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C onvidamos você a conhecer o Catálogo Acadêmico da 
Cortez Editora, fruto dos compromissos sociais que a 

Editora mantém há décadas e também fruto das muitas ino-
vações que têm sido desenvolvidas por nossa equipe, bus-
cando sempre oferecer ao leitor o que temos de melhor e de 
mais atual.
Nossos autores são reconhecidos no país e no exterior e o 
repertório de títulos aqui apresentado é referência nas Ciên-
cias Ambientais, nas Ciências da Linguagem, nas Ciências 
Sociais, na Educação, na Fonoaudiologia, na Literatura In-
fantil e Juvenil, na Psicologia e no Serviço Social.

Para além dessas áreas, nosso Catálogo revela um percur-
so editorial comprometido com os Direitos Humanos, razão 
pela qual esse tema é também merecedor de grande desta-
que entre nossos títulos.
No conjunto, o Catálogo é uma obra que revela o sentido de 
outra obra.
Trabalhamos com a convicção de que autores consagrados 
e também novos autores têm no universo de suas pesqui-
sas, de seus estudos e de seus projetos, perguntas e res-
postas que interessam à sociedade como um todo.  
Portanto, o sentido de nossa obra é o de contribuir para que 
o livro continue sendo o grande instrumento de emancipa-
ção social, o portador das questões essenciais que se tor-
naram bens culturais da humanidade, sem distinções.
Por tudo isso, este Catálogo confirma que Cortez Editora é
comprometida com a educação. Os títulos aqui, à disposi-
ção do leitor, a todos convidam ao universo maravilhoso da
pesquisa e da leitura.

Boa consulta.

APRESENTAÇÃO
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CIÊNCIAS DA LINGUAGEM

AMBIENTES DIGITAIS: 
reflexões teóricas e 
práticas

DENISE BÉRTOLI BRAGA

Coleção Trabalhando com...  
na escola vol. 6

152 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2011-0

A obra trata de um dos mais impor-
tantes temas para o contexto escolar 
no século XXI, o uso pedagógico das 
Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (TICs), colocando-o no centro 
do interesse do professor das mais 
diversas áreas.

ANÁLISE LINGUÍSTICA: 
afinal, a que se refere?

MARIA AUXILIADORA BEZERRA E 
MARIA AUGUSTA REINALDO

Coleção Leituras Introdutórias  
em Linguagem 

96 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2006-6

A obra apresenta de maneira didática, 
com argumentos consistentes e farta 
exemplificação, o que significa o ter-
mo “análise linguística” no interior do 
campo de estudos da linguagem. 

COERÊNCIA, 
REFERENCIAÇÃO E 
ENSINO

MôNICA MAGALhãES CAvALCANTE, 
vALDINAR CUSTóDIO FILhO E 
MARIZA ANGÉLICA PAIvA BRITO

Coleção Trabalhando com... na 
escola vol. 7

NO PRELO

As discussões teóricas e as propos-
tas de atividades sobre questões re-
lativas ao ensino de leitura e produ-
ção de textos, associadas aos proces-
sos referenciais, à intertextualidade e 
à argumentação, colaboram para re-
pensar o ensino, enfatizando a abor-
dagem textual-discursiva.

COMPREENSÃO  
DA GRAMÁTICA (A)

TALMY GIvóN

Tradução de Maria Angélica Furtado 
da Cunha, Mário Eduardo Martelotta 
e Filipe Albani

Coedição Editora da UFRN

488 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2007-3

Este livro aborda o papel da linguagem 
humana na construção que o homem 
faz de seu mundo. Com base em análi-
ses de diversas línguas, o autor pro-
põe modelos de mapeamentos cogni-
tivos dos elementos do universo dos 
indivíduos (nomes) e das ações-
-eventos (verbos). O livro destina-se, 
assim, a todos aqueles que procuram 
entender os processos envolvidos no 
uso sociocomunicativo da língua.

INTRODUÇÃO  
À HISTORIOGRAFIA  
DA LINGUÍSTICA
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RONALDO DE OLIvEIRA BATISTA

120 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2132-2

O livro aborda as perspectivas histo-
riográficas de tratamento dos estu-
dos sobre a linguagem. Considera di-
retrizes teórico-metodológicas de 
autores reconhecidos no campo da 
Historiografia da Linguística, como 
Konrad Koerner e Pierre Swiggers.

MORFOLOGIA HISTÓRICA

MáRIO EDUARDO vIARO (ORG.)

NO PRELO

Conhecer o passado da língua portu-
guesa é um grande desafio. A Lin-
guística Moderna do século XX dedi-
cou-se a descrever e explicar as lín-
guas, muitas vezes, sem o auxílio da 
história. No entanto, na década de 
1980 renasce o interesse pela Eti-
mologia, pela Linguística Diacrônica 
e pela Filologia. 

REFERENCIAÇÃO:  
teoria e prática

MôNICA M. CAvALCANTE E SILvANA 
M. CALIXTO DE LIMA (ORGS.)

256 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2009-7

Este livro trata do fenômeno da refe-
renciação, à forma como os indiví-
duos usam as palavras e expressões 
para nomear os elementos e proces-
sos de seu entorno sociocultural. 

CIÊNCIAS SOCIAIS

COR DO TEMPO QUANDO 
FOGE (A). Crônicas 
1986-2013

BOAvENTURA DE SOUSA SANTOS

NO PRELO

São reunidos neste livro artigos de 
opinião, crônicas e comentários que 
ao longo dos últimos vinte e sete 
anos o autor publicou em jornais e re-
vistas portugueses e brasileiros. São 
textos de vária índole, uns maiores, 
outros menores, uns mais analíticos,  
outros mais normativos, uns sobre 
temas nacionais, outros sobre temas 
internacionais ou globais.

DIREITOS HUMANOS, 
DEMOCRACIA E 
DESENVOLVIMENTO 

BOAvENTURA DE SOUSA SANTOS E 
MARILENA ChAUI

136 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2137-7

Este livro teve origem na concessão 
do grau de Doutor Honoris Causa ao 
Professor Boaventura de Sousa Santos 
pela Universidade de Brasília em 2012. 
A saudação, a cargo de Marilena Chaui, 
salienta que “a obra inovadora de Boa-
ventura de Sousa Santos abre pers-
pectivas e horizontes inéditos para a 
compreensão de nosso presente.” O 
texto de Boaventura é a versão revista 

e ampliada da sua palestra de aceita-
ção do grau. O livro conta ainda com 
prefácio do Professor José Geraldo 
Sousa Junior, ao tempo Reitor da Uni-
versidade de Brasília (2008-2012), 
que presidiu a cerimônia de outorga do 
título.

DOUTRINA DE 
SEGURANÇA NACIONAL E 
O “MILAGRE ECONÔMICO” 
(1969/1973) (A)

CARLOS GIANNAZI

216 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2035-6

O Brasil tem discutido cada vez mais 
as consequências danosas do golpe 
civil militar de 1964, que só teve o seu 
término oficial em 1985, com a eleição 
de Tancredo Neves. Este livro apresen-
ta uma contribuição significativa para 
aqueles que querem aprofundar os co-
nhecimentos sobre essa parte da his-
tória do país, ao colocar em relevo a 
Doutrina de Segurança Nacional.
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IMPERIALISMO GLOBAL 
(O): teorias e consensos

FLávIO BEZERRA DE FARIAS

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 48

128 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2019-6

Este livro critica as teorias do impe-
rialismo global na sua configuração 
atual. Aborda esta experiência tanto 
para orientar a práxis de resistência, 
quanto para encontrar uma alternati-
va àquela configuração socioeconô-
mica opressora, como uma totalida-
de concreta. 

SE DEUS FOSSE UM 
ATIVISTA DOS DIREITOS 
HUMANOS

BOAvENTURA DE SOUSA SANTOS

168 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2062-2

Nesta obra, o autor centra-se nas difi-
culdades e contradições enfrentadas 
pelos direitos humanos quando con-
frontados com movimentos que rei-
vindicam presença da religião na es-
fera pública.  Propõe uma aliança en-
tre as diferentes teologias da liberta-
ção existentes em diferentes reli-
giões e concepções contra-hegemô-
nicas de direitos humanos. 

SOCIOLOGIA DOS 
MOVIMENTOS SOCIAIS

MARIA DA GLóRIA GOhN

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 47

128 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2023-3

Este livro objetiva contribuir para a 
construção do campo de estudo da 
Sociologia dos Movimentos Sociais. 
Focaliza as práticas e ações coleti-
vas de determinados movimentos 
sociais capturando a natureza do as-
sociativismo civil e seu significado 
em termos de processos de mudan-
ças sociais.

EDUCAÇÃO

AFETIVIDADE  
E LETRAMENTO  
NA EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS – EJA 

SÉRGIO ANTôNIO DA SILvA LEITE 
(ORG.)

232 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2021-9

Este livro analisa o processo de media-
ção pedagógica na EJA, tomando-se 
como referência os conceitos de afeti-
vidade e letramento. Assume-se que o 
processo de alfabetização deve ser di-
recionado para as práticas sociais de 
leitura e escrita, sendo que a relação 
professor-aluno é profundamente 
marcada pela questão da afetividade.

ALUNO INCLUÍDO NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA (O): 
avaliação e permanência 
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MARCOS CEZAR DE FREITAS

Coleção Educação & Saúde vol. 9

120 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2016-5

O livro aborda os processos de inclu-
são que estão em andamento na 
educação básica. Apresenta uma vi-
são crítica do processo levando em 
consideração o ponto de vista do alu-
no incluído.

DA RELAÇÃO COM  
O SABER ÀS PRÁTICAS 
EDUCATIVAS

BERNARD ChARLOT

Coleção Docência em Formação – 
Série Saberes Pedagógicos  

288 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2050-9

Neste livro, Charlot trabalha questões 
antropológicas, epistemológicas e 
sociais que aprofundam e atualizam 
sua teoria e coloca ênfase nas práti-
cas educativas, nas questões  e deba-
tes que permeiam o cotidiano da es-
cola. A proposta fundamental deste 
livro é trazer a teoria da relação com o 
saber para ajudar a compreender as 
contradições presentes nas práticas 
educativas.

DE CRIANÇAS A ALUNOS: 
a transição da Educação 
Infantil para o Ensino 
Fundamental

FLávIA MILLER NAEThE MOTTA

192 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2135-3

O livro aborda o cenário atual de reor-
ganização da educação básica e os 
processos que se instituíram na pas-
sagem da educação infantil para os 
primeiros anos da educação funda-
mental, analisando a dinâmica de 
adaptação da criança em questão.

EDUCAÇÃO EM DIREITOS 
HUMANOS E FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES(AS)

ILIANA PAULO, MARCELO ANDRADE,  
MARIA DA CONSOLAÇãO LUCINDA, 
SUSANA SACAvINO, vERA MARIA 
CANDAU E vIvIANE AMORIM

Coleção Docência em Formação – 
Série Saberes Pedagógicos  

232 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2117-9

O livro pretende analisar as principais 
dimensões e implicações da integra-
ção da perspectiva da educação em 
Direitos Humanos nos processos de 
formação inicial e continuada de pro-
fessores. Apresenta aspectos teóri-
co-metodológicos desta temática e 
assinala desafios atuais que os edu-
cadores estão chamados a enfrentar.

EDUCAÇÃO SUPERIOR: 
espaço de formação  
em Direitos Humanos

AIDA MARIA MONTEIRO SILvA (ORG.)

Coleção Educação em Direitos 
humanos vol. 5

240 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2057-8

Nesta obra os/as autores/as buscam 
refletir sobre o contexto histórico dos 
direitos humanos, como podemos 
trabalhar esses conteúdos nas áreas 
do ensino, pesquisa e extensão, con-
templando a diversidade como cate-
goria de respeito às diferenças nas 
suas múltiplas dimensões.
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FILOSOFIA NO ENSINO 
MÉDIO

ANTôNIO JOAQUIM SEvERINO

NO PRELO

Este livro apresenta uma proposta 
educativa, direcionada para os estu-
dantes do Ensino Médio e compro-
missada com a tarefa fundamental da 
formação integral de sua personalida-
de. Formação vista como a irrenunci-
ável vontade utópica de lhes explici-
tar pedagogicamente o sentido de 
sua existência, subsidiando-os na 
compreensão do lugar que eles ocu-
pam na realidade histórica de seu 
mundo.

INCLUSÃO EDUCACIONAL 
DE ALUNOS COM  
SURDEZ: concepção  
e alfabetização

Ensino Fundamental –  
1º Ciclo

MáRCIA hONORA

NO PRELO

O livro tem como objetivo levar ao pro-
fessor do Ensino Fundamental I um 
completo entendimento da inclusão 
de alunos surdos nas salas de aula re-
gulares. Trata-se de uma publicação 
inovadora e que leva ao professor os 
conhecimentos teóricos e atividades 
que facilitarão o processo de aprendi-
zagem de seus alunos, respeitando 
sua língua materna, a Libras, e seu 
acesso à Língua Portuguesa.

INGRESSO NA ESCRITA 
E NAS CULTURAS DO 
ESCRITO (O): seleção  
de textos de pesquisa

EMILIA FERREIRO

Tradução de Rosana Malerba

488 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2029-5

Neste livro, a autora, em parceria com 
diversos pesquisadores, reúne arti-
gos que debatem questões como a 
consciência fonológica, o processo 
de conceituação das crianças, o sen-
tido do conhecimento ortográfico e as 
importantes novidades que a era digi-
tal traz para a escrita.

LADO SÉRIO DA 
BRINCADEIRA (O): um 
olhar para a autoestima 
do educador 

NELSON GONÇALvES

76 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2140-7

A partir das brincadeiras de antiga-
mente, o autor propõe uma reflexão 
sobre o trabalho docente e como está 
a autoestima do educador. Baseado 
em vivências, ele instiga o professor a 
se autoconhecer para desenvolver 
um trabalho mais produtivo com os 
discentes, a despertar suas memó-
rias afetivas da infância, a libertar-se 
das amarras sociais que lhe são im-
postas e a despertar a criança interior 
que todos nós temos.

LINGUAGENS E CULTURAS 
INFANTIS

ADRIANA FRIEDMANN

184 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2131-5

O livro apresenta manifestações mul-
ticulturais de crianças e grupos infan-
tis a partir de brincadeiras, expres-
sões plásticas, imagens, narrativas 
etc. Tomando como referência a An-
tropologia da Infância, é feita uma in-
cursão reflexiva e sensível aos uni-
versos expressivos das crianças. 
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MISTIFICAÇÃO 
PEDAGÓGICA (A): 
realidades sociais e 
processos ideológicos 
na teoria da educação 

BERNARD ChARLOT

Coleção Docência em Formação – 
Série Saberes Pedagógicos  

416 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2079-0

Publicado em 1975 e traduzido no 
Brasil em 1979, este livro é um clássi-
co da literatura sobre Educação. Esta 
edição conta com nova tradução e 
prefácio atual do autor. O livro redefi-
ne temas como cultura, infância e 
educação, esboçando uma pedagogia 
social para outra sociedade, mais jus-
ta e mais humana.

ORALIDADE E 
ALFABETIZAÇÃO:  
uma nova abordagem  
da alfabetização  
e do letramento

CLAUDEMIR BELINTANE

224 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2030-1

Este livro retoma o campo do letra-
mento e da alfabetização, enfatizan-
do a importância da função poética e 
das habilidades linguageiras orais no 
ensino da escrita, sobretudo na tran-
sição entre Educação Infantil e Ensi-
no Fundamental.  

PEDAGOGIA NARRATIVA

IvOR GOODSON

Tradução de Kristina Michelle 
Speakes

NO PRELO

Texto aborda a importância das narra-
tivas de situações concretas no pro-
cesso de formação pedagógica e de 
estruturação de repertórios educa-
cionais inovadores.

PERCEBER DE QUEM 
ESTÁ NA ESCOLA SEM 
DISPOR DA VISÃO (O)

ELCIE F. SALZANO MASINI 

Coleção Educação & Saúde vol. 10

144 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2131-5

Este livro põe o leitor em contato com 
pessoas com deficiência visual por 
meio de relatos, dados históricos, in-
formações de autoridades no assun-

to e recortes de pesquisas. Assinala a 
relevância de investigar este tema na 
realidade brasileira, com o reconheci-
mento de autoridades da comunidade 
acadêmica e, assim, estabelece mais 
um sistema de apoio para trabalhos 
com seres humanos. 

PRÁTICAS DE 
ALFABETIZAÇÃO  
NA EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS

SOLANGE GOIS DE SOUZA E RAQUEL 
DA SILvA ROChA

136 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2053-0

Este livro é inspirado na experiência 
acumulada em processos de forma-
ção de educadores na alfabetização 
de jovens e adultos que por diferen-
tes motivos não puderam se alfabeti-
zar na idade certa.  O objetivo é res-
paldar  educadores colocando-os de 
encontro com diversas situações do 
dia a dia das sala de alfabetização.  
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PROJETOS  
BEM-SUCEDIDOS DE 
EDUCAÇÃO EM VALORES

MARIA SUZANA DE STEFANO 
MENIN, PATRICIA UNGER RAPhAEL 
BATAGLIA E JULIANA APARECIDA 
MATIAS ZEChI (ORGS.)

280 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2130-8

O livro aborda experiências educacio-
nais levadas a efeito em escolas pú-
blicas que se tornaram paradigmas 
de sucesso, fazendo um contraponto 
às imagens e falas que apostam na 
inviabilidade dessa escola.

PSICOMOTRICIDADE: 
teoria e prática.  
Da escola à aquática

JOCIAN MAChADO BUENO

536 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2058-5

O livro apresenta um mapeamento 
amplo e de forma didática sobre a ci-
ência da Psicomotricidade, com a in-
tenção de sintetizar em uma única 
obra importantes conteúdos da psi-
comotricidade e de sua prática,  tanto 
no solo quanto no meio aquático, e 
suas diferentes intervenções, desde 
a escola e os meios educacionais até 
os meios terapêuticos.

BIBLIOTECA BáSICA  
DE ALFABETIZAÇãO  
E LETRAMENTO – BBAL  

O objetivo primeiro da Biblio-
teca Básica de Alfabetização 
e Letramento é oferecer aos 
professores dos anos iniciais 
da educação básica, espe-
cialmente os que trabalham 
com crianças de seis a oito 
anos de idade, um ponto de 
referência em seu catálogo.
Por ponto de referência en-
tendemos uma Biblioteca Bá-
sica identificada com a alfa-
betização e o letramento em 
suas múltiplas faces, que 
ofereça subsídios concretos 
para o leitor refletir critica-
mente, mas tomando como 
ponto de partida a necessida-
de básica de compreender o 
que é e como se faz.
Para além da dimensão ope-
racional e metodológica, ca-
racterística fundamental da 
Biblioteca Básica de Alfabeti-
zação e Letramento, esse 
ponto de referência será tam-
bém constituído por títulos 
de natureza mais reflexiva 
sobre outras questões que 
permeiam as práticas de alfa-
betização e os diversos letra-
mentos, como por exemplo a 
alfabetização matemática, 
científica e tecnológica.
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ALFABETIZAR LETRANDO 
COM A LITERATURA 
INFANTIL

FáBIO CARDOSO DOS SANTOS E 
FABIANO MORAES

176 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2115-5

Com a intenção específica de trazer à 
tona sugestões de letramento literá-
rio para crianças em processo de alfa-
betização, os autores traçam consi-
derações sobre a especificidade do 
texto literário e da literatura infantil e, 
consequentemente, do letramento li-
terário e da riqueza dos diálogos en-
tre gêneros do discurso presentes 
nas obras; apresentam a trajetória da 
literatura infantil (da gênese aos tem-
pos atuais), destacando nas ativida-
des propostas a reinvenção da lingua-
gem na constituição dos universos 
lúdicos e oníricos de contos e poe-
mas destinados a crianças.

ALFABETIZAR LETRANDO 
COM A TRADIÇÃO ORAL

LENICE GOMES E FABIANO MORAES

184 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2114-8

No livro os autores se propõem a con-
tribuir com a formação e com as práti-
cas do professor no que tange ao pro-
cesso de alfabetização e às práticas 
de letramento com gêneros da oratu-
ra (provérbios e fábulas; parlendas e 
cantigas; mitos e adivinhas; lendas e 
contos tradicionais). Para tanto, con-
ceitua o termo oratura destacando a 
importância do respeito à fala do alu-
no no processo de alfabetização e le-
tramento visando à constituição de 
sua cidadania; aborda os aspectos lú-
dicos concernentes a alguns gêneros 
da oratura como pontos favoráveis ao 
seu uso nos processos de alfabetiza-
ção e letramento.

ALFABETIZAR LETRANDO 
NA BIBLIOTECA ESCOLAR 

FABIANO MORAES, EDUARDO 
vALADARES E MARCELA 
MENDONÇA AMORIM

176 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2113-1

Neste livro, tomando por foco a pro-
posta de alfabetizar letrando na bi-
blioteca escolar e nas salas de leitu-
ras, os autores questionam a concep-
ção de biblioteca como lugar de silên-
cio, defendendo-a como espaço críti-
co em que as diversas vozes se fa-
çam ouvir, propondo atividades com 
poesia e canção; conceituam letra-
mento informacional, respaldando a 

função educacional e ressaltando o 
aspecto público desse espaço em 
sua relação com a comunidade e com 
os demais espaços urbanos.

NA TRILHA DA GRAMÁTICA: 
conhecimento linguístico 
na alfabetização  
e letramento

LUIZ CARLOS TRAvAGLIA 

328 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2112-4

A obra apresenta exemplos de práti-
cas de análise linguística, com o ob-
jetivo de, desde cedo, levar os alu-
nos a refletirem, de forma contextu-
alizada e dinâmica, sobre a sua lín-
gua materna. Os vários tipos de re-
flexão linguística que serão incenti-
vados levam ao desenvolvimento de 
capacidades e habilidades relativas 
ao reconhecimento da língua como 
um objeto que pode ser manipulado 
pelo indivíduo e também como um 
instrumento de interação.
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ALFABETIZAÇÃO DIGITAL

LUIZ FERNANDO GOMES

NO PRELO

ALFABETIZAÇÃO  
EM HISTÓRIA

TERESA J. LUPORINI E ANA C. URBAN 

NO PRELO

ALFABETIZAÇÃO 
MATEMÁTICA: o que é  
e como fazer?

vANESSA MORETI 

NO PRELO

ASPECTOS COGNITIVOS 
NA ALFABETIZAÇÃO  
E LETRAMENTO

MARIA ESTELA CAMPELO 

NO PRELO

CONSTRUINDO 
PROPOSTAS DE LEITURA 
PARA OS ANOS INICIAIS

CLÉCIO BUNZEN 

NO PRELO

ESCRITA, REESCRITA E 
REVISÃO NA PRODUÇÃO 
DE TExTO NOS ANOS 
INICIAIS

SANDOvAL NONATO GOMES-SANTOS 

NO PRELO

SABERES POPULARES 
EM ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO

REGINA LEITE GARCIA 

NO PRELO

PSICOLOGIA

PSICODIAGNÓSTICO 
INTERVENTIVO: evolução 
de uma prática

SILvIA ANCONA-LOPEZ (ORG.)

240 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2064-6

O psicodiagnóstico interventivo cons-
titui-se hoje numa prática consolida-
da. Visa promover um maior envolvi-
mento dos pais e possibilita que as 
crianças compreendam parte de seus 
conflitos afetivos. Trata-se, pois, de 
um processo que pode se completar 
em si mesmo, dispensando, muitas 
vezes, a necessidade de psicoterapia 
posterior. 

SERVIÇO SOCIAL

DESTRUIÇÃO EM MASSA: 
geopolítica da fome

JEAN ZIEGLER

Tradução de José Paulo Netto

336 págs. 1ª edição (2013)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-2028-8

Este livro é muito mais que um retrato 
fiel das condições de vida dos conde-
nados da terra ou uma vigorosa de-
núncia do papel funesto desempenha-
do, em todo mundo, pelas corporações 
transnacionais no agro. Trata-se de 
uma obra rigorosa que demonstra o 
caráter destrutivo do modelo de agri-
cultura capitalista monopolista que es-
tá em curso em todo mundo e que, no 
Brasil, chamamos de agronegócio.

ExPRESSÕES DA 
POBREZA NO BRASIL: 
análise a partir das 
desigualdades regionais
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SAFIRA BEZERRA AMMANN

192 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2060-8

Em razão do acentuado destaque ob-
tido pelo gênero feminino na pesqui-
sa de campo, maioria dentre provedo-
res dos lares e respondentes dos 
questionários, a autora antes de es-
crever este livro, tomou a decisão de 
realizar uma série de entrevistas com 
mulheres provenientes de bairros 
pesquisados. A eleição destas seguiu 
aproximadamente os critérios de 
amostragem da pesquisa global. Den-
tre as aludidas entrevistas, Safira se-
lecionou duas para constar deste tex-
to, por retratarem de maneira mais 
viva e contundente a problemática 
das classes trabalhadoras e por re-
presentarem lições de autenticidade, 
de coragem e de clamor por justiça 
social.

GLOBALIZAÇÃO, 
CORRELAÇÃO DE FORÇAS 
E SERVIÇO SOCIAL

vICENTE DE PAULA FALEIROS

288 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2111-7

Trata das relações entre globalização, 
serviço social e prática profissional na 
perspectiva da correlação de forças, 
de fortalecimento de poder dos domi-
nados e sujeitos de direitos dos servi-
ços sociais. Aprofunda a discussão da 
atuação profissional nas condições 
de mercadorização capitalista global, 

de agravamento das desigualdades e 
de precarização do trabalho.

IMPERIALISMO GLOBAL 
(O): teorias e consensos

FLávIO BEZERRA DE FARIAS

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 48

128 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2019-6

Este livro critica as teorias do imperia-
lismo global na sua configuração atu-
al. Aborda esta experiência tanto para 
orientar a práxis de resistência, quan-
to para encontrar uma alternativa à 
configuração socioeconômica opres-
sora, como uma totalidade concreta. 

NOVO SINDICALISMO  
NO BRASIL: histórico  
de uma desconstrução

TEONES FRANÇA

216 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2031-8

O livro trata centralmente das princi-
pais razões que teriam levado o cha-
mado “novo” sindicalismo à crise na 
década de 1990. A desconstrução, 
presente no título, se refere ao fato da 
análise abarcar as polêmicas entre as 
correntes internas da CUT.

