estabelecimentos prisionais do
estado do Tocantins

Esta obra é fruto de uma detida
pesquisa realizada no âmbito do
mestrado profissional e interdisciplinar em Prestação Jurisdicional
e Direitos Humanos da Universidade Federal do Tocantins, em
parceria com a Escola Superior da
Magistratura Tocantinense, no ano
de 2019.
SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Introdução Capítulo 1: Abordagem
Teórica: formação específica de
professores atuantes nas escolas
em prisões Capítulo 2: Estado da
Arte: caracterização da população
prisional no Brasil, entre outros
temas abordados.

AUTOR: MARIA LEDA MELO LUSTOSA PEREIRA
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/20
PESO: 0,180
ISBN: 9786558400271
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EDUCAÇÃO E INFÂNCIA NA AMAZÔNIA SEISCENTISTA
Esta obra aborda como se traduzia, em termos de representações,
a infância da Amazônia seiscentista; que práticas educativas atravessaram o cotidiano das crianças;
qual a particularidade dos saberes
que lhes eram ensinados. Essas
são indagações que este livro
procura responder com a sensibilidade própria do campo da História
Cultural e de uma riqueza de fontes documentais que associadas
a uma escrita leve e ao mesmo
tempo fundamentada, põe luz a
um período histórico que poucos
estudiosos ousam enveredar.
SUMÁRIO: Introdução 1. Olhares sobre a infância: da Europa
moderna àAmazônia Seiscentista,
entre outros temas abordados.
AUTOR: JANE ELISA BUECKE
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/20
PESO: 0,200
ISBN: 9786587782713
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INVESTIGAÇÕES EM ENSINO DE
MATEMÁTICA
A formação de professores que ensinam
matemática

Esta obra, compartilha discussões
realizadas no âmbito do GIEM.
Grupo do departamento de Matemática da UnB, tem como propósito atuar nos diversos campos
de abrangência da Educação
Matemática e busca proporcionar
espaços de estudos e pesquisas
que reúnam professores/pesquisadores da universidade e da escola.
SUMÁRIO: Apresentação Introdução Capítulo 1: Resgate histórico
do laboratório de ensino de matemática (Lemat): da criação e da
evolução até os dias atuais Capítulo 2: Seminários de pesquisa: uma
proposta de formação para professores que ensinam matemática,
entre outros temas abordados.
AUTOR: MARIA DALVIRENE BRAGA
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/20
PESO: 0,270
ISBN: 9786558400158
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EDUCAÇÃO CRIATIVA

DO GLAMOUR À POLÍTICA

MEMÓRIA E IMAGENS

Princípios, fundamentos e pedagogia

Janaína Dutra em meandros heteronormativos

Entre filmes, séries, fotografias e significações

Do glamour à política: Janaína
Dutra em meandros heteronormativos, descreve de maneira pontual
e biográfica a trajetória da primeira advogada transexual do Brasil;
Janaína Dutra. Tendo como pano
de fundo os estudos de gênero, a
perspectiva queer e teorias feminista, a obra é uma crítica direta
e necessária ao atual contexto
heteronormativo que permeia a
sociedade mundial e seus diversos
meios, como a política, o empreendedor e etc.

Esta obra tem como proposta
tomar vez essa relação, entre
imagem e memória, recobrada em
diferentes âmbitos e produções,
para o enfrentamento do desafio
ainda presente de avançarmos na
compreensão da memória. Buscou-se analisar o tema a partir do
diálogo e contribuições de diversas
áreas, postas em confronto e em
articulação.

Esta obra surge e contribui para
conhecer uma nova metodologia
educacional, a educação criativa.
Aqui são apresentadas reflexões
importantes sobre a educação,
pedagogia e escola pela perspectiva da criatividade, vista como
concepção. Aborda como posturas
e ações podem favorecer ou inibir
a criatividade na interação entre
aluno, professor e ambiente.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução
Capítulo 1. Concepções de Criatividade Capítulo 2. Educação Criativa
Capítulo 3. Pedagogia da Criatividade Considerações finais Referências Anexo

AUTOR: MATEUS PINHEIRO DE
FARIAS
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/20
PESO: 0,230
ISBN: 9786558400950
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SUMÁRIO: Prefácio Introdução:
Abrindo a porta Capítulo 1: Travestis como sujeitos do sexo/gênero/
desejo Capítulo 2: Morre um ícone,
fica o exemplo, entre outros temas
abordados.
AUTOR: JUCIANA DE OLIVEIRA
SAMPAIO
PÁGINAS: 508
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: JAN/21
PESO: 0,650
ISBN: 9786558400776
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SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO Capítulo 1. A Duplicação Audiovisual na
Cultura Contemporânea: Uma leitura sociológica do filme Um Toque
de Rosa Capítulo 2. Sobrevivências como memória e as imagens:
os grenouilles e os perfumes,
entre outros temas abordados.
AUTOR: MILENE DE CÁSSIA SILVEIRA GUSMÃO
PÁGINAS: 276
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: JAN/21
PESO: 0,425
ISBN: 9786558400622

Ciências Humanas / Antropologia

367

Ciências Humanas

DIÁLOGOS UNIVERSIDADE-ESCOLA
Contribuições para a prática de gestão
escolar

Esta obra, é resultado das pesquisas desenvolvidas pelo Grupo
de Estudos e Pesquisa Estado,
Política e Gestão da Educação que
intenciona com esta obra promover diálogos entre especialistas,
buscando viabilizar, de fato, a
aproximação entre universidade-escola. A temática da gestão
escolar foi desencadeada a partir
da pesquisa em rede intitulada
“Cenários de gestão de escolas
municipais no Brasil”, coordenada
pela profa. dra.
SUMÁRIO: Apresentação PARTE I:
Diálogos universidade-escola pelo
viés da pesquisa e da extensão,
entre outros temas abordados.
AUTOR: GISELLE CRISTINA MARTINS REAL
PÁGINAS: 312
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/21
PESO: 0,500
ISBN: 9786587782492

Ciências Humanas / Educação

O ESPAÇO LITERÁRIO
Um elemento importante em tempos
líquidos

Esta obra proporciona uma leitura
agradável por meio de estudos que
abordam os espaços de suspense
que percorrem os livros e seus
personagens, principalmente as
mulheres, os desejos utópicos e as
múltiplas vozes. O espaço, elemento que por muito tempo não foi
muito valorizado na literatura, mas
hoje alcança uma ótima perspectiva.
SUMÁRIO: 1. O Cais das Merenda:
perda das raízes linguísticas 2. Rebecca (Hitchc ock) e As Formigas
(LygiaFagundes Telles): espaços
de suspense, entre outros temas
abordados.

AUTOR: FÁTIMA LEONOR SOPRAN
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/21
PESO: 0,170
ISBN: 9786558401223
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AÇÃO PEDAGÓGICA NA UNIVERSIDADE CONTEMPORÂNEA
Reflexão e ousadia

Esta obra reúne estudos de
professores e pesquisadores que
têm contribuído para o avanço das
reflexões em torno da docência no
ensino superior. Os trabalhos são
tanto um arcabouço teórico-metodológico conceitual quanto prático pedagógico para a docência
universitária. Discute temas atuais
que estão inseridos em paradigmas pedagógicos inovadores, exigidos em um mundo globalizado e
em transformações econômicas,
sociais, tecnológicas e ambientais.
SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Capítulo 1: Pedagogia universitária: a organização política, pedagógica e curricular do docente
no ensino superior, entre outros
temas abordados.
AUTOR: ELIANE PIMENTEL CAMILLO BARRA NOVA DE MELO
PÁGINAS: 300
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/21
PESO: 0,500
ISBN: 9786587782836
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COMO DESCENTRALIZAR A
GESTÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS
PÚBLICAS
A obra Como descentralizar a
gestão escolar nas escolas públicas, como o próprio título indica,
aborda a contribuição da gestão
escolar descentralizada no processo de ensino-aprendizagem,
levando-se em conta as necessidades de gestores, professores,
pais e alunos e de toda a comunidade escolar, inseridos no mundo
contemporâneo.
SUMÁRIO: Apresentação Capítulo
I. Marco Introdutório Capítulo II.
Marco Teórico Capítulo III. Marco
Metodológico Capítulo IV. Marco
Analítico Considerações Finais
Referências

AUTOR: RAIMUNDO NONATO
NETO
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/21
PESO: 0,200
ISBN: 9786558402992
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EDUCAÇÃO EM UM MUNDO 4.0
Este livro debate os desafios da
educação em meio ao mundo
criado pela quarta revolução industrial. Apresenta o atual cenário
brasileiro, o envolvimento da família, dos educadores e como estes
podem se ajudar em um novo
modelo de mundo. Além de ter um
forte enfoque entre a educação e
a tecnologia, a obra adentra as revoluções industriais e seu impacto
na escola.
SUMÁRIO: Introdução 1. Educação
em um mundo 4.0 2. A quarta revolução 3. Millennials, as gerações
YZ 4. Habilidades 5. Pirâmide das
habilidades 6. O que a educação
tem com isso? 7. Educação 8.
Tecnologia 9. Humanização na
educação, entre outros temas
abordados.
AUTOR: MARCELO GUILHERME
MOREIRA
PÁGINAS: 224
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/21
PESO: 0,285
ISBN: 9786587782942
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MANUAL EXPRESSO PARA REDAÇÃO DE TCC NA ÁREA DE GESTÃO
“MANUAL EXPRESSO PARA REDAÇÃO DE TCC NA ÁREA DE GESTÃO” tem como principal missão
simplificar de maneira didática os
principais passos para a escrita
de um Trabalho de Conclusão de
Curso – TCC. Com foco na área de
Gestão, os autores oferecem dicas
valiosas, de maneira que os leitores consigam entender e desenvolver os elementos que constituem
esse trabalho acadêmico; desde
a introdução e o estudo de caso,
até a organização do referencial
teórico, sem preocupação ou medo
da reprovação.
SUMÁRIO: Apresentação 1. Estratégias de pesquisa 2. Estrutura,
formato (referências) e escrita 3.
Introdução, entre outros temas.
AUTOR: RENATA SIMÕES GUIMARÃES E BORGES
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/21
PESO: 0,180
ISBN: 9786558402497
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O FLORESCER DA GRUMIXAMA
Raízes, sementes e frutos das pesquisas
em etnomatemática em 20 anos de Gepem/
Feusp

Esta obra contribui para ampliar
o repertório de propostas para
o ensino da matemática. A obra
apresenta reflexões importantes, de diferentes pesquisadores,
realizadas dentro de um grupo de
pesquisa sobre Etnomatemática,
o Gepem/FE/USP, ao longo dos
seus mais de 20 anos de estudos,
contribuindo para o ensino de Matemática em contextos culturais de
grupos étnicos.
SUMÁRIO: Apresentação. Ao redor
da Grumixama, o Gepem floresce PREFÁCIO. Maria do Carmo
Domite, presente! 1. Na trilha da
etnomatemática: alteridade e escuta em freire, entre outros temas
abordados.
AUTOR: JÚLIO CÉSAR AUGUSTO
DO VALLE
PÁGINAS: 312
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/21
PESO: 0,500
ISBN: 9786558401155
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AS AULAS RÉGIAS NA CAPITANIA
DA BAHIA (1759-1827)
Pensamento, vida e trabalho de “nobres”
professores

Nesta obra, todas as questões
levantadas ao longo dos estudos
se relacionam a vida cotidiana e ao
ser professor régio na Bahia e se
vinculam, por sua vez, necessariamente, ao estudo do “fazer” do seu
trabalho. Aqui discute-se o pensamento ilustrado e reformista-pedagógico do Império Português
Setecentista e o modo como ele se
instaurou no cotidiano do trabalho
pedagógico dos professores que
viveram na Bahia colonial.

AU REVOIR, BRÉSIL
Um estudo sobre a imigração brasileira na
França no século XXI

Esta obra retrata os desafios para
a compreender as migrações
internacionais no século XXI, com
importantes avanços teórico-metodológicos. As análises apresentadas sobre o estudo de brasileiros
na França permitem conhecer
novos elementos teóricos e empíricos de fluxos migratórios que
possam apresentar raízes históricas e que se redesenham diante
do cenário globalizado.

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO Subsídios
para uma investigação sobre as
aulas régias na Bahia CAPÍTULO I
O pensamento reformista-pedagógico no império português setecentista, entre outros temas.

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio Introdução Capítulo 1:
Uma narrativa sobre a feitura da
tese Capítulo 2: A construção de
um quadro analítico Capítulo 3:
O fluxo Brasil-França na “era da
mobilidade”, entre outros temas
abordados.

AUTOR: JOSÉ CARLOS DE ARAUJO
SILVA
PÁGINAS: 260
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/21
PESO: 0,350
ISBN: 9786558401070

AUTOR: GISELE MARIA RIBEIRO
DE ALMEIDA
PÁGINAS: 316
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/21
PESO: 0,460
ISBN: 9786587782621
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IDENTIDADES

FILHOS DE ÑANDERU CAMINHAM
PARA KARAÍ

Esta obra reúne, baseada em
diálogos entre pesquisadores,
estudos sobre a Identidade.
Temática que tornou-se uma
questão central e estratégica, um
instrumento de luta política, para
entender a diversidade cultural
nas sociedades. As identidades são
fortemente marcadas por fluxos
materiais e simbólicos, por conflitos e interesses diversos, assumindo uma dimensão e interesses
políticos centrais na problemática
em análise.

Uma perspectiva sobre o protagonismo
Guarani no sul da América Lusitana do
século XVIII

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio Identidades culturais 1. As
faces das identidades: declínio e
horizontes fraturados Formação
e identidade, entre outros temas
abordados.

AUTOR: MANUEL TAVARES
PÁGINAS: 332
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/21
PESO: 0,410
ISBN: 9786558401865
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Esta obra lança um novo olhar
sobre a saga da transmigração
dos Guaranis missioneiros para
os campos do continente de Rio
Grande de São Pedro, durante a
segunda metade do século XVIII,
em decorrência do Tratado de
Madrid (1750).

GESTÃO, CURRÍCULO E METODOLOGIA NA PEDAGOGIA SOCIAL
A obra Gestão, Currículo e Metodologia na Pedagogia Social, que
faz parte da Coleção Práticas e
Teorias da Pedagogia Social, já
em seu décimo e último volume,
trata da reflexão sobre processos
gerenciais, curriculares e metodológicos no campo do saber da
Pedagogia Social.

SUMÁRIO: Prefácio Introdução
1. Corpos, lugares e paisagens:
uma abordagem pelos mundos
sensíveis na América Portuguesa do Século XVIII 2. Teko Porã:
o belo modo de ser guarani nas
paisagens pré-coloniais do sul-americano, entre outros temas
abordados.

SUMÁRIO: Apresentação 1. As
contribuições da gestão democrática nos processos educativos
desenvolvidos em espaços escolares e não escolares 2. Gestão
escolar e coordenação pedagógica
em escolas da rede pública e rede
privada de ensino: simetrias e
assimetrias, entre outros temas
abordados.

AUTOR: ANTONIO CARLOS SOARES
PÁGINAS: 276
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/21
PESO: 0,370
ISBN: 9786558401674

AUTOR: MARCIO BERNARDINO
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FORMATO: 14X21CM
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POR QUE (PARA QUE) SER PROFESSOR?
A obra Por que (para que) ser
professor? apresenta ao profissional da arte de ensinar uma
reflexão sobre o seu ofício, levando-o ao autoconhecimento a fim
de compreender o sentido de sua
profissão, considerando todas as
particularidades e peculiaridades
inerentes à docência.
SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Professor onde vais?! Não é apenas ser professor. É ir mais além
Linhas tênues Quais são as suas
habilidades? Virtudes Aforismos
Paradoxos, antíteses e dilemas
E o plano B vai para... Debates.
Discussões, entre outros temas
abordados.

AUTOR: DILSON CESAR LEAL
RIBEIRO (DILSINHO)
PÁGINAS: 104
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/21
PESO: 0,140
ISBN: 9786558402404
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CLIMA E SAÚDE NO BRASIL
Esta obra é uma publicação coletiva, um encontro de pesquisadores
oriundos de instituições de ensino,
pesquisa e extensão de todas as
regiões brasileiras que buscam
apresentar as descobertas científicas da complexa associação
entre os elementos climáticos e
fatores geográficos do clima com
os problemas e desigualdades em
saúdes enfrentadas na atualidade.
SUMÁRIO: 1. Abordagens teórico-metodológicas sobre a relação
entre clima e saúde na geografia
2. Aportes geográficos na bioclimatologia humana: conjecturas,
técnicas estatísticas e aplicações,
entre outros temas abordados.

AUTOR: PEDRO GERMANO DOS
SANTOS MURARA
PÁGINAS: 368
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/21
PESO: 0,410
ISBN: 9786587782072
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POÉTICAS COMO POLÍTICAS DO
GESTO
Poéticas como políticas do gesto, é
uma obra com características interdisciplinar e poética, que conta
com a colaboração vários autores,
que ao longo da obra buscam descrever e analisar “interfaces entre
poéticas e políticas”, “reafirmamos
a política do gesto antes do resgate do gesto político da literatura”,
os autores buscam desenvolver e
analisar o tema de maneira profunda e valorizando a literatura e
seu gesto político.
SUMÁRIO: Apresentação Poéticas
como políticas: o real cravado no
gesto 1. O gesto político de despertar: a “outra” independência 2.
Gestos de Bergman, entre outros
temas abordados.

AUTOR: DANIEL DE OLIVEIRA
GOMES
PÁGINAS: 304
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/21
PESO: 0,505
ISBN: 9786558401001
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DIALÉTICA DA AUTORIA

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR

BRASIL

PROPOSIÇÃO METODOLÓGICA DO RESGATE DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
DOCENTE DE QUALIDADE

Compartilhando saberes e experiências

Cor de brasa, cor de sangue

“Dialética da autoria: Proposição
metodológica do resgate da formação inicial e continuada docente
de qualidade” aborda a temática
da construção da autoria e como
esse processo acontece, ou seja,
nem sempre de maneira linear,
mas também de forma dialética. O
autor apresenta discussões acerca
da formação básica e continuada
dos professores, considerando nas
análises a qualidade das formações.

A obra “A formação do professor
compartilhando saberes e experiências” apresenta uma interessante discussão sobre a formação
docente e todas as nuances que
envolvem seu processo. A partir
de pesquisas e análises de cunho
teórico-metodológico, o objetivo
é destacar o trabalho docente,
considerando diferentes realidades sociais inclusive no dia-dia da
sala de aula, além dos diferentes
contextos espaciais e temporais
que contribuem para a partilha de
experiências.

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Introdução 1. Definindo termos 2.
Formalização da dialética da autoria 3. Trabalho teórico da pesquisa
bibliográfica: procedimento analítico, entre outros temas abordados.

SUMÁRIO: Prefácio 1. Questões
sociocientíficas e o favorecimento
da interdisciplinaridade na formação de professores, entre outros
temas abordados

AUTOR: DIRCEU MANOEL DE ALMEIDA JUNIOR
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/21
PESO: 0,220
ISBN: 9786558403166

AUTOR: MILENA MORETTO
PÁGINAS: 292
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/21
PESO: 0,350
ISBN: 9786558400752
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Brasil, cor de brasa, cor de sangue, é uma obra que busca trazer
séria reflexão acerca do autoritarismo enraizado na história do
Brasil, fruto principalmente das
“relações de dominação” estruturadas na sociedade brasileira
desde o início da história. Os capítulos apresentados são resultado
de pesquisas feitas por diversos
autores, que consideraram e analisaram situações diversas sobre o
tema.
SUMÁRIO: I – Primeiras palavras:
ensaios e inícios II – Sobre autoritarismos III – Brasil dos Brasis
IV – Territórios de utopia V – Ponto
final: origens Referências

AUTOR: DANIELLE GREGOLE
COLUCCI
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/21
PESO: 0,180
ISBN: 9786558402640
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METODOLOGIAS PARA APRENDIZAGEM ATIVA EM TEMPOS DE
EDUCAÇÃO DIGITAL
Formação, pesquisa e intervenção

Esta obra é resultado de pesquisas
e estudos experimentais e bibliográficos, considerando a formação
de professores-pesquisadores. Os
estudos apresentados, buscam
abordar e analisar metodologias
diversas que contemplem cada
segmento de ensino. Sem esquecer do advento da educação digital
que acompanhamos na sociedade
atual, as autoras buscam apresentar os desafios encontrados
pelos docentes, nesse âmbito,
assim como pesquisas e estudos
relevantes sobre a tecnologia e o
ensino digital.
SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Reflexões iniciais, entre outros
temas abordados.
AUTOR: ADRIANA APARECIDA DE
LIMA TERÇARIOL
PÁGINAS: 248
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: ABR/21
PESO: 0,370
ISBN: 9786558402695

Ciências Humanas / Educação

PELO MUITO AMOR QUE LHE
TENHO
A família, as vivências afetivas e as mestiçagens em Minas no século XVIII

Em “Pelo muito amor que lhe tenho”: a família, as vivências afetivas e as mestiçagens em Minas no
século XVIII” busca por meio dos
registros documentais compreender as relações e as vivências
afetivas familiares e a constituição
de uma sociedade mestiçada biológica e culturalmente nas Minas
Gerais, entre 1716 e 1780.
SUMÁRIO: Prefácio: Da escravidão,
das famílias e dos sentimentos:
história social e história cultural
nas Minas Gerais do século XVIII
Introdução Parte 1: A atmosfera
deste tempo, entre outros temas
abordados.

AUTOR: FABRÍCIO VINHAS MANINI
ANGELO
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/21
PESO: 0,285
ISBN: 9786586476804
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EDUCAÇÃO ESPECIAL, PRÁTICAS
EDUCATIVAS E INCLUSÃO
A presente obra tem como objetivo
apresentar, através de pesquisas
realizadas no âmbito das práticas educativas, a importância da
inclusão no ensino infantil, assim
como estudos focados na educação no nível, fundamental, médio e
superior, provocando uma discussão saudável sobre Educação e a
formação de professores no país.
As organizadoras buscam tornar o
tema da inclusão na educação, um
assunto social e de acesso a todos
os interessados.
SUMÁRIO: Apresentação 1. Atendimento educacional e serviços
de apoio à inclusão ofertados às
crianças com transtorno do espectro autista, entre outros temas
abordados.
AUTOR: DULCÉRIA TARTUCI
PÁGINAS: 256
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/21
PESO: 0,310
ISBN: 9786558400967
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POLÍTICAS, PRÁTICAS CURRICULARES E EDUCATIVAS EM
CONTEXTOS ESCOLARES E NÃO
ESCOLARES
Políticas, práticas curriculares e educativas
em contextos escolares e não escolares

Esta obra aborda a prática educativa no Brasil e como se configuram a formação dos currículos,
considerando a região Nordeste
do Brasil. Os capítulos que constituem o livro mostram diferente
abordagens teórico-metodológicas
como base que também configuram o GPE (Grupo de Estudos e
Pesquisas em Práticas Curriculares e educativas) da Universidade
Estadual Do Sudoeste Da Bahia
(Uesb).
SUMÁRIO: Apresentação Prefácio Bloco 1. Política curricular e
formação docente, entre outros
temas abordados.
AUTOR: FÁBIO VIANA SANTOS
PÁGINAS: 296
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/21
PESO: 0,500
ISBN: 9786558403128
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ARS METAPHYSICA
FRANCISCO DE HOLANDA E O NEOPLATONISMO NO SÉCULO XVI

Este livro analisa a obra de Francisco de Holanda (1517-1584) sob
duas perspectivas complementares: um teórico e um artista, com o
objetivo de identificar suas principais referências teóricas, afinidades conceituais e seus possíveis
impactos na cultura lusitana dos
Quinhentos.

SONHOS REVOLUCIONÁRIOS E
PESADELOS ARDENTES
El machete, a classe operária e a luta da
imprensa comunista mexicana e brasileira
(1920 – 1930)

Esta obra é resultado de uma
análise pautada em mais de uma
década de pesquisas intensas, de
maneira específica sobre a Revolução de 1910, ocorrida no México,
mas que teve seus desdobramentos no Brasil.

SUMÁRIO: Prefácio Introdução 1.
O Neoplatonismo Renascentista 2.
Francisco de Holanda e a arte do
século XVI: entre Renascimento e
Maniera 3. A “Arte Metafísica” de
Francisco de Holanda Considerações finais Referências

SUMÁRIO: Prefácio Introdução 1.
O Comunismo Asteca e Tropical:
Militantes, Partidos e Imprensa
2. Tempos “Revolucionários” e Imprensa Comunista: Auge e Quedas
3. Olhares Cruzados: Contatos da
Imprensa Comunista Mexicana e
Brasileira 4. Além das Palavras:
Imagens, Arte e Propaganda Política, entre outros temas abordados.

AUTOR: THAINAN NORONHA DE
ANDRADE
PÁGINAS: 356
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/21
PESO: 0,410
ISBN: 9786558400578

AUTOR: FÁBIO DA SILVA SOUSA
PÁGINAS: 332
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: ABR/21
PESO: 0,520
ISBN: 9786558400561
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RESSIGNIFICAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO POLÍTICA

CORPOS COBERTOS DESNUDANDO ESPACIALIDADES

Atores e conectores da rede estadual de
Direitos Humanos em Minas Gerais

Vestimenta, roupa, traje, fantasia e moda
na Geografia

A ampliação do número de atores
da sociedade civil presentes nos
espaços de interlocução do Estado
com a sociedade, como os conselhos e conferências de políticas
públicas, trouxeram consigo um
importante questionamento. De
onde provém a legitimidade de
atores que não foram eleitos para
o exercício da ação representativa?

Esta obra é resultado de colaborações, investigações e base em
artigos especializados, a respeito
do fenômeno moda e suas implicações históricas e sociais. O livro
oferece um panorama bem amplo
sobre o significado e a importância
do vestir-se no mundo e sobretudo
na sociedade em que nos inserimos e o quanto a moda ainda está
relacionada a cultura e afirmações
pessoais ou sociais.