POBREZA E SERVIÇO 
SOCIAL: diferentes 
concepções e 
compromissos políticos

LUANA SIQUEIRA

320 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2059-2

Este livro percorre o tema da pobreza 
nos trazendo as diferentes concep-
ções que embasam a compreensão 
deste fenômeno e suas implicações 
para o Serviço Social. Sua preocupa-
ção não é apenas conceitual, mas 
fundamentalmente chamar a atenção 
para que as diferentes maneiras de 
compreender a pobreza revelam com-
prometimentos políticos e perspecti-
vas de classe distintas.
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POLÍTICA EM GYÖRGY 
LUKÁCS (A)

RANIERI CARLI

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 49

112 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2024-0

Este livro é uma análise da obra da ma-
turidade do filósofo György Lukács, 
especialmente no que diz respeito à 
política. Apresenta uma polêmica en-
tre as ideias defendidas por Lukács 
em confronto com as de outros filóso-
fos no que concerne às categorias 
que perfazem a dialética interna da 
política.

SAÚDE E SERVIÇO 
SOCIAL NO CAPITALISMO: 
fundamentos  
sócio-históricos

MARIA INêS SOUZA BRAvO

192 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2118-6

Este livro traz uma contribuição im-
prescindível para o entendimento da 
saúde e das práticas profissionais 
nesta área, especialmente do Serviço 
Social, a partir das condições econô-
micas sociais, políticas e culturais 
historicamente determinadas, numa 
perspectiva de totalidade. A autora to-
ma como ponto de partida a dinâmica 
das relações sociais capitalistas e de 
seu corolário ideopolítico.

SERVIÇO SOCIAL: 
resistência e 
emancipação?

JOSÉ FERNANDO SIQUEIRA DA SILvA

280 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2034-9

Com esta obra de excelente nível – 
amplamente informada e fundamen-
tada, ademais de corajosa, instigante 
e polêmica –, o autor, que há alguns 
anos era uma promessa entre os jo-
vens pesquisadores do Serviço Social 
brasileiro, afirma-se como destacado 
protagonista em nosso cenário aca-
dêmico e profissional.

SERVIÇO SOCIAL E ARTE: 
juventudes e direitos 
humanos em cena

GIOvANE ANTONIO SChERER

192 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2061-5

Neste livro, o autor apresenta, além 
de um denso debate sobre a realidade 
da juventude brasileira e o diálogo 
com os direitos humanos, um estudo 
efetivado com primor e criatividade, 
fundamentado no referencial dialéti-
co crítico.  Além do vigor teórico e das 
contribuições significativas aporta-
das sobre o tema das juventudes e de 
seus direitos, mostra a potencialida-
de do uso da arte para a construção 
do conhecimento e como estratégias 
mediadoras de reflexões.

SERVIÇO SOCIAL, ÉTICA E 
SAÚDE: reflexões para  
o exercício profissional
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MAURíLIO CASTRO DE MATOS

168 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2110-0

O autor tem como preocupação cen-
tral o desvelamento da realidade e 
seus impactos nos serviços de saú-
de, visando defender uma adesão crí-
tica e consciente pelos profissionais 
de Serviço Social aos projetos Ético-
-Político e da Reforma Sanitária. A lei-
tura deste livro chega em um momen-
to conjuntural importante em face 
das manifestações de massa por mu-
danças estruturais.

TEORIA & CRÍTICA  
DOS DIREITOS SOCIAIS:  
o Estado Social e o 
Estado Democrático  
de Direito

CARLOS SIMõES

384 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2116-2

Esta obra interessa aos profissionais 
que atuam no campo dos direitos e 
políticas sociais, no setor estatal e 
privado, assim como aos estudiosos 
da teoria geral dos direitos fundamen-
tais. Expõe os conceitos gerais e es-
pecíficos dos direitos sociais, distin-
guindo-os das diversas formas e limi-
tes em que expressam suas particu-
laridades com rigor técnico.

TRABALHO COM GRUPOS 
EM SERVIÇO SOCIAL (O): 
a dinâmica de grupo 
como estratégia para 
reflexão crítica

CARLOS FELIPE NUNES MOREIRA

152 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2065-3

O trabalho do assistente social com 
grupos e as dinâmicas de grupo tra-
ta-se de instrumento e técnica pro-
fissionais muito difundidos e ainda 
pouco estudados no Serviço Social. 
Neste livro o autor busca, após o res-
gate sócio-histórico desses elemen-
tos em nossa profissão, abordar co-
mo assistentes sociais vêm atuando 
concretamente com tais dimensões 
do exercício profissional em suas vá-
rias faces.

REVISTA SERVIÇO SOCIAL 
& SOCIEDADE  
– ExCLUSIVIDADE  
AO ASSINANTE
IMPORTANTE: EM UMA POLíTICA 
DE vALORIZAÇãO AO ASSINANTE, 
INFORMAMOS QUE OS NúMEROS 
LANÇADOS A PARTIR DE 2013  
NãO SERãO COMERCIALIZADOS  
DE FORMA AvULSA.

n. 113 (jan-mar/2013) 
Proteção social  
e espaços  
sócio-ocupacionais
O tema da proteção social é retomado 
neste número sob diferentes ângu-
los, num momento histórico de crise 
do capitalismo presente de forma glo-
balizada tanto nos países centrais co-
mo nos periféricos.  
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n. 114 (abr-jun/2013) 
Demandas sociais. 
Desafios profissionais 
Este número apresenta artigos que 
problematizam demandas e desafios 
que se colocam para a profissão, quer 
do ponto de vista da pesquisa e do 
aprofundamento de conhecimentos 
que se colocam como fundamento do 
trabalho do assistente social, quer do 
ponto de vista de temáticas que es-
tão presentes no exercício profissio-
nal cotidiano.

n. 115 (jul-set/2013) 
Especial: Área 
Sociojurídica

Esta edição apresenta importantes re-
flexões sobre temas que permeiam o 
cotidiano do Serviço Social na área so-
ciojurídica. Doze anos após a Revista 
n. 67 ter inaugurado a série de núme-
ros especiais, o presente número revi-
sita e avança no debate sobre ques-
tões que se colocam no âmbito da teo-
ria e da prática cotidiana de uma área 
que vem ampliando seus espaços só-
cio-ocupacionais nos anos recentes.   

n. 116 (out-dez/2013) 
Especial: Proteção Social
Este número apresenta um conjunto 
de reflexões e análises acerca da Pro-
teção Social contemporânea, suas 
tendências e desafios num cenário 
de crise capitalista e reconfigurações 
do Estado e das políticas sociais. 

ASSINE ON-LINE:  
www.cortezeditora.com.br  
ou através da Central do Assinante: 
assinatura@cortezeditora.com.br. 
Tel. (11) 3611-9616
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CIÊNCIAS 
AMBIENTAIS

A Educação Ambiental é um proces-
so participativo, na qual o educador 
assume o papel de elemento central 
no processo de ensino/aprendiza-
gem sobre a importância da preser-
vação dos recursos naturais e os 
impactos sofridos com as mudan-
ças ambientais.
A Cortez Editora, preocupada com a 
conscientização ambiental e a pre-
paração de novos agentes transfor-
madores em todos os níveis de en-
sino, publica títulos com um enfo-
que humanístico e científico, inter-
disciplinar, das grandes questões 
ecológico-ambientais. 
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ANTROPOLOGIA 
ECOLÓGICA: um olhar 
materialista sobre as 
sociedades humanas 

WALTER NEvES 

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 59

88 págs. 2ª edição (2002)

ISBN 85-249-0621-9

Este livro permite ao leitor acompa-
nhar de perto a polêmica científica 
instaurada pelas tendências da antro-
pologia ecológica, um olhar materia-
lista sobre as sociedades humanas, 
geralmente desconhecida ou descon-
siderada pela crítica fácil.

AVENTURAS  
DA EPISTEMOLOGIA 
AMBIENTAL: da 
articulação das ciências 
ao diálogo de saberes

ENRIQUE LEFF

136 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1944-2

Esta obra apresenta uma análise crí-
tica das concepções de ambiente a 
que estamos habituados e traz um 
novo conhecimento ambiental. O au-
tor propõe itens para “irrigar” o que 
ele chama de “a terra da epistemolo-
gia do meio ambiente”. 

CIÊNCIA, ÉTICA E 
SUSTENTABILIDADE: 
desafios ao novo século 

MARCEL BURSZTYN (ORG.)

Coedição Unesco

ESGOTADO

COMPLExIDADE 
AMBIENTAL (A) 

ENRIQUE LEFF (COORD.)

Coedição Edifurb

344 págs.  2ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-0976-4

Este livro abre um diálogo de sabe-
res e fertiliza os processos de apren-
dizagem no campo social no qual se 
configuram os sentidos da complexi-
dade ambiental. Os textos decantam 
reflexões e práticas da educação 
ambiental.

DESENVOLVIMENTO E 
NATUREZA: estudos 
para uma sociedade 
sustentável 

CLóvIS CAvALCANTI (ORG.) 

Coedição Fundação Joaquim 
Nabuco

430 págs. 5ª edição (2009)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0572-8

Os autores, conscientes da importân-
cia do ambiente natural para o ser hu-
mano, oferecem estudos e reflexões 
acerca da construção de um modelo 
ecologicamente são de sociedade – 
de modo que se chegue a algo que re-
presente uma forma sustentável, du-
radoura e responsável de progresso.

DISCURSOS 
SUSTENTÁVEIS

ENRIQUE LEFF

296 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1649-6

Esta obra afunda o olhar na intimida-
de da estratégia libertadora da Educa-
ção Ambiental. A edição brasileira, 
além dos textos originais, conta com 
debates e discussões travadas pelo 
autor em diversos países da América 
Latina, especialmente Argentina e 
Brasil.

ECOLOGIA E SOCIALISMO 

MIChEL LöWY 

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 125

96 págs. 1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1151-4

Michel Löwy, neste livro, representa 
uma tentativa original de articular as 
ideias fundamentais do socialismo de 
Marx com os avanços da crítica ecoló-
gica visando o combate por uma nova 
civilização.

ECOPEDAGOGIA E 
CIDADANIA PLANETÁRIA 

FRANCISCO GUTIÉRREZ E CRUZ 
PRADO

144 págs.  3ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2008-0
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Dentro da dimensão pedagógica pro-
posta, talvez seja mais conveniente 
falar de uma pedagogia para a socie-
dade sustentável. Nesse sentido, as 
diferenças culturais de cada povo, 
etnia e a apropriação de suas rela-
ções ecológicas são a base da sus-
tentabilidade.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 
a formação do sujeito 
ecológico

ISABEL CRISTINA DE MOURA 
CARvALhO

Coleção Docência em Formação

256 págs. 6ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1972-5

Este livro contribuirá na formação de 
sujeitos capazes de compreender o 
mundo e agir nele de forma crítica. 
Uma mediação importante na cons-
trução social de uma prática político-
-pedagógica portadora de nova sensi-
bilidade e postura ética, sintonizada 
com a dimensão ambiental. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 
repensando o espaço  
da cidadania

CARLOS F. B. LOUREIRO, PhILIPPE 
P. LAYRARGUES E RONALDO S. 
CASTRO (ORGS.)

264 págs. 5ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1717-2

Este livro trata da responsabilização 
pelos riscos, danos e crimes ambien-
tais, a ampliação dos canais de parti-
cipação política e negociação pela 
normatização coletiva do acesso, e 
como a educação ambiental está li-
dando com essa realidade.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 
utopia e praxis

MARCOS REIGOTA E BáRBARA 
hELIODORA SOARES DO PRADO 
(ORGS.)

Série Cultura, Memória e Currículo 
vol. 8

208 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1435-5

É um livro de encontros e desloca-
mentos na vida cotidiana. Os protago-
nistas narram seus cotidianos, seus 
limites e engajamento na construção 
de uma sociedade justa, democrática 
e sustentável.

EPISTEMOLOGIA 
AMBIENTAL

ENRIQUE LEFF

240 págs. 5ª edição (2010)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0768-5

O autor reúne artigos recentes e iné-
ditos. Trata-se de uma introdução a 
uma série de problemas conceituais, 
teóricos e metodológicos envolvidos 
na busca inter e transdisciplinar para 
a análise e a confrontação prática da 
crise socioambiental contemporânea. 

FLORESTA E A ESCOLA 
(A): por uma educação 
ambiental pós-moderna

MARCOS REIGOTA 

176 págs. 4ª edição (2011)

ISBN 987-85-249-1766-0

Este livro reúne textos voltados para a 
fundamentação pedagógica e política 
de uma educação que tem como prin-
cípio básico a “intervenção cidadã”. 

HISTÓRIA AMBIENTAL 
NO BRASIL: pesquisa e 
ensino 

PAULO hENRIQUE MARTINEZ

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 130

120 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1234-0

Como estudar a História do meio am-
biente na escola e na universidade? 
O autor pretende refletir sobre edu-
cação, cidadania, sustentabilidade 
ambiental e desenvolvimento huma-
no na pesquisa e no ensino de sua 
disciplina.

LIxO: cenários e desafios

MAURíCIO WALDMAN

232 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1624-3

Existe lugar para colocar tanto lixo? 
Reciclagem é de fato uma solução? 
Propondo alternativas para uma vida 
sustentável, este livro nasce como 
obra de referência, leitura indispen-
sável para todo cidadão atento para 
novos caminhos e novas expectati-
vas de mundo.
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MEIO AMBIENTE 
E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES

hELOISA DUPAS PENTEADO

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 13

128 págs. 7ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1604-5

A “cidadania” diz respeito aos direitos 
e deveres do ser humano, à sua digni-
dade, em sociedades que se pautam 
por princípios democráticos de orga-
nização do poder e que comprome-
tem todos os cidadãos entre si, e em 
tomadas de decisões que dizem res-
peito a nossas próprias vidas. 

MEIO AMBIENTE E 
REPRESENTAÇÃO SOCIAL

MARCOS REIGOTA

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 12

96 págs. 8ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1599-4

Em três textos importantes, o autor 
apresenta contribuições atuais sobre 
as questões que envolvem o meio 
ambiente, apontando seus problemas 
e soluções individuais e coletivas que 
suscitam. 

PENSAMENTO COMPLExO, 
DIALÉTICA E EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

CARLOS F. B. LOUREIRO, PhILIPPE 
POMIER LAYRARGUES E RONALDO 
SOUZA DE CASTRO (ORGS.)

216 págs. 2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1134-7

Trata-se de uma contribuição para o 
incipiente processo de reflexão sobre 
as práticas existentes e as possibili-
dades que estão colocadas para, ao 
pensar a realidade de modo comple-
xo, defini-la como uma nova racionali-
dade e um espaço no qual se articu-
lam natureza, técnica, cultura e 
transformação social.

QUESTÃO AMBIENTAL 
E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL: um 
desafio ético-político ao 
Serviço Social

MARIA DAS GRAÇAS E SILvA

256 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1621-2

O trabalho discute a questão ambien-
tal desde uma perspectiva histórica. 
Conclui-se que “a sustentabilidade 
ambiental” é promotora da “insusten-
tabilidade social” em razão da sua su-
bordinação à lógica da acumulação 
capitalista. 

REPENSAR A EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL: um olhar 
crítico

CARLOS FREDERICO BERNARDO 
LOUREIRO, PhILIPPE POMIER 
LAYRARGUES E RONALDO SOUZA  
DE CASTRO (ORGS.)

208 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1502-4

O leitor encontrará um material inova-
dor que o ajudará a compreender a 
educação ambiental crítica e emanci-
patória em seus compromissos com 
as lutas populares, com as institui-
ções públicas e com a transformação 
radical das relações sociais que defi-
nem nosso modo de ser na natureza.

RUMO À 
ECOSSOCIOECONOMIA: 
teoria e prática do 
desenvolvimento 

IGNACY SAChS

Paulo Freire vieira (Org.)

ESGOTADO
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SOCIEDADE E MEIO 
AMBIENTE: a educação 
ambiental em debate

CARLOS FREDERICO LOUREIRO, 
PhILIPPE P. LAYRARGUES E 
RONALDO S. DE CASTRO (ORGS.)

184 págs. 7ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1874-2

Neste cenário de globalização econô-
mica e de fragmentação da vida so-
cial, exige-se uma prática educativa e 
ambientalista que se contraponha ao 
reducionismo pragmático, tecnológi-
co ou comportamental que se inscre-
ve em atividades autoproclamadas de 
Educação Ambiental.

SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL, CONSUMO E 
CIDADANIA

FáTIMA PORTILhO

256 págs. 2ª edição (2010)/ 
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1154-5

Intensificou-se a percepção do im-
pacto ambiental dos padrões de con-
sumo das sociedades. Essa maneira 
de perceber a questão ambiental 
coincide e pode ser explicada pela 
tendência, na teoria social contempo-
rânea, de considerar a cultura de con-
sumo como central para a análise das 
sociedades. 

TRAJETÓRIA E 
FUNDAMENTOS DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

CARLOS FREDERICO B. LOUREIRO

168 págs. 4ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1876-6

Esta obra resgata conceitos estrutu-
rantes das pedagogias críticas e 
emancipatórias, esclarecendo os pon-
tos centrais da educação ambiental 
que busca de modo indissociável a 
transformação das condições objeti-
vas e subjetivas de existência. 
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CIÊNCIAS DA 
LINGUAGEM

A área contempla obras e coleções 
que tematizam a natureza e a com-
plexidade da linguagem humana, 
considerando o instrumental desen-
volvido pela Linguística, pela Semió-
tica, pela Linguística Aplicada e pelos 
Estudos Literários.
As publicações são voltadas para es-
tudantes e professores de gradua-
ção e de pós-graduação das áreas de 
Letras, de Educação e de Ciências da 
Saúde. 
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ALFABETIZAÇÃO: 
método sociolinguístico 
consciência social, 
silábica e alfabética  
em Paulo Freire

ONAIDE SChWARTZ MENDONÇA E 
OLYMPIO CORREA MENDONÇA

152 págs. 2ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1284-9

Apresenta resultados de pesquisas e 
práticas que reinventam a metodolo-
gia da alfabetização de crianças e 
adultos com base na Sociologia e na 
Linguística, associando aos passos 
do Método Paulo Freire atividades di-
dáticas dos níveis pressilábico, silá-
bico e alfabético.

ANÁLISE DE TExTOS  
DE COMUNICAÇÃO

DOMINIQUE MAINGUENEAU 

Tradução de Maria Cecília  
Souza-e-Silva e Décio Rocha

304 págs. 6ª edição ampl. (2013)

ISBN 978-85-249-1952-7 

Nesta obra manteve-se o cuidado de 
um trabalho que inclui grande quanti-
dade de notas para oferecer ao leitor 
um máximo de informação acerca da 
realidade dos textos da mídia e forne-
cer novos exemplos ou adaptar aque-
les propostos pelo autor.

ANÁLISES TExTUAIS 
E DISCURSIVAS: 
metodologia  
e aplicações

JEAN-MIChEL ADAM, UTE 
hEIDMANN E DOMINIQUE 
MAINGUENEAU

Maria das Graças Soares Rodrigues, 
João Gomes da Silva Neto e Luis 
Passeggi (Orgs.)

208 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1666-3

Contribuição relevante para o campo 
dos estudos do texto e do discurso, 
tanto na área específica do estudo da 
Linguagem, quanto nas áreas das Ci-
ências Humanas, Sociais e Aplicadas, 
que lidam diretamente com textos, 
nas suas mais variadas formas.

ARGUMENTAÇÃO E 
LINGUAGEM

INGEDORE G. vILLAÇA KOCh

240 págs. 13ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1686-1

Trata-se de uma obra sobre argumen-
tatividade em Língua Portuguesa. 
Embora se inscreva e defina explicita-
mente no contexto da semântica ar-
gumentativa ou macrossintaxe do 
discurso, traz importantes contribui-
ções para o ensino da língua e a com-
preensão de textos.

COMPREENSÃO  
DA GRAMÁTICA (A)

TALMY GIvóN

Tradução de Maria Angélica Furtado 
da Cunha, Mário Eduardo Martelotta 
e Filipe Albani

Coedição Editora da UFRN

488 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2007-3

Este livro aborda o papel da lingua-
gem humana na construção que o ho-
mem faz de seu mundo. Com base em 
análises de diversas línguas, o autor 
propõe modelos de mapeamentos 
cognitivos dos elementos do univer-
so dos indivíduos (nomes) e das 
ações-eventos (verbos). O livro desti-
na-se a todos aqueles que procuram 
entender os processos envolvidos no 
uso sociocomunicativo da língua.

DA ESCUTA DE TExTOS  
À LEITURA

ÉLIE BAJARD

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 133

120 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1334-1

Este livro mostra como os mediadores 
de leitura abrem os tesouros da litera-
tura a crianças analfabetas. Mostra 
também de que modo situações de 
exploração visual de textos desconhe-
cidos propiciam a construção do códi-
go gráfico e constituem o alicerce da 
formação de leitores autônomos. 
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DA FALA PARA A ESCRITA: 
atividades  
de retextualização

LUIZ ANTôNIO MARCUSChI

136 págs. 10ª edição (2010)/
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0771-5

Este livro apresenta uma visão nova, 
rigorosa e sistemática das relações 
entre fala e escrita, e constrói um 
modelo operacional para o tratamen-
to das estratégias realizadas na pas-
sagem do texto falado para o texto 
escrito. 

DESCOBERTA DA LÍNGUA 
ESCRITA (A)

ÉLIE BAJARD

128 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-2000-4

Encontramos no reconhecido educa-
dor Élie Bajard o parceiro ideal para 
um desafio do tamanho da nossa his-
tória. Sempre enxergamos que o ato 
de aprender se dava também no coti-
diano, e não somente dentro de sala 
de aula. Por isso, acreditamos que to-
do lugar é um espaço educacional e 
que todas as situações são momen-
tos de aprender.

DESVENDANDO OS 
SEGREDOS DO TExTO

INGEDORE G. vILLAÇA KOCh 

Altamente recomendável pela FNLIJ 
2002

168 págs. 7ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0837-8

Nesta obra são examinadas as ativi-
dades de referenciação e as estraté-
gias de progressão textual, bem co-
mo os processos inferenciais envolvi-
dos no processamento dos diferentes 
tipos de anáfora; os recursos de pro-
gressão, de progressão e continuida-
de tópica e o funcionamento dos arti-
culadores textuais.

DISCURSO DA VIOLÊNCIA 
(O): as marcas da 
oralidade no jornalismo 
popular

ANA ROSA FERREIRA DIAS

184 págs. 3ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-0956-6

Trata-se de um estudo sobre a vio-
lência. Mas um estudo sobre as for-
mas como a violência é veiculada 
pela mídia, mais especificamente, 
pela imprensa.

DISCURSO E LEITURA

ENI PULCINELLI ORLANDI

160 págs. 9ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1883-4 

Nesta coletânea emerge uma refle-
xão crítica sobre a leitura segundo a 
teoria da análise do discurso, reali-
zando uma leitura das diversas rela-
ções que permeiam o processo social 
de produção da linguagem. 

ENSINANDO A ESCRITA:  
o processual e o lúdico

LíLIAN C. PASSARELLI

224 págs. 4ª edição rev. e ampl. 
(2004)

ISBN 85-249-1072-0

Este livro traz uma proposta de ensi-
no-aprendizagem de redação já testa-
da em escolas, conciliando o lúdico, a 
interação construtiva e a perspectiva 
teórica da escrita como processo. 

ENSINO E CORREÇÃO  
NA PRODUÇÃO DE TExTOS 
ESCOLARES 

LíLIAN MARIA GhIURO PASSARELLI

304 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1885-8

O livro traz alterações como a da ne-
cessidade de rever o que implica pro-
duzir um texto na escola e por que os 
alunos têm medo do papel em branco.
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ENUNCIAÇÃO E GÊNEROS 
DISCURSIVOS

GUARACIABA MIChELETTI (ORG.)

176 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1436-2

Um livro essencial para o entendi-
mento da questão do vínculo da 
enunciação com os gêneros discursi-
vos. Apresenta análises fundamen-
tais sobre diversos gêneros discursi-
vos, como o publicitário, o ensaio jor-
nalístico e a história em quadrinhos. 

ESCRITA, GÊNERO E 
INTERAÇÃO SOCIAL

ChARLES BAZERMAN

Judith Chambliss hoffnagel e Ângela 
Paiva Dionísio (Orgs.)

216 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1310-5

É uma experiência ainda mais recom-
pensadora ver como cada incremento 
em nosso conhecimento sobre a es-
crita oferece mais profundidade a 
nosso ensino e fornece apoio aos in-
divíduos à medida que se tornam es-
critores e participantes mais comple-
tos no mundo.

ESCRITA INFANTIL (A)

CLáUDIA MARIA MENDES GONTIJO

208 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1430-0

Este livro investiga os processos de 
apropriação da linguagem escrita. 
Trata-se de uma importante referên-
cia para psicólogos, professores al-
fabetizadores e estudiosos da lin-
guagem que se interessam pelos 
processos de apropriação da escrita 
pelas crianças. 

GÊNERO, AGÊNCIA E 
ESCRITA

ChARLES BAZERMAN

Judith Chambliss hoffnagel e Angela 
Paiva Dionísio (Orgs.)

144 págs. 2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1248-1

O autor procura meios para levar o en-
sino de gênero para além de um exer-
cício de formas e a asserção mortal 
da tradição e autoridade para um ex-
pressivo de ações significativas, para 
que os alunos se tornem comprome-
tidos com sua escrita.

GÊNEROS TExTUAIS, 
TIPIFICAÇÃO E INTERAÇÃO

ChARLES BAZERMAN 

Angela Paiva Dionísio e Judith 
Chambliss hoffnagel (Orgs.)

176 págs. 4ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1105-7

Este livro enfoca o debate sobre as 
formas textuais típicas de cada ativi-
dade social. Amplia-se para além das 
fronteiras já conhecidas e recebe 
uma renovação de tratamento não 
apenas teórica, mas temática e meto-
dológica.

GRAMÁTICA: ensino 
plural

LUIZ CARLOS TRAvAGLIA

240 págs. 5ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1681-6

Este livro contribui para que o profes-
sor realize um ensino plural que pos-
sibilite aos alunos a aquisição e/ou o 
desenvolvimento de diversos conhe-
cimentos e habilidades linguísticos 
que lhe deem condições de trabalhar 
com a língua e utilizá-la nas mais va-
riadas situações.

GRAMÁTICA E INTERAÇÃO: 
uma proposta para  
o ensino de gramática

LUIZ CARLOS TRAvAGLIA

248 págs. 14ª edição (2009)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0982-5

A proposta ao ensino de gramática 
produz um quadro de referência que 
orienta o trabalho do professor. Nesse 
quadro relacionam-se tipo de ensino 
de língua, além da questão da avalia-
ção linguística do texto e do discurso.

HIPERTExTO E GÊNEROS 
DIGITAIS: novas formas 
de construção de 
sentido

LUIZ ANTONIO MARCUSChI E 
ANTONIO CARLOS XAvIER (ORGS.)