SUMÁRIO: Introdução Capítulo 1 –
Representação política: as ressignificações contemporâneas e suas
origens Capítulo 2 – Legitimidade
política revisitada Capítulo 3 - A
política da criança e do adolescente e seus atores, entre outros
temas abordados.
AUTOR: EDUARDO MOREIRA DA
SILVA
PÁGINAS: 360
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/21
PESO: 0,410
ISBN: 9786558402282
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ONTOLOGIA E ESTÉTICA EM LUIGI
PAREYSON
A referida obra é uma importante contribuição para divulgação
científica a respeito dos estudos
sobre a filosofia pareysoniana
realizados no Brasil e também
no mundo. Através do estudo e
análise aprofundados dos textos
originais italianos, a autora nos
brinda com os conceitos específicos dessa filosofia; como a Ontologia e a estética, além de uma visão
completa da obra do autor italiano
Luigi Pareyson.

SUMÁRIO: Prefácio em francês
Prefácio traduzido 1. A vestimenta
da noiva: transformando a corporeidade da mulher, entre outros
temas abordados.

SUMÁRIO: Prefácio à primeira
edição. Prefácio à segunda edição. Primeira parte. Ontologia do
inexaurível 1. As múltiplas formulações da ontologia do inexaurível,
entre outros temas abordados.

AUTOR: JORGEANNY DE FÁTIMA
RODRIGUES MOREIRA
PÁGINAS: 308
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/21
PESO: 0,500
ISBN: 9786558400851

AUTOR: ÍRIS FÁTIMA DA SILVA
URIBE
PÁGINAS: 320
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/21
PESO: 0,490
ISBN: 9786558400707
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ANOTAÇÕES BIOBIBLIOGRÁFICAS
DE DOCENTES E NORMALISTAS
(Alagoas 1821-1931)

Anotações Biobibliográficas de
Docentes e Normalistas (Alagoas
1821-1931), traz uma importante
discussão acerca da formação,
métodos de ensino, profissão,
espaços escolares e outras
temáticas polêmicas. Através de
uma reunião de profissionais das
diversas esferas da sociedade e
considerando o contexto alagoano
do século XIX e XX que exerciam a
docência e deixaram escritos que
contribuíram para as reflexões
postas na obra.
SUMÁRIO: Apresentação Francisco
do Rego Baldaia, José Francisco
Soares, Alexandre Jose de Mello
Moraes, José Corrêa da Silva,
entre outros autores.
AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS DE
LOIOLA MADEIRA
PÁGINAS: 272
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/21
PESO: 0,330
ISBN: 9786558402596
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O POVO NO PODER
Análise jurídico-constitucional da iniciativa
popular no Brasil

A presente obra traz uma análise
de âmbito jurídico, com a difícil,
porém importante missão de
“verificar a efetividade do princípio
democrático no Brasil”, como já
dito, sobre a ótica do direito, mas
também resgatando o prisma
popular e a metodologia de outras
áreas interessadas sobre o tema.
Ao longo dos capítulos da obra,
o autor decide destrinchar uma
completa compreensão sobre o
que é democracia como se configura e o que ela representa até os
dias atuais.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução 1.
A democracia e suas dimensões
constitucionais 2. Os meios de participação popular direta e a CF/88,
entre outros temas abordados.
AUTOR: LEONARDO GODOY
PÁGINAS: 368
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/21
PESO: 0,430
ISBN: 9786558402817
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA AMÉRICA LATINA
Avanços e experiências em abordagem
inter(multi)disciplinar

A obra Ciência, Tecnologia e Inovação na América Latina: Avanços
e Experiências em abordagem
Inter(Multi)Disciplinar é o terceiro
volume da Coleção Interdiciplinar,
e traz ao longo de seus capítulos
importantes análises e reflexões
contextualizadas, a respeito de
inovações apresentadas em pesquisas interdisciplinares.
SUMÁRIO: Apresentação 1.
Geração solar fotovoltaica no
Brasil: uma visão geral 2. Roadmap tecnológico de sistemas de
armazenamento de energia 3.
Estudo da viabilidade da implantação de microcentrais hidrelétricas
distribuídas, entre outros temas
abordados.
AUTOR: ALEXANDRE AUGUSTO
CALS E SOUZA
PÁGINAS: 276
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/21
PESO: 0,360
ISBN: 9786558402039
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RELAÇÕES DE ENSINO E TRABALHO DOCENTE
Uma história em construção

Este livro fornece importantes
reflexões sobre as implicações
teóricas e práticas que abrange o
processo de formação de professores. Ao longo dos capítulos são
apresentados estudos teóricos
aprofundados, que passam por
diversas modalidades de ensino do
infantil ao EJA, sobre temas diversos e necessários relacionados ao
o panorama educacional.
SUMÁRIO: Prefácio 1. A trajetória
do grupo de pesquisa relações de
ensino e trabalho docente: entretecendo histórias 2. Memorial de
formação: constituição de sentidos
por meio da perspectiva histórico-cultural, entre outros temas
abordados.
AUTOR: MILENA MORETTO
PÁGINAS: 380
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/21
PESO: 0,500
ISBN: 9786558403241
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HERDEIROS

ROMPENDO SILÊNCIOS

O papel da família na educação dos seus
descendentes em Minas Setecentista

Escrevivências sobre as trajetórias escolares das juventudes negras e LGBTQI+

Em “Herdeiros: o papel da família
na educação dos seus descendentes em Minas Setecentista”
busca-se compreender o papel
da família na educação de sua
descendência no século XVIII, em
Minas Gerais, compreendendo a
função ou o sentido da educação
para a família e para os educandos.

Esta obra traz a público as narrativas vividas – de fato, escrevivências – de jovens negros, negras e
LGBTQI+ que tiveram a coragem
de assinar suas próprias Cartas.
Nelas contam de sua perplexidade
e dor; também de sua resistência
e esperança. Palavras fortes, sensibilidades declaradas, cicatrizes
ainda visíveis: traços marcantes de
jovens estudantes que transformaram a indignação em afirmação,
as contrariedades em amadurecimento.

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Introdução: Uma proposta teórica
Capítulo 1: A constituição sociocultural das famílias na minas do
ouro do século XVIII Capítulo 2:
Educação, seus usos e sentidos no
mundo luso-brasileiro sob o reformismo ilustrado do século XVIII,
entre outros temas abordados.
AUTOR: FABRÍCIO VINHAS MANINI
ANGELO
PÁGINAS: 336
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,410
ISBN: 9786586476125
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SUMÁRIO: Pensar práticas docentes humanizadas em contextos
escolares racistas e homofóbicos,
entre outros temas abordados.

AUTOR: CIRLENE CRISTINA DE
SOUSA
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,320
ISBN: 9786558401490
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UMA BRASILIANA PARA AMÉRICA
HISPÂNICA
A editora Fundo de Cultura Econômica e
a intelectualidade brasileira (décadas de
1940/1950)

Esta obra detalha a história da
inserção do Brasil nos planos da
Fondo de Cultura Económica, em
que são reveladas as imensas
dificuldades para a execução de
projetos editoriais transnacionais,
décadas antes do surgimento da
Internet.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução
Capítulo I. O FCE, suas coleções
e as relações com o Brasil Capítulo II. Os brasileiros na coleção
de sociologia Capítulo III. O “Plano
Brasil” da Coleção Tierra Firme,
entre outros temas abordados.

AUTOR: LUCIANO MENDES DE
FARIA FILHO
PÁGINAS: 484
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,720
ISBN: 9786558400332
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ALUNOS NO ESPELHO
Coesão e coerência textuais

Esta obra discute as seguintes
questões: como os mecanismos da
coesão são trabalhados na sala de
aula? Como os fatores constituintes da coerência textual são propostos na produção de textos? A
partir de uma linguagem acessível,
que coloca os usuários da língua
diante de um metafórico espelho
esta obra reflete seus saberes.
Analisa-se os usos linguísticos dos
usuários da língua mediante suas
necessidades de aprendizagem.

TRANSVALORAÇÃO E REDENÇÃO
NA FILOSOFIA DE NIETZSCHE
O niilismo tornado história

Transvaloração e Redenção na Filosofia de Nietzsche, de autoria de
Ildenilson Meireles é resultado da
tese de doutoramento defendida
pelo autor no ano de 2009. A obra
traz como tema as “inquietações
de Nietzsche”, além dos interesses da filosofia de Nietzsche em
problemas morais envolvendo o
homem ocidental.

SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO PREFÁCIO ESCOLA E TEXTO. A escola
e a leitura de textos. A escola e
a produção de textos .A escola e
a análise de textos, entre outros
temas abordados.

SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO
INTRODUÇÃO CAPÍTULO 1.
HERKUNFT DO NIILISMO 1.
Niilismo e Tragédia 2. Sócrates:
o primeiro niilista da Europa 3. A
psicologia do niilismo no socratismo-platonismo 4. Platonismo
e Cristianismo: o niilismo tornado
história, entre outros temas abordados.

AUTOR: IVAN VALE DE SOUSA
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,200
ISBN: 9786558401506

AUTOR: ILDENILSON MEIRELES
PÁGINAS: 284
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,340
ISBN: 9786558403111
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CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANIDADES E A INTERDISCIPLINARIDADE

CARTAS DE QUEM VIVE AS INFÂNCIAS

DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES

Ciências sociais e humanidades
e a interdisciplinaridade, obra
organizada por Alexandre Augusto
Cals e Souza, traz análises e reflexões sobre as experiências em
pesquisas, assim como os desafios
e tipos de ações e inovações em
pesquisas interdisciplinares.

Cartas de quem vive as infâncias,
é a concretização de um projeto
de 2019. A obra tem como objetivo
relatar as experiências vividas no
contexto escolar, esses relatos
são feitos através de das cartas
escritas aos professores, afim de
desenvolver e discutir a relação
entre teoria e prática, sugerindo
ideias para práticas pedagógicas,
baseados em cartas escritas por
Paulo Freire.

Diálogos interdisciplinares: formação continuada na educação
básica, é uma coletânea e resultado de “diálogos” promovidos
entre os professores da UFGD e
da escola de educação básica. Os
textos que constituem esse livro
abordam questões como a formação continuada dos professores e
profissionais da educação da rede
básica de ensino considerando a
cidade de dourados/MS, também
abordando as “vivências e desafios
na aprendizagem”, que contribuem
no processo de desenvolvimento
do profissional docente.

SUMÁRIO: 1. Educação e sociedade: um olhar sobre o pensamento
Richard Rorty e a possibilidade da
educação na contemporaneidade
2. Interdiciplinaridade e transdisciplinaridade: experiências na
educação superior e novas tendências 3. A educação e as influências
sociais e políticas na construção
da aprendizagem, entre outros
temas abordados.
AUTOR: ALEXANDRE AUGUSTO
CALS E SOUZA
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,200
ISBN: 9786558400073
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SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
às cartas de quem vive as infâncias Carta 1 O que afeta você como
professor? Carta 2 TIA, ADI, PEI ou
simplesmente: professora! Entre
outros temas abordados.

AUTOR: LIGIA DE CARVALHO
ABÕES VERCELLI
PÁGINAS: 108
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,160
ISBN: 9786558403630
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Formação continuada na educação básica

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Capítulo 1. O Projeto “Diálogos
Interdisciplinares”, entre outros
temas abordados.
AUTOR: ADRIANA DE FÁTIMA
VILELA BISCARO
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,270
ISBN: 9786558404262
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ARTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA
(VOL. 2)

CENAS DE AQUILOMBAR-SE

A EDUCAÇÃO DURANTE OS ANOS
JK (1956-1961)

Experiências, processos e práticas contemporâneas

Cenas de aquilombar-se, é uma
obra que busca refletir sobre a
produção afro e suas referências
na metodologia, estética preta e
outras questões que contribuem
para luta e resistência no cenário cultural baiano. Ao longo dos
capítulos os autores se propõem a
discutir questões sobre a escrita
afro, assim como a cena artística
negra, observada pelos pesquisadores, considerando o combate ao
extermínio de “corpos e saberes
ancestrais”.