240 págs. 3ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1556-7

Este livro discute as principais modi-
ficações promovidas nas atividades 
linguístico-cognitivas dos usuários 
com base nas inovações tecnológi-
cas e como essas mudanças afetam o 
processo ensino/aprendizagem da 
língua na escola e fora dela. 
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INTERTExTO ESCOLAR 
(O): sobre leitura, aula  
e redação

SAMIR MESERANI

176 págs. 5ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-0591-9

Esta obra toma por base a teoria da 
intertextualidade para aplicá-la em 
assuntos que importam a todos os ci-
clos e disciplinas: a natureza da lin-
guagem escolar; critérios e tipos de 
leitura e interpretação; tipos de aula e 
redação escolar etc.

INTERTExTUALIDADE: 
diálogos possíveis

INGEDORE G. vILLAÇA KOCh, ANNA 
ChRISTINA BENTES E MôNICA 
CAvALCANTE

168 págs. 3ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-0134-8

A intertextualidade constitui um dos 
temas cujo estudo se têm dedicado 
tanto a Linguística Textual como uma 
série de outras disciplinas. Este livro 
analisa essa necessária presença do 
outro naquilo que dizemos (escreve-
mos) ou ouvimos (lemos).

INTRODUÇÃO  
À HISTORIOGRAFIA  
DA LINGUÍSTICA

RONALDO DE OLIvEIRA BATISTA

120 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2132-2

O livro aborda as perspectivas histo-
riográficas de tratamento dos estu-
dos sobre a linguagem. Considerando 
diretrizes teórico-metodológicas de 
autores reconhecidos no campo da 
Historiografia da Linguística, como 
Konrad Koerner e Pierre Swiggers, 
são apresentados os tópicos princi-
pais que definem a disciplina e área 
de pesquisa. 

LÍNGUA COMO PRÁTICA 
SOCIAL: das relações 
entre língua, cultura e 
sociedade a partir de 
Bourdieu e Bakhtin

WILLIAM F. hANKS

280 págs. 1ª edição (2008)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1370-9

O autor constrói um diálogo interes-
sante e muito produtivo com as dis-
cussões teóricas que vêm sendo em-
preendidas sobre a questão da radi-
cal constituição do fenômeno linguís-
tico na/pela prática social. 

LÍNGUA E CONHECIMENTO 
LINGUÍSTICO: para  
uma história das ideias 
no Brasil

ENI PUCCINELLI ORLANDI

360 págs. 2ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-1987-9

Este livro aborda entre outros temas, 
o surgimento das nossas primeiras 
gramáticas, a organização do ensino 
da língua nacional, o funcionamento 
dos dicionários como discursos da e 
sobre a língua. 

LINGUAGEM E TRABALHO: 
estudos paralelos no 
Brasil e na França

MARIA CECíLIA DE SOUZA-E-SILvA E 
DANIEL FAITA (ORGS.)

240 págs. 1ª edição (2002)

ISBN 85-249-0889-0

O presente livro vem trazer o resulta-
do de análises de situações reais de 
trabalho desenvolvidas por pesqui-
sadores provenientes de diferentes 
áreas do saber. 

LINGUÍSTICA APLICADA AO 
PORTUGUÊS: morfologia

MARIA CECíLIA P. DE SOUZA-E-SILvA 
E INGEDORE vILLAÇA KOCh

112 págs. 18ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1683-0 

O objetivo básico deste trabalho é 
proceder à operacionalização para o 
ensino das descrições teóricas sobre 
morfologia, especialmente àquelas 
propostas na obra clássica de Matto-
so Câmara Jr.

LINGUÍSTICA APLICADA  
AO PORTUGUÊS: sintaxe

MARIA CECíLIA P. DE SOUZA-E-SILvA 
E INGEDORE vILLAÇA KOCh

192 págs. 16ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1682-3
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Apresenta a descrição das estruturas 
sintáticas do português, procedendo 
à operacionalização para o ensino 
dos conceitos da teoria linguística e 
gramática gerativa transformacional. 

LINGUÍSTICA DE 
TExTO E ANÁLISE DA 
CONVERSAÇÃO: panorama 
das pesquisas no Brasil

ANNA ChRISTINA BENTES E MARLI 
QUADROS LEITE (ORGS.)

430 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1626-7

Um livro de celebração dos 25 anos de 
pesquisa do GT de Linguística de Texto 
e Análise da Conversação e de home-
nagem a Marcuschi. Apresenta análi-
ses de interações e de textos das prin-
cipais categorias analíticas com as 
quais os pesquisadores vêm traba-
lhando ao longo desse período.

LINGUÍSTICA TExTUAL: 
introdução

LEONOR LOPES FávERO E 
INGEDORE G. vILLAÇA KOCh

152 págs. 10ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1892-6

Este livro é resultado de cuidadoso 
trabalho de pesquisa de obras publi-
cadas em diversos idiomas. Evidencia 
os problemas oriundos do estudo das 
propriedades do texto e descreve vá-
rios modelos de gramáticas textuais.

LINGUÍSTICA TExTUAL 
(A): introdução à análise 
textual dos discursos

JEAN-MIChEL ADAM

Tradução de Maria das Graças S. 
Rodrigues, João Gomes da Silva 
Neto, Luis Passeggi e Eulália v. L. 
Fraga Leurquin

376 págs. 2ª edição rev. e 
aumentada (2011)

ISBN 978-85-249-1823-0

Discute e teoriza diversas tensões 
que perpassam a relação texto/dis-
curso com base nas análises rigoro-
sas dos vários posicionamentos teó-
ricos e epistemológicos sobre o tema, 
propondo integrar texto e discurso 
em um novo quadro teórico.

MODERNISMO E ENSAIO 
HISTÓRICO

ANDRÉ MOYSÉS GAIO

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 112

120 págs. 1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1028-3

Fornece ao leitor ferramentas ade-
quadas para entender a presença do 
ensaio como gênero textual predomi-
nante no pré-modernismo e no mo-
dernismo. 

MORFOLOGIA HISTÓRICA

MáRIO EDUARDO vIARO (ORG.)

NO PRELO

Conhecer o passado da língua portu-
guesa é um grande desafio. A Lin-
guística Moderna do século XX dedi-
cou-se a descrever e explicar as lín-
guas, muitas vezes, sem o auxílio da 
história. No entanto, na década de 
1980 renasce o interesse pela Eti-
mologia, pela Linguística Diacrônica 
e pela Filologia. 

ORALIDADE E ESCRITA: 
perspectivas para 
o ensino de língua 
materna

LEONOR LOPES FávERO, MARIA 
LúCIA C. v. O. ANDRADE E ZILDA G. 
O. AQUINO

128 págs. 8ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1888-9

Apresenta as principais questões da 
oralidade e da escrita, oferecendo o 
conhecimento atual sobre o assunto 
e sua aplicabilidade em sala de aula. 

PALAVRAS, MEIOS 
DE COMUNICAÇÃO E 
EDUCAÇÃO

ADILSON CITELLI

288 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1241-3

O autor demonstra como a linguagem 
verbal continua desempenhando pa-
pel determinante nos processos que 
resultarão na construção de muitos 
dos produtos visuais que nos cercam: 
televisão, rádio, jornal, internet etc. 
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REFERENCIAÇÃO: 
teoria e prática

MôNICA MAGALhãES CAvALCANTE 
E SILvANA MARIA CALIXTO DE LIMA 
(ORGS.)

256 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2009-7

A coletânea trata do fenômeno da re-
ferenciação, que diz respeito à forma 
como os indivíduos usam as palavras 
e expressões para nomear os ele-
mentos e processos de seu entorno 
sociocultural. 

REINVENÇÃO DA 
CATEDRAL: língua, 
literatura, comunicação, 
novas tecnologias, 
políticas de ensino

LIGIA ChIAPPINI

336 págs. 1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1119-4

Este livro documenta as lutas empre-
endidas desde os tempos da ditadura 
militar, para construir um intercâm-
bio profícuo entre universidade e es-
cola pública, atuando em projetos de 
equipe para a formação continuada 
dos professores de literatura e comu-
nicações.

RENOVAÇÃO DO CONTO 
(A): emergência de uma 
prática oral

MARIA DE LOURDES PATRINI

232 págs. 1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1124-7

O conto oral adiciona novos sentidos 
em sua transmissão graças à articu-
lação com os diversos tipos de men-
sagens. Os novos contadores de his-
tória se servem da oralidade como 
uma nova possibilidade para existir 
em meio à confluência de instrumen-
tos e de linguagens. 

SEGREDOS DA 
ALFABETIZAÇÃO (OS)

MARIA FERNANDES

232 págs. 2ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1403-4

Este livro fundamenta-se em discus-
sões e pesquisas que direcionam pa-
ra um trabalho de construção da lin-
guagem. Tem como objetivo o letra-
mento, isto é, desenvolver vivências 
de leitura e escrita de diferentes gê-
neros textuais e reflexão sobre o fun-
cionamento do sistema linguístico.

SEMIOLOGIA DAS AFASIAS 
(A): perspectivas 
linguísticas 

EDWIGES MARIA MORATO (ORG.)

280 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1608-3

Nesta coletânea são apresentados 
resultados originais de pesquisa em 
torno de vários aspectos da lingua-
gem afásica, de forma a contribuir cri-
ticamente com a teorização sobre as 
relações entre linguagem, cérebro e 
cognição. 

TExTO E COERÊNCIA

INGEDORE G. vILLAÇA KOCh E LUIZ 
CARLOS TRAvAGLIA

112 págs. 13ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1679-3

Os autores procuram demonstrar que 
a coerência é algo que se estabelece 
na interação e na interlocução. Ela é 
que faz com que o texto faça sentido 
para os usuários, devendo ser vista 
como princípio de interpretabilidade 
do texto.



CIÊNCIAS DA LINGUAGEM

32

TExTO LITERÁRIO (O): 
por uma abordagem 
interdisciplinar 

JEAN-MIChEL ADAM E UTE 
hEIDMANN

Tradução de Maria das Graças S. 
Rodrigues, Luis Passeggi e João 
Gomes da Silva Neto 

192 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1818-6

Em seis estudos, os autores cruzam 
seus olhares de linguista e de compa-
ratista, seus métodos e seus instru-
mentos para explorar alguns grandes 
textos das literaturas europeias. 

TRILHAS DA ESCRITA: 
autoria, leitura e ensino 

EDUARDO CALIL (ORG.)

208 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1299-3

Tais “trilhas” pretendem desenhar a 
teia de relações diversas e singulares 
nas quais os autores estão se pro-
pondo a tecer sobre a subjetividade 
constitutiva de todo e qualquer pro-
cesso de escritura e as dimensões da 
autoria e da criação na relação entre 
sujeito e texto.

UMA PRONÚNCIA DO 
PORTUGUÊS BRASILEIRO

REGINA CÉLIA PAGLIUChI DA 
SILvEIRA

176 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1392-1

Este livro tem como principal objetivo 
propor uma pronúncia estandardiza-
da para o português brasileiro. Essa 
pronúncia é diferente da idiomática, 
que resulta de um estado linguístico 
imposto pelo poder político que pres-
tigia a pronúncia carioca padrão.

VOZES E CONTRASTES: 
discurso na cidade  
e no campo

ENI PULCINELLI ORLANDI, 
EDUARDO GUIMARãES E FERNANDO 
TARALLO

152 págs. 1ª edição (1989)

ISBN 85-249-0218-3

Mostra a interdisciplinaridade como 
forma de aproximar-se de questões 
sociais, considerando que a relação 
entre disciplinas deve dar-se manten-
do a diferença para cada perspectiva 
adotada. 

COLEÇãO  
APRENDER E ENSINAR  
COM TEXTOS

Os textos desta Coleção co-
laboram na formação conti-
nuada dos educadores e dis-
ponibiliza novas estratégias 
e metodologias de ação no 
âmbito dos estudos e do en-
sino da linguagem, da litera-
tura e da comunicação.

Coordenação geral: Adilson 
Citelli e Ligia Chiappini

vol. 1

APRENDER E ENSINAR 
COM TExTOS DE ALUNOS

JOãO WANDERLEY GERALDI E 
BEATRIZ CITELLI (COORDS.)

192 págs. 7ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1724-0

Este livro é parte de um duplo movi-
mento – o da pesquisa e o da mudan-
ça das práticas. É o resultado tanto da 
vontade de compreender o que está 
ocorrendo em sala de aula quanto da 
vontade de contribuir para a constru-
ção da mudança.
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vol. 2 

APRENDER E ENSINAR 
COM TExTOS DIDÁTICOS E 
PARADIDÁTICOS

hELENA BRANDãO E GUARACIABA 
MIChELETTI (COORDS.)

208 págs. 6ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1708-0

Este volume busca uma compreen-
são do texto, dialogando e recriando 
sentidos nele implícitos, estabelecen-
do relações e mobilizando seus co-
nhecimentos para dar coerência às 
possibilidades significativas do texto.

vol. 3

APRENDER E ENSINAR 
COM TExTOS NÃO 
ESCOLARES

ADILSON CITELLI (COORD.)

200 págs. 6ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2015-8

Reflete sobre as relações existentes 
entre escola e alguns meios de comu-
nicação. Analisa as linguagens for-
malmente consideradas não escola-
res – aquelas que não dizem respeito 
diretamente ao discurso pedagógico.

vol. 4

LEITURA E CONSTRUÇÃO 
DO REAL: o lugar da 
poesia e da ficção

GUARACIABA MIChELETTI (COORD.)

128 págs. 4ª edição (2006)

ISBN 85-249-0727-4

Este livro é dedicado à poesia e à fic-
ção. Nele desenvolvem-se estudos 
que vão de Drummond à Bíblia,  pas-
sando por Machado de Assis e a notí-
cia de jornal, num diálogo no qual o 
sujeito se apropria da linguagem.

vol. 5

GÊNEROS DO DISCURSO 
NA ESCOLA: mito, conto, 
cordel, discurso político, 
divulgação científica

hELENA BRANDãO (COORD.)

272 págs. 5ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1767-7

Nesta obra, ao selecionar e analisar 
contos populares, mitos indígenas, 
romances de cordel, textos políticos e 
de divulgação científica, os autores 
propõem um exercício de leitura e in-
terpretação segundo o gênero e sua 
funcionalidade social.

vol. 6 

OUTRAS LINGUAGENS NA 
ESCOLA: publicidade, 
cinema e tv, rádio, jogos, 
informática

ADILSON CITELLI (COORD.)

256 págs. 4ª edição (2004)

ISBN 85-249-0729-0

Aqui os professores encontrarão es-
tudos que buscam a compreensão 
dos principais mecanismos historica-
mente desenvolvidos pela linguagem 
do rádio, da tevê, do computador, do 
cinema etc.

vol. 7

PRODUÇÃO E LEITURA 
DE TExTOS NO ENSINO 
FUNDAMENTAL: poema, 
narrativa, argumentação

BEATRIZ CITELLI

200 págs. 6ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1859-9

Esta obra analisa as produções dos 
alunos tendo em vista o fato de que 
tais trabalhos podem constituir mate-
rial didático animador da experiência 

didático-pedagógica para a formação 
de uma consciência mais aguda do 
aluno para o universo da linguagem.

vol. 8

LITERATURA JUVENIL 
EM QUESTÃO: aventura 
e desventura de heróis 
menores

MALU ZOEGA DE SOUZA

200 págs. 3ª edição (2003)

ISBN 85-249-0791-6

A obra oferece uma série de análises 
e sugestões voltadas à leitura e com-
preensão dos textos postos na cate-
goria geral de literatura infantil.

vol. 9

ENSINO DA LÍNGUA 
MATERNA (O): interações 
em sala de aula

MARLETE CARBONI TARDELLI

200 págs. 1ª edição (2002)

ISBN 85-249-0854-8

Este volume está ancorado em três 
vertentes: a experiência como profes-
sora de Português em escolas públi-
cas; o trabalho de observação de au-
las de colegas; as categorias de tem-
po, espaço e conteúdo na constitui-
ção do trabalho pedagógico.
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vol. 10

POESIA NA ESCOLA (A): 
leitura e análise de 
poesia para crianças

ANA ELvIRA LUCIANO GEBARA

192 págs. 3ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1909-1

A obra está dividida em duas partes: 
na primeira, retoma as pesquisas a 
respeito da leitura; na segunda, anali-
sa a produção de José Paulo Paes, 
apresentando procedimentos de aná-
lise e interpretação.

vol. 11

LITERATURA, TELEVISÃO, 
ESCOLA: estratégias 
para leitura de 
adaptações 

ELIANA NAGAMINI 

216 págs. 1ª edição (2004)

ISBN 85-249-0975-7

O objetivo desta obra é fornecer subsí-
dios para desenvolver um trabalho di-
dático-pedagógico utilizando as adap-  
tações de textos literários exibidas 
pela TV. 

vol. 12

EDUCAÇÃO, IMAGEM E 
MÍDIAS 

CRISTINA COSTA 

208 págs. 2ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2010-3

Este livro introduz uma profícua aná-
lise das questões educativas pensa-
das nos diálogos com as tecnologias 
da comunicação. 

vol. 13

ANÁLISE DO DISCURSO 
E O ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

INGO vOESE 

160 págs. 1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1095-X

Este livro não se recusa a tomar posi-
ção e defender um ponto de vista ino-
vador no interior da disciplina análise 
do discurso e propõe um roteiro de 
análise de discurso sem pretender 
que constitua procedimentos de des-
coberta.

vol. 14

LITERATURA, 
COMUNICAÇÃO E 
EDUCAÇÃO: um romance 
em diálogo com a mídia

KAZUKO KOJIMA hIGUChI

208 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1453-9

A obra permite aos professores esta-
belecer com seus alunos nexos entre 
a construção do romance e a elabora-
ção do fato midiático da produção no-
ticiosa. 

COLEÇãO  
 INTRODUÇãO à LINGUíSTICA

Os volumes cobrem as diver-
sas ramificações da Linguís-
tica. As publicações prepa-
ram o terreno dos leitores pa-
ra um posterior contato mais 
aprofundado com textos que 
se ocupam dos fenômenos 
da linguagem, bem como tor-
nam acessíveis aos inician-
tes ou não-especialistas as 
várias perspectivas sob as 
quais vem sendo empreendi-
do o estudo da linguagem hu-
mana. Leitura agradável, com 
linguagem clara e didática.

Organização: Fernanda 
Mussalim e Anna Christina 
Bentes

vol. 1

INTRODUÇÃO  
À LINGUÍSTICA: domínios 
e fronteiras

312 págs. 9ª edição rev. e ampl. 
(2012)

ISBN 978-85-249-1861-2

Este volume aborda: Sociolinguística; 
Linguística Histórica; Fonética; Fono-
logia; Morfologia; Sintaxe; Linguística 
Textual.
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vol. 2

INTRODUÇÃO  
À LINGUÍSTICA: domínios 
e fronteiras

312 págs. 8ª edição rev. e ampl. 
(2012)

ISBN 978-85-249-1925-1

Esta obra contempla: Semântica; 
Pragmática; Análise da Conversação; 
Análise do Discurso; Neurolinguísti-
ca; Psicolinguística; Aquisição da Lin-
guagem; Língua e Ensino. 

vol. 3

INTRODUÇÃO  
À LINGUÍSTICA: 
fundamentos 
epistemológicos 

480 págs. 5ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1739-4

Este volume apresenta: correntes teó-
ricas e os modelos de análise mais co-
nhecidos, e evidencia as perspectivas 
mais recentemente elaboradas no in-
terior da Ciência da Linguagem.

COLEÇãO  
LEITURAS INTRODUTóRIAS 
EM LINGUAGEM

Esta Coleção é destinada a 
alunos e professores e de-
mais interessados nos estu-
dos da linguagem. Tem por 
objetivo explorar temas cen-
trais para essas áreas, sem-
pre numa perspectiva em que 
se estabeleça uma articula-
ção entre teoria e prática. 

Coordenação: Ângela Paiva 
Dionísio, Maria Auxiliadora 
Bezerra e Maria Angélica 
Furtado da Cunha

ANÁLISE LINGUÍSTICA: 
afinal, a que se refere?

MARIA AUXILIADORA BEZERRA E 
MARIA AUGUSTA REINALDO

96 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2006-6

A obra apresenta de maneira didática, 
com argumentos consistentes e farta 
exemplificação, o que significa o ter-
mo “análise linguística” no interior do 
campo de estudos da linguagem. 

CONSTRUÇÃO DA 
ARGUMENTAÇÃO ORAL NO 
CONTExTO DE ENSINO (A)

ROZIANE MARINhO RIBEIRO

120 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1477-5

Este livro tem uma fundamentação 
teórica consistente e, ao mesmo tem-
po, exposta em estilo leve e acessível 
aos menos familiarizados. 

EMPRÉSTIMOS 
LINGUÍSTICOS NA LÍNGUA 
PORTUGUESA 

NELLY CARvALhO

96 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1478-2

Apresenta os diferentes campos de 
aplicação desse fato linguístico que 
se revela especialmente no léxico, 
mas também é observado na fonolo-
gia, na morfologia e na sintaxe. 

GÍRIA COMUM NA 
INTERAÇÃO EM SALA  
DE AULA (A)

LUCIENE MARIA PATRIOTA

88 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1476-8

Este livro focaliza o uso da chamada 
gíria comum em sala de aula, ressal-
tando que esse tipo de linguagem po-
de ser utilizado no Ensino Fundamen-
tal e Médio como forte aliado na tare-
fa de transmissão de saberes histori-
camente institucionalizados. 
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MUDANÇA LINGUÍSTICA: 
uma abordagem 
baseada no uso

MáRIO EDUARDO MARTELOTTA

136 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1817-9

Este livro traz reflexões acerca da na-
tureza da mudança que as línguas na-
turais sofrem com o passar do tempo, 
dos mecanismos pelos quais ela se 
processa, bem como de suas possí-
veis motivações. 

TRANSITIVIDADE E SEUS 
CONTExTOS DE USO

MARIA ANGÉLICA FURTADO DA 
CUNhA E MARIA MEDIANEIRA DE 
SOUZA

118 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1819-3

As autoras põem à disposição dos lei-
tores um conjunto de conceitos e 
perspectivas de análise relativos à 
transitividade, bem como propostas 
para a aplicação prática desses con-
ceitos e perspectivas.

COLEÇãO  
TRABALHANDO COM ...  

NA ESCOLA

Esta Coleção apresenta teo-
rias e/ou conceitos de forma 
econômica, objetiva e clara. 
Ilustra como o trabalho prá-
tico na sala de aula com de-
terminado objeto não pres-
cinde de conhecimento teó-
rico e como o conhecimento 
teórico pode (e deve) fo-
mentar práticas didáticas 
concretas e cotidianas rela-
tivas às reflexões sobre di-
versas linguagens e objetos 
de ensino. 

Coordenação: Anna Christina 
Bentes 

vol. 1

HIPERTExTO NO 
COTIDIANO ESCOLAR

LUIZ FERNANDO GOMES 

120 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1834-6

Este livro traz uma revisão das ori-
gens do hipertexto, resgatando seus 
principais idealizadores e os vários 
momentos de sua história. Propõe 
atividades de leitura e de produção 
escrita hipertextuais. 

vol. 2

GÊNEROS 
JORNALÍSTICOS: notícias 
e cartas de leitor no 
Ensino Fundamental

FRANCISCO ALvES FILhO 

168 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1835-3

Este volume divulga as mais novas 
teorias de gêneros produzidas em vá-
rias partes do mundo. Centra-se nos 
gêneros notícia e carta de leitor e 
orienta o professor a elaborar e apli-
car atividades significativas e conec-
tadas às necessidades comunicati-
vas de crianças e jovens. 

vol. 3

ExPOSIÇÃO ORAL NOS 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (A)

SANDOvAL NONATO GOMES-SANTOS 

160 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1901-5

Costuma-se dizer que na escola o alu-
no entra mudo e sai calado. Baseado 
em experiências de implementação 
de projetos de ensino da exposição 
oral para alunos do Ensino Funda-
mental e Médio, o livro acompanha o 
professor pelos caminhos que pode 
percorrer para ensinar seus alunos a 
falarem em público.

vol. 4

RÁDIO ESCOLAR: 
uma experiência de 
letramento midiático

MARCOS BALTAR

168 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1898-8

O objetivo da obra é dialogar com os 
professores e com os demais pesqui-
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sadores da linguagem sobre a poten-
cialidade da rádio escolar como um 
projeto de letramento que possibilita 
a criação de um espaço midiático dis-
cursivo na escola.

vol. 5

CORDEL NO COTIDIANO 
ESCOLAR (O)

ANA CRISTINA MARINhO E hÉLDER 
PINhEIRO

168 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1900-8

Este livro convida os professores a 
compreender e a trabalhar com o cor-
del na sala de aula. Tem por objetivo 
promover a experiência da leitura de 
folhetos de cordel, privilegiando a 
imersão dos leitores no universo ali 
construído.  

vol. 6

AMBIENTES DIGITAIS: 
reflexões teóricas  
e práticas

DENISE BÉRTOLI BRAGA

152 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2011-0

A obra trata de um dos mais impor-
tantes temas para o contexto escolar 
no século XXI, o uso pedagógico das 
Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (TICs), colocando-o no centro 
do interesse do professor das mais 
diversas áreas.

vol. 7 

COERÊNCIA, 
REFERENCIAÇÃO E 
ENSINO

MôNICA MAGALhãES CAvALCANTE, 
vALDINAR CUSTóDIO FILhO E 
MARIZA ANGÉLICA PAIvA BRITO

NO PRELO

As discussões teóricas e as propos-
tas de atividades sobre questões re-
lativas ao ensino de leitura e produ-
ção de textos, associadas aos proces-
sos referenciais, à intertextualidade e 
à argumentação, colaboram para re-
pensar o ensino, enfatizando a abor-
dagem textual-discursiva.
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CIÊNCIAS 
SOCIAIS

Uma perspectiva nova e um enfoque 
pioneiro sobre os mais recentes de-
senvolvimentos científicos no domí-
nio da sociologia, da política, da eco-
nomia e da antropologia têm sido a 
marca do trabalho de divulgação cul-
tural da Cortez Editora.
Os títulos publicados são criteriosa-
mente selecionados e versam sobre 
temas de grande atualidade. 
Autores nacionais e estrangeiros 
convidam o leitor ao debate sempre 
atual a respeito dos grandes proble-
mas econômicos, sociais e culturais 
do Brasil e do mundo. 
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CIENCIAS SOCIAIS

ADEUS AO TRABALHO? 
ensaio sobre as 
metamorfoses e a 
centralidade do mundo 
do trabalho

RICARDO ANTUNES

216 págs. 15ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1460-7

O autor coloca-se na contracorrente 
da ideologia dominante. Ele nos ofere-
ce uma análise minuciosa das trans-
formações que atingem hoje em dia a 
realidade do trabalho, tanto de manei-
ra objetiva quanto subjetiva.

ALTERNATIVAS À CRISE: 
por uma economia 
social e ecologicamente 
responsável

JOSÉ OSCAR BEOZZO E CREMILDO 
JOSÉ vOLANIN (ORGS.)

Luiz E. Wanderley, Leonardo Boff, 
Pedro A. Ribeiro de Oliveira, Plínio 
de Arruda Sampaio Jr., Marcio 
Pochmann, Plínio de Arruda 
Sampaio, Manfredo A. de Oliveira

152 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1496-6

Este livro nos mostra que os sistemas 
econômicos e políticos beneficiam 
apenas 20% da humanidade, deixando 
os demais 80% entregues à sua pró-
pria sorte. As vítimas sequer estão re-
presentadas nos foros em que se dis-
cute o caos econômico atual. 

ÁLVARO VIEIRA PINTO:  
a personagem histórica 
e sua trama

MARCOS CEZAR DE FREITAS

Coedição USF

240 págs. 1ª edição (1998)

ISBN 85-249-0675-8

O autor destrincha as categorias do 
pensamento de Álvaro Vieira Pinto, 
quem certamente é uma figura mar-
cante do pensamento brasileiro con-
temporâneo.

AMEAÇA DE IDENTIDADE 
E PERMANÊNCIA DA 
PESSOA

LINDINALvA LAURINDO DA SILvA 

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 113

120 págs. 1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1024-0

O livro trata de questões importan-
tes da sociologia da doença e da 
compreensão das situações em que 
há ameaça, para a pessoa, de perda 
da identidade. 

AVENTURAS DE KARL 
MARx CONTRA O BARÃO 
DE MÜNCHAUSEN (AS)

MIChAEL LöWY

280 págs. 10ª edição  (2013)

ISBN 978-85-249-1513-0

O livro reconstitui as vicissitudes do 
conceito de ideologia nas versões di-
ferentes que lhe dão Marx e Lenin, 
bem como nos esforços que marcam 
as reflexões de Lukács, Gramsci, Mar-
cuse, Adorno, entre outros.

BANCO MUNDIAL, OMC 
E FMI: o impacto nas 
políticas educacionais

SÉRGIO hADDAD (ORG.)

Coedição Ação Educativa/Actionaid

216 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1354-9

A atuação das instituições internacio-
nais e seus impactos precisam ser 
mais bem compreendidos, debatidos 
e questionados. 

BRASIL EM 
CONTRA-REFORMA: 
desestruturação  
do Estado e perda  
de direitos

ELAINE R. BEhRING

304 págs. 2ª edição (2008)/
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0981-8

O livro analisa a “reforma” do Estado 
no Brasil dos anos 1990, desencade-
ada a partir da “adaptação” do país à 
dinâmica do capitalismo contemporâ-
neo, mas com sustentação política e 
econômica interna. 
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BRAUDEL, O MUNDO E  
O BRASIL

CARLOS ANTONIO AGUIRRE ROJAS

136 págs. 1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0980-3

Neste livro de ensaios é feita uma pri-
meira aproximação ao itinerário inte-
lectual de Braudel, reconstruído a 
partir dos contextos múltiplos da gê-
nese de seus principais livros.

CIÊNCIA É INUMANA (A)?

hENRI ATLAN

Tradução de Edgard de Assis 
Carvalho

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 117

88 págs. 1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1057-7

Este livro reexamina as questões do 
determinismo e da liberdade sob no-
va ótica e acredita que a ciência pode 
ainda representar um fator insubsti-
tuível da humanidade. 

CIÊNCIAS SOCIAIS  
NA ATUALIDADE: 
percursos e desafios

TERESINhA BERNARDO E SILvANA 
TóTORA (ORGS.)

304 págs. 1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1005-4

Por meio de diferentes abordagens, 
os autores enfrentam problemas, in-
certezas, que exigem diálogos entre 
diversos modos de explicação.

CLASSES SOCIAIS E 
REPRESENTAÇÃO 

MARCELO RIDENTI

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 31

112 págs.  2ª edição (2001)

ISBN 85-249-0524-7

Um balanço das contribuições teóri-
cas de vários autores sobre o tema 
das classes sociais e de sua repre-
sentação.

COMPANHEIROS  
DE SÃO PAULO (OS): 
ontem e hoje

PAULA BEIGUELMAN

208 págs. 3ª edição aumentada 
(2002)

ISBN 85-249-0847-5

A primeira parte analisa as vicissitu-
des do proletariado urbano na época 
da grande imigração. A segunda parte 
traz flashes contemporâneos e enfo-
ca a problemática das lutas operárias 
atuais. 

COMPLExIDADE À FLOR 
DA PELE: ensaios sobre 
ciência, cultura  
e comunicação

ALEX GALENO, GUSTAvO DE CASTRO 
E JOSIMEY COSTA DA SILvA (ORGS.)

176 págs. 1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0916-1

Este é um livro que visa encarar as 
sedutoras mensagens e as incorpora-
ções tecnológicas como parte do 
tempestuoso oceano em que nós, 
contemporâneos, temos de navegar.

CONHECIMENTO 
PRUDENTE PARA UMA 
VIDA DECENTE:  
‘um discurso sobre  
as ciências’ revisitado

BOAvENTURA DE SOUSA SANTOS 
(ORG.)

824 págs. 2ª edição (2006)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0983-2

Este livro contribui para o debate so-
bre a ciência de conhecimento e prá-
tica social. Se as verdades científicas 
de um dado momento histórico têm 
sido refutadas em momentos poste-
riores, há algo mais na verdade do 
que a história da verdade?

CONSERVADORISMO 
CLÁSSICO (0): elementos 
de caracterização e 
crítica

LEILA ESCORSIM NETTO

160 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1778-3

A partir de uma perspectiva crítica, 
este livro resume as linhas-mestras 
do conservadorismo do século XIX, 
sem as quais não é possível compre-
ender os seus desdobramentos mais 
contemporâneos e recentes.
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CONTRA A CORRENTE: 
ensaios sobre 
democracia e socialismo

CARLOS NELSON COUTINhO

200 págs. 2ª edição rev. e atual. 
(2008)/ 
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1405-8

O alvo polêmico é constituído tam-
bém por aqueles que parecem agora 
ignorar que, se sem democracia, não 
há socialismo, tampouco há demo-
cracia plena.

CORAÇÕES VERMELHOS: 
os comunistas 
brasileiros no século xx 

ANTONIO CARLOS MAZZEO E MARIA 
IZABEL LAGOA (ORGS.)

ESGOTADO

COR DO TEMPO QUANDO 
FOGE (A). Crônicas 
1986-2013

BOAvENTURA DE SOUSA SANTOS

NO PRELO

São reunidos neste livro artigos de 
opinião, crônicas e comentários que 
ao longo dos últimos vinte e sete 
anos o autor publicou em jornais e re-
vistas portugueses e brasileiros. São 
textos de vária índole, uns maiores 
outros menores, uns mais analíticos 
outros mais normativos, uns sobre 
temas nacionais outros sobre temas 
internacionais ou globais.

CORTEZ: a saga  
de um sonhador

TERESA SALES E GOIMAR DANTAS

320 págs. 1ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2011)

ISBN 978-85-249-1601-4

José Xavier Cortez dedicou boa parte 
da vida a provar um desejo: é neces-
sário e possível, gerar e disseminar 
literaturas que ajudem a impedir a fa-
lência da esperança e robusteçam a 
elevação da vida coletiva. 

CRIANÇA E A MÍDIA (A): 
imagem, educação, 
participação

CECILIA vON FEILITZEN E ULLA 
CARLSSON (ORGS.)

Coedição Unesco

552 págs. 2ª edição (2007)

ISBN 85-249-0831-9

Artigos escritos por especialistas, 
profissionais da mídia e representan-
tes de várias organizações de dife-
rentes partes do mundo. Dá ênfase 
aos direitos da criança com relação à 
mídia e à sociedade.

CRIANÇA E A VIOLÊNCIA 
NA MÍDIA (A)

CECILIA vON FEILITZEN E ULLA 
CARLSSON (ORGS.)

Coedição Unesco

448 págs. 3ª edição (2002)

ISBN 85-249-0724-X

As “características de recompensa” 
da agressividade são mais incentiva-
das do que as formas não-agressivas 
de lidar com a própria vida.

CRÍTICA DA RAZÃO 
INDOLENTE (A): contra 
o desperdício da 
experiência

BOAvENTURA DE SOUSA SANTOS

Ganhador do Prêmio Jabuti 2001  
Categoria Ciências humanas e 
Educação

416 págs. 8ª edição (2011)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0738-8

Este livro desenvolve epistemologias 
e teorias sociais que combatem a pro-
liferação da razão cínica, que alimen-
tem o inconformismo contra a opres-
são e que permitam reinventar os ca-
minhos da emancipação social.
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CULTURA E DEMOCRACIA: 
o discurso competente  
e outras falas

MARILENA ChAUI

368 págs. 13ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1190-3

Este livro mostra que a luta pela de-
mocracia revelou-se muito difícil. É o 
que atesta o ensaio inédito sobre as 
relações entre ética, política e os pro-
blemas da moralização da política co-
mo substituto para a moralidade ins-
titucional ou pública.

DA ÁFRICA E SOBRE  
A ÁFRICA: textos de lá  
e de cá

EMILIA MAChADO, MARIUChA 
ROChA, NINFA PARREIRAS E vÂNIA 
SALEK

240 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1903-9

Como concebemos as produções lite-
rárias que vêm da África e de países 
lusófonos? Que literatura é essa pu-
blicada no Brasil? Essas e outras 
questões são discutidas nesta obra 
dirigida a leitores em busca de litera-
turas que representem ou expressem 
os caminhos de nossa história.

DA POBREZA AO PODER: 
como cidadãos ativos e 
Estados efetivos podem 
mudar o mundo

DUNCAN GREEN

Coedição Oxfam

ESGOTADO

DEMOCRACIA E 
PARTICIPAÇÃO NA 
“REFORMA” DO ESTADO

ILSE GOMES SILvA

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 103

120 págs. 1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0918-8

Nesta análise, o que antes parecia 
árido assunto para administradores 
do bem comum, aparece como rela-
ção de poder que envolve os interes-
ses de dominantes e dominados. 

DESAFIOS DA 
SUSTENTABILIDADE: 
tecnologia social no foco 
dos jornais brasileiros

vEET vIvARTA (COORD.)

Série Mídia e Mobilização Social – 
vol. 10

Coedição ANDI/Fund. Banco do 
Brasil/Petrobras

220 pags. 1ª edição (2007)

ISBN 85-99-11807-2

Este livro baseia-se nos resultados de 
uma análise inédita de textos publi-
cados por 58 jornais, com objetivo de 
elaborar uma ampla reflexão sobre os 
impactos no contexto de nossa vida 
social, econômica e política.

DESENVOLVIMENTO E 
PERSPECTIVAS NOVAS 
PARA O BRASIL

MARCIO POChMANN

192 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1558-1

A trajetória do desenvolvimento bra-
sileiro dependeu da confluência de 
oportunidades geradas com decisões 
internas. Esse desenvolvimento faz 
com que a significativa heterogenei-
dade econômica, social e territorial 
persista como reprodução do subde-
senvolvimento.

DESENVOLVIMENTO, 
SUBSISTÊNCIA E 
TRABALHO INFORMAL  
NO BRASIL

JEThER P. RAMALhO E MARIA 
hELENA ARROChELLAS (ORGS.)

Coedição Centro Alceu Amoroso 
Lima para a Liberdade

168 págs. 1ª edição (2004)

ISBN 85-245-1067-4

Neste livro avalia-se a relevância e o 
significado do segmento econômico, 
no qual existem formas de subsistên-
cia que não se enquadram nos mol-
des do sistema capitalista. 

DESIGUALDADE SOCIAL E 
DIVERSIDADE CULTURAL 
NA INFÂNCIA E NA 
JUVENTUDE

MARCOS CEZAR DE FREITAS (ORG.)

416 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1223-5

Neste texto foram organizados vários 
“observatórios” da infância e da ju-
ventude, distribuídos com o objetivo 
de analisar cenários da desigualdade 
social; da diversidade cultural; da es-
cola e cenários internacionais. 



CIÊNCIAS SOCIAIS

44

DESQUALIFICAÇÃO 
SOCIAL: ensaio sobre  
a nova pobreza

SERGE PAUGAM

Coedição EDUC

332 págs. 1ª edição (2003)

ISBN 85-283-0278-4 (Educ)
ISBN 85-249-0961-7 (Cortez)

Este livro fala sobre o processo multi-
dimensional que caracteriza a “nova 
pobreza”; a degradação do mercado 
de trabalho; o desemprego e a fragili-
zação dos laços sociais.

DESTRUIÇÃO EM MASSA: 
geopolítica da fome

JEAN ZIEGLER

Tradução de José Paulo Netto

336 págs. 1ª edição (2013)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0228-8

Este livro é muito mais que um retra-
to fiel das condições de vida dos con-
denados da terra ou uma vigorosa de-
núncia do papel funesto desempe-
nhado, em todo mundo, pelas corpo-
rações transnacionais no agro. Trata-
-se de uma obra rigorosa que de-
monstra o caráter destrutivo do mo-
delo de agricultura capitalista mono-
polista que está em curso em todo 
mundo e que, no Brasil, chamamos 
de agronegócio.

DIALÉTICA DO AMOR 
PATERNO

MOACIR GADOTTI

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 105

120 págs. 6ª edição rev. e ampl. 
(2003)

ISBN 85-249-0923-4

Este trabalho aflora nas entrelinhas 
um dos conflitos mais pungentes no 
qual se debatem hoje os intelectuais 
comprometidos com o processo de 
transformação social. 

DIALÉTICA DO LAZER

vALQUIRIA PADILhA (ORG.)

288 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1235-9

Este livro compreende que há aborda-
gens diferentes para o fenômeno do 
lazer. O tema tratado é o lazer e sua 
abordagem segue, com maior ou me-
nor ortodoxia, o referencial teórico 
metodológico marxista. 

DIALÉTICA, EDUCAÇÃO E 
POLÍTICA: uma releitura 
de Platão

ANTôNIO JORGE SOARES

240 págs. 2ª edição (2002)

ISBN 85-249-0713-4

Trata-se de uma publicação elaborada 
com rigor científico e filosófico, abor-
dando uma problemática da nossa 
atualidade: o papel do método na edu-
cação e desta na construção da cida-
dania e da sociedade democrática.

DINÂMICA DA 
PARTICIPAÇÃO LOCAL  
NO BRASIL (A)

LEONARDO AvRITZER (ORG.) 

Coleção Pensando a Democracia 
Participativa vol. 3

Coedição UFMG e IPEA

472 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1677-9

Esta obra trata do resultado de pes-
quisas sobre participação realizadas 
durante dez anos no país. Apresenta, 
pela primeira vez, estudos comparati-
vos em vinte e nove cidades das cin-
co regiões brasileiras. 

DIREITOS HUMANOS, 
DEMOCRACIA E 
DESENVOLVIMENTO

BOAvENTURA DE SOUSA SANTOS E 
MARILENA ChAUI

136 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2137-7

Este livro teve origem na concessão 
do grau de Doutor Honoris Causa ao 
Professor Boaventura de Sousa San-
tos pela Universidade de Brasília a 29 
de Outubro de 2012. A saudação, que 
ficou a cargo de Marilena Chaui, sa-
lienta que “a obra inovadora de Boa-
ventura de Sousa Santos abre pers-
pectivas e horizontes inéditos para a 
compreensão de nosso presente.” O 
texto de Boaventura é a versão revis-
ta e muito ampliada da sua palestra 
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de aceitação do grau. O livro conta 
ainda com o Prefácio do Professor Jo-
sé Geraldo Sousa Junior, ao tempo 
Reitor da Universidade de Brasília 
(2008-2012) que presidiu a cerimô-
nia de outorga do título.

DISCURSOS 
GEOPOLÍTICOS DA MÍDIA: 
jornalismo e imaginário 
internacional na América 
Latina 

MARGAREThE BORN STEINBERGER 

Coedição Fapesp/Educ

312 págs. 1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1118-2

Este livro trata da relação entre mídia 
e geopolítica, aceitando o desafio de 
refletir sobre como os discursos jor-
nalísticos interferem na produção so-
cial dos imaginários geopolíticos na 
América Latina. 

DOUTRINA DE 
SEGURANÇA NACIONAL E 
O “MILAGRE ECONÔMICO” 
(1969/1973) (A)

CARLOS GIANNAZI

216 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2035-6

O Brasil tem discutido cada vez mais 
as consequências danosas do golpe 
civil militar de 1964, que só teve o 
seu término oficial em 1985, com a 
eleição do presidente Tancredo Ne-

ves. Este livro apresenta uma contri-
buição significativa para todos aque-
les que querem aprofundar os conhe-
cimentos sobre essa parte da história 
recente do país, ao colocar em relevo 
a Doutrina de Segurança Nacional.

ECONOMIA POLÍTICA:  
uma introdução crítica

JOSÉ PAULO NETTO E MARCELO 
BRAZ

Biblioteca Básica de Serviço Social 
vol. 1

264 págs. 5ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1258-0

Fornece elementos ao debate sobre 
as condições de existência do capita-
lismo e de sua superação rumo a uma 
organização societária na qual o ser 
social possa ver-se emancipado dos 
processos alienantes e barbarizantes 
impostos pelo capital.

EDGAR MORIN EM FOCO

ALFREDO PENA-vEGA E NICOLE 
LAPIERRE

265 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1455-3

Edgar Morin sempre reitera que suas 
ideias não devem constituir um cre-
do, mas uma busca constante dos 
fundamentos perdidos do homem 
contra o mal-estar da cultura contem-
porânea.

EDUCADOR  
APRENDEDOR (O)

PAULO M. PÉRISSÉ

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 118

120 págs. 1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1058-5

Este livro argumenta que o processo 
que qualifica alguém para ajudar ou-
trem a se tornar exímio organizador 

de informações em conhecimentos é 
resultado de um longo esforço.

“EMPRESA CIDADÃ”:  
uma estratégia  
de hegemonia

MôNICA DE JESUS CÉSAR

326 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1421-8

Encontra-se aqui um tratamento teó-
rico rigoroso ao tema, diante da difícil 
discriminação que envolve as conti-
nuidades e rupturas na tessitura da 
realidade contemporânea.

ENIGMAS DA CULTURA 

EDGARD DE ASSIS CARvALhO 

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 99

120 págs.  1ª edição (2003) 

ISBN 85-249-0942-0 

Este livro tem como objetivo assumir 
uma posição contrária ao relativismo. 
Para isso são examinadas as ideias 
de Claude Lévi-Strauss, Maurice Gode-
lier e Edgar Morin. 

ENSAIOS 
FRANKFURTIANOS

ANTôNIO A. S. ZUIN, BRUNO PUCCI 
E NEWTON RAMOS-DE-OLIvEIRA 
(ORGS.)

208 págs. 1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1055-0

Esta obra traz elementos para a com-
preensão do pensamento dos auto-
res da Teoria Crítica, cujos conceitos e 
referencial teórico são explorados em 
sua riqueza e amplitude.
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EPISTEMOLOGIAS DO SUL

BOAvENTURA DE SOUSA SANTOS E 
MARIA PAULA MENESES (ORGS.)

638 págs. 1ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1579-6

Por que razão, nos dois últimos sécu-
los, a epistemologia dominante elimi-
nou da reflexão epistemológica o con-
texto cultural e político da produção e 
reprodução do conhecimento? Este 
livro procura dar respostas satisfató-
rias a várias perguntas. 

EQUILÍBRIO DISTANTE: 
tabaco, álcool e 
adolescência no 
jornalismo brasileiro

vEET vIvARTA (COORD.)

Série Mídia e Mobilização Social  
vol. 3

Coedição ANDI

144 págs. 1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0912-9

Mostra que o cigarro e as bebidas alco-
ólicas fazem parte do cotidiano de mi-
lhões de jovens, e que cabe aos meios 
de comunicação, o papel de instru-
mentalizar esses jovens para mudan-
ças efetivas de comportamento.

EU ERA ASSIM: infância, 
cultura e consumismo

FLávIO PAIvA

336 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1480-5

O autor faz o cruzamento dos temas 
infância, cultura e consumismo pelos 
campos da educação, da literatura, do 
direito, da filosofia entre outros.

EVOLUÇÃO POLÍTICA DE 
LUKÁCS (A): 1909-1929 

MIChAEL LöWY

ESGOTADO

ExPERIÊNCIAS 
INTERNACIONAIS  
DE PARTICIPAÇÃO

EDUARDO M. DA SILvA E ELEONORA 
S. MARTINS CUNhA (ORGS.)

Coleção Pensando a Democracia 
Participativa vol. 2

Coedição UFMG 

200 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1583-3

Este livro reúne artigos que analisam 
experiências recentes que têm como 
principal motivação o estímulo à par-
ticipação social como meio de reno-
vação da democracia. 

ExPERIÊNCIAS NACIONAIS 
DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL

LEONARDO AvRITZER (ORG.)

Coleção Pensando a Democracia 
Participativa vol. 1

Coedição UFMG

160 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1550-5

O objetivo é aprofundar a discussão 
acadêmica sobre a democracia no 
Brasil. A obra apresenta três perspec-
tivas de análise da participação no 
governo federal. 

FAMÍLIA COMO ESPELHO 
(A): um estudo sobre  
a moral dos pobres

CYNThIA ANDERSEN SARTI

152 págs. 7ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0908-5

Visa demonstrar que “ser pobre” e 
“ser trabalhador” são condições pen-
sadas em termos morais e compor-
tam valores positivos. 

FILANTROPIA 
EMPRESARIAL (A): nem 
caridade, nem direito

NAThALIE BEGhIN

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 122

120 págs. 1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1101-8

Analisa os últimos anos das grandes 
empresas no financiamento ou na 
execução, em caráter voluntário, de 
atividade de combate à pobreza que 
promove a inclusão social. 

GATO DE ALICE E OUTRAS 
CRÔNICAS (O): pensando 
o Brasil nas margens do 
Sena

IGNACY SAChS

240 págs. 1ª edição (2002)

ISBN 85-249-0893-9
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O desenvolvimento de um país de-
pende da sua capacidade cultural de 
se pensar de maneira autônoma. Re-
quer um amplo debate social com vis-
tas à formulação de um pacto de de-
senvolvimento capaz de unir todas as 
forças vivas da nação. 

GERÊNCIA DO 
PENSAMENTO (A): gestão 
contemporânea e 
consciência neoliberal

CLAUDIO GURGEL

192 págs. 1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0919-6

O autor analisa de forma profunda e 
consistente os relacionamentos da 
gestão contemporânea com os valo-
res do modelo neoliberal e como es-
ses valores permeiam a consciência 
de todos nós. 

GLOBALIZAÇÃO E AS 
CIÊNCIAS SOCIAIS (A)

BOAvENTURA DE SOUSA SANTOS 
(ORG.)

572 págs. 4ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-0835-4 

Este livro analisa o impacto da globa-
lização neoliberal nas sociedades se-
miperiféricas e nas diferentes Ciên-
cias Sociais que produziram a identi-
dade econômica, política, social e 
cultural dessas sociedades. 

GRAMÁTICA DO TEMPO 
(A): para uma nova 
cultura política

BOAvENTURA DE SOUSA SANTOS

512 págs. 3ª edição (2010)/ 
1a reimp. (2013)

ISBN 85-249-1242-9

Este livro trata da reconstrução da 
tensão entre regulação social e 
emancipação social como condição 
para voltar a pensar e querer a trans-
formação social emancipatória. 

HISTÓRIA SOCIAL DA 
INFÂNCIA NO BRASIL

MARCOS CEZAR DE FREITAS (ORG.)

Coedição USF

336 págs. 8ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0641-1

As imagens que as ciências elaboram 
e partilham em relação à infância por 
vezes são “fantasmagóricas”. Sobre-
leva-se a impressão de que essas 
imagens são estranhas às próprias 
crianças.

HISTÓRIAS  
(RE)CONSTRUÍDAS

ANTóNIO TEODORO

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 114

120 págs. 1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1027-5

Neste livro procura-se lançar pistas e 
dar um contributo para a renovação 
das fontes em História da Educação, 
para uma compreensão de reforma e 
mudança em curso na educação.

IDEOLOGIAS E CIÊNCIA 
SOCIAL: elementos para 
uma análise marxista

MIChAEL LöWY

128 págs. 20ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1780-6

O livro mantém a linguagem simplifi-
cada e coloquial das apresentações 
orais. É abordado, entre outros temas, 
o conceito de ideologia, as relações 
entre ideologia e conhecimento e o 
marxismo.

IMPASSES DO ESTADO 
CAPITALISTA (OS):  
uma análise sobre  
a reforma do Estado  
no Brasil 

LUCIA CORTES DA COSTA

ESGOTADO

IMPERIALISMO GLOBAL 
(O): teorias e consensos

FLávIO BEZERRA DE FARIAS

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 48

128 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2019-6

Este livro critica as teorias do imperia-
lismo global na sua configuração  
atual, tanto para orientar a práxis de 
resistência, quanto para encontrar 
uma alternativa àquela configuração 
socioeconômica opressora, como 
uma totalidade concreta. 
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INOVAÇÃO DEMOCRÁTICA 
NO BRASIL (A)

LEONARDO AvRITZER E ZANDER 
NAvARRO (ORGS.)

336 págs. 1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0904-8

Este livro contém o resultado de uma 
pesquisa sobre experiências de orça-
mento participativo (OP). Deduziu-se 
quatro variáveis para analisar os dife-
rentes tipos de OP: tradição associati-
va pré-existente; formato institucio-
nal; vontade política e capacidade fi-
nanceira do município.

INTELECTUAIS:  
sociedade e política, 
Brasil-França 

ELIDE RUGAI BASTOS, MARCELO 
RIDENTI E DENIS ROLLAND (ORGS.)

ESGOTADO

INTELECTUAIS NA 
HISTÓRIA DA INFÂNCIA 
(OS)

MARCOS CEZAR DE FREITAS E 
MOYSES KUhLMANN JR. (ORGS.)

504 págs. 1ª edição (2002)/  
1ª reimp. (2008)

ISBN 85-249-0885-8

O trabalho intelectual transformou os 
temas criança e infância em “objetos 
de ciência” e razão de ser da consti-
tuição de muitas “obras de referên-
cia” sobre o assunto.

INTERVENÇÕES:  
o marxismo na batalha  
de ideias 

CARLOS NELSON COUTINhO

192 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1226-X 

Esta coletânea trata de vários temas, 
desde os conceitos de democracia e 
de sociedade civil até a crise do PT e 
do seu governo. Gramsci é a fonte das 
principais categorias do autor.