Analisada pelo jornal “O Estado de S.
Paulo”

Arte na Educação básica Experiências, processos e práticas contemporâneas II, obra organizado por
Daniel Costa e Tiago Samuel Bassani, aborda a questão do “fazer
arte” no ambiente escolar, mostrando e analisando possibilidades
e implicações da presença arte no
cotidiano escolar. O objetivo dessa
obra é ressaltar a importância do
pensamento artístico no ambiente
escolar, considerando a prática e
não apenas o objeto.
SUMÁRIO: Apresentação Persistentes desafios da arte na Educação Básica 1. Diálogo, inquietações
e experiências docente nas artes
visuais e na dança, entre outros
temas abordados.
AUTOR: DANIEL SANTOS COSTA
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,280
ISBN: 9786558401995

Ciências Humanas / Educação

SUMÁRIO: I - Apresentação Abrindo os caminhos II - Impressões
da cena Zona desconfortável A
cidade que nos é permitida: ou
da necessária ressignificação dos
fluxos, entre outros temas abordados.
AUTOR: ADALBERTO S. SANTOS
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,200
ISBN: 9786558403340
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A educação durante os anos JK
(1956-1961): Analisada pelo Jornal
“O Estado de S. Paulo” de autoria de Maria da Conceição Dal Bó
Vieira, tem como objetivo analisar
e compreender como era abordada a Educação durante o governo
de Juscelino Kubitschek (19561961), considerando as análises e
discussões feitas pela imprensa da
época, através de um dos veículos
mais importantes do país: o jornal
O Estado de S. Paulo.
SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO
INTRODUÇÃO CAPÍTULO 1: UM
POUCO DO CONTEXTO POLÍTICO,
ECONÔMICO E SOCIAL DA ÉPOCA,
ENTRE OUTROS TEMAS ABORDADOS.
AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO
DAL BÓ VIEIRA
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,180
ISBN: 9786558402725
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ESTUDOS INTERDISCIPLINARES E
AS POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS
Pesquisas em raça e gênero no Brasil

Estudos interdisciplinares e as
políticas de ações afirmativas:
pesquisas em raça e gênero no
Brasil, é resultado de pesquisas
sobre gênero, etnia e intersecionalidade. Os textos que constituem a
obra são uma contribuição sobre
o tema e contribuem para um
debate social importante em tempos em que sociedade necessita
discutir políticas públicas reais
sobre o tema.
SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO 1.
ETNICIDADE E INTERSECCIONALIDADE: CONCEITOS EM DISPUTA
PARA NOVAS NARRATIVAS CURRICULARES, ENTRE OUTROS TEMAS
ABORDADOS.
AUTOR: PENILDON SILVA FILHO
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,110
ISBN: 9786558403081
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TENTATIVA DE MUTAÇÃO NO BRASIL (1988-2016)

HISTÓRIA E DIMENSÕES DO IMPERIALISMO

A estratégia gramscista e seus desdobramentos

A crescente dependência externa do Brasil

Tentativa de mutação no Brasil
(1988-2016): a estratégia gramscista e seus desdobramentos, é
uma obra baseada em pesquisas
científicas, realizadas por autores na Universidade Federal do
Pampa (UNI - Pampa), no período
entre 2017 e 2019, com o objetivo
de divulgar, a partir de análises a
importância da teoria de Antonio
Gramsci e sua influência na política brasileira, principalmente para
a política educacional.

Histórias e dimensões do Imperialismo: A crescente dependência externa do Brasil, de autoria
Roberto Bitencourt da Silva, traz
como seu tema central o conceito
do imperialismo e as teorias e ideologias sobre esse conceito, sua
importância nos diversos polos da
sociedade, assim como em questões envolvendo a cena internacional. O tema também é inserido nas
pautas de pesquisa acadêmica.

SUMÁRIO: PRÓLOGO CAPÍTULO
I Uma obra complexa. O sistema
dialético. Sociedade civil e hegemonia. Os intelectuais orgânicos.
Comentando o materialismo. Entre
outros temas abordados.

SUMÁRIO: PREFÁCIO APRESENTAÇÃO PARTE 1 O IMPERIALISMO,
ONTEM E HOJE: TEORIA E EMPIRIA CAPÍTULO 1 TEORIAS SOBRE
O IMPERIALISMO: PASSADO E
PRESENTE As interpretações
pioneiras do imperialismo, entre
outros temas abordados.

AUTOR: VICTOR HUGO VEPPO
BURGARDT
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,280
ISBN: 9786558403982

AUTOR: ROBERTO BITENCOURT
DA SILVA
PÁGINAS: 360
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,410
ISBN: 9786558404057
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MESTRADO PROFISSIONAL EM
EDUCAÇÃO
Compartilhando pesquisas e reflexões

Mestrado profissional em educação: compartilhando pesquisas
e reflexões é uma obra que tem
como principal objetivo a divulgação científica e analisar o cenário
da educação e seus muitos desdobramentos, como o processo
de formação continuada, a importância da tecnologia no ensino, os
desafios de gestão na educação, o
ensino infantil, fundamental e de
jovens adultos e muitos outros.
SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO
PREFÁCIO. CAPÍTULO 1 MESTRADO PROFISSIONAL: EXPERIÊNCIA
EM DEBATE, ENTRE OUTROS
TEMAS ABORDADOS.

AUTOR: LIGIA DE CARVALHO
ABÕES VERCELLI
PÁGINAS: 308
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,500
ISBN: 9786558403814
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EJA
Ensino aos (in)visíveis e (r)existentes

A presente obra tem como objetivo, além de apresentar à Educação
de Jovens, Adultos e Idosos de
Roraima (Ejai), os seus principais
desafio e implicações, também
investigar e discutir as políticas
públicas que representam esta
modalidade de ensino, considerando questões como formação
de professor, a pouca demanda,
desinformação dos direitos adquiridos e a falta de estratégias para
garantir o acesso e permanência
dos alunos em sala de aula.
SUMÁRIO: Apresentação PARTE
I – MARCO REFERENCIAL Introdução Capítulo I Compreendendo o
processo da educação de jovens,
adultos e idosos em Roraima no
Brasil a partir das políticas nacionais e locais, entre outros temas.
AUTOR: LINDIVALDA SALES DE
SOUZA FEITOSA
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/21
PESO: 0,340
ISBN: 9786558401704
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“POR QUE EU TENHO QUE TRABALHAR LATERALIDADE?”
Experiências formativas com professoras
dos anos iniciais

Esta obra, que tem como base tese
de doutorado com mesmo nome,
narra as experiências vividas no
processo de formação de professores dos anos iniciais escolares.
É uma obra voltada principalmente
a professores ou estudantes da
área, refletindo sobre os movimentos e considerar sempre os vários
“lados” ou narrativas apresentadas.
SUMÁRIO: Prefácio Prólogo Cartografando trajetórias Capítulo 1.
Percursos investigativos: escolhas,
direções, reviravoltas e retoques
Capítulo 2. Descobrindo caminhos
e mapeando experiências, entre
outros temas abordados.
AUTOR: THIARA VICHIATO BREDA
PÁGINAS: 344
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/21
PESO: 0,410
ISBN: 9786558402220
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OLHAR PEDAGÓGICO
A visão docente sobre como os alunos
aprendem

A CIÊNCIA NO BRASIL CONTEMPORÂNEO

POLÍTICAS EDUCACIONAIS E ENSINO DE GEOGRAFIA

Os desafios da popularização científica

Sentidos de currículo, práticas e formação
docente

Olhar pedagógico: a visão docente
sobre como os alunos aprendem, apresenta uma relevante
discussão a respeito do processo
de aprendizagem dos alunos,
as dificuldades enfrentadas, as
maneiras de desenvolver o aluno,
considerando seus gostos, e como
acompanhar esse processo. Mas
sem esquecer da importância do
professor considerando os relatos de histórias vividas por seus
alunos.

A presente obra traz uma reflexão sobre relações sociais sobre
o viés da ciência e tecnologia no
Brasil, considerando as últimas
décadas, considerando o momento
atual que vivemos onde a ciência
é constantemente desacreditada.
Ao longo dos capítulos busca-se
mostrar aos leitores o quanto o
conflito existente entre ciências,
cientistas e sociedade e prejudicial
e o quão vale a pena ressignificar
essa relação.

SUMÁRIO: PREFÁCIO INTRODUÇÃO 1. CURRÍCULO E SUAS
INFLUÊNCIAS NA ATUAÇÃO DOCENTE 2. FORMAÇÃO DOCENTE:
ALGUNS ASPECTOS HISTÓRICOS
E IDEOLÓGICOS, ENTRE OUTROS
TEMAS ABODRDADOS.

SUMÁRIO: Prefácio 1. Do racionalismo crítico ao relativismo
científico: reações ao neopositivismo vienense 2. ALFABETIZAÇÃO
CIENTÍFICA na Educação Infantil,
entre outros temas abordados.

AUTOR: ADENILTON LIMA DOS
SANTOS
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/21
PESO: 0,160
ISBN: 9786558404194

AUTOR: TATIANE DE JESUS CHATES
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/21
PESO: 0,185
ISBN: 9786558403210
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Políticas educacionais e ensino de
geografia: Sentidos de currículos,
práticas e formação docente, é resultado de pesquisas acadêmicas
e reúne discussões sobre políticas
educacionais, curriculares e os
impactos causados na Geografia
Escolar, assim como à formação
de professores de Geografia e da
história da disciplina escolar brasileira e de Timor Leste.
SUMÁRIO: Prefácio Apresentação 1. Políticas públicas educacionais são eventos geográficos:
uma contribuição à geografia da
educação 2. Por uma abordagem
socio-educacional dos discursos
de currículo no contexto escolar,
entre outros temas abordados.
AUTOR: RAFAEL STRAFORINI
PÁGINAS: 392
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,460
ISBN: 9786558402978
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REGISTROS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA EM TEMPOS DA CRISE DE
2017 A 2020
Uma linha do tempo crítica

POR UMA EDUCAÇÃO HUMANO-CRÍTICO-ÉTICA

CULTURA E DIVERSIDADE NA RESISTÊNCIA AO RETROCESSO

Um estudo a partir do curso de graduação
da Engenharia Civil da Universidade São
Francisco

Aspectos de degradação e agravamento de
crises na sociedade brasileira contemporânea

Registro da Educação brasileira
em tempos da crise de 2017 a
2020: Uma linha do tempo crítica,
reúne importantes escritos sobre
educação, sociedade brasileira e
políticas públicas, considerando
educação no âmbito formal, mas
também no seu sentido amplo.
O objetivo é divulgar o debate na
sociedade sobre a crise da educação e as alternativas e possíveis
projetos de políticas públicas a
serem aplicados.

Por uma educação humano-crítico-ética: um estudo a partir do
curso de graduação da engenharia
civil da universidade São Francisco, é resultado de estudos desenvolvidos no curso de Engenharia
Civil da Universidade São Francisco. A obra apresenta uma discussão sobre o processo de formação
do sujeito, indicando a necessidade
de se valorizar a chamada “Educação Humano-Crítico-Ética.

SUMÁRIO: Prefácio Introdução O
Banco Mundial, a universidade e a
inclusão Impactos da Escola Sem
Partido sobre a vida de nossas
crianças, entre outros temas abordados.

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio Introdução 1. O desafio da
educação integral na atualidade
1. A proposta da Modernidade 2.
A fragmentação moderna, entre
outros temas abordados.

AUTOR: PENILDON SILVA FILHO
PÁGINAS: 388
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,460
ISBN: 9786558404781

AUTOR: RAFAEL AUGUSTO VALENTIM DA CRUZ MAGDALENA
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,200
ISBN: 9786558403845
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Cultura e diversidade na resistência ao retrocesso: aspectos
de degradação e agravamento, é
uma obra que busca analisar os
principais problemas sociais que
assolam o Brasil historicamente,
e o quanto essas questões têm se
agravado ao longo do tempo.
SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO A
CLASSE TRABALHADORA BRASILEIRA NA PANDEMIA DO NOVO
CORONARÍVUS POPULAÇÃO
NEGRA: INIMIGO INTERNO DO
CAPITALISMO DEPENDENTE BRASILEIRO PATRIARCADO, ENTRE
OUTROS TEMAS ABORDADOS.

AUTOR: SILAS NOGUEIRA
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,245
ISBN: 9786558405221
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EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS
Trajetórias e desafios

Esta obra convida ao debate – na
perspectiva do antirracismo –
sobre educação e diversidade,
notadamente, pela perspectiva das
categorias de igualdade, relações étnico raciais e de inclusão,
colocando em questão concepções
construídas sob o padrão ocidental heteronormativo, as quais
delegam tanto o conteúdo – papeis raciais e de gênero a serem
desempenhado – quanto à forma,
influenciando o registro historiográfico da cultura.

AS PRÁTICAS EDUCATIVAS
DESENVOLVIDAS NO CAS MARANHÃO
Construindo história e socializando experiências

As práticas educativas desenvolvidas no CAS maranhão: construindo história e socializando
experiências, tem como objetivo
registrar e divulgar através de
seus capítulos a vivência e as
práticas educativas desenvolvidas
nos cursos voltados para pessoas
surdas no CAS Maranhão.

SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO PARTE
A - TRAJETÓRIA, EXPERIENCIAS E
MEMÓRIA DO NÚCLEO DE ESTUDOS, ENTRE OUTROS TEMAS
ABORDADOS.

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Primeira Parte. O Surgimento do
CAS em Meio aos Movimentos
de Inclusão Educacional Centro
de Apoio aos Surdos (CAS): Uma
experiência em São Luís/MA –
Primeira Gestão (2002-2005), entre
outros temas abordados.

AUTOR: MARIA APARECIDA SILVA
SILVA
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,220
ISBN: 9786558403067

AUTOR: MARIA NILZA OLIVEIRA
QUIXABA
PÁGINAS: 364
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,430
ISBN: 9786558403494
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CAPOEIRA FOR EXPORT
PERCURSOS E DILEMAS DA CAPOEIRA NO
CONTEXTO GLOBAL

CAPOEIRA FOR EXPORT: percursos e dilemas da Capoeira no
contexto global, apresenta ao seu
leitor relatos sobre os processos
de transculturalidade da capoeira pelo mundo, analisando seus
impactos nas demais culturas ao
redor do mundo, com ênfase no
continente europeu.
SUMÁRIO: Apresentação 1. A
capoeira for Export 2. A capoeira
nas encruzilhadas da afro-lusofonia portuguesa 3. Possuído pelos
mestres: exorcismo na capoeira
da Polônia 4. No princípio era a
dança: reinventando a capoeira na
Bretanha Francesa 5. Fechando a
roda: a capoeira, pós-pandemia e
a crise mundial
AUTOR: RICARDO NASCIMENTO
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,215
ISBN: 9786558403548
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NAS FRONTEIRAS DA DOMESTICIDADE

A CÂMARA E O (DES)GOVERNO
MUNICIPAL

Experiências e lutas de trabalhadoras
domésticas por direitos em Porto Alegre
(1941-1956)

Administração e civilidade no Brasil Imperial (Recife, 1829-1849)

Nas fronteiras da domesticidade:
experiências e lutas de trabalhadoras domésticas por direitos em
porto alegre (1941-1956), é uma
análise feita a partir de documentos históricos, onde o autor refaz
relatos de experiências trabalhistas das domésticas da cidade de
Porto Alegre, no período do século
XX.
SUMÁRIO: Introdução Prefácio
Capítulo 1. “[…] aí começou a
luta”: experiências e relações de
trabalho doméstico 1. Precisa-se
de uma empregada: patrões e
patroas, formas de contratação e
arranjos de trabalho doméstico,
entre outros temas abordados.
AUTOR: MAURÍCIO REALI SANTOS
PÁGINAS: 380
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,500
ISBN: 9786558405016
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A Câmara e o (des)governo municipal: administração e civilidade
no Brasil Imperial (Recife, 18291849), apresenta uma pesquisa
sobre a história da Câmara e
do governo municipal no Brasil,
considerando o período Imperial
e com um recorte histórico da
Câmara de Recife.
SUMÁRIO: PREFÁCIO INTRODUÇÃO CAPÍTULO I GOVERNANÇA E
CIVILIDADE: DA AMÉRICA PORTUGUESA AO IMPÉRIO DO BRASIL
1.1. Governança e civilidade na
América Portuguesa 1.2. Governança e civilidade no Império do
Brasil, entre outros temas abordados.
AUTOR: WILLIAMS ANDRADE DE
SOUZA
PÁGINAS: 240
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,280
ISBN: 9786558405092
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ORGANIZADORES DO CONSENSO
Intlectuais da educação matogrossense nos
anos 90

Organizadores do consenso: intelectuais da educação matogrossense nos anos 90, é um relato sobre as políticas públicas na área de
educação implantadas no estado
do Matogrosso no fim da década
de 90. Essa reflexão é feita pela
autora através de entrevistas com
importantes profissionais da educação responsáveis por implantar
essas mudanças na educação do
estado.
SUMÁRIO: Apresentação O plano de metas para educação e o
governo frente cidadania e desenvolvimento A educação no Plano de
Metas, entre outros temas abordados.

AUTOR: ROSILEY APARECIDA
TEIXEIRA
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,300
ISBN: 9786558403234
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PERSPECTIVAS AFRODIASPÓRICAS
Interrogações ao cânone do pensamento
social brasileiro

Perspectivas afro-diaspóricas:
interrogações ao cânone do pensamento social brasileiro, traz uma
discussão importante a respeito
dos parâmetros críticos estabelecidos ao pensamento social brasileiro, considerando as narrativas
impostas na democracia racial e
ideal de branqueamento no país ao
longo da história.
SUMÁRIO: Prefácio - Dos nossos
álibis conscientemente inconscientizados O pensamento negro
e as ciências sociais: bases da
interrogação ao Cânone Parte I O hegemônico interrogado, entre
outros temas abordados.

AUTOR: PAULO ALBERTO DOS
SANTOS VIEIRA
PÁGINAS: 232
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,310
ISBN: 9786558403296
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VIVENDO A INCERTEZA
Escritos sobre a Pandemia

Vivendo a incerteza: escritos sobre
a pandemia, traz importantes
reflexões e relatos a respeito da
pandemia do COVID 19 (20202021), abordando temas cruciais
sobre como se deu o enfrentamento desse período de crise e todas
as incertezas que ele trouxe.
SUMÁRIO: 1. VIVENDO A INCERTEZA 2. Divulgação de informações
sobre a pandemia da Covid-19 na
televisão: um estudo na perspectiva da Análise Institucional 3. ICONOCLASTIA CONTEMPORÂNEA –
Monumentos e intolerância frente
à emergência sanitária Covid-19 4.
O conservadorismo político brasileiro, as ameaças à democracia e
a gestão da pandemia na geração
das incertezas, entre outros temas
abordados.
AUTOR: HELIO HINTZE
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,150
ISBN: 9786558403173
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TECNOLOGIAS SOCIAIS E INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL EM TERRITÓRIOS
PRIORITÁRIOS DO RIO GRANDE
DO SUL
Tecnologias sociais e iniciativas
de desenvolvimento sustentável
em territórios prioritários do Rio
Grande do Sul, traz reflexões sobre
a vivência produtiva desenvolvida
nas regiões do estado do Rio Grande do Sul, com destaque para as
regiões rurais, que possuem mais
famílias em situação vulnerável.
SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO CAPÍTULO 1 CARACTERIZAÇÃO DOS
TERRITÓRIOS PRIORITÁRIOS DO
RS: UMA ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL COM BASE NO MÉTODO
ALKIRE-FOSTER (2019-2020), ENTRE OUTROS TEMAS ABORDADOS.

AUTOR: SIBELE VASCONCELOS DE
OLIVEIRA
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,270
ISBN: 9786558404972
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O ENSINO DE HISTÓRIA NO BRASIL REPUBLICANO

1519: CIRCULAÇÃO, CONQUISTAS
E CONEXÕES NA PRIMEIRA MODERNIDADE

A GREVE DE 2010
Mobilização e luta dos trabalhadores em
educação no Sul de Minas Gerais

O ensino de história no Brasil
Republicano, apresenta reflexões
a respeito do ensino de história
no Brasil, considerando o período
republicano do país, destacando
as produções didáticas da época,
a importância da história indígena
e da cultura africana, sem esquecer concepções ensino do país.
Considerando as competências
da BNCC, o objetivo desta obra é
questionar “o padrão disciplinar de
ensino”.

1519: Circulação, conquistas e
conexões na primeira modernidade, é resultado de análises e
discussões de pesquisadores da
(Ufop) em Mariana, e de outros
países também, acerca do quão
significativo foi o ano de 1519
historicamente, considerando
diversos aspectos, mas sobretudo
a ideia de Modernidade que surgiu
nesse período, o que seria e o que
oferece a história.

A greve de 2010? Mobilização e
luta dos trabalhadores em educação no sul de Minas Gerais. Apresenta aos leitores uma análise a
respeito dos trabalhadores em
educação do interior de Minas Gerais, que foram parte ativa na greve de 2010, o que resultou na organização sindical local. Com esta
obra, o objetivo é compreender os
benefícios dessa mobilização e se
caracteriza uma consciência social
na classe de trabalhadores.

SUMÁRIO: 1. O ENSINO DE HISTÓRIA NA IMPRENSA PERIÓDICA
EDUCACIONAL PAULISTA NA
PRIMEIRA REPÚBLICA: ENTRE
SABERES E CONFLITOS, ENTRE
OUTROS TEMAS ABORDADOS.

SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO PARTE
I MODERNIDADES O LUGAR DAS
AMÉRICAS NA MODERNIDADE UM
“OUTRO MUNDO” E UM “NOVO
MUNDO”, entre outros temas
abordados.

SUMÁRIO: Prefácio Introdução
A educação e seu movimento
sindical Construindo referenciais
teóricos e metodológicos, entre
outros temas abordados

AUTOR: DIOGO DA SILVA ROIZ
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,160
ISBN: 9786558403746

AUTOR: LUIS GUILHERME ASSIS
KALIL
PÁGINAS: 284
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,340
ISBN: 9786558404347
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AUTOR: CASSIO DINIZ
PÁGINAS: 116
FORMATO: 12X18CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,150
ISBN: 9786558404675
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MEMÓRIAS DE PIONEIROS
UMA IMPRESSIONANTE AVENTURA ÀS
MARGENS DO RIO CARATINGA

Memórias de pioneiros: uma
impressionante aventura às
margens do Rio Caratinga, é um
relato baseado na história e na
cultura, que busca apresentar ao
leitor a importância dos pioneiros
e também sua força, a partir de
suas memórias, durante os seus
trabalhos desenvolvidos no antigo
Bananal Grande, no distrito e município de Tarumirim, no período
do século XX.
SUMÁRIO: J Altivo Sturzeneker,
Alberone Albergaria, Professor
Antonio Guimarães, Antonio
Natividade de Sena, “Toniquinho”
Afrânio de Paula Bomfim, Edgard
de Mello, Padre Geraldo Majela do
Carmo, entre outros autores
AUTOR: MAURO JORGE DE PAULA
BOMFIM
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,340
ISBN: 9786558404316
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REDES DE PRODUÇÃO E CIRCUITOS ESPACIAIS NA INDÚSTRIA DE
RECICLAGEM FLUMINENSE

A LUZ QUE BRILHA VEM DO ALTO!
A festa de Nossa Senhora das Candeias em
Arraias-TO

Redes de produção e circuitos espaciais na indústria de reciclagem
Fluminense, apresenta pesquisa
com característica quantitativa e
qualitativa, que busca refletir a
importância do trabalho da rede de
catação e produção da reciclagem,
e a relação empírica com a indústria de transformação, atravessadores (intermediários), o Estado e
os catadores de materiais recicláveis, que além de protagonistas
da rede de reciclagem, também
são personagens fundamentais na
pesquisa.

A luz que brilha vem do alto!: a
festa de Nossa Senhora das Candeias em Arraias – TO, de autoria
de Joaquim Francisco Batista
Resende, é uma obra que narra e
apresenta aos leitores a tradicional festa de Nossa Senhora das
Candeias, festa em tributo à Mãe
de Deus e comemorada no dia 02
de fevereiro todos os anos no município de Arraias, em Tocantins,
onde se colocam nas portas das
residências candeias ou velas em
sinal de fé a Nossa Senhora das
Candeias.

SUMÁRIO: Prólogo Apresentação Introdução 1. Os caminhos
metodológicos da pesquisa, entre
outros temas abordados.

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO 1.
DIVERSIDADE, BELEZA E POLISSEMIA DAS EXPRESSÕES DE FÉ
DO POVO, ENTRE OUTROS TEMAS
ABORDADOS.

AUTOR: UILMER RODRIGUES XAVIER DA CRUZ
PÁGINAS: 204
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/21
PESO: 0,255
ISBN: 9788546218424

AUTOR: JOAQUIM FRANCISCO
BATISTA RESENDE
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/21
PESO: 0,320
ISBN: 9786558403951

Ciências Humanas / Geografia

comercial@editorialpaco.com.br
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ETNOMATEMÁTICA E SEUS PROCESSOS COGNITIVOS
Implicações à formação de professores

HISTÓRIA DAS MULHERES, RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADES EM GOIÁS

PESQUISAS EM EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIVERSIDADE
Pesquisas em educação, inclusão e diversidade, é uma obra
organizada por autores mestres
e doutores renomados na área de
educação, que tem como principal tema os diferentes aspectos
que configuram a diversidade na
educação nos tempos atuais. A
discussão impressa é sobre esses
aspectos (filosóficos, políticos e
pedagógicos) estabelecem relação
com o processo de inclusão na
educação.

Esta obra reflete sobre o que constitui uma ação pedagógica etnomatemática. Essa indagação fomenta
reflexões acerca da definição e da
ação pedagógica etnomatemática,
assim como da necessidade de,
em contextos escolares inseridos
na Educação do Campo, haver uma
percepção dos processos cognitivos mobilizados culturalmente e,
um diálogo entre os saberes culturais e os saberes científicos.

História das Mulheres, Relações
de Gênero e Sexualidades em Goiás, apresenta pesquisas focadas
nas Histórias das Relações de
Gênero, Sexualidades e Mulheres,
considerando a região de Goiás.
Com abordagens teóricas e metodológicas diversas, os autores
buscam imprimir perspectivas
diversas de maneira que contribuam para a construção e renovação
do tema no meio acadêmico.

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Introdução 1. Fundamentos para
pensar a educação do campo: etnomatemática e processos cognitivos 2. Aprendizagem significativa
em processos de formação de
professores, entre outros temas
abordados

SUMÁRIO: Apresentação Todas
as vidas que viveram em Goiás
importam Prefácio Abertura Sobre
o futuro da liberdade acadêmica,
entre outros temas abordados.

SUMÁRIO: A DIVERSIDADE LINGUÍSTICA PRESENTE NA FRONTEIRA PONTA PORÃ/BR E PEDRO
JUAN CABALLERO/PY VALORIZAÇÃO DAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENTRE OUTROS
TEMAS ABORDADOS.