INVENÇÃO DO NORDESTE 
E OUTRAS ARTES (A)

DURvAL M. DE ALBUQUERQUE JR.

376 págs. 5ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1485-0

Esta publicação busca respostas para 
uma inusitada questão: a invenção do 
Nordeste, um lugar imaginário e real 
no mapa do Brasil, que todos nós co-
nhecemos.

LÍNGUA COMO PRÁTICA 
SOCIAL: das relações 
entre língua, cultura  
e sociedade a partir  
de Bourdieu e Bakhtin

WILLIAM F. hANKS

280 págs. 1ª edição (2008)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1370-9

O autor constrói um diálogo interes-
sante e produtivo com as discussões 
teóricas que vêm sendo empreendi-
das sobre a questão da radical consti-
tuição do fenômeno linguístico na/
pela prática social. 

LOCAL E O GLOBAL (O): 
limites e desafios da 
participação cidadã

ELENALDO TEIXEIRA

Coedição UFBA/EQUIP

224 págs.       3ª edição (2002)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0795-1

A obra discute temas como a relação 
entre participação política e socieda-
de civil, esclarecendo o papel da par-
ticipação no processo democrático; a 
participação cidadã na sociedade ci-
vil globalizada, entre outros.

LOUCURA DO TRABALHO 
(A): estudo de 
psicopatologia do 
trabalho

ChRISTOPhE DEJOURS

Coedição Oboré 

168 págs. 5ª edição ampl./ 
15ª reimp. (2013) 

ISBN 978-85-249-0101-0

O sofrimento que o trabalho acarreta 
e as estratégias defensivas adota-
das pelos trabalhadores são o ponto 



CI
ÊN

CI
AS

 S
OC

IA
IS

49

central deste estudo, recomendado 
para estudantes e profissionais de 
sociologia.

MANIFESTO DO PARTIDO 
COMUNISTA 

KARL MARX E FRIEDRICh ENGELS

Prólogo de José Paulo Netto

ESGOTADO

MARx NO SÉCULO xxI

FRANCISCO TEIXEIRA E CELSO 
FREDERICO

Coedição UCE

200 págs. 2ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1412-6

Retoma a crítica social que, em nos-
sos dias, só pode ser a persistência e 
o desenvolvimento da crítica da eco-
nomia política, cuja primeira e funda-
mental expressão teórica a formulou 
Marx.

MARxISMO E POLÍTICA:  
a dualidade de poderes  
e outros ensaios 

CARLOS NELSON COUTINhO

160 págs. 3ª edição (2008)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0536-0

Aborda a visão da política como esfe-
ra privilegiada da interação intersub-
jetiva e demonstra que o marxismo 
tem sido capaz de renovar seus con-
ceitos originários e manter-se atual.

MEDIDAS DE CIDADES: 
entre territórios de vida 
e territórios vividos

DIRCE KOGA

336 págs. 2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1711-0

O livro busca decifrar uma “topografia 
social” com base no que é vivido no 
chão das cidades brasileiras: entre a 
exclusão/inclusão social, entre encla-
ves e potências humanas.

MEMÓRIA D’ÁFRICA:  
a temática africana  
em sala de aula

CARLOS SERRANO E MAURíCIO 
WALDMAN 

328 págs. 3ª edição (2010)/  
1a reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1315-0

O livro coroa uma série de manifesta-
ções que reivindicam o resgate cultu-
ral e social das contribuições originá-
rias da África. 

MERCADO E RELIGIÃO 

FRANÇOIS hOUTART

160 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-0905-4

Como parte presente da cultura, a re-
ligião cumpre um papel importante 
na transformação das estruturas so-
ciais na América Latina e no Caribe.

METODOLOGIA  
DA PESQUISA-AÇÃO

MIChEL ThIOLLENT

136 págs. 18ª edição (2011)/ 
2a edição (2013)

ISBN 978-85-249-1716-5

Este livro apresenta os principais te-
mas metodológicos da pesquisa-ação 
como alternativa aplicável em diferen-
tes áreas de conhecimento e atuação. 

METODOLOGIA  
DAS CIÊNCIAS SOCIAIS 

MAX WEBER

Coedição Unicamp 

PARTES 1 E 2: ESGOTADAS

MUDANÇAS NO TRABALHO 
E AÇÃO SINDICAL: Brasil  
e Portugal no contexto 
da transnacionalização

ELíSIO ESTANQUE, LEONARDO 
MELLO E SILvA, ROBERTO vÉRAS, 
ANTóNIO CASIMIRO FERREIRA E 
hERMES AUGUSTO COSTA (ORGS.)

336 págs. 1ª edição (2005)

ISBN 85-249- 1161-1

Este livro apresenta textos que traçam 
um olhar atualizado sobre os cenários 
que hoje se colocam as relações de 
trabalho e o sindicalismo.

NA SALA DE ESPERA:  
a cobertura jornalística 
sobre promoção 
de saúde e direitos 
reprodutivos na 
adolescência

vEET vIvARTA (COORD.)

Série Mídia e Mobilização Social 
vol. 9

Coedição ANDI/Unicef

276 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-99-11804-8
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Este livro reúne os resultados de uma 
detalhada análise sobre o tratamento 
editorial que a mídia impressa brasi-
leira confere ao tema saúde do ado-
lescente. 

NEGRO NO BRASIL (O)

JúLIO JOSÉ ChIAvENATO

240 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1997-8

Atualmente, quando a discussão e a 
luta pelos direitos dos negros estão 
no cotidiano, é preciso conhecer a 
história da escravidão, das lutas, da 
discriminação e da violência contra 
os negros escravizados e seus des-
cendentes. 

NO OLHO DO FURACÃO: 
América Latina nos anos 
60/70

PAULO CANNABRAvA FILhO

Coedição Oboré 

336 págs. 1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0902-1

Uma obra indispensável para quem 
deseja compreender um dos perío-
dos mais criativos de nossa América 
Latina. 

ORGANIZAÇÃO  
DO TRABALHO E 
ADMINISTRAÇÃO

ROBERTO hELOANI

112 págs. 6ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-0526-1 

Parte da análise do taylorismo, o surgi-
mento do fordismo e sua crise em 
1960, examina as “novas gramáticas” 
do inconsciente a serviço do poder.

OUTRO DAVOS (O): 
mundialização de 
resistências e de lutas

FRANÇOIS hOUTART E FRANÇOIS 
POLET (COORDS.)

176 págs. 1ª edição (2002)

ISBN 85-249-0834-3

A obra descreve a reunião de movi-
mentos e de intelectuais militantes 
do mundo, com o objetivo de consoli-
dar o andamento de um processo de 
convergência dos movimentos de re-
sistência e de lutas contra a globali-
zação neoliberal. 

OUVINDO CONSELHOS: 
democracia participativa 
e direitos da infância 
na pauta das redações 
brasileiras

vEET vIvARTA (COORD.)

Série Mídia e Mobilização Social 
vol. 8

Coedição ANDI/Conanda/Unicef

192 págs. 1ª edição (2005)

Patrocínio Petrobras 

ISBN 85-249-1110-7

Apresenta os resultados de uma ex-
tensa análise quanti-qualitativa so-
bre a cobertura que a mídia impressa 
vem dedicando a diversos colegiados 
criados a partir da Constituição Fede-
ral de 1988.

PARA UMA REVOLUÇÃO 
DEMOCRÁTICA  
DA JUSTIÇA

BOAvENTURA DE SOUSA SANTOS

136 págs. 3ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1658-8

A revolução democrática da justiça 
nunca poderá ocorrer sem a revolu-
ção democrática do Estado e da so-
ciedade. Mas esta, por sua vez, não 
será possível sem a revolução demo-
crática da justiça. 

PELA MÃO DE ALICE:  
o social e o político  
na pós-modernidade

BOAvENTURA DE SOUSA SANTOS

544 págs. 14ª edição (2013)  

ISBN 978-85-249-2032-5

Esta é uma versão revista e amplia-
da da primeira edição publicada em 
meados da década de 1990. Trata-se 
de um livro muito especial, entre to-
dos os escritos por Boaventura, pelo 
seu caráter seminal. Nele se encon-
tram os fundamentos de grande par-
te do trabalho que viria a desenvol-
ver em anos posteriores e até mes-
mo ao presente.
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PENSAMENTO CRÍTICO E 
MOVIMENTOS SOCIAIS: 
diálogos para uma nova 
praxis

ROBERTO LEhER E MARIANA 
SETúBAL (ORGS.)

Coedição LPP

328 págs. 1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1174-3

Esta obra realiza um trabalho de for-
mação que funcione como ponto de 
partida para a construção de práti-
cas políticas e referências teóricas 
capazes de nortear a ação dos sujei-
tos que protagonizam as lutas em 
favor do socialismo, da cidadania e 
da liberdade.

PENSAMENTO SOCIAL 
BRASILEIRO: a questão 
nacional

JOãO TRAJANO SENTO-SÉ E 
vANILDA PAIvA (ORGS.)

224 págs. 1ª edição (2005)

ISBN 85-249- 1121-2

Este livro reúne intervenções de al-
guns dos intelectuais que têm se de-
dicado à pesquisa de obras e intér-
pretes que deram sua contribuição, 
intelectual ou política, para a constru-
ção da massa crítica voltada pelo me-
lhor conhecimento do Brasil. 

PESQUISA EM CIÊNCIAS 
HUMANAS E SOCIAIS

ANTONIO ChIZZOTTI

166 págs. 11ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0444-8

O autor propõe um conjunto de refe-
rências que permitem ao leitor posi-
cionar-se nos debates, compreender 
os fundamentos epistemológicos, 
morfológicos e técnicos da pesquisa 
e limites de cada tipo de investigação.

POLÍCIA E POLÍTICA: 
relações Estados 
Unidos/América Latina

MARThA K. hUGGINS

Prefácio de Paulo Sérgio Pinheiro

328 págs. 1ª edição (1998)

ISBN 85-249-0689-3

O livro examina a natureza e as con-
sequências do treinamento das polí-
cias brasileira e latino-americana pe-
los Estados Unidos. 

POLÍTICAS PÚBLICAS – 
JUVENTUDE EM PAUTA

MARIA vIRGíNIA DE FREITAS E 
FERNANDA DE CARvALhO PAPA 
(ORGS.)

Coedição Ação Educativa/Friedrich 
E. Stiftung

232 págs. 2ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-0957-3 

Aborda as políticas públicas de juven-
tude por diferentes aspectos, incluin-
do desde a recuperação histórica de 
sua trajetória até a discussão de polí-
ticas setoriais, sem deixar de passar 
por sua institucionalidade.

PORTUGAL: ensaio 
contra a autoflagelação

BOAvENTURA DE SOUSA SANTOS

160 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1827-8

Responde ao desafio de entender a 
crise financeira conjuntural que Por-
tugal vive neste momento e analisa à 
luz de outras crises estruturais e de 
mais longa duração, algumas especí-
ficas do país, da Europa e o mundo no 
seu todo. 

POSSO ESCOLHER  
MEU FUTURO?

FáTIMA D’AGOSTINO (ORG.)

Coedição FITO

104 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1236-8

Educação e trabalho é visto como um 
antídoto contra o envolvimento dos 
jovens no mundo do crime. No entan-
to, os conhecimentos a serem desen-
volvidos devem partir da experiência 
social, cultural e afetiva dos jovens.

PRÁTICAS COTIDIANAS  
E A NATURALIZAÇÃO  
DA DESIGUALDADE:  
uma semana de notícias 
nos jornais

MARY JANE SPINK E PETER SPINK 
(ORGS.)

216 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1210-3

Partindo da compreensão de que a na-
turalização das desigualdades é a cha-
ve para qualquer projeto que busca in-
tervir na construção da sociedade, fo-
calizou-se suas dimensões psicosso-
ciais com base nos acontecimentos e 
comentários nos jornais diários.

PRÁTICAS DISCURSIVAS 
E PRODUÇÃO DE 
SENTIDOS NO COTIDIANO: 
aproximações teóricas  
e metodológicas

MARY JANE SPINK (ORG.)

296 págs. 3ª edição (2004)

ISBN 85-249-0718-5

Este livro focaliza as diferentes manei-
ras em que a construção de sentidos 
se faz presente no cotidiano. Apresen-
ta uma abordagem atual no âmbito das 
Ciências Sociais e Humanas.
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PRECONCEITO CONTRA 
A MULHER: diferença, 
poemas e corpos 

SANDRA AZERêDO 

Coleção Preconceitos vol. 1

120 págs. 2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1704-2

Este livro enfatiza que não existe 
uma essência de mulher que estaria 
na origem do preconceito contra ela. 
Tem como objetivo desafiar a busca 
de origem que tenta capturar a essên-
cia e a identidade. 

PRECONCEITO CONTRA  
A ORIGEM GEOGRÁFICA  
E DE LUGAR: as 
fronteiras da discórdia

DURvAL M. ALBUQUERQUE JúNIOR

Coleção Preconceitos vol. 3

136 págs. 2ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1911-4

Este livro quer contribuir para que 
possamos compreender e aceitar as 
diferenças que nos separam, enten-
dendo-as como produto de percursos 
distintos que os grupos humanos fi-
zeram na história. 

PRECONCEITO CONTRA 
AS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA: as relações 
que travamos com  
o mundo

JOãO RIBAS

Coleção Preconceitos vol. 4

120 págs. 2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1705-9

Este livro baseia-se na vivência de 
inúmeras pessoas com deficiência e 
na convivência delas com o mundo. 
Trata das histórias de vida, dos relatos 
das situações vividas, da narrativa 
das nossas convivências. 

PRECONCEITO CONTRA 
HOMOSSExUALIDADES: 
a hierarquia da 
invisibilidade

MARCO AURÉLIO MáXIMO PRADO E 
FREDERICO vIANA MAChADO

Coleção Preconceitos vol. 5

144 págs. 2ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1897-1

As sexualidades sempre foram um te-
ma importante nas discussões políti-
cas da sociedade. É neste contexto 
que fica evidente o quanto os homos-
sexuais tornaram-se um grupo in-
fluente, que luta por igualdade de di-
reitos e que têm imensa relevância 
no cenário cultural e político.

PRECONCEITO CONTRA  
O ANALFABETO

ANA MARIA DE OLIvEIRA GALvãO E 
MARIA CLARA DI PIERRO 

Coleção Preconceitos vol. 2

128 págs.  2ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2013-4

Este livro fará uma análise sobre o 
analfabetismo e dará elementos de 
apoio a práticas pedagógicas que va-

lorizam aquilo que o analfabeto tem 
(e não o que lhe falta).

PRECONCEITO RACIAL: 
modos, temas e tempos

ANTONIO SÉRGIO A. GUIMARãES 

Coleção Preconceitos vol. 6

144 págs. 2ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1748-6

O preconceito de cor e de raça tem 
uma longa trajetória no Brasil. O livro 
descreve como esse tipo de discrimi-
nação foi criado através dos tempos, 
e aponta para possibilidades de ga-
rantir uma maior igualdade de oportu-
nidades para a população negra.

PROPRIEDADE 
INTELECTUAL: para  
uma outra ordem jurídica 
possível

CAROL PRONER

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 131

120 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1283-2

A propriedade intelectual ganha des-
taque como tema de comércio inter-
nacional e em cada fase de negocia-
ção na OMC surgem tensões entre a 
competitividade tecnológica de eco-
nomias centrais e a dependência eco-
nômica do mundo pobre. 

QUE PAÍS É ESTE? 
pobreza, desigualdade 
e desenvolvimento 
humano e social no foco

vEET vIvARTA (COORD.)

Série Mídia e Mobilização Social  
vol. 4

Coedição ANDI

192 págs. 1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0934-X
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Guia para a consolidação de uma co-
bertura mais abrangente e qualifica-
da das temáticas sociais. Dirigido a 
profissionais de mídia, estudantes, 
professores de comunicação e atores 
da área social. 

QUESTÕES DO SÉCULO 
xxI

JOSÉ EUSTáQUIO ROMãO E JOSÉ 
EDUARDO DE OLIvEIRA (COORDS.)

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 100

Tomo I  
120 págs.  

1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0946-3

Na parte 1 são abordadas as ques-
tões da comunicação, da educação, 
da ideologia, da religião, da sociedade 
e do trabalho.

Tomo II  
120 págs.  

1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0947-1

Esta segunda parte trata da proble-
mática da ciência, da cultura, do direi-
to, da economia, do meio ambiente e 
da tecnologia. 

REDESCOBRINDO  
O ADOLESCENTE  
NA COMUNIDADE: uma 
outra visão da periferia 

JOEL C. RODRIGUES E SÉRGIO M.  
DE SOUZA BOSCO (ORGS.) 

Coedição Unicef/Santos Mártires

Patrocínio Fundação Telefônica

160 págs. 2ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1099-9

Denota a responsabilidade em apro-
fundar a compreensão desse univer-
so tão complexo que envolve comuni-
dades de periferia, violência, exclusão 
social e disposição de transformar 
seu contexto e promover vida com 
dignidade.

REFORMA EDUCACIONAL 
E LUTA DEMOCRÁTICA: 
um debate sobre a ação 
sindical docente na 
América Latina

PABLO GENTILI E DANIEL SUáREZ 
(ORGS.)

Coedição LPP/UERJ

128 págs. 1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1091-7

Os autores discutem com especialis-
tas da América Latina os desdobra-
mentos analíticos e políticos que de-
correm de uma abordagem teórica 
que pretende fugir da habitual ten-
dência à criminalização da ação sin-
dical dos trabalhadores.

REMOTO CONTROLE: 
linguagem, conteúdo 
e participação nos 
programas de televisão 
para adolescentes

vEET vIvARTA (COORD.)

Série Mídia e Mobilização Social  
vol. 7

Coedição ANDI/Unicef

300 págs. 1ª edição (2004)

Patrocínio Petrobras 

ISBN 85-249-1047-X

A pesquisa quanti-qualitativa que deu 
origem ao livro, contou com a partici-
pação de conhecidos nomes da área 
da comunicação, como Muniz Sodré e 
Laurindo Leal Filho. 

RENDA DE CIDADANIA:  
a saída é pela porta

EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

Coedição Ed. Fund. Perseu Abramo

464 págs. 7ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2012-7

Esta obra mostra como surgiu e evo-
luiu a ideia de se garantir uma renda a 
todas as pessoas, uma proposta que 
se entrelaça com os ideais daqueles 
que lutaram pela aplicação da justiça 
desde o início da história do Brasil.

SABER, CIÊNCIA, AÇÃO

ANDRÉ MORIN, GILLES GADOUA E 
GERARD POTvIN

Tradução de Michel Thiollent

120 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1298-6

Este livro defende uma metodologia 
multirreferencial para que os profis-
sionais se tornem cientistas capazes 
de contribuir para o saber nas Ciên-
cias Humanas e Sociais.

SANTO DIAS: quando  
o passado se transforma 
em história

LUCIANA DIAS, Jô AZEvEDO E NAIR 
BENEDICTO

312 págs. 1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1090-9
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Santo Dias, desde quando ele deixou 
a lavoura para integrar-se no exército 
dos trabalhadores da indústria, tor-
nou-se referência como um dos mais 
significativos líderes dos trabalhado-
res da indústria de São Paulo.

SAÚDE EM PAUTA:  
doença e qualidade  
de vida no olhar  
da imprensa sobre  
a infância

vEET vIvARTA (COORD.)

Série Mídia e Mobilização Social  
vol. 1

144 págs. 1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0911-0

Estatísticas mostram que a maioria 
das crianças brasileiras luta para ter 
acesso à saúde. Este livro oferece 
uma extensa análise da cobertura 
que a imprensa oferece à saúde da 
criança.

SÉCULO PERDIDO (O): 
raízes históricas das 
políticas públicas para  
a infância no Brasil

IRENE RIZZINI 

200 págs. 3ª edição (2011)

Realização Ciespi/PUC-RIO

ISBN 978-85-249-1371-6

A viagem em que a autora se dispõe a 
ser a nossa guia é a própria trajetória 
de desacertos nacionais concernen-
tes ao tratamento da população in-
fantojuvenil brasileira. 

SE DEUS FOSSE UM 
ATIVISTA DOS DIREITOS 
HUMANOS

BOAvENTURA DE SOUSA SANTOS

168 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2062-2

Nesta obra, o autor centra-se nas difi-
culdades e contradições enfrentadas 
pelos direitos humanos quando con-
frontados com movimentos que rei-
vindicam presença da religião na es-
fera pública.  Propõe uma aliança en-
tre as diferentes teologias da liberta-
ção existentes em diferentes religi-
ões e concepções contra-hegemôni-
cas de direitos humanos. 

SERTÃO DE JOVENS: 
antropologia e educação

vANDA SILvA

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 115

120 págs. 1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1030-5

A autora procura compreender como 
os jovens pensam as suas vidas, pro-
curando colocar-se do ponto de vista 
deles e de suas próprias experiências 
de vida. 

SOCIEDADE CIVIL E 
DEMOCRACIA: um debate 
necessário

MARIA LúCIA DURIGUETTO

240 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1292-4

Os conceitos de sociedade civil e de 
democracia são discutidos com rigor 
e competência neste livro. O leitor en-
contrará uma abordagem do tema do 
ponto de vista crítico, o qual busca 
qualificar esse debate e colocar as 
ideias nos seus devidos lugares.

SOCIOLOGIA DA CULTURA: 
Lucien Goldmann e os 
debates do século xx

CELSO FREDERICO

152 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1191-3

Os temas que compõem a produção 
de Goldemann são: os estudos de so-
ciologia da religião, a leitura original 
dos textos de Marx e Lukács, as refle-
xões sobre as metamorfoses no mun-
do do trabalho etc.
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SOCIOLOGIA DOS 
MOVIMENTOS SOCIAIS

MARIA DA GLóRIA GOhN

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 47

128 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2023-3

Este livro objetiva contribuir para a 
construção do campo de estudo da So-
ciologia dos Movimentos Sociais. Foca-
liza as práticas e ações coletivas de 
determinados movimentos sociais 
capturando a natureza do associativis-
mo civil e seu significado em termos 
de processos de mudanças sociais.

TECNOLOGIA, CULTURA 
E FORMAÇÃO... AINDA 
AUSCHWITZ

BRUNO PUCCI, LUIZ ANTôNIO C. N. 
LASTóRIA E BELARMINO CESAR 
GUIMARãES DA COSTA (ORGS.)

192 págs. 1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0965-X

A temática é abordada na perspectiva 
da Teoria Crítica por pesquisadores de 
diversas áreas do saber: filosofia, so-
ciologia, história, estética, psicologia, 
sociologia, comunicação etc.

TEMPO, DURAÇÃO E 
CIVILIZAÇÃO: percursos 
braudelianos

CARLOS ANTONIO AGUIRRE ROJAS

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 89

120 págs.  2ª edição (2002)

ISBN 85-249-0804-1

Este livro reúne ensaios derivados 
das instigantes reflexões que Rojas 
tem desenvolvido para a elaboração 
de uma “biografia intelectual” de Fer-
nand Braudel. 

TEMPOS PÓS-MODERNOS

FERNANDO MAGALhãES

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 108

120 págs.  1ª edição (2004)

IBSN 85-249-0974-9

A pós-modernidade tem sido entendi-
da como parte de um processo de de-
senvolvimento político-cultural que 
rompe com os paradigmas da socie-
dade moderna. 

TERRA E O HOMEM 
NO NORDESTE (A): 
contribuição ao estudo 
da questão agrária no 
Nordeste 

MANUEL CORREIA DE ANDRADE 

336 págs. 8ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1115-6

Nesta obra é apresentada a análise 
de conjunto da economia agrária nor-
destina numa síntese de alto valor 
científico.

TRABALHO E DESGASTE 
MENTAL: o direito de ser 
dono de si mesmo

EDITh SELIGMANN-SILvA

624 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1756-1

É marcante em todo o texto a postu-
ra da autora, indignada frente às in-
justiças sociais advindas daquela 
dominação, explicação primeira dos 
processos de adoecimento e sofri-
mento mental. Trata-se de leitura 
fascinante para os que buscam com-
preender as marcas do trabalho so-
bre os trabalhadores.

TRABALHO E INDIVÍDUO 
SOCIAL

MARILDA vILLELA IAMAMOTO

296 págs. 5ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-0817-0

Voltando-se à análise de algumas 
particularidades do processo de 
constituição da condição operária na 
agroindústria canavieira, a autora co-
loca em evidência a centralidade do 
trabalho na vida dos indivíduos so-
ciais na sociedade capitalista. 
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TRABALHO E POPULAÇÃO 
EM SITUAÇÃO DE RUA  
NO BRASIL

MARIA LUCIA LOPES DA SILvA

296 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1499-7

A investigação minuciosa demonstra 
a fragilidade das políticas públicas na 
garantia de direitos para uma popula-
ção vitimizada e exposta às mais agu-
das formas de violação dos direitos 
humanos. 

TRABALHO E 
PROLETARIADO 
NO CAPITALISMO 
CONTEMPORÂNEO

SERGIO LESSA

360 págs. 2ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1781-3

Este livro investiga um amplo panora-
ma da discussão internacional acerca 
do trabalho e das classes sociais, su-
as transformações e suas configura-
ções desde a década de 1960 até os 
dias de hoje.

TRABALHO E VALOR: 
contribuição para 
a crítica da razão 
econômica

FRANCISCO JOSÉ SOARES TEIXEIRA

Prefácio de Francisco de Oliveira

152 págs. 1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1006-2

A obra tem como objetivo empreender 
uma reconstrução do edifício concei-
tual da economia política. O livro mos-
tra como a economia política se 
transforma numa ciência puramente 
explicativa.

TRAJETÓRIA REBELDE

PEDRO vIEGAS

280 págs. 1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1016-X

O registro histórico dá-se por versões 
conflitantes, em que predominam por 
tempo indefinido a dos vencedores. 
Somente a perseverança investigati-
va pode levar à verdade completa ou 
próximo a ela.

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 
(A): educação popular  
e movimentos sociais  
no fim do século 

MARCO RAúL MEJíA 

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 50

88 págs.  2ª edição (2003)

ISBN 85-249-0594-8

O autor busca novos delineamentos 
para situar a crítica e a ação transfor-
madora na sociedade.

TRANSFORMAÇÕES 
SOCIAIS E DILEMAS  
DA GLOBALIZAÇÃO: um 
diálogo Brasil/Portugal 

ILSE S. WARREN E JOSÉ MARIA 
CARvALhO FERREIRA (ORGS.)