AUTOR: LUCÉLIDA DE FÁTIMA
MAIA DA COSTA
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/21
PESO: 0,210
ISBN: 9786558400523

AUTOR: ANA CAROLINA EIRAS
COELHO SOARES
PÁGINAS: 580
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: AGO/21
PESO: 1,05
ISBN: 9786558404811

AUTOR: REINALDO DOS SANTOS
PÁGINAS: 316
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/21
PESO: 0,460
ISBN: 9786558404941

Ciências Humanas / Educação
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O INDIVÍDUO ABSTRATO

O INUMANO E A EDUCAÇÃO

Subjetividade e estranhamento em Marx

Problemas colocados à educação a partir
do pensamento de Michel Foucault e Giorgio Agamben

O indivíduo abstrato: subjetividade
e estranhamento em Marx breve
ensaio de filosofia marxista, traz
um tema complexo, buscando analisar o conceito de subjetividade,
considerando o contexto contemporâneo e a perspectiva marxista.
A análise busca a partir do conceito de estranhamento em Marx,
investigar a reação desse conceito
ao modo de vida capitalista, e a
ideia de “indivíduos abstratos”.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução
1. Estranhamento e abstração.
O trabalho abstrato.Trabalho e
estranhamento: a “perda do objeto” Estranhamento e carências: a
“transferência de passividade”. O
trabalho vivo e a “pobreza absoluta” do trabalhador Reificação e
mercado, entre outros temas.
AUTOR: VINÍCIUS DOS SANTOS
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/21
PESO: 0,245
ISBN: 9786558405818

Ciências Humanas / Filosofia

O inumano e a educação: problemas colocados à educação a partir
do pensamento de Michel Foucault
e Giorgio Agamben, busca discutir
as problemáticas que envolvem a
chamada produção do inumano,
considerando os processos educacionais e o desenvolvimento da
vida moderna.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução 1.
Norma e exceção: poder, violência
e direito 2. Processos sociais de
normalização e anormalização: a
produção do anormal a partir de
Michel Foucault 3. Biopolítica: a
politização da via nua 4. Guerra
civil: estado de exceção, racismo e
educação Conclusão Referências

AUTOR: DAVI DA COSTA ALMEIDA
PÁGINAS: 428
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: SET/21
PESO: 0,650
ISBN: 9786558400653
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O ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO AOS ALUNOS
COM DEFICIÊNCIA VISUAL EM
ESCOLAS PÚBLICAS E CENTROS
ESPECIALIZADOS
O processo de ensino aprendizagem

A obra O atendimento educacional
especializado aos alunos com deficiência visual em escolas públicas
e centros especializados, levando
em consideração o processo de
ensino aprendizagem, tem caráter
descritivo e qualitativo e tem como
principal objetivo analisar como se
criou, desenvolveu e como funciona Atendimento Educacional
Especializado oferecido aos alunos
da cidade Boa Vista - RO no período de 2017.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO CAPÍTULO 1: MARCO INTRODUTÓRIO,
entre outros temas abordados.
AUTOR: VALÉRIA DOS SANTOS
SOUZA
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/21
PESO: 0,160
ISBN: 9786558401513
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APROXIMANDO UNIVERSIDADE E
ESCOLA

ESTIGMA SOCIAL DO LUGAR

Ensino de histórias e culturas indígenas

A obra Estigma social de lugar,
apresenta ao leitor temática sobre
a construção de identidade nos
espaços urbanos periféricos, onde
rege a desigualdade social, o modo
de vida precário, além dos desafios
de se ter acesso aos direitos básico como saúde e educação. A obra
relaciona a construção dessas
identidades muitas vezes descaracterizadas em seus espaços, os
aspectos socio-históricos, com a
constituição de lugar e metrópole.

A obra Aproximando universidade
e escola: ensino de histórias e
culturas indígenas, tendo como
principal mote atividades desenvolvidas no projeto de extensão do
curso de História da Universidade Federal da Grande Dourados
(UFGD), busca apresentar aos
leitores e as instituições de ensino,
o importante papel do povo indígena na história do Brasil e que aos
poucos foi apagado e negligenciado.
SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO CAPÍTULO 1 INTERFACES ENTRE
ENSINO/PESQUISA/EXTENSÃO:
A FUNÇÃO DO HISTORIADOR, O
ENSINO DE HISTÓRIA E A TEMÁTICA INDÍGENA, ENTRE OUTROS
TEMAS ABORDADOS.
AUTOR: ÉDER DA SILVA NOVAK
PÁGINAS: 232
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/21
PESO: 0,310
ISBN: 9786558406549

Ciências Humanas / Educação

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO CAPÍTULO 1 – CARAPICUÍBA: ASPECTOS
HISTÓRICOS E FORMAÇÃO SOCIAL O aldeamento indígena e os
processos de ocupação do espaço,
entre outros temas abordados.

AUTOR: RICARDO ANTONIO MARCUSSO
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/21
PESO: 0,245
ISBN: 9786558405313

Ciências Humanas / Sociologia
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A TEOLOGIA DE GESTÃO, NEOPENTECOSTALISMO E A NOVA
CLASSE MÉDIA
Um estudo de caso

A Teologia de Gestão, Neopentecostalismo e a Nova Classe Média:
Um estudo de caso, analisa a partir da perspectiva teórica de Weber, os elementos que constituem
as características coletivas da
manifestação religiosa do neopentecostalismo. Esse estudo parte
dos fluxos e da gestão da vivência
religiosa dos membros da Igreja
Sara Nossa Terra, destacando
alterações presentes no contexto
neopentecostal contemporâneo.
SUMÁRIO: PREFÁCIO INTRODUÇÃO 1. APROXIMAÇÃO DO OBJETO
DE ESTUDO 1. Max Weber: teoria
e método no âmbito da pesquisa
sobre o neopentecostalismo, entre
outros temas abordados.
AUTOR: JOSÉ ROBERTO ALVES
LOIOLA
PÁGINAS: 364
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/21
PESO: 0,430
ISBN: 9786558405337
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PALAVRAS ALÉM DOS LIVROS

UMA TORÇÃO NO COMUNISMO

LITERATURA NEGRO-BRASILEIRA ESCRITA
POR MULHERES

Ontologia, Hermenêutica e Política em
Vattimo

Palavras além dos livros: literatura
negro-brasileira escrita por mulheres” é uma obra que reúne trabalhos relevantes de pesquisadores/colaboradores que contribuem
para a reflexão sobre a diversidade
nas obras escritas, sobretudo, por
mulheres negras. Trata-se de uma
importante contribuição para a
discussão sobre a “pluralidade de
perspectiva” na literatura.

Uma torção no comunismo: ontologia, hermenêutica e política em
Vattimo, é uma obra pautada em
pesquisas realizadas pelo autor,
também direcionado pelos estudos
do filósofo italiano Vattimo, que
tem como um de seus objetivos
dissertar e analisar a importância do pensiero debole (metáfora
usada filósofo italiano para falar
sobre a pós-modernidade) e sua
dimensão política, baseado na tese
do chamado comunismo hermenêutico de Marx.

SUMÁRIO: Apresentação 1. “Quando eu não tinha nada o que comer,
em vez de xingar eu escrevia”:
memória social, literatura negra e
ensino de história em perspectiva,
entre outros temas abordados.

AUTOR: MIRIAN CRISTINA DOS
SANTOS
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/21
PESO: 0,260
ISBN: 9786558403784

Ciências Humanas / Antropologia

SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO À
brisa do Pensiero Debole... INTRODUÇÃO 1. A RELAÇÃO ENTRE VERDADE E POLÍTICA, entre
outros temas abordados.
AUTOR: MAURÍCIO SANDRO DE
LIMA MOTA
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/21
PESO: 0,270
ISBN: 9786558405146

Ciências Humanas / Filosofia

comercial@editorialpaco.com.br

UBERLÂNDIA EM IMAGENS
A obra Uberlândia em imagens, de
autoria de Pâmela Aparecida Vieira
Simão, é resultado de uma pesquisa investigativa que tem como
tema central a cidade de Uberlândia. Os capítulos que seguem
estampam fotos antigas dos principais espaços públicos da cidade
de Uberlândia, material produzido
pelo fotógrafo Ângelo Naguetti.
SUMÁRIO: Apresentação A CIDADE
E O FOTÓGRAFO: PRODUÇÃO E
CIRCULAÇÃO DAS IMAGENS DE
ÂNGELO NAGUETTINI 1º CAPÍTULO Usos e Apropriações da produção fotográfica de Ângelo Naguettini na/pela cidade Prática, entre
outros temas abordados.

AUTOR: PÂMELA APARECIDA VIEIRA SIMÃO
PÁGINAS: 256
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/21
PESO: 0,310
ISBN: 9786558405917
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SIGNIFICADOS DA DIVERSIDADE

RACISMO TERRITORIAL

Cidade e cultura na América Espanhola

O planejamento urbano tem um problema
de raça?

Significados da Diversidade:
CIDADE E CULTURA NA AMÉRICA
ESPANHOLA, tem como objetivo
apresentar aos leitores, características, contextos referentes a
organização urbana e diversidade
cultural na América Latina.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO A
IMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO NA AMÉRICA ESPANHOLA A
FORMAÇÃO DE UMA SOCIEDADE
URBANA ASPECTOS DA VIDA
URBANA CONCLUSÃO BIBLIOGRAFIA

É fato de que na maioria das cidades brasileiras, quanto mais nos
afastamos das regiões centrais,
mais a população escurece sob o
ponto de vista da cor da pele, este
padrão não é fruto do acaso, mas
sim das consequências de séculos de escravização e de políticas
públicas higienistas e territorialmente segregadoras.
SUMÁRIO: Prefácio Apresentação
Introdução Parte I Capítulo 1. Considerações históricas sobre o processo de segregação da população
negra no Brasil Parte II Capítulo 2.
A região do grande ABC Capítulo 3.
São Bernardo do campo: questões
territoriais e raciais, entre outros
temas abordados.

AUTOR: LUIZ RICARDO MICHAELSEM CENTURIÃO
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/21
PESO: 0,245
ISBN: 9786558406471

AUTOR: ARAMIS HORVATH GOMES
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/21
PESO: 0,185
ISBN: 9786558400844

Ciências Humanas / História
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MEMÓRIA, CULTURA MATERIAL E
SENSIBILIDADE
Estudos em homenagem a Pedro Paulo
Funari

Cultura material e sensibilidade
estudos em homenagem a Pedro
Paulo Funari, é uma obra organizada que tem como objetivo
celebrar a vida de um dos principais arqueólogos brasileiros
e professor titular da Unicamp
Pedro Paulo Funari, considerando
seus importantes estudos sobre
a cultura material e sua vasta
produção acadêmica com caráter
interdisciplinar.
SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
PARTE 1. DEPOIMENTOS Construindo a sensibilidade: minha
memória com o Professor Pedro
Paulo Funari, entre outros temas
abordados.
AUTOR: ALEXANDRE GUIDA NAVARRO
PÁGINAS: 596
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: OUT/21
PESO: 0,950
ISBN: 9786558404859
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A PRODUÇÃO DA EXISTÊNCIA E
RESISTÊNCIA DA CLASSE CAMPONESA
Uma análise fenomenológica de suas lutas
contra a lógica do capital

A produção da existência e resistência da classe camponesa: Uma
análise fenomenológica de suas
lutas contra a lógica do Capital, é
resultado de pesquisa realizada
com a classe camponesa no estado de Mato Grosso e se propõem
analisar a produção em grande
escala da classe camponesas.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO CAPÍTULO I A PRODUÇÃO DA EXISTÊNCIA
CAMPONESA E A IDENTIDADE DO
CORPO-PRÓPRIO EM SEU ESPAÇO
1.1. Camponês e camponesa: o ser
em sua experiência vivida e situada, entre outros temas abordados.

AUTOR: CRISTIANO APOLUCENA
CABRAL
PÁGINAS: 260
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/21
PESO: 0,350
ISBN: 9786558406891

Ciências Humanas / Filosofia

GESTÃO ESCOLAR

A BNCC NO FAZER DOCENTE

Entre a escola que temos e a escola que
queremos

Propostas de trabalho para o ensino de
matemática da Educação Infantil ao Ensino
Fundamental

Gestão escolar: entre a escola que
temos e a escola que queremos,
é uma obra que analisa a importância dos diretores de escola
como gestores educacionais, além
de considerar o papel de lideres que devem exercer, de modo
que, contribuam eficientemente
para mudanças significativas no
sistema educativo e na organização escolar, elevando assim sua
qualidade.

O objetivo principal desta obra
é uma reflexão-crítica sobre as
características do trabalho docente no ensino de Matemática,
considerando a Educação infantil
e o Ensino Fundamental, de modo
que, apresenta a problemática
sobre os objetos de conhecimento
e habilidades utilizados pelos profissionais de educação no processo
de aprendizagem.

SUMÁRIO: PREFÁCIO INTRODUÇÃO CAPÍTULO 1: CONCEPÇÕES
DE LIDERANÇAS NOS CONTEXTOS
ORGANIZACIONAIS CAPÍTULO 2: O
PERFIL DO DIRETOR COMO LÍDER
NA GESTÃO ESCOLAR, ENTRE
OUTROS TEMAS ABORDADOS.

SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO A
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E O ENSINO DA MATEMÁTICA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO
INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL: O QUE PODE EXISTIR
PARA ALÉM DA PRESCRIÇÃO?
ENTRE OUTROS TEMAS.

AUTOR: AFONSO NKUANSAMBU
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/21
PESO: 0,185
ISBN: 9786558407188

AUTOR: JÓNATA FERREIRA DE
MOURA
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/21
PESO: 0,200
ISBN: 9786558404224

Ciências Humanas / Educação
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A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL EM
FOCO
HISTÓRIA, CULTURA E INSTITUIÇÕES

A independência do Brasil em foco:
história, cultura e construção, é
uma análise sobre o processo de
independência ocorrido no Brasil,
assim como a complexidade desse
acontecimento, baseando-se na
influência e poder das antigas
províncias que se constituíram no
período do Oitocentos.
SUMÁRIO: PREFÁCIO INTRODUÇÃO 1. AS INSTITUIÇÕES DE
MEMÓRIA OITOCENTISTAS NO
CONTEXTO DE CONSTRUÇÃO
NACIONAL 2. O BRASIL DE 1822
E SUAS FLORESTAS: RECURSOS
SILVESTRES, ENERGIA E POSICIONAMENTOS GLOBAIS, ENTRE
OUTROS TEMAS ABORDADOS.

AUTOR: FLAVIO JOSÉ GOMES
CABRAL
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/21
PESO: 0,260
ISBN: 9786558404408

Ciências Humanas / História

COMO AVALIAR A ATENÇÃO DO
TDAH

DESAFIOS EDUCACIONAIS CRIATIVOS

Como avaliar TDAH, é um compilado baseado em pesquisas científicas, teses e testes realizados
acerca do Transtorno Déficit de
Atenção e Hiperatividade (TDAH),
considerando a importância de se
conhecer esse Transtorno e suas
particularidades, assim como, a
necessidade de ter profissionais
competentes que saibam diagnosticá-lo.

Desafios educacionais criativos,
destaca as experiências obtidas
por docentes a partir da inovação
tecnológica, associada ao contexto
educacional, assim como a inserção de alguns hábitos de lazer
(como jogos, por exemplo) e o
dinamismo nas atividades docentes. Os autores buscam apresentar
a relevância de atividades digitais,
dinâmicas e descontraídas na
construção de desafios educacionais criativos, além de alertar
para o dinamismo no processo de
formação de professores.

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO 1.
Transtorno do déficit de atenção e
hiperatividade 1.1 Epidemiologia
1.2 Etiologia e neurobiologia 1.3
Diagnóstico 1.4 Tratamento 2.
Justificativa 3. Objetivo 4. Método 4.1 Participantes 4.2 Local
4.3 Materiais, entre outros temas
abordados.
AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO
CARNEIRO BARBOSA
PÁGINAS: 52
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/21
PESO: 0,085
ISBN: 9786558405429

Ciências Humanas / Educação

comercial@editorialpaco.com.br

SUMÁRIO: 1. Iniciando a conversa
2. Transversalidade como eixo propositivo 3. Contemporaneidade:
juventudes e seus cenários, entre
outros temas abordados.
AUTOR: MARIO AUGUSTO PIRES
POOL
PÁGINAS: 124
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: NOV/21
PESO: 0,175
ISBN: 9786558406013
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PASSIO PERPETUAE ET FELICITATIS (PAIXÃO DE PERPÉTUA E
FELICIDADE)
Passio Perpetuae et Felicitatis:
Paixão de Perpétua e Felicidade,
se apresenta como uma narrativa
sobre a vida e o percurso de Víbia
Perpétua, Felicidade, padre Saturo
e alguns outros companheiros,
recontando o drama que viveram
e a perseguição sofrida por sua
fé e por não apoiares,o Império
Romano.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO CAPÍTULO 1 TEORIA DOS POLISSISTEMAS CAPÍTULO 2 SISTEMA
DAS PRIMEIRAS PERSEGUIÇÕES
ANTICRISTÃS 2.1 Sistema das
perseguições religiosas no Antigo
Testamento, no Novo Testamento
e na Igreja Primitiva, entre outros
temas abordados.
AUTOR: GILSON MAGNO DOS
SANTOS
PÁGINAS: 240
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/21
PESO: 0,280
ISBN: 9786558407225

Ciências Humanas / História

CATARINA JULIANA
Uma sacerdotisa africana e sua sociedade
de culto no interior de Angola (Século XVIII)

Catarina Juliana, uma sacerdotisa
africana e sua sociedade de culto
no interior de Angola – Sec. XVIII,
se apresenta como um estudo
etno-histórico sobre a sociedade
ritualística formada na década de
1740 no interior da Angola (então
sobre domínio português), liderada
pela ex-escrava e sacerdotisa africana Catarina Juliana. O objetivo
principal da obra é descrever e
analisar através de estudo comparado as práticas ocultistas de
Catarina e sua sociedade durante
esse período.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução
1. De Luanda a Ambaca: a Angola
de Catarina Juliana, entre outros
temas abordados.
AUTOR: DANIEL PRECIOSO
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/21
PESO: 0,200
ISBN: 9786558406051
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (2ª
EDIÇÃO)
Teoria e Prática

A obra Resolução de Problemas:
Teoria e Prática, agora em sua
segunda edição, apresenta uma
grande contribuição à área de Educação Matemática, uma vez que,
por meio de um estudo inovador,
aborda aspectos teóricos e práticos a respeito da Resolução de
Problemas.
SUMÁRIO: PREFÁCIO DA 1ª EDIÇÃO PREFÁCIO DA 2ª EDIÇÃO
INTRODUÇÃO PARTE I – ASPECTOS TEÓRICOS 1. UMA ABORDAGEM HISTÓRICA DA RESOLUÇÃO
DE PROBLEMAS 2. ENSINO-APRENDIZAGEM-AVALIAÇÃO DE
MATEMÁTICA: POR QUE ATRAVÉS
DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS?
ENTRE OUTROS TEMAS ABORDADOS
AUTOR: NORMA SUELY GOMES
ALLEVATO
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/21
PESO: 0,290
ISBN: 9786558407300
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NEGRITUDE EM TEMPO DE CÓLERA
Relações étnico raciais no Brasil contemporâneo

Negritudes em tempo de cólera:
relações raciais no brasil contemporâneo, apresenta um debate
completo acerca das relações de
poder que se surgiram no período
do Brasil colônia. De modo que as
reflexões expostas em cada capítulo por cada autor, são reflexos da
sociedade atual que se ampara em
reflexões pontuais, que passam
pela estrutura social caracterizada
pela exclusão e estigmatização dos
negros na sociedade.
SUMÁRIO: Apresentação Prefácio 1. Formação de professores
na perspectiva quilombola, entre
outros temas abordados.

AUTOR: SIMONE DE FREITAS
CONCEIÇÃO SOUZA
PÁGINAS: 112
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/21
PESO: 0,150
ISBN: 9786558401025
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FERROVIAS DO AGRONEGÓCIO

TEMPOS REMOTOS

Avaliação das políticas públicas e privadas
do sistema ferroviário brasileiro

Ensino de História e a Pandemia de Covid-19

A obra Ferrovias do agronegócio:
avaliação das políticas públicas
e privadas do sistema ferroviário
brasileiro apresenta como se deu o
processo de privatização das ferrovias no Brasil, a partir da análise
de políticas públicas e privadas
que subsidiaram a reestruturação
do sistema ferroviário.

Tempos remotos: ensino de história e a pandemia do Covid-19, traz
a partir da reunião de diferentes
textos, uma importante reflexão
a respeito das experiências com
o ensino de história no período da
pandemia da Covid-19.

SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO
INTRODUÇÃO PARTE I PERIODIZAÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO E
FLUIDEZ TERRITORIAL. Periodização do sistema ferroviário e a organização do território brasileiro.
Eventos anteriores à implantação
das ferrovias, entre outros temas
abordados.

SUMÁRIO: Apresentação Se, um
dia, 2020 terminar: Reflexões
sobre ensino remoto e aprendizagem digital O que a História pode
ensinar em tempos de pandemia?
Olhares sobre as destruições e
intervenções em estátuas História
Pública e práticas pedagógicas:
experiências transformadoras no
projeto História em Quarentena A
epidemia em uma universidade
Amazônica, entre outros temas
abordados.

AUTOR: VITOR PIRES VENCOVSKY
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/21
PESO: 0,260
ISBN: 9786558403692

AUTOR: IVAN LIMA GOMES
PÁGINAS: 232
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/21
PESO: 0,310
ISBN: 9786558406884

Ciências Humanas / Geografia

comercial@editorialpaco.com.br

Ciências Humanas / Educação

399

Ciências Humanas

PRÁTICAS E PESQUISAS DE ALUNOS E DOCENTES DO CURSO DE
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
IFMT CAMPUS JUÍNA
Práticas e pesquisas de alunos e
docentes do curso de licenciatura
em Matemática IFMT campus Juína, trata-se de uma coletânea, desenvolvida a partir de atividades de
ensino e pesquisa, por professores
que compõem o Gecim, grupo de
pesquisa do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso do Sul.

O CAMINHO DAS ÁGUAS
Políticas públicas e tecnologias sociais de
convivência com o semiárido brasileiro

Políticas Públicas e Tecnologias
Sociais de Convivência com o
Semiárido Brasileiro, aborda,
considerando contextos distintos,
resultados importantes de pesquisas realizadas a respeito da
institucionalização das tecnologias
de convivência com o semiárido, e
as relações estabelecidas com o
poder público.

SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA COM A EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS: ANÁLISE DA
DISCIPLINA DE MATEMÁTICA DOS
CURSOS DO IFMT, ENTRE OUTROS
TEMAS ABORDADOS.

SUMÁRIO: Introdução Capítulo I:
sertanejos e sertanejas e a coprodução com o semiárido: um
aprendizado histórico Capítulo II:
o regime sociotécnico do combate à seca Capítulo III: a asa e as
tecnologias de convivência com
o semiárido, entre outros temas
abordados.

AUTOR: JEFFERSON BENTO DE
MOURA
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/21
PESO: 0,320
ISBN: 9786558406099

AUTOR: RAFAEL SOUSA RODRIGUES
PÁGINAS: 304
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/22
PESO: 0,500
ISBN: 9786558404323
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OPERAÇÃO CONDOR, OPERAÇÕES
COM DOR
Conexões repressivas em região de fronteira

Esta obra contribui para entender
o panorama da Operação Condor,
realizada nos anos de 1970, por
meio de minuciosa análise sobre
os aspectos histórico-políticos, as
relações internacionais, a força
operacional que manteve a Operação ativa na extrema fronteira
entre o Brasil e a Argentina. A
pesquisa entende o Terrorismo
de Estado não como terror generalizado, ou seja, que alcançava
todos os setores sociais, todos os
habitantes do país.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução 1.
Operação Condor 2. O “Pacto do
Cone Sul” 3. Fronteira e conexões
na/de fronteira,, entre outros temas abordados.
AUTOR: SABRINA STEINKE
PÁGINAS: 280
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/22
PESO: 0,370
ISBN: 9786558400691
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E SOCIEDADE

A FORMAÇÃO CONTINUADA E A
DIVERSIDADE NA SALA DE AULA

A coletânea História da Educação,
Memória e Sociedade apresenta
pesquisas e produções desenvolvidas por historiadores e historiadoras integrantes de grupos de pesquisa ligados à área de História da
Educação, os quais fazem parte do
Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal
da Grande Dourados (UFGD).

A obra A formação continuada
e a diversidade na sala de aula,
apresenta aos leitores reflexões
sobre diversidade e práticas pedagógicas, e o quão desafiante tem
sido para professores lidarem com
essa realidade em sala de aula e
no processo de ensino, de maneira
que é notável o quanto essa questão não pode ser ignorada.

SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO PREFÁCIO Vindo de dourados/MS: um
livro que há de durar a vida inteira
PARTE I História da educação e
memória: Reflexões teórico-metodológicas 1. MEMORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LA ESCUELA, entre
outros temas abordados.

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO MARCO
TEÓRICO O professor e a formação continuada As necessidades
formativas A diversidade em
sala de aula A comunicação e a
importante relação entre professor e aluno, entre outros temas
abordados.

AUTOR: ROSEMEIRE DE LOURDES
MONTEIRO ZILIANI
PÁGINAS: 436
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: JAN/22
PESO: 0,640
ISBN: 9786558406969

AUTOR: TÂNIA MARA DE ALMEIDA
SOARES
PÁGINAS: 64
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/22
PESO: 0,085
ISBN: 9786558405610
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O (RE)INVENTAR DE PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS COM AS TECNOLOGIAS DIGITAIS EM TEMPOS DE
PANDEMIA
Da educação básica ao ensino superior

O (Re)inventar de Práticas Pedagógicas com as Tecnologias
Digitais em Tempos de Pandemia:
Da Educação Básica ao Ensino
Superior, é resultado de pesquisas
e relatos feitos por pesquisadores
e professores, considerando suas
experiências, esforços e iniciativas
a cerca do aprendizado no período da pandemia do coronavírus,
levando em conta os desafios
enfrentados.
SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO PREFÁCIO CAPÍTULO 1. EDUCAÇÃO
4.0 E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ENTRE OUTROS TEMAS.
AUTOR: ADRIANA APARECIDA DE
LIMA TERÇARIOL
PÁGINAS: 428
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/22
PESO: 0,780
ISBN: 9786558407096

Ciências Humanas / Educação

401

Ciências Humanas

GRAMSCI E A GEOPOLÍTICA
Um debate sobre poder e território

Gramsci e a geopolítica: um debate sobre poder e território, é uma
obra referência a respeito do tema
Geopolítica e Relações Públicas,
tendo como principal objetivo
divulgar a noção de Geopolítica, a
partir da narrativa e reelaboração
do tema, pelo olhar do filósofo
italiano Antonio Gramsci.
SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO PREFÁCIO INTRODUÇÃO Divisão dos
capítulos CAPÍTULO 1 A GÊNESE
DA GEOPOLÍTICA E SEU IMPACTO NA HISTÓRIA MUNDIAL 1. A
ascensão do fascismo na Itália
e a tradutibilidade pelas “lentes
de Gramsci” 2. A geopolítica em
Rudolf Kjellén e a tradição escandinava, entre outros temas abordados.
AUTOR: ÉRIKA LAURINDA AMUSQUIVAR
PÁGINAS: 276
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/22
PESO: 0,370
ISBN: 9786558408185
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IMPACTOS DO PROEJA NA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS E NA
EMPREGABILIDADE
A visão de egressos do IFPI campus Piripiri

A obra Impactos do Proeja na
continuidade dos estudos e na
empregabilidade: a visão de egressos do IFPI campus Piripiri, como
o próprio título indica, trata dos
impactos do Proeja no seguimento
dos estudos e na capacidade que
um indivíduo tem de conseguir e
se manter num emprego.
SUMÁRIO: Apresentação Introdução 1. Políticas públicas, educação
profissional e o proeja 2. Avaliação
de políticas públicas e o Proeja
3. Metodologia e procedimentos
da pesquisa, entre outros tetmas
abordados.