ESGOTADO

UM DISCURSO SOBRE  
AS CIÊNCIAS

BOAvENTURA DE SOUSA SANTOS

94 págs. 7ª edição (2010)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0952-8

Este livro apresenta uma crítica à 
epistemologia positivista das Ciên-
cias Físico-Naturais e das Ciências 
Sociais.

UM ESTADO PARA  
A SOCIEDADE CIVIL: 
temas éticos e políticos 
da gestão democrática

MARCO AURÉLIO NOGUEIRA

272 págs. 3ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1652-6

O livro dedica-se a pensar a gestão 
democrática como atividade política. 
Transcorre em ambientes éticos e po-
líticos povoados de pessoas, desejos 
e interesses que não podem ser sim-
plesmente “gerenciados”. 

VIDAS COMPARTILHADAS: 
cultura e relações 
intergeracionais na vida 
cotidiana

PAULO DE SALLES OLIvEIRA

384 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1650-2

Este livro é um estudo do dia a dia de 
crianças, cuidadas por seus avós, 
nas classes populares. Mostra o en-
contro de sujeitos sociais diferentes 
e o caminho que passam a construir 
juntos.
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VOZES DO MAR:  
o movimento dos 
marinheiros e  
o Golpe de 64

FLávIO LUíS RODRIGUES

Prefácio de Marcos Silva

208 págs. 1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1012-7

Através de depoimentos de ex-mari-
nheiros, documentos da Administra-
ção Naval e de representantes do go-
verno Goulart, o livro relaciona a 
AMFNB com o trabalhismo reformista 
de João Goulart.

SÉRIE  
ATLAS DA EXCLUSãO SOCIAL 

Os volumes abordam profun-
das e complexas análises da 
realidade nacional nos mar-
cos do atual modelo econô-
mico. 
É por isso que, todos os leito-
res apaixonados pelo Brasil, 
encontram nesses textos 
um conjunto de ferramentas 
(análises e sistematização 
de informações) a serem 
usadas em favor da constru-
ção de um país solidário e 
inclusivo.

vol. 1

ATLAS DA ExCLUSÃO 
SOCIAL NO BRASIL 

MARCIO POChMANN E RICARDO 
AMORIM (ORGS.)

224 págs. 4ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-0907-8

O Brasil mantém um terço de sua po-
pulação na pobreza absoluta, quase 
20% de sua força de trabalho sem 
ocupação, baixos níveis de escolari-
dade e grau de violência próximo ao 
de uma guerra civil. 

vol. 2

DINÂMICA E 
MANIFESTAÇÃO 
TERRITORIAL 

ANDRÉ CAMPOS, MARCIO 
POChMANN, RICARDO AMORIN E 
RONNIE SILvA (ORGS.)

168 págs. 2ª edição (2004)

ISBN 85-249-0949-8

Este volume mostra através de ma-
pas, que o país se defronta com uma 
nova forma de exclusão social. 

vol. 3

RICOS NO BRASIL (OS)

ANDRÉ CAMPOS, ALEXANDRE 
BARBOSA, MARCIO POChMANN, 
RICARDO AMORIM E RONNIE SILvA 
(ORGS.)

208 págs. 2ª edição (2005)

ISBN 85-249-1009-7

Esta obra subsidia a tarefa de locali-
zar e de conhecer os ricos brasileiros 
de modo a constituir um quadro ana-
lítico e abrangente da realidade nacio-
nal e das abismais diferenças regio-
nais. 

vol. 4

ExCLUSÃO SOCIAL  
NO MUNDO (A)

ANDRÉ CAMPOS, ALEXANDRE 
BARBOSA, MARCIO POChMANN, 
RICARDO AMORIM E RONNIE SILvA 
(ORGS.)

232 págs. 1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1054-2

Este livro apresenta um quadro mun-
dial da exclusão social, mostrando 
em mapas e indicadores, a realidade 
das populações carentes do globo. 
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vol. 5

AGENDA NÃO LIBERAL  
DA INCLUSÃO SOCIAL  
NO BRASIL 

MARCIO POChMANN, ALEXANDRE 
BARBOSA, vALTER PONTE, MARCO 
ANTONIO PEREIRA E RONNIE SILvA 
(ORGS.)

168 págs. 1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1103-4

A corajosa proposta deste livro apre-
senta não apenas um discurso, mas 
aponta de forma direta os investi-
mentos necessários para que o país 
alcance um nível intermediário e/ou 
avançado de inclusão.

SÉRIE  
ATLAS DA NOvA 
ESTRATIFICAÇãO SOCIAL  
NO BRASIL

Esta série estudará as trans-
formações que ocorreram 
em nossa estrutura social a 
partir das mudanças da eco-
nomia nacional sofridas des-
de os anos 1990. Esta cole-
ção mapea, do ponto de vis-
ta econômico, a nova com-
posição, papéis e aspira-
ções dos diferentes grupos 
que compõem a sociedade 
diante das mudanças sofri-
das pelo país.

vol. 1

CLASSE MÉDIA: 
desenvolvimento e crise

ALEXANDRE GUERRA, MARCIO 
POChMANN, RICARDO AMORIM E 
RONNIE SILvA (ORGS.)

144 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1216-2

Este volume trata especificamente da 
classe média brasileira e distingue o 
que parece ser uma mudança no seu 
comportamento, nas suas ilusões e 
na sua visão de mundo.

vol. 2

TRABALHADORES 
URBANOS: ocupação  
e queda na renda

ALEXANDRE GUERRA, MARCIO 
POChMANN, RICARDO AMORIM E 
RONNIE ALDRIN (ORGS.)

144 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 978-85-249-0825-5

Este livro evidencia a partir das mu-
danças econômicas recentes, as 
transformações ocorridas em nossa 
estrutura social, analisando, em deta-
lhes, a trajetória dos trabalhadores 
urbanos.

vol. 3

PROPRIETÁRIOS: 
concentração e 
continuidade

ALEXANDRE GUERRA, MARCIO 
POChMANN, RICARDO AMORIM E 
RONNIE ALDRIN (ORGS.)

206 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1466-9

Este livro revela a capacidade dos 
grandes proprietários de manter o 
país e o Estado subordinado aos 
seus interesses.
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HOMENAGEM

1
Nesse momento, queremos prestar homenagem, manifestar gratidão 

e externar a todos os brasileiros nosso reconhecimento ao professor 

Carlos Nelson Coutinho.

Suas obras oferecem ao leitor a densidade dos textos que resultam 

de intensa pesquisa e que revelam, na forma e no estilo, erudição 

exemplar.

Carlos Nelson Coutinho é, seguramente, o mais aclamado tradutor da 

obra de Antonio Gramsci, o que já denota o quanto nossa sociedade 

lhe deve em termos de gratidão e reconhecimento. Tornou-se ponto 

de referência em nossas áreas de Ciências Sociais e Serviço Social.

A esse grande intelectual nossa homenagem e gratidão. Seus 

escritos, seus exemplos e suas causas permanecem, não passarão.
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EDUCAÇÃO
A Cortez conta com títulos que vão 
desde a educação ministrada nas 
creches, educação infantil, ensino 
fundamental I e II, formação de pro-
fessores, até o ensino universitário e 
pós-graduação. E ao longo de mais 
de três décadas oferece um leque de 
questões relacionadas, sobretudo, 
ao fomento de uma ampla compre-
ensão acerca dos principais desafios 
que se colocam para os educadores 
na contemporaneidade.
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EDUCAÇAO

ABORDAGEM 
TRIANGULAR: no ensino 
das artes e culturas 
visuais

ANA MAE BARBOSA E FERNANDA 
PEREIRA DA CUNhA (ORGS.)

464 págs. 1ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1664-9

Em 1991, a autora publicava A ima-
gem do ensino da arte, em que lança-
va as bases da Abordagem Triangular. 
Agora, vinte anos depois, este livro 
traz uma história do tema, sua impli-
cação com a pedagogia e textos do 
ponto de vista da educação, desde a 
educação infantil ao ensino superior.

ACEITA UM CONSELHO? 
como organizar o 
colegiado escolar

ÂNGELA ANTUNES

Coleção Guia da Escola Cidadã vol. 8

Coedição IPF

224 págs. 3ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-0836-1

Este livro relata a trajetória vivida pela 
autora como professora das redes pú-
blicas de ensino de São Paulo, princi-
palmente a municipal. É o relato de 
uma prática, da reflexão sobre ela e 
da sua sistematização. 

ADÃO NO PARAÍSO E 
OUTROS ENSAIOS DE 
ESTÉTICA 

JOSÉ ORTEGA Y GASSET 

120 págs. 1ª edição (2002)

ISBN 85-249-0898-X 

Os ensaios aqui traduzidos apontam 
para questões de estética e de teoria 
da arte pontilhadas pela Filosofia. Es-
ses textos possuem a coesão textual e 
a liberdade ensaística que são uma 
marca estilística do filósofo espanhol. 

ADEUS PROFESSOR, 
ADEUS PROFESSORA? 
novas exigências 
educacionais e profissão 
docente

JOSÉ CARLOS LIBÂNEO

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 2

104 págs. 13ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1594-9

A informação e o conhecimento fazem 
ressurgir novas formas de trabalho. 
Este livro discute os dilemas emer-
gentes dessa nova realidade, pensa 
proposições assertivas sobre a esco-
la e os professores dentro de um pro-
jeto emancipatório de educação. 

ADMINISTRAÇÃO 
EDUCACIONAL EM CRISE

WALTER GARCIA

120 págs. 2ª edição aumentada 
(2001)

ISBN 85-249-0826-2

Este livro apresenta análises que re-
velam o processo de crise em que es-
tá imersa a educação brasileira e que 
veio se agravando ao longo das últi-
mas décadas. 

ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLAR: introdução 
crítica

vITOR hENRIQUE PARO

232 págs. 17ª edição rev. e ampl. 
(2012)

ISBN 978-85-249-1954-1 

Trata-se uma edição revista e amplia-
da na qual o autor atualiza seu pen-
samento e facilita a compreensão de 
pontos polêmicos com comentários 
à margem do texto e questões no fi-
nal de cada capítulo para orientar a 
leitura. 

ADULTOS  
NÃO-ALFABETIZADOS  
EM UMA SOCIEDADE 
LETRADA

LEDA vERDIANI TFOUNI

152 págs. 1ª edição revista 
(2006)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1231-3

Este livro faz uma análise de proces-
sos de enunciação que mostram a re-
lação do sujeito com a linguagem e 
com a esfera discursiva em que se 
move.
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AFETIVIDADE E 
LETRAMENTO NA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS  
E ADULTOS – EJA

SÉRGIO ANTôNIO DA S. LEITE (ORG.)

232 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2021-9

Este livro analisa o processo de me-
diação pedagógica na EJA, tomando-
-se como referência os conceitos de 
afetividade e letramento. Assume-se 
que o processo de alfabetização de-
ve ser direcionado para as práticas 
sociais de leitura e escrita, sendo 
que a relação professor-aluno é pro-
fundamente marcada pela questão 
da afetividade.

AGRESSIVIDADE NA 
PRIMEIRA INFÂNCIA: 
um estudo a partir das 
relações estabelecidas 
pelas crianças  
no ambiente familiar  
e na creche

IZA RODRIGUES DA LUZ

232 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1433-1

Neste livro a agressividade é vista co-
mo uma tendência presente em to-
das as pessoas, mas que se manifes-
ta de forma individualizada. Um desa-
fio posto aos professores e demais 
interessados.

ALFABETIZAÇÃO: 
método sociolinguístico 
consciência social, 
silábica e alfabética  
em Paulo Freire

ONAIDE SChWARTZ MENDONÇA E 
OLYMPIO CORREA MENDONÇA

152 págs. 3ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1284-9

Apresenta resultados de pesquisas e 
práticas que reinventam a metodolo-
gia da alfabetização de crianças e 
adultos, associando aos passos do 
Método Paulo Freire, atividades didá-
ticas dos níveis pré-silábico, silábico 
e alfabético.

ALFABETIZAÇÃO: quem 
tem medo de ensinar?

LIGIA REGINA KLEIN

160 págs. 6ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1899-5

A autora aponta as dificuldades de de-
senvolvimento da prática docente 
nas séries iniciais. Um texto instigan-
te e contundente que denuncia o do-
mínio exercido pelo senso comum so-
bre o discurso dos educadores.

ALFABETIZAÇÃO: 
reflexões sobre saberes 
docentes e saberes 
discentes

REGINA LEITE GARCIA E EDWIGES 
ZACCUR (ORGS.)

216 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1432-4

Este livro aborda os saberes das pro-
fessoras e das crianças e como vai 
ocorrendo os processos de inclusão 
numa sociedade historicamente su-
balternizadora e excludente.

ALFABETIZAÇÃO 
CARTOGRÁFICA  
E A APRENDIZAGEM  
DE GEOGRAFIA

ELZA YASUKO PASSINI

216 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1907-7

Alfabetização cartográfica é a inteli-
gência espacial e estratégica que per-
mite ao sujeito ler o espaço e pensar a 
sua geografia. Os autores propõem 
um cuidado metodológico para o de-
senvolvimento de aptidões eficientes 
para a leitura de mapas e gráficos.

ALFABETIZAÇÃO E 
LEITURA

JOSÉ JUvêNCIO BARBOSA

208 págs. 3ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2004-2

Oferece rico material à alfabetização 
como prática social, partindo da relei-
tura de momentos que apontaram pa-
râmetros novos no decorrer da histó-
ria da prática de alfabetização.
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ALFABETIZAÇÃO  
EM PROCESSO

EMILIA FERREIRO

136 págs. 20ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0058-7

A obra mostra como a criança em pro-
cesso de alfabetização assimila rela-
tivamente as informações disponí-
veis e interpreta textos escritos antes 
de compreender a relação entre as 
letras e os sons.

ALFABETIZAÇÃO HOJE

MARIA AMÉLIA AZEvEDO E MARIA 
LUCIA MARQUES (ORGS.)

112 págs. 5ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-0535-3

Trata-se de uma obra que procura 
captar o processo de construção de 
conhecimento na área da alfabetiza-
ção por meio de uma postura crítica e 
comprometida em relação às ques-
tões fundamentais que se colocam 
no nível da teoria e da prática.

ALUNOS RÚSTICOS, 
ARCAICOS & PRIMITIVOS: 
o pensamento social  
no campo da educação

MARCOS CEZAR DE FREITAS

144 págs. 1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1171-9

Este livro discute o convívio de edu-
cadores e pensadores sociais com 
as ciências e as técnicas de conheci-
mento, interpretação e “regenera-
ção” da pessoa/aluno considerada 
“diferente”. 

AMOR E O ÓDIO NA VIDA 
DO PROFESSOR (O): 
passado e presente na 
busca de elos perdidos

ANA ARChANGELO

160 págs. 2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1731-8

A autora se lançou à análise de as-
pectos “misteriosos” da vida dos pro-
fessores, como o amor e o ódio. Sabe-
mos que eles possuem uma influên-
cia imensa naquilo que somos e faze-
mos, porém, pouco sabemos sobre 
suas origens.

ANUÁRIO EDUCATIVO 
BRASILEIRO: visão 
retrospectiva

GUADELUPE TERESINhA BERTUSSI 
E NILDO OURIQUES (COORDS.)

456 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1743-1

Análise sobre temas e questões edu-
cacionais abordados pela mídia im-
pressa no Brasil. Colaboraram desta-
cados pesquisadores e especialistas 
brasileiros, que produziram uma com-
preensão crítica e uma inserção ativa 
no debate educacional brasileiro.

APRENDENDO PARA  
A VIDA: os computadores 
na sala de aula

FERNANDA MARIA PEREIRA FREIRE 
E JOSÉ ARMANDO vALENTE (ORGS.)

Coedição AACD

240 págs. 1ª edição (2001)

ISBN 85-249-0781-9

O leitor encontrará um conjunto de 
estudos relacionados ao uso do com-
putador na sala de aula da escola es-
pecial. Temas como mudança educa-
cional, formação de professores e 
projeto pedagógico promovem a dis-
cussão e reflexão teóricas.

APRENDER A ENSINAR:  
a aprendizagem do 
ensino no curso de 
pedagogia sob o enfoque 
histórico-cultural

MARIA ISABEL BATISTA SERRãO

208 págs. 1ª edição (2006)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1240-5

Com base em Marx, Engels, Vygotski, 
Davídov, dentre outros, o texto ofere-
ce elementos para a compreensão da 
“atividade de aprendizagem” como 
uma particular “atividade humana”, e 
o faz com base no enfoque histórico-
-cultural.

APRENDIZAGEM NA 
ERA DAS TECNOLOGIAS 
DIGITAIS

JOSÉ ARMANDO vALENTE, 
JAURES MAZZONE E M. CECíLIA C. 
BARANAUSKAS (ORGS.)

Coedição FAPESP

272 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1347-1

A obra está organizada em três par-
tes. I: uma reflexão sobre a temática 
que permeia o trabalho; II: apresenta 
trabalhos relacionados à questão da 
aprendizagem na empresa; III: aborda 
questões relacionadas ao design de 
sistemas para o chão de fábrica.



ED
UC

AÇ
ÃO

65

APRENDIZAGEM 
TRANSFORMADORA:  
uma visão educacional 
para o século xxI

EDMUND O’SULLIvAN

Coleção Biblioteca Freiriana vol. 9

Coedição IPF

432 págs. 1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1008-9

O autor analisa a necessidade da 
transformação da matriz educativa e 
pedagógica no sentido da substitui-
ção de uma instrumentalização dos 
educandos para a dominação e a 
apropriação por uma cultura que leve 
à construção de uma comunidade hu-
mana comum. 

ARQUITETURA  
DA IDENTIDADE:  
sobre educação, ensino  
e aprendizagem

SUELY GALLI SOARES

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 76

120 págs.  2ª edição (2001)

ISBN 85-249-0746-0

Contribui para a formação de profis-
sionais comprometidos com a prática 
e o futuro da sociedade humana, de 
responsabilidade em todas as instân-
cias culturais.

ARTE DE ENCANTAR (A): 
o contador de histórias 
contemporâneo e seus 
olhares

FABIANO MORAES E LENICE GOMES 
(ORGS.)

352 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1966-4

Os olhares do contador de histórias 
contemporâneo aqui apresentados, 
inseparáveis de suas vozes, trazem 
as cores e as formas fluidas de um 
caleidoscópio, como um mosaico vivo 
que será reinventado por quem os lê.

ARTE-EDUCAÇÃO: leitura 
no subsolo

ANA MAE BARBOSA (ORG.)

248 págs. 9ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2067-7

Coletânea sobre as influências es-
trangeiras na mudança do ensino mo-
dernista da arte para o ensino con-
temporâneo. Ensaios de Elliot Eisner, 
Ralph Smith, Robert Ott etc. foram 
traduzidos especialmente para esta 
publicação.

ARTE/EDUCAÇÃO 
CONTEMPORÂNEA: 
consonâncias 
internacionais

ANA MAE BARBOSA (ORG.)

432 págs. 3ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1109-5

A parte I trata de cognição e de inter-
disciplinaridade; a II está centrada no 
ensino da História da Arte; a III, dois 
artigos paradigmáticos de Brent Wil-
son e de David Thistlewood; na IV so-
bre interculturalidade e na última há 
artigos sobre avaliação.

ARTE, HISTÓRIA E 
ENSINO: uma trajetória

DULCE OSINSKI

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 79

120 págs.  2ª edição (2007)

ISBN 85-249-0775-4

Aborda as diferentes perspectivas 
que se iniciam com a escola da tradi-
ção e passa pelas academias de forte 
influência clássica e renascentista. 

ARTE NA EDUCAÇÃO 
ESCOLAR

MARIA F. DE REZENDE E FUSARI E 
MARIA hELOíSA C. DE T. FERRAZ

160 págs. 4ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2011)

ISBN 978-85-249-1534-5

Como saber arte? Como ser professor 
de arte? São premissas deste livro 
que visam contribuir para que o edu-
cador em arte possa organizar na es-
cola um trabalho com fundamenta-
ção teórico-metodológica.
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ATO DE LER (O): 
fundamentos 
psicológicos para  
uma nova pedagogia  
da leitura

EZEQUIEL ThEODORO DA SILvA

120 págs. 11ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1719-6

Uma iniciação à teoria da leitura base-
ada na análise de seus fundamentos 
psicológicos e filosóficos. A obra for-
nece subsídios de grande utilidade a 
todos os que usam a leitura como ins-
trumento pedagógico e cultural.

AUTONOMIA DA ESCOLA:  
a (ex)tensão do tema 
nas políticas públicas

ANGELA MARIA MARTINS

144 págs. 1ª edição (2002)

ISBN 85-249-0852-1

Esta obra procura desvelar as rela-
ções entre o conceito de autonomia e 
sua apropriação pelo discurso das po-
líticas públicas mais recentes na área 
da educação.

AUTONOMIA DA ESCOLA: 
princípios e propostas

MOACIR GADOTTI E JOSÉ EUSTáQUIO 
ROMãO (ORGS.)

200 págs. 7ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-1770-7

Os textos explicitam os elementos 
fundamentais da concepção da Esco-
la Cidadã e os instrumentos mediante 
os quais se constrói o Projeto Político-
-Pedagógico que a viabiliza.

AUTONOMIA DE 
PROFESSORES (A)

JOSÉ CONTRERAS

328 págs. 2ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1923-7

Este livro trata do significado da auto-
nomia do professor, diferenciando os 
diversos sentidos que lhe podem ser 
atribuídos e avançando na compre-
ensão dos problemas educativos e 
políticos que encerra. 

AVALIAÇÃO: políticas 
educacionais e reformas 
da educação superior

JOSÉ DIAS SOBRINhO

200 págs. 1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0962-5

Este livro desenha um panorama das 
principais teorias e práticas de avalia-
ção. Dá ênfase à discussão das bases 
epistemológicas, que emergem de 
concepções de mundo.

AVALIAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 
ESCOLAR: estudos  
e proposições

CIPRIANO CARLOS LUCKESI

272 págs. 22ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1744-8

Com esta edição espera-se contribuir 
para ultrapassar a era dos exames 
escolares, incorporando o que ela 
tem de significativo e descartando o 
que já não tem mais sentido para o 
presente.

AVALIAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM: 
componente do ato 
pedagógico

CIPRIANO CARLOS LUCKESI

448 págs. 1ª edição (2011)/  
4ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1657-1

Este livro oferece subsídios para me-
lhor compreender o ato de avaliação 
da aprendizagem dos educandos, 
orientando práticas mais adequadas 
às suas finalidades. 

AVALIAÇÃO DIALÓGICA: 
desafios e perspectivas

JOSÉ EUSTáQUIO ROMãO

160 págs. 9ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1771-4

O leitor encontrará neste livro uma 
contribuição sobre os caminhos pa-
ra uma escola, ao mesmo tempo au-
tônoma e unitária, compromissada 
com o projeto de vida de todos os 
que a fazem.
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AVALIAÇÃO 
EDUCACIONAL: regulação 
e emancipação

ALMERINDO JANELA 

152 págs. 4ª edição (2009)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0752-4

Esta obra possibilita um amplo en-
quadramento teórico-conceitual em 
torno da avaliação educacional, pro-
curando dar visibilidade não apenas 
às dimensões pedagógicas, mas, so-
bretudo, às dimensões sociais, ideo-
lógicas e gestionárias.

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 
EM DEBATE: experiências 
no Brasil e na França 

FERNANDO JOSÉ DE ALMEIDA 
(ORG.)

Coedição Educ

160 pags. 1ª edição (2005)

ISBN 85-283-0328-4

Contempla a diversidade de culturas 
educacionais e políticas referentes à 
avaliação, trazendo experiências da 
França e Brasil sobre suas experiên-
cias na avaliação educacional.

AVALIAÇÃO 
EMANCIPATÓRIA

ANA MARIA SAUL

152 págs. 8ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1653-3

A avaliação emancipatória representa 
um novo paradigma de avaliação e re-
formulação de currículo, embutido em 
um projeto político-pedagógico de 
transformação da educação brasileira.

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: 
teoria e experiência

NEWTON CESAR BALZAN E JOSÉ 
DIAS SOBRINhO (ORGS.)

184 págs. 5ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-0596-4

Este livro é um importante marco do 
empreendimento coletivo que vem 
criando um modelo formativo flexível 
e democrático de avaliação, contri-
buindo para o debate público da ava-
liação institucional e suas formas de 
realização.

BANCO MUNDIAL E  
AS POLÍTICAS 
EDUCACIONAIS (O)

LIvIA DE TOMMASI, MIRIAN JORGE 
WARDE E SÉRGIO hADDAD (ORGS.)

Coedição PUC-SP/Ação Educativa

280 págs. 6ª edição (2009)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0620-6

Este livro analisa as reformas educa-
cionais que têm como objetivo um or-
denamento no campo educacional 
necessário: adequar as políticas de 
bem-estar social, cortar custos, em-
beber o campo educativo da lógica do 
campo econômico etc.

BANCO MUNDIAL, OMC 
E FMI: o impacto nas 
políticas educacionais

SÉRGIO hADDAD (ORG.)

Coedição Ação Educativa/Actionaid

216 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1354-9

A atuação das instituições internacio-
nais e seus impactos precisam ser 
mais bem compreendidos, debatidos 
e questionados. Uma luta para fazer 
valer a concepção de educação como 
bem público e direito humano a ser 
garantido a todos. 

BRINCANDO COM 
ORIGAMIS: portas  
da imaginação

CONSTANCIA MARIA SOARES

80 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1853-7 

Com a utilização de origamis na re-
presentação das personagens, a au-
tora incentiva o aprendizado de crian-
ças e jovens nessa arte de dobrar pa-
pel a partir de suas formas básicas, 
despertando a criatividade e a sensi-
bilidade.

BRINCAR, CONHECER, 
ENSINAR

SANNY S. DA ROSA

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 19

128 págs. 5ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1642-7

A autora realiza uma interlocução en-
tre a filosofia da educação e a psica-
nálise, proporcionando uma oportuni-
dade de ampliarmos o olhar sobre o 
encontro entre sujeitos que ensinam-
-aprendem num espaço institucional 
chamado escola. 
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BRINQUEDO E CULTURA

GILLES BROUGèRE

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 20

120 págs. 8ª edição (2010)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1648-9

Esta obra trata de compreender a ra-
zão pela qual as sociedades indus-
trializadas produzem brinquedos na 
profusão que o fazem. Com esse obje-
tivo, procura determinar a função so-
cial e o significado do brinquedo nos 
dias de hoje.

BRINQUEDOS E 
COMPANHIA

GILLES BROUGèRE

Revisão técnica de Gisela Wajskop

344 págs. 1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1050-x

Por meio do brinquedo se compreen-
de melhor o lugar da criança numa so-
ciedade em que ela dispõe de produ-
tos de consumo próprios. É visando a 
criança que o brinquedo é construído, 
no entanto, este não pode ser limita-
do ao destinatário final. 

BRINQUEDOTECA: manual 
em educação e saúde

BEATRIZ P. GIMENES E SIRLÂNDIA 
REIS DE O. TEIXEIRA

272 págs. 1ª edição (2011)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1832-2

Este livro enfoca a brinquedoteca co-
mo estímulo ao pesquisador ou edu-
cador iniciante. Um roteiro-guia, bene-
ficiando desde a educação infantil até 
a área da Saúde. Traz sugestões de 
brinquedotecas nacionais e interna-
cionais.

BÚSSOLA DO ESCREVER 
(A): desafios e 
estratégias na 
orientação e escrita de 
teses e dissertações

ANA MARIA NETTO MAChADO E 
LUCíDIO BIANChETTI (ORGS.)

416 págs. 2ª edição (2006)

ISBN 978-85-249-1881-0

Neste livro, pesquisadores e orienta-
dores encontrarão eco para preocu-
pações vivenciadas no seu dia a dia. 
Serão estimulados a fazer compara-
ções a respeito das suas certezas e 
dúvidas.

CAMINHO PARA UMA 
DISCIPLINA INFANTIL 
CONSTRUTIVA (O): 
eliminando castigos 
corporais

STUART N. hART (ORG.)

Coedição Unesco

208 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1437-9

O castigo corporal ainda existe nas fa-
mílias e nas nossas escolas sob vá-
rias formas. Este livro deve ser usado 
por todos que participam do esforço 
de acabar com os castigos corporais e 
promover práticas construtivas para 
disciplinar as crianças.

CAMINHOS  
DA ESCRITA: espaços  
de aprendizagem

ÉLIE BAJARD

Prefácio de Edmir Perrotti

320 págs. 2ª edição (2002)

ISBN 85-249-0853-X

Este livro originou-se de pesquisa re-
alizada em bibliotecas interativas. 
Uma biblioteca escolar equipada com 
livros atualizados e dotada de meios 
de comunicação permite abandonar 
abordagens formuladas na intenção 
de responder à penúria de livros.

CARTA DA TERRA: 
reflexão pela ação

ELISABETh M. FERRERO E JOE 
hOLLAND (ORGS.)

Prefácio de José Eustáquio Romão

Coleção Guia da Escola Cidadã  
vol. 10

Coedição IPF

160 págs. 1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1052-6
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Alerta para a importância do protago-
nismo de todos os seres da Terra co-
mo sujeitos de um mesmo e comple-
xo processo de estruturação-deses-
truturação-reestruturação do ecos-
sistema.

CIDADANIA E 
COMPETITIVIDADE

GUIOMAR NAMO DE MELLO

Ganhador do Prêmio Jabuti 1994 
Categoria Ciências humanas

204 págs. 10ª edição (2005)

ISBN 85-249-0511-5

Este livro abre novos horizontes de 
reflexão àqueles que se empenham 
em construir no Brasil uma escola pú-
blica de qualidade.

CIDADANIA NEGADA (A): 
políticas de exclusão na 
educação e no trabalho

GAUDêNCIO FRIGOTTO E PABLO 
GENTILI (ORGS.)

Coedição CLACSO

280 págs. 5ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-0803-3

Analisa as condições de exclusão so-
cial no campo da educação e do traba-
lho no capitalismo contemporâneo. 
Afirma que tais condições negam ou 
interferem na realização de direitos 
inalienáveis para o exercício de uma 
cidadania democrática.

CIDADÃO E PROFESSOR 
EM FLORESTAN 
FERNANDES

JIRON MATUI

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 90

120 págs.  1ª edição (2001)

ISBN 85-249-0805-X

O autor focaliza o tema compreensão 
e extensão dos termos cidadão, edu-
cação e papel intelectual do professor 
na mudança social provocada.

CINEMA E EDUCAÇÃO

ROSELI PEREIRA SILvA

224 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1344-0

Esta obra propõe a inserção do cine-
ma na escola. A pesquisa enfocou o 
tema da discriminação contra o ne-
gro, o homossexual e a mulher.

CLARIDADE DA NOITE 
(A): os alunos do ensino 
superior noturno 

LúCIA M. TEIXEIRA FURLANI

184 págs. 2a edição (2001)

ISBN 978-85-249-0679-4

Mostra que o processo educativo de-
ve partir do conhecimento a respeito 
do aluno como pessoa, constituindo-
-se a educação em um processo ilu-
minado, ao mesmo tempo, pelo edu-
cador e pelo educando.

COLEGIADO ESCOLAR: 
espaço de participação 
da comunidade

MôNICA ABRANChES

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 102

112 págs. 2ª edição (2006)

ISBN 85-249-0921-8

Este livro analisa a participação da 
comunidade no processo de geren-
ciamento da educação pública por 
meio da experiência de gestão cole-
giada nas escolas públicas.

COLETIVO INFANTIL  
NAS CRECHES  
E PRÉ-ESCOLAS: falares  
e saberes

ANA LúCIA GOULART DE FARIA 
(ORG.)

ESGOTADO

COM TODAS AS LETRAS

EMILIA FERREIRO

104 págs. 17ª edição (2011)/
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1575-8

A pesquisa, as políticas de educação 
e a prática cotidiana do educador são 
alguns dos temas examinados neste 
livro.

COMPETÊNCIA E 
COMPETÊNCIAS: 
contribuição crítica  
ao debate

ESMÉRIA ROvAI (ORG.)

200 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1602-1

Os autores defendem uma formação 
inicial e continuada na escola e nos 
múltiplos e diversos espaços educati-
vos e formativos, que contribua para 
a solução de problemas que afligem a 
sociedade brasileira na direção de 
uma vida digna para todos. 
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COMPREENDER E 
ENSINAR: por uma 
docência da melhor 
qualidade

TEREZINhA AZERêDO RIOS

160 págs. 8ª edição (2010)/
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1607-6

Este livro traz aos professores subsí-
dios para que possam teorizar, lidan-
do de maneira crítica com os concei-
tos que circulam em sua prática edu-
cativa. 

COMPUTADORES DE 
PAPEL: máquinas 
abstratas para um 
ensino concreto

ROBINSON TENóRIO

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 80

120 págs.  3ª edição (2003)

ISBN 85-249-0338-4

Trata-se de um ensino sobre compu-
tadores, visando a uma maior com-
preensão de professores e alunos do 
significado e da importância de tais 
instrumentos.

COMUNIDADES DE 
APRENDIZAGEM E DE 
PRÁTICA EM METAVERSO

ELIANE SChLEMMER, MALIZIA 
PIERFRANCO, LUCIANA BACKES E 
GAIA MORETTI 

224 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1950-3 

O trabalho se propõe, no cenário dos 
mundos digitais virtuais contemporâ-
neos, à estruturação de uma teoria 
sobre a génesi, as potencialidades da 
tecnologia metaverso aplicada para a 
construção de comunidades virtuais.

CONCEPÇÃO DIALÉTICA 
DA EDUCAÇÃO: um 
estudo introdutório

MOACIR GADOTTI

208 págs. 16ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1928-2

Pode a dialética inspirar uma concep-
ção geral da educação? O que seria 
uma concepção dialógica da educa-
ção? Neste livro, o autor responde a 
essas perguntas e desenvolve uma 
das mais vigorosas concepções de 
história das ideias pedagógicas.

CONSELHOS GESTORES 
E PARTICIPAÇÃO 
SOCIOPOLÍTICA 

MARIA DA GLóRIA GOhN

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 32

128 págs. 4ª edição (2011)/ 
3ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1763-9

A educação não-formal é fundamen-
tal para a formação para a cidadania, 
para exercício da civilidade no conví-
vio com o outro, para a aceitação da 
diversidade cultural, para a prática da 
não-violência em todas as esferas da 
vida.

CONSTRUTIVISMO E 
MUDANÇA 

SANNY S. DA ROSA

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 29

96 págs.  10ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-0523-0

O livro focaliza a mudança na educa-
ção, que significa mudança de atitu-
de.

CONSULTA SOBRE 
QUALIDADE DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL:  
o que pensam e querem, 
os sujeitos deste direito

MARIA MALTA CAMPOS E SILvIA 
hELENA vIEIRA CRUZ (ORGS.)

Coedição Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação
Apoio Save the Children

128 págs. 2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1250-4

Ao publicar os resultados da Consulta 
sobre Qualidade da Educação Infantil, 
a Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação e o Movimento Interfóruns 
da Educação Infantil do Brasil (Mieib) 
reafirmam seu compromisso com a 
busca pela concretização do direito à 
educação.

CONSUMO E ESPAÇOS 
PEDAGÓGICOS

MARIA DE LOURDES COELhO

128 págs. 2ª edição (2002)

ISBN 85-249-0616-2

O educador vai encontrar neste livro 
guias significativos para construir, 
com seus alunos, conceitos e contex-
tualizações do seu cotidiano nas pro-
porções que o estimulem a pensar 
criticamente sobre o tema consumo.
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CONTESTAÇÃO 
ESCONDIDA (A):  
as críticas de jovens  
à escola atual 

JOSÉ B. DUARTE

128 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1150-6

O autor contribui para um modelo pe-
dagógico de fundo crítico, preocupa-
-se com o mal-estar discente, dando 
voz aos estudantes que não escre-
vem nem podem falar de suas angús-
tias na escola.

COTIDIANO E ESCOLA:  
a obra em construção

SONIA PENIN

208 págs. 2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1718-9

Livro de grande atualidade traça um 
panorama da escola e poderá subsi-
diar gestores de diferentes níveis de 
ensino a promoverem políticas que 
alcancem a escola e produzam resul-
tados no cotidiano escolar. 

CRIANÇA E A MÍDIA (A): 
imagem, educação, 
participação

CECILIA vON FEILITZEN E ULLA 
CARLSSON (ORGS.)

Coedição Unesco

552 págs. 2ª edição (2002)

ISBN 85-249-0831-9

Artigos escritos por especialistas, 
profissionais da mídia e representan-
tes de várias organizações sobre 
exemplos de participação infantil na 
mídia em diferentes partes do mun-
do. Dá-se ênfase aos direitos da crian-
ça com relação à mídia e à sociedade.

CRIANÇA E SEU 
DESENVOLVIMENTO (A): 
perspectivas para se 
discutir a educação 
infantil

ZILMA DE M. R. DE OLIvEIRA (ORG.)

176 págs. 5ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1825-4

Esta obra traz artigos de diversas 
áreas a respeito dos processos de 
desenvolvimento da criança, parti-
cularmente as interações que ela es-
tabelece com adultos e com outras 
crianças, e algumas de suas implica-
ções para a educação em creches e 
pré-escolas.

CRIANÇA EM 
PERSPECTIVA (A): 
olhares do mundo sobre 
o tempo infância

GIZELE DE SOUZA (ORG.)

152 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1312-9

Este livro propicia um percurso rico 
de questões, problemas e ideias em 
torno da temática da infância e da 
criança e representa também parte 
da trajetória de autores da Itália, da 
Alemanha e do Brasil que se dedicam 
aos estudos históricos e psicosso-
ciais da infância.

CRIANÇA FALA (A):  
a escuta de crianças  
em pesquisa

SILvIA hELENA vIEIRA CRUZ (ORG.)

390 págs. 1ª edição (2008)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1434-8

Aprofunda e discute aspectos funda-
mentais para a concepção e a realiza-
ção de investigação com crianças re-
alizadas nas áreas de educação, psi-
cologia e enfermagem, explorando 
suas múltiplas linguagens.

CRIANÇA NA FASE 
INICIAL DA ESCRITA (A): 
a alfabetização como 
processo discursivo

ANA LUIZA BUSTAMANTE SMOLKA 

Coedição Editora da Unicamp

184 págs. 13ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1868-1

Este livro mostra como, a partir da 
discussão sobre um desenho ou uma 
história, a criança percebe que pode 
entender o outro por meio da leitura e 
comunicar-se pela escrita.

CRISE DAS CIÊNCIAS 
HUMANAS (A)

hILTON JAPIASSU

256 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1919-0

Os mitos e as religiões sempre propu-
seram respostas reconfortadoras e 
securizantes aos enigmas da nature-
za humana. O grande desafio deste 
livro é superar a contradição entre os 
problemas cada vez mais globais e a 
persistência de um modo de conheci-
mento privilegiando os saberes com-
partimentados.
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CRISE DOS PARADIGMAS E 
A EDUCAÇÃO (A)

ZAIA BRANDãO (ORG.)

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 21

112 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1655-7

O melhor recurso para o progresso do 
conhecimento é a permanente indaga-
ção, a capacidade de pôr em dúvida as 
convicções e certezas. O debate de-
senvolvido pelo conjunto de autores 
deste livro merece ser visitado pelos 
que se interessam pela educação. 

CRÍTICA DA ESTRUTURA 
DA ESCOLA

vITOR hENRIQUE PARO

248 págs. 1ª edição (2011)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1772-1

O autor se fundamenta na ciência pa-
ra demonstrar a inadequação da es-
trutura da escola à educação como 
direito à cultura, e a urgência de sua 
superação em termos didáticos, cur-
riculares e organizacionais.

CULTURAS ESCOLARES, 
SABERES E PRÁTICAS 
EDUCATIVAS: itinerários 
históricos

MARCUS LEvY A. BENCOSTTA (ORG.)

ESGOTADO

CURRÍCULO, CULTURA E 
SOCIEDADE

ANTONIO FLAvIO MOREIRA E TOMAZ 
TADEU (ORGS.)

176 págs. 12ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1844-5

O livro reúne textos de importantes 
pesquisadores como: Michael Apple, 
Henry Giroux e Peter Mclaren, que tra-
tam de questões centrais sobre o te-
ma do currículo. Os ensaios buscam 
servir de estímulo ao desenvolvimen-
to de novas pesquisas na área.

CURRÍCULO E 
COMPETÊNCIAS: a 
formação administrada

MONICA RIBEIRO DA SILvA

168 págs. 1ª edição (2008)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1339-6

Este livro analisa o conceito de com-
petência segundo diferentes matri-
zes conceituais. Salienta a atualidade 
de se tratar a temática, tendo em vis-
ta a centralidade que a noção de com-
petência tem tido nas reformas curri-
culares.

CURRÍCULO NA 
CONTEMPORANEIDADE: 
incertezas e desafios

REGINA LEITE GARCIA E ANTONIO 
FLAvIO BARBOSA MOREIRA (ORGS.)

344 págs. 4ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1917-6

Aqui está o que pensam e fazem inte-
lectuais inconformados com a discri-
minação e a exclusão e que estão fa-
lando desde a Argentina, África do Sul, 
Portugal, Inglaterra, Estados Unidos 
etc. 

DA ÁFRICA E SOBRE  
A ÁFRICA: textos de lá  
e de cá

EMILIA MAChADO, MARIUChA 
ROChA, NINFA PARREIRAS E vÂNIA 
SALEK

240 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1903-9

Como concebemos as produções lite-
rárias que vêm da África e de países 
lusófonos? Que literatura é essa pu-
blicada no Brasil? Essas e outras 
questões são discutidas nesta obra 
dirigida a leitores em busca de litera-
turas que representem ou expressem 
os caminhos de nossa história.

DA ESCUTA DE TExTOS  
À LEITURA

ÉLIE BAJARD

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 133

120 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1334-1

Este livro mostra como os mediado-
res de leitura abrem os tesouros da 
literatura a crianças analfabetas. 
Mostra também de que modo situa-
ções de exploração visual de textos 
desconhecidos propiciam a constru-
ção do código gráfico e constituem o 
alicerce da formação de leitores autô-
nomos. 
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DA MISTIFICAÇÃO DA 
ESCOLA À ESCOLA 
NECESSÁRIA 

NEIDSON RODRIGUES

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 54

104 págs. 11ª edição (2003)

ISBN 85-249-0097-0

A importância da escola na formação 
do homem moderno transformador 
das condições de vida e da ordem 
social.

DANÇANDO NA ESCOLA

ISABEL A. MARQUES

216 págs. 6ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1894-0

Com abordagem teórico-prática, este 
livro busca aprofundar e detalhar dis-
cussões relativas a currículo, corpo, 
história e educação de professores, 
relevantes para a difusão de um ensi-
no de dança crítico e transformador. 

DE CRIANÇAS A ALUNOS: 
a transição da Educação 
Infantil para o Ensino 
Fundamental

FLávIA MILLER NAEThE MOTTA

192 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2135-3

O livro aborda o cenário atual de reor-
ganização da educação básica e os 
processos que se instituíram na pas-
sagem da educação infantil para os 
primeiros anos da educação funda-
mental, analisando a dinâmica de 
adaptação da criança em questão.

DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA E 
EDUCAÇÃO: a sociedade 
e os rumos da escola 
pública

vALDELAINE MENDES

320 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1482-9

Analisa um tipo de experiência que 
busca pôr em prática uma nova forma 
de conceber as relações entre o Esta-
do e o cidadão na gestão pública e 
pretende ter na “democracia partici-
pativa”, o elemento definidor da for-
mulação e implementação de uma 
política educacional.

DESCENTRALIZAÇÃO 
DA EDUCAÇÃO: novas 
formas de coordenação 
e financiamento

vERA LúCIA CABRAL COSTA (ORG.)

Coedição Fundap

256 págs. 2ª edição (2002)

ISBN 85-249-0723-1

Reúne trabalhos de autoridades nos 
diferentes níveis de governo e de es-
tudiosos de várias regiões do Brasil e 
de outros países. Discute os impac-
tos sobre os sistemas de ensino e os 
efeitos da descentralização e da des-
concentração para a melhoria da qua-
lidade do ensino.

(DES)CAMINHOS 
DA ESCOLA (OS): 
traumatismos 
educaciones

EZEQUIEL ThEODORO DA SILvA

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 23

104 págs. 8ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1678-6

Qual é a técnica que devo utilizar em 
classes superlotadas? O que devo fa-
zer para motivar alunos que dormem 
em aula? Qual é o melhor método pa-
ra alfabetizar crianças subnutridas? 
Essas e outras questões são tratadas 
neste volume.

DESCOBERTA DA LÍNGUA 
ESCRITA (A)

ÉLIE BAJARD

128 págs. 1ª  edição (2012)

ISBN 978-85-249-2000-4

Encontramos no reconhecido educa-
dor Élie Bajard o parceiro ideal para 
um desafio do tamanho da nossa his-
tória. Sempre enxergamos que o ato 
de aprender se dava também no coti-
diano, e não somente dentro de sala 
de aula. Por isso, acreditamos que to-
do lugar é um espaço educacional e 
que todas as situações são momen-
tos de aprender.

DESENVOLVIMENTO 
HUMANO: história, 
conceitos e polêmicas

MARIA CRISTINA SOARES DE 
GOUvEA E CARLOS hENRIQUE DE 
SOUZA GERKEN

128 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1656-4

A obra aborda o percurso de constitui-
ção da produção científica sobre os 
processos de desenvolvimento hu-
mano ao longo do século XIX. 
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DESIGUALDADE SOCIAL E 
DIVERSIDADE CULTURAL 
NA INFÂNCIA E  
NA JUVENTUDE

MARCOS CEZAR DE FREITAS (ORG.)

ESGOTADO

DESUMANIZAÇÃO  
DA ARTE (A)

JOSÉ ORTEGA Y GASSET

96 págs. 6ª edição (2008)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0249-9

Mergulha na fenomenologia da arte 
moderna, na ontologia do objeto esté-
tico, na sua ironia, desnudando-a. O 
tabu e a metáfora, a iconoclastia, a 
negação do passado, são alguns dos 
temas tratados pelo autor.

DIALÉTICA DO LAZER

vALQUIRIA PADILhA (ORG.)

288 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1235-9

Este livro parte da compreensão de 
que há abordagens diferentes para o 
fenômeno do lazer. 

DIALÉTICA, EDUCAÇÃO E 
POLÍTICA: uma releitura 
de Platão

ANTôNIO JORGE SOARES

240 págs. 2ª edição (2002)

ISBN 85-249-0713-4

Trata-se de uma publicação elaborada 
com rigor científico e filosófico, abor-
dando uma problemática da nossa 
atualidade: o papel do método na edu-
cação e desta na construção da cida-
dania e da sociedade democrática.

DIÁLOGO E CONFLITO: 
a presença do 
pensamento de Paulo 
Freire na formação do 
sindicalismo docente 

ANA MARIA DUARTE DO vALE

272 págs. 1ª edição (2002)

ISBN 978-85-249-0866-8

O pensamento de Paulo Freire conti-
nua firme e fecundo, desdobrando-
-se em múltiplas direções. A autora 
mostra como Paulo Freire sempre 
esteve ligado aos movimentos so-
ciais e populares e não poderia dei-
xar de estar ligado também ao movi-
mento sindical.

DIDÁTICA

JOSÉ CARLOS LIBÂNEO

288 págs. 2ª edição (2013)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1603-8

Este livro propõe o estudo sistemático 
da didática como teoria do processo de 
ensino. Como disciplina integradora 
generaliza princípios para a docência 
de todas as matérias escolares.

DIDÁTICA E FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES: 
percursos e 
perspectivas no Brasil  
e em Portugal

SELMA GARRIDO PIMENTA (ORG.)

288 págs. 6ª edição (2011)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1762-2

Este livro contempla pesquisas de 
professores brasileiros e portugue-
ses sobre a constituição do campo da 
didática e seus vínculos com a forma-
ção de professores desenvolvidas no 
Brasil e em Portugal. 

DIFICULDADES  
NA APRENDIZAGEM  
DA LEITURA: teoria  
e prática

TEREZINhA NUNES, LAIR BUARQUE 
E PETER BRYANT

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 33

120 págs. 7ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1773-8

Este livro analisa o desempenho das 
crianças com dificuldades acentua-
das de aprendizagem, e vários aspec-
tos da tarefa de aprender a ler e es-
crever que podem constituir obstácu-
los para todo aprendiz.

DIMENSÕES SOCIAIS  
DO ESPORTE

MANOEL JOSÉ GOMES TUBINO

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 25

96 págs. 3ª edição rev. (2011)

ISBN 978-85-249-1689-2

O esporte chegou ao século XXI com 
possibilidades de consolidar-se como 
questão de indiscutível relevância 
nas relações interpessoais e interna-
cionais. 
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DIREITOS HUMANOS 
E EDUCAÇÃO: outras 
palavras, outras 
práticas

FLávIA SChILLING (ORG.)

272 págs. 2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1782-0

Este livro traz reflexões sobre temas 
vinculados aos direitos humanos e à 
educação como um direito humano. 
Foi construído com a contribuição de 
múltiplos olhares: da Sociologia, da 
Filosofia, da Ciência Política, do Direi-
to etc.

DISCURSOS 
GEOPOLÍTICOS DA MÍDIA: 
jornalismo e imaginário 
internacional na América 
Latina 

MARGAREThE BORN STEINBERGER 

Coedição Fapesp/Educ

312 págs. 1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1118-2

Este livro trata da relação entre mídia 
e geopolítica, refletindo sobre como 
os discursos jornalísticos interferem 
na produção social dos imaginários 
geopolíticos na América Latina. 

ECONOMIA DA EDUCAÇÃO: 
para além do capital 
humano

vALDEMIR PIRES

144 págs. 1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1157-3

Este livro consiste numa reflexão he-
terodoxa acerca da validade da aceita-
ção da teoria do capital humano como 
sustentáculo prioritário para o estabe-
lecimento das políticas educacionais.

ECONOMIA POLÍTICA  
DA DIFERENÇA (A)

ARISTóTELES DE PAULA BERINO

232 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1341-9

Este livro discute políticas para o cur-
rículo na rede pública propondo a re-
lação entre a elaboração pedagógica 
do reconhecimento da diferença com 
o problema das condutas e da regula-
ção da diferença na cidade. 

ECOPEDAGOGIA E 
CIDADANIA PLANETÁRIA 

FRANCISCO GUTIÉRREZ E CRUZ 
PRADO

144 págs. 3ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2008-0

Dentro da dimensão pedagógica pro-
posta, talvez seja mais conveniente 
falar de uma pedagogia para a socieda-
de sustentável. Nesse sentido, as dife-
renças culturais de cada povo, etnia e 
a apropriação de suas relações ecoló-
gicas são a base da sustentabilidade.

EDGAR MORIN: ética, 
cultura e educação

ALFREDO PENA-vEGA, CLEIDE R. 
S. ALMEIDA E IZABEL PETRAGLIA 
(ORGS.)

176 págs. 4ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-0828-6

Os organizadores reuniram textos em 
que Edgar Morin discute temas como 
cultura e comunicação e ética e ima-
ginário.

EDUCAÇÃO, 
COMUNICAÇÃO, 
ANARQUIA: procedências 
da sociedade de controle 
no Brasil

GUILhERME CARLOS CORRêA

198 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1224-3

Com a rede de escolas, surge uma re-
de de satélites de comunicação sinto-
nizados com o progresso atingido pe-
los países desenvolvidos. Esta obra 
destina-se a problematizar o surgi-
mento dessa escola e seus efeitos.

EDUCAÇÃO: um tesouro  
a descobrir
RELATóRIO PARA A UNESCO DA 
COMISSãO INTERNACIONAL SOBRE 
EDUCAÇãO PARA O SÉCULO XXI

JACQUES DELORS (COORD.)

Coedição Unesco

240 págs. 7ª edição rev. (2012)

ISBN 978-85-249-1845-2

Este livro abrange os avanços adqui-
ridos no decorrer do século XX e lan-
ça perspectivas em todos aspectos 
para a coletividade num mundo glo-
balizado. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 
repensando o espaço  
da cidadania

CARLOS F. B. LOUREIRO, PhILIPPE 
P. LAYRARGUES E RONALDO S. 
CASTRO (ORGS.)

264 págs. 5ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1717-2

Este livro trata da responsabilização 
pelos riscos, danos e crimes ambien-
tais praticados por sujeitos sociais 
específicos, a ampliação dos canais 
de participação política, uso e conser-
vação dos recursos naturais etc.

EDUCAÇÃO AO LONGO  
DA VIDA: entre a mão 
direita e a mão esquerda 
de Miró

LICíNIO C. LIMA

128 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-0199-7

A educação ao longo da vida revela-se 
uma realidade complexa e ambígua, 
metaforicamente situada entre a mão 
direita e a mão esquerda do pintor ca-
talão Joan Miró.

EDUCAÇÃO, 
CIDADANIA: questões 
contemporâneas

PAULO S. C. NEvES (ORG.)

240 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1543-7

Nesta obra questiona-se como trans-
formações sociais de primeira gran-
deza podem alterar a percepção so-
cial sobre a cidadania e reflete sobre 
como esses processos dotam a edu-
cação de um novo papel nas relações 
que se estabelecem entre o cidadão e 
o Estado.

EDUCAÇÃO COMO 
ExERCÍCIO DO PODER: 
uma crítica ao senso 
comum em educação

vITOR hENRIQUE PARO

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 4

104 págs. 2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1595-6

O autor produz um texto de leitura 
obrigatória para todos aqueles que 
estejam minimamente envolvidos 
com a teoria ou com as práticas edu-
cacionais.

EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 
E ECONOMIA POPULAR 

MOACIR GADOTTI E FRANCISCO 
GUTIÉRREZ (ORGS.)

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 25

120 págs.  4ª edição (2005)

ISBN 85-249-0500-x

O livro aborda a interação entre a eco-
nomia e a educação nas classes po-
pulares.

EDUCAÇÃO CONTINUADA 
NA ERA DIGITAL

MARIA hELENA BETTEGA

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 18

120 págs. 2ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1636-6

Este livro tem como objetivo a forma-
ção contínua dos professores da rede 
pública de ensino de São Paulo, com 
ênfase na formação em Informática 
Educacional. 

EDUCAÇÃO CRÍTICA: 
incerteza, matemática, 
responsabilidade

OLE SKOvSMOSE

304 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1294-8

O autor apresenta um panorama pre-
cioso em termos filosóficos e políti-
cos das questões teórico-práticas, 
tanto no âmbito dos fundamentos, 
quanto da ação pedagógica e da for-
mação de professores. 

EDUCAÇÃO CRÍTICA & 
UTOPIA: perspectivas 
para o século xxI

ANTóNIO TEODORO E CARLOS 
ALBERTO TORRES (ORGS.)

232 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1178-6

Este livro convida-nos a inspecionar 
cuidadosamente as ligações entre 
ficção e política em Educação, toman-
do em consideração a importância da 
noção de utopia no contexto da teoria 
social e explorando novos desenvolvi-
mentos na Sociologia da Educação. 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS: teoria, prática 
e proposta
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MOACIR GADOTTI E JOSÉ EUSTáQUIO 
ROMãO (ORGS.)

160 págs. 12ª edição (2011)/  
3ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1712-7

Este livro contém algumas análises 
teóricas e prospectivas que traduzem 
as discussões ocorridas no IPF sobre 
a educação de jovens e adultos, dan-
do destaque à questão da formação 
do educador. 

EDUCAÇÃO DO CAMPO: 
epistemologia e práticas

EvANDRO GhEDIN (ORG.)

448 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1994-7

Os trabalhos apresentados nesta 
obra documentam a luta e a resistên-
cia da cultura do campo, sua identida-
de social e política. 

EDUCAÇÃO E A CRISE  
DO CAPITALISMO REAL

GAUDêNCIO FRIGOTTO

240 págs. 6ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1616-8

Este trabalho representa um esforço 
de remar contra a corrente do neoli-
beralismo, sinalizando as novas de-
mandas da educação explicitadas por 
diferentes documentos dos novos se-
nhores do mundo. 

EDUCAÇÃO E ATUALIDADE 
BRASILEIRA

PAULO FREIRE

Coedição IPF

125 págs. 3ª edição (2003)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0827-9

Neste livro estão presentes as princi-
pais teses que desenvolveu Paulo 
Freire. Contém depoimentos dos seus 
cinco filhos: Madalena, Fátima, Cristi-
na, Joaquim e Lutgardes.

EDUCAÇÃO E CIDADANIA: 
quem educa o cidadão?

ESTER BUFFA, MIGUEL ARROYO E 
PAOLO NOSELLA

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 16

120 págs. 14ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1632-8

A participação dos autores na IV Con-
ferência Brasileira de Educação tor-
nou possível a publicação dos textos 
deste volume. 

EDUCAÇÃO E CINEMA: 
dialogando para a 
formação de poetas

LUCILLA DA SILvEIRA L. PIMENTEL

192 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1836-0

Este livro reconhece o cinema com 
uma função formativa ao possibilitar, 
através de suas imagens audiovisu-
ais, experiências com valores sociais, 
éticos e estéticos favoráveis ao de-
senvolvimento da autonomia do ado-
lescente e à discussão crítica do con-
texto atual tão conturbado. 

EDUCAÇÃO E 
COMPLExIDADE:  
os Sete Saberes e outros 
ensaios

EDGAR MORIN,  MARIA DA 
CONCEIÇãO DE ALMEIDA E EDGARD 
DE ASSIS CARvALhO (ORGS.)

112 págs. 6ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2018-9

São três ensaios escritos em tempos 
diferentes: os dois primeiros marca-
dos pela esperança e pela utopia de 
uma reforma cognitiva saturada de 
rupturas, e o último, posterior à expe-
riência da reforma que foi abortada 
pela insensibilidade dos governantes 
e pela intransigência dos educadores.

EDUCAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO:  
o ideal de inclusão 
pelas tecnologias de 
informação, otimismo 
exacerbado e lucidez 
pedagógica

SUELY GALLI SOARES

160 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1209-X

Trata-se de uma reflexão da autora 
com base em suas experiências de lei-
tura na web, da prática da educação 
básica e superior e da convivência 
com profissionais das áreas de progra-
mação hoje envolvidas em e-learning. 
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EDUCAÇÃO E 
DEMOCRACIA: a práxis  
de Paulo Freire em  
São Paulo 

CARLOS ALBERTO TORRES, MARIA 
DEL PILAR O’CADIZ E PIA L. WONG 

Coleção Biblioteca Freiriana vol. 4

Coedição IPF

288 págs. 1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0888-2

Uma leitura essencial para compreen-
der as relações entre a reestrutura-
ção educacional e o seu contexto polí-
tico mais amplo. 

EDUCAÇÃO E ESTÉTICA: 
ensaios críticos sobre 
arte e formação humana 
no pós-modernismo

RONALDO ROSAS REIS

128 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1148-4

O autor defende a ideia de que a esco-
la deve assumir a educação estética 
como central e fundamental no pro-
cesso de mediação cultural. 

EDUCAÇÃO E IMAGINÁRIO: 
introdução a uma 
filosofia do imaginário 
educacional

JEAN-JACQUES WUNENBURGER E 
ALBERTO FILIPE ARAúJO 

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 127

120 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1192-1

Os autores tratam do imaginário edu-
cacional como domínio privilegiado do 
imaginário e da imaginação produtiva 
ou criadora e dos temas a ele associa-
dos: metáforas, símbolos e mitos. 

EDUCAÇÃO E IMPRENSA 

ROSA M. TORRES

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 55

120 págs.  1ª edição (1996)

ISBN 85-249-0613-8

Em “ensaios-testemunhos”, este vo-
lume traz temas variados como: edu-
cação popular, futebol, analfabetismo 
etc.

EDUCAÇÃO E 
INFORMÁTICA: os 
computadores na escola 

FERNANDO JOSÉ DE ALMEIDA 

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 126

120 págs. 4ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1181-1

Explicita o pensamento com que a 
máquina pode trabalhar, mas tam-
bém apresenta questões ao educa-
dor sobre como seu aluno pensa. 

EDUCAÇÃO E LUTA  
DE CLASSES

ANíBAL PONCE

200 págs. 23ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-0241-3

Este livro trata de toda a história da 
educação, desde as sociedades pri-
mitivas até as tendências educacio-
nais contemporâneas. 

EDUCAÇÃO E PODER: 
introdução à pedagogia 
do conflito

MOACIR GADOTTI

192 págs. 16ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1884-1

Os textos e documentos aqui reuni-
dos têm como eixo a Pedagogia do 
Conflito, prática pedagógica que pro-
cura descobrir e expor os conflitos ao 
invés de ocultá-los. 

EDUCAÇÃO E POLÍTICA  
NO BRASIL DE HOJE 

LúCIA MARIA WANDERLEY NEvES

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 36

120 págs.  4ª edição (2005)

ISBN 85-249-0534-4

A política educacional à luz das pro-
postas que emergem da dinâmica so-
ciedade civil brasileira.

EDUCAÇÃO E RAZÃO 
HISTÓRICA

PAULO GhIRALDELLI JR.

ESGOTADO
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EDUCAÇÃO EM HANNAH 
ARENDT: entre o mundo 
deserto e o amor ao 
mundo

vANESSA SIEvERS DE ALMEIDA

240 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1777-6

É preciso ter um compromisso com o 
mundo para educar? Como encorajar 
os mais novos a encontrar seu lugar 
em um mundo que compartilhamos 
com outros? Este livro estuda a obra 
de Hannah Arendt, e reflete, em uma 
perspectiva filosófica, sobre essas e 
outras questões.

EDUCAÇÃO ESPECIAL 
NA ESCOLA INCLUSIVA: 
políticas, paradigmas e 
práticas

ROSÂNGELA MAChADO

152 págs. 1ª edição (2009)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1512-3

Este volume tem por objeto inovar as 
práticas de educação especial e dar 
novos rumos para a inclusão de alu-
nos com deficiência no ensino regular. 

EDUCAÇÃO ESPECIAL  
NO BRASIL: história  
e políticas públicas

MARCOS J. S. MAZZOTTA

232 págs. 6ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1709-7

Esta obra traça a evolução do atendi-
mento educacional aos portadores de 
deficiência no Brasil, bem como expli-
cita e discute as ideologias presentes 
nas políticas públicas e as ações go-
vernamentais nessa área.

EDUCAÇÃO, ESTADO E 
DEMOCRACIA NO BRASIL

LUIZ ANTôNIO CUNhA

Coedição Flacso/Eduff

198 págs. 6ª edição (2009)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0447-9

O autor investigou as propostas e as 
realizações dos governos que prome-
teram fazer da educação um meio de 
construção da democracia, analisan-
do questões-chave para a compreen-
são das forças que aceleram ou 
freiam o processo democrático.

EDUCAÇÃO ESTÉTICA  
NA EJA: a beleza  
de ensinar e aprender 
com jovens e adultos

SONIA CARBONELL

152 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1929-9

Esta nova edição está complementa-
da com proposições teórico-metodo-
lógicas que auxiliam o professor a de-
senvolver práticas pedagógicas esté-
ticas em seu cotidiano.

EDUCAÇÃO ESTÉTICA 
PARA JOVENS E ADULTOS

SONIA CARBONELL

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 10

128 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1597-0

Este livro traz à luz uma compreen-
são da estética e dimensiona, sob 
uma perspectiva filosófica, um currí-
culo estético para jovens e adultos. 

EDUCAÇÃO E 
SUPERVISÃO: o trabalho 
coletivo na escola

NILDA ALvES (COORD.)

136 págs. 13ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1856-8

Diversos autores analisam a impor-
tância do trabalho coletivo na escola 
e discutem as funções, objetivos, 
contradições e limites da prática dos 
supervisores educacionais.
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EDUCAÇÃO INFANTIL: 
muitos olhares

ZILMA DE M. R. DE OLIvEIRA (ORG.)

208 págs. 9ª edição (2010)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1660-1

Este livro subsidia projetos pedagógi-
co-educacionais através do relato de 
pesquisas e experiências de profes-
sores que trabalham diretamente 
com a criança ou com a formação dos 
profissionais que com elas atuam.

EDUCAÇÃO INFANTIL  
NO CORAÇÃO DA CIDADE

ISABEL DE OLIvEIRA E SILvA

264 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1431-7

É uma obra singular que se constitui 
em documento sociológico de impor-
tante ação coletiva que aos poucos 
foi sendo substituídos por outras for-
mas de luta com vistas à consolida-
ção da Educação Infantil. 

EDUCAÇÃO, JUSTIÇA E 
DEMOCRACIA: um estudo 
sobre as geografias da 
justiça em educação

CARLOS v. ESTêvãO

144 págs. 1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1021-6

O autor reanalisa novos modos de in-
terpretar a geografia da justiça e a es-
cola, compreendendo esta última co-
mo lugar de vários mundos e como 
uma organização perpassada pela 
funcionalidade sistemática e pela 
funcionalidade comunicacional.

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: 
números e operações 
numéricas vol. 1

TEREZINhA NUNES, TÂNIA MARIA 
MENDONÇA CAMPOS, SANDRA 
MAGINA E PETER BRYANT

208 págs. 2ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1542-0

Este livro reconhece que a atividade 
do professor em sala de aula envolve 
simultaneamente dois processos de 
ensino-aprendizagem: um relaciona-
do à aprendizagem do aluno e outro 
relacionado à aprendizagem do pro-
fessor.

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: 
pesquisa em movimento

MARIA APARECIDA v. BICUDO E 
MARCELO DE CARvALhO BORBA 
(ORGS.)

344 págs. 4ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1939-8

Os textos expressam perspectivas di-
ferentes. Uma referente ao respeito e 
à aceitação da diversidade do pensa-
mento e da produção do conhecimen-
to, outra revela a preocupação em 
buscar o entendimento da própria 
produção do conhecimento.

EDUCAÇÃO MUSICAL  
A DISTÂNCIA: abordagens 
e experiências

DANIEL MARCONDES GOhN

232 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1738-7

A descrição da experiência de educa-
ção musical a distância realizada em 
vários países apresenta um panora-
ma das abordagens atuais para essa 
educação, indicando caminhos possí-
veis para professores de música.

EDUCAÇÃO NA AMÉRICA 
LATINA (A): direito  
em risco

Também disponível em espanhol

Coedição Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação

112 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1217-0

Este livro nasce do compromisso de 
compartilhar um momento político 
muito importante no processo de 
construção de uma agenda continen-
tal da sociedade civil destinada a apri-
morar nossas estratégias nas políti-
cas públicas educacionais. 

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 
E CULTURA POLÍTICA

MARIA DA GLóRIA GOhN

Nova Coleção Questões de Nossa 
Época vol. 26

128 págs. 5ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1723-3

O pressuposto básico deste volume 
é: há formas educacionais fora da rea-
lidade escolar, fora da educação for-
mal. Há produção de saberes e apren-
dizagens extracurriculares, distintos 
do conhecimento prescrito às esco-
las e fazem parte da formação dos in-
divíduos. 
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EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 
E O EDUCADOR  
SOCIAL: atuação  
no desenvolvimento  
de projetos sociais

MARIA DA GLóRIA GOhN

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 1

104 págs. 1ª edição (2010)/ 
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1593-2

Este livro focaliza a educação não for-
mal em três momentos: o conceito; a 
abordagem do papel do educador so-
cial; e terceiro, apresenta exemplos 
de movimentos sociais, fóruns e con-
selhos de gestão compartilhada.

EDUCAÇÃO NATURAL  
EM ROUSSEAU:  
das necessidades da 
criança e dos cuidados 
do adulto

CLáUDIO ALMIR DALBOSCO

200 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1735-6

Este trabalho trata do pensamento 
pedagógico-filosófico de Jean-Jac-
ques Rousseau, concentrando-se no 
primeiro livro de sua obra …mílio. 

EDUCAÇÃO NEGADA (A): 
introdução ao estudo 
da educação brasileira 
contemporânea

PAOLO NOSELLA E ESTER BUFFA

200 págs. 3ª edição (2001)

ISBN 85-249-0324-4

Esta obra percorre 60 anos de histó-
ria. Para cada um desses períodos foi 
feita uma síntese histórica dos princi-
pais acontecimentos nacionais e in-
ternacionais com suas repercussões 
na educação, seguida de excertos das 
entrevistas relativas ao período em 
questão.

EDUCAÇÃO POPULAR  
NA ESCOLA PÚBLICA 

ANA MARIA DO vALE

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 8

112 págs. 4ª edição (2001)

ISBN 85-249-0429-1

Este texto capta um movimento his-
tórico-social de mudança da função 
da escola pública.

EDUCAÇÃO POPULAR: 
metamorfoses e veredas

LUIZ EDUARDO W. WANDERLEY

144 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1557-4

O livro demonstra que a educação po-
pular reconhece e assume as atuais 
demandas das sociedades mundiais 
e os novos desafios. Indica alguns 
marcos norteadores para o presente 
e o futuro. 

EDUCAÇÃO POR VIR (A): 
experiências com  
o cinema

CINTYA REGINA RIBEIRO E JULIO 
GROPPA AQUINO (ORGS.)

320 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1776-9

Este livro traça uma espécie de carto-
grafia das linhas de poder/saber que 
incidem sobre os dispositivos de sub-
jetivação no presente, a fim de que 
seja possível nos lançar rumo ao 
campo dos possíveis na educação. 

EDUCAÇÃO  
PÓS-FILOSOFIA DA 
HISTÓRIA: racionalidade 
e emancipação

MARGARITA R. SGRó

144 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1285-6

A proposta central do livro é refletir 
sobre a necessidade e a possibilidade 
de construir uma teoria crítica da edu-
cação que seja capaz de recolocá-la 
em sua relação constitutiva com a 
ética e com a política.

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
E CULTURA: para uma 
pedagogia da educação 
infantil

ANA LúCIA GOULART DE FARIA 

Coedição Editora da Unicamp

240 págs. 2ª edição (2002)

ISBN 85-249-0707-X

A ênfase no brincar e na cultura brasi-
leira antecipa a polêmica da indisso-
ciabilidade do cuidar e do educar, fa-
vorecendo a construção de uma pe-
dagogia da infância e de uma pedago-
gia da educação infantil que supere o 
atual modelo da escola de Ensino 
Fundamental. 
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA: 
desafios e perspectivas

MíRIAN P. S. Z. GRINSPUN (ORG.)

296 págs. 3ª edição rev. e ampl. 
(2010)

ISBN 978-85-249-1554-3

Nesta obra, os autores voltam-se pa-
ra o educando, ou como ele deve ser 
formado para pensar, saber, saber-fa-
zer e saber-ser em tempos de uma 
tecnologia que está sempre se de-
senvolvendo e se ampliando.

EDUCADORA DE CRECHE 
(A): construindo suas 
identidades

BARBARA ONGARI E PAOLA MOLINA

Prefácio de Ana Lúcia Goulart de 
Faria

176 págs. 1ª edição (2003)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0926-9

Este livro, além de mostrar como 
são as educadoras das creches, nos 
faz refletir sobre essa profissão que 
está sendo inventada no Brasil, no 
momento em que estamos tendo di-
ficuldade para contemplar a educa-
ção infantil.

EDUCAR NA ERA 
PLANETÁRIA:  
o pensamento complexo 
como método de 
aprendizagem pelo erro 
e incerteza humana

EDGAR MORIN, EMILIO-ROGER 
CIURANA E RAúL DOMINGO MOTTA

Coedição Unesco

112 págs. 3ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-0937-5

São desenvolvidos três eixos temáti-
cos: 1. o método visto como caminho 
que se inventa e nos inventa; 2. a ne-

cessidade de esclarecer o uso da pa-
lavra complexidade e 3. o destino da 
era planetária.

EDUCAR SEM REPROVAR

MáRCIA APARECIDA JACOMINI

264 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1654-0

Neste livro é discutida a forma como 
as diferentes redes de ensino imple-
mentaram os ciclos e a progressão 
continuada, e como a má qualidade 
do ensino corroborou para a constru-
ção de uma ampla oposição às políti-
cas de não reprovação anual. 

ELOGIO À EDUCAÇÃO

NEIDSON RODRIGUES

112 págs. 2ª edição (2002)

ISBN 85-249-0706-1

A educação deve ser entendida como 
formação humana, que eduque a sen-
sibilidade para que nosso olhar possa 
ver além do visto, que promova a ca-
pacidade do entendimento e que 
aprenda com aqueles que deixaram 
rastros na história da civilização – os 
clássicos.

EMPRESARIADO 
INDUSTRIAL E EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA: qualificar 
para competir?

RAMON DE OLIvEIRA

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 124

120 págs.  1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1152-2

Objetiva contribuir à ampliação das 
possibilidades de interpretação da 
política educacional e dos desafios à 
constituição de uma escola pública, 
democrática e de qualidade.

ENCONTROS E 
DESENCONTROS EM 
EDUCAÇÃO INFANTIL

MARIA LúCIA DE A. MAChADO 
(ORG.)

304 págs. 4ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-0886-6

A obra apresenta três partes princi-
pais: a legislação e as políticas nacio-
nais de educação infantil e a realidade; 
a formação de profissionais de educa-
ção infantil;  e o desenho como espaço 
de produção cultural de crianças.

ENSAIOS DE ESTÉTICA 
(Mona Lisa, Três quadros 
do vinho e Velásquez)

JOSÉ ORTEGA Y GASSET

Tradução e introdução de Ricardo 
Araújo

224 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1824-7

Este estudo tem dois momentos. O 
primeiro ocorre com os textos de Jo-
sé Ortega y Gasset traduzidos para o 
português, todos ensaios inéditos no 
Brasil. O segundo destaca a análise 
de alguns aspectos desses ensaios, 
discutindo passagens iluminadas do 
pensamento orteguiano. 
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ENSINAR E APRENDER 
COM PESQUISA  
NO ENSINO MÉDIO

ANTôNIO JOAQUIM SEvERINO E 
ESTêvãO SANTOS SEvERINO

144 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1893-3

Este livro tem por objetivo iniciar o es-
tudante do Ensino Médio a práticas 
de estudo que abrem o caminho da 
autonomia técnica e intelectual no 
exercício da aprendizagem. Apresen-
ta um roteiro de trabalho que poderá 
ajudar o professor na condução de 
seu trabalho didático.

ENSINAR E APRENDER  
NO ENSINO SUPERIOR: 
por uma epistemologia 
da curiosidade na 
formação universitária

ANTóNIO TEODORO E MARIA LUCIA 
vASCONCELOS (ORGS.)

Coedição Editora Mackenzie

128 págs. 3ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1995-4

O foco desta obra é: o professor como 
mediador entre a comunidade, os sa-
beres e o aluno; a construção da au-
toridade do professor na sala de aula 
com base no diálogo; qual o papel do 
professor universitário nesses novos 
tempos.

ENSINO DAS ARTES 
E DE INGLÊS (O): 
uma experiência 
interdisciplinar

ANA AMáLIA TAvARES B. BARBOSA

136 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1351-8

Ao utilizar processos artísticos para 
ensinar uma língua, a autora explorou 
potencialidades criativas e pedagógi-
cas de seu ofício de arte-educadora e 
trouxe novos olhares para professo-
res de língua estrangeira. 

ENSINO DAS CIÊNCIAS 
COMO COMPROMISSO 
CIENTÍFICO E SOCIAL 
(O): os caminhos que 
percorremos

ANNA MARIA PESSOA DE CARvALhO, 
ANTóNIO FRANCISCO CAChAPUZ E 
DANIEL GIL-PÉREZ (ORGS.)

248 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1980-0

Esta obra foi escrita na primeira pes-
soa, valorizando cruzamentos profis-
sionais com vivências pessoais de 
vários docentes/pesquisadores ibe-
ro-americanos, tendo em vista a me-
lhoria do ensino das Ciências. 

ENSINO DE ARTES  
EM ONGS (O)

LívIA MARQUES CARvALhO

144 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1429-4

A obra contribui para ampliar as dis-
cussões sobre a importância da arte 
na formação do indivíduo. É para to-
dos aqueles que acreditam na educa-
ção e na arte como um poderoso 
meio para a promoção da igualdade e 
do desenvolvimento humano.

ENSINO DE DANÇA HOJE: 
textos e contextos

ISABEL A. MARQUES

136 págs. 6ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1816-2

Na LDB n.º 9.394/96, a arte é reco-
nhecida como disciplina escolar obri-
gatória no currículo. Nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, a arte é uma 
área curricular e a dança é indicada 
como linguagem artística diferencia-
da a ser trabalhada pelas escolas.

ENSINO DE MATEMÁTICA 
NA EDUCAÇÃO DE 
ADULTOS (O)

NEWTON DUARTE

128 págs. 11ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1539-0

O autor mostra que o ensino de mate-
mática contribui para as transforma-
ções sociais não apenas através da 
socialização do conteúdo matemáti-
co, mas também por meio de uma di-
mensão política que é intrínseca a 
essa socialização. 

ENSINO MÉDIO: 
construindo uma 
proposta para os que 
vivem do trabalho

ACACIA KUENZER (ORG.)

248 págs. 6ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-0767-8

A obra define elementos que permi-
tem aos professores construir um no-
vo projeto político-pedagógico, consi-
derando as especificidades de sua 
comunidade e a vinculação à concep-
ção de homem e de sociedade que 
unifica os que vivem do trabalho.
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ENSINO MÉDIO 
INTEGRADO: concepção  
e contradições

GAUDêNCIO FRIGOTTO, MARIA 
CIAvATTA E MARISE RAMOS (ORGS.)

Coedição EPSJv/Fund. Oswaldo Cruz

176 págs. 3ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1985-5

Este livro vincula-se a uma concep-
ção curricular na qual tem lugar a ci-
ência e a cultura; e a escola se reco-
nhece como um “lugar de memória” 
do que foi para projetar o que preten-
de ser. 

ENSINO NOTURNO: 
realidade e ilusão 

CÉLIA PEZZOLO DE CARvALhO

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 27

120 págs.  10ª edição (2001)

ISBN 85-249-0149-7

Discute-se a relação trabalho diurno / 
escolarização noturna e reavalia a 
concepção de trabalho produtivo em 
nossa sociedade.

ENSINO VOCACIONAL: 
uma pedagogia atual 

ESMÉRIA ROvAI (ORG.)

ESGOTADO

EPISTEMOLOGIA  
E DIDÁTICA: as 
concepções de 
conhecimento e 
inteligência e a prática 
docente

NíLSON JOSÉ MAChADO

320 págs. 7ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1684-7

O autor busca uma articulação entre 
a generalidade de questões e as es-
pecificidades das ações docentes, 
aproximando, os terrenos da Episte-
mologia e da Didática. 

ESCOLA CIDADÃ

MOACIR GADOTTI

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 9

120 págs. 13ª edição (2010)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1596-3

Para o autor, a Escola Cidadã tornou-
-se um movimento inovador das prá-
ticas educacionais. O movimento por 
uma educação para e pela cidadania, 
ampliou suas preocupações para a 
construção de um novo currículo in-
ter-transcultural, em favor de uma 
educação com qualidade social.

ESCOLA COMO 
ORGANIZAÇÃO EDUCATIVA 
(A): uma abordagem 
sociológica

LICíNIO C. LIMA

208 págs. 4ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1714-1

Este trabalho recolhe e articula tex-
tos escritos ao longo da última déca-
da com o objetivo de apresentar ao 
leitor brasileiro um quadro teórico pa-
ra o estudo sociológico da escola co-
mo organização educativa e ação pe-
dagógica organizada.

ESCOLA, CORPO E 
COTIDIANO ESCOLAR

DIANA MILSTEIN E hÉCTOR MENDES

144 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1605-2

Este livro indaga a realidade cotidiana 
da escola, usando o enfoque etnográ-
fico para mostrar como, por meio da 
produção social do corpo dos alunos, 
evidencia-se a prática da vida escolar 
tal como se inscreve no corpo dos su-
jeitos