AUTOR: CLENILSON DE SOUSA
SUCUPIRA
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/22
PESO: 0,265
ISBN: 9786558408208
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NOSTALGIA DA LUZ
As inquietações da história, da memória e
do tempo presente

A obra Nostalgia da luz: As inquietações da história, da memória
e do tempo presente, apresenta
análise, com aparato histórico, relacionando cinema e história. Para
tal, o autor utiliza o filme Nostalgia da Luz, do cineasta Patrício
Guzmán, traçando paralelo com a
memória construída ao longo da
ditadura militar chilena. A partir
da história do filme, o autor reflete
sobre a história, considerando as
memórias do passado narrado,
com o tempo presente no país.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução Capítulo 1. O Chile recente: do golpe
de 1973 ao estallido social Capítulo
2. O Filme Nostalgia da Luz, entre
outros temas abordados.
AUTOR: SAMUEL TORRES BUENO
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/22
PESO: 0,265
ISBN: 9786558408383
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UM BURRO QUE PASSA

SINDICATO, CRISE E REVOLUÇÃO

GOTAS DE FÉ

Lições práticas, de uma pessoa igual a
você, que alcançou várias aprovações em
concursos públicos

Os sindicatos de trabalhadores da educação
básica em Sergipe e a fragmentação sindical no Brasil contemporaneo

Família

A obra Um burro que passa: lições
práticas de uma pessoa igual a
você, que alcançou várias aprovações em concursos públicos,
de Waldemar A. Tassara Júnior,
apresenta uma série de métodos,
técnicas e estratégias que auxiliam o concurseiro a alcançar a
sua tão sonhada aprovação em
concursos públicos.

Em Sindicato, crise e revolução o
autor faz um percurso histórico
sobre o sindicalismo docente da
educação básica em Sergipe e
aprofunda a discussão apresentando entrevistas realizadas entre
2012 e 2015, período em que o
autor realizou extensa pesquisa de
campo, principalmente em Aracaju, com trabalhadores da educação
envolvido no movimento sindical
sergipano, analisando a história regional em relação às lutas
nacionais.

SUMÁRIO: Capítulo 1. Por que você
deve acreditar em mim? Capítulo
2. É isso que você realmente quer?
Capítulo 3. Não se vence a guerra
sem antes passar por várias batalhas, entre outros temas abordados.

AUTOR: WALDEMAR ANTONIO
TASSARA JÚNIOR
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/22
PESO: 0,185
ISBN: 9786558405832
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SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO.
DOCENTES, MANTER ATIVOS OS
INSTRUMENTOS DE LUTA! ENTRE
OUTROS TEMAS ABORDADOS.

AUTOR: LUIZ CARLOS GALETTI
PÁGINAS: 356
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: MAR/22
PESO: 0,520
ISBN: 9786558407164
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A obra Gotas de fé: família, de
Antonio Carlos Nascimento dos
Santos, é o resultado de apresentações realizadas pelo autor num
programa de rádio comunitária
da cidade de Matinhos, litoral do
Paraná. Nele, o autor apresentava
mensagens baseadas na Palavra
de Deus, orações e canções evangélicas.
SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO INTRODUÇÃO FAMÍLIA: UM PROJETO DE DEUS O SENHOR GUARDA
A CASA O HOMEM E SEU CARÁTER SEM DEUS ORIENTANDO OS
FILHOS PREPARANDO OS FILHOS
FILHOS OBEDIENTES, ENTRE OUTROS TEMAS ABORDADOS.

AUTOR: ANTONIO CARLOS NASCIMENTO DOS SANTOS
PÁGINAS: 64
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/22
PESO: 0,085
ISBN: 9786558404996
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COMPREENSÃO, HISTÓRIA, CONTINGÊNCIA

GENEALOGIA DA FAMÍLIA AMARAL

Ensaios sobre Heidegger e a Hermenêutica

História milenar de heroísmo, fé cristã e
empreendedorismo

O livro Compreensão, história,
contingência: ensaios sobre
Heidegger e a Hermenêutica, de
Gaetano Chiurazzi, apresenta uma
série de ensaios que tratam de
três temas centrais: compreensão,
história e contingência, os quais
são conceitos fundamentais para o
estudo da hermenêutica filosófica
e da filosofia heideggeriana.
SUMÁRIO: PREFÁCIO NOTA DO
AUTOR COMPREENSÃO INDECIFRABILIDADE E COMPREENSÃO
RADICAL 1. Um “Gavagai” cósmico 2. Diagrama da verdade e
diagrama do desejo: Frege e Freud
3. Graus de decifração: a “compreensão radical” A HIPÓTESE
DO SENTIDO, entre outros temas
abordados
AUTOR: GAETANO CHIURAZZI
PÁGINAS: 280
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/22
PESO: 0,370
ISBN: 9786558408765
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SUMÁRIO: 1. Origem dos Amaral
2. Do grande rei aos Amaral 3.
Santa Rainha Isabel de Portugal 4.
O nascimento do Reino de Portugal 5. O último rei de Portugal: D.
Manoel II 6. O brasão dos Amaral
7. Os maiores reis católicos 8.
Os Amaral na colônia portuguesa: Brasil. 9. Tributo à Joanna
Thereza Simões do Amaral 10.
A descendência de Alenquer 11.
Ramificação do coronel Calombé
12. Ramificação do Major Amaral
– Antônio Ildefonso, entre outros
temas abordados.

RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE O
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DAS CIÊNCIAS NATURAIS E
A CULTURA CIENTÍFICA PARA A
FORMAÇÃO DO PROFESSOR
A obra Relação existente entre o
processo ensino-aprendizagem
das ciências naturais e a cultura
científica, para a formação do professor, por Davi José Vasconcelos
Fróes, aborda as questões educacionais, com enfoque no ensino-aprendizagem de professores.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO 1. Exposição do problema 2. Pergunta
central 3. Perguntas específicas 4. Objetivo geral 5. Objetivos
específicos 6. Justificativa 1.
MARCO TEÓRICO 1. O processo
ensino-aprendizagem e teorias
desenvolvimentistas 2. Educação
e cultural, entre outros temas.

AUTOR: JOAQUIM ROBERTO AMARAL LIRA
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/22
PESO: 0,185
ISBN: 9786558408291

AUTOR: DAVI JOSÉ VASCONCELOS
FRÓES
PÁGINAS: 272
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/22
PESO: 0,330
ISBN: 9786558409090
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REPENSANDO A ESCRITA

A partir da análise de textos produzidos por alunos do ensino médio, o livro Repensando a escrita,
de Magali Lopes Endruweit, investiga minuciosamente as dimensões da escrita, apresentando uma
perspectiva de escrita com foco na
enunciação, bem como revelando
as expressões de autoria de quem
escreve.
SUMÁRIO: Capítulo 1. A escrita e
o ato inaugural da ciência linguística; Capítulo 2. Uma presença
constante: a escrita na escola;
Capítulo 3. Em busca de uma
teoria da enunciação na/da escrita;
Capítulo 4. Uma proposta metodológica para a análise da enunciação escrita; Capítulo 5. O jogo
entre sujeito e língua: análises da
enunciação escrita
AUTOR: MAGALI LOPES
PÁGINAS: 236
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/22
PESO: 0,310
ISBN: 9786558409236
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A CÉSAR O QUE É DE DEUS
Contribuições De Bento XVI Para A Construção De Uma Economia Católica

O livro A César o que é de Deus:
contribuições de Bento XVI para
a construção de uma economia
católica, de Bruno Fernandes
Dantas Mamede, aborda a relação
entre as práticas político-econômicas e a religião, considerando as
interferências do Magistério e de
intelectuais católicos acerca desse
assunto, sobretudo as contribuições de Joseph Ratzinger-Bento
XVI.
SUMÁRIO: CAPÍTULO I. BREVE
HISTÓRICO DO PENSAMENTO
ECONÔMICO CATÓLICO DE SANTO
TOMÁS DE AQUINO A JOSEPH
RATZINGER; 1. O Pensamento Econômico Escolástico e a Segunda
Escolástica; 1.1 O desenvolvimento
europeu dos séculos XI a XIII.
AUTOR: BRUNO FERNANDES
DANTAS
PÁGINAS: 344
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/22
PESO: 0,410
ISBN: 9786558409229
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MEMÓRIA VIVA E INTERATIVIDADE (VOL. 5)
Testemunhos Atuais Sobre Nelson Werneck
Sodré

Este volume é estruturado em
cinco capítulos, reúne artigos de
pesquisadores e admiradores
de Nelson Werneck Sodré, que
buscaram contemplar assuntos da
atualidade e de grande relevância
para a sociedade, de forma clara
e objetiva, com a memória de Nelson Sodré e a suas contribuições.
Contribuindo assim, para fomentar
a busca pelo saber e pensamento
social.
SUMÁRIO: Capítulo 21. Avanços
no espinhoso diálogo entre cristianismo e comunismo: os perigos
do anticristianismo e do anticomunismo.

AUTOR: OLGA SODRÉ (ORG.)
PÁGINAS: 108
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/22
PESO: 0,160
ISBN: 9786558408697
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O ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO AOS ALUNOS
COM DEFICIÊNCIA VISUAL EM
ESCOLAS PÚBLICAS E CENTROS
ESPECIALIZADOS
O Processo De Ensino Aprendizagem

A obra O atendimento educacional
especializado aos alunos com deficiência visual em escolas públicas
e centros especializados, levando
em consideração o processo de
ensino aprendizagem, tem caráter
descritivo e qualitativo e tem como
principal objetivo analisar como se
criou, desenvolveu e como funciona Atendimento Educacional
Especializado oferecido aos alunos
da cidade Boa Vista - RO no período de 2017.

RACISMO E SUAS FRONTEIRAS

O VOO DO ÍCARO

Perspectivas Acerca Do Refúgio

A Internacionalização Das Construtoras
Brasileiras Durante A Ditadura Empresarial-Militar (1968-1988)

A obra Racismo e suas fronteiras:
perspectivas a cerca do refúgio,
destaca a problemática envolvendo
contexto do refúgio pela perspectiva de inteligibilidade do racismo.
SUMÁRIO: CAPÍTULO 1. REFÚGIO
E RACISMO: UM OLHAR PELA
CHAVE DE INTELIGIBILIDADE DO
RACISMO DE ESTADO. 1. Racismo
de Estado: o nexo entre soberania
e biopolítica; 2. Refúgio, racismo
de Estado e estado de exceção:
algumas considerações; 3. O
racismo de Estado e a sociedade
biopolítica: a gestão do deslocamento migratório forçado

SUMÁRIO:CAPÍTULO 1: MARCO
INTRODUTÓRIO. Justificativa, CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO
AUTOR: ANGELA MÁRCIA COSTA
PEREIRA (ORG.)
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/21
PESO: 0,62
ISBN: 9786558401513
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AUTOR: ANDRESSA MACIEL
CORRÊA
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/22
PESO: 0,200
ISBN: 9786558409076
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A obra faz um estudo sobre o caráter de classe e o impacto histórico
da ditadura militar no Brasil, com
foco na atuação das empreiteiras
brasileiras no exterior no período
de 1964 a 1988, analisando como
esses grupos econômicos se
beneficiaram do sistema autoritário, se organizando politicamente
para expandir as suas operações,
começando pelos Estados Unidos.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO A internacionalização das empreiteiras
brasileiras durante a ditadura. Demanda empresarial e apoio estatal
ao processo de internacionalização
das construtoras brasileiras ao
longo da ditadura

AUTOR: PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/22
PESO: 0,320
ISBN: 9786558409014
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
NO SÉCULO XXI
Desafios E Tendências

O livro Gestão de Recursos Humanos no século XXI: desafios e
tendências, organizado por Wesley
Ricardo S. Freitas, reúne textos
que tratam das novas abordagens
da gestão de recursos humanos,
considerando a perspectiva estratégica do negócio e a perspectiva
humana.
SUMÁRIO: PREFÁCIO. DO FORDISMO À INDÚSTRIA 4.0: FAZENDO
UM BALANÇO PARA SEGUIR EM
FRENTE ECONOMIA CIRCULAR E
INDÚSTRIA

AUTOR: WESLEY RICARDO DE
SOUZA FREITAS (ORG.)
PÁGINAS: 112
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/22
PESO: 0,150
ISBN: 9786558407324
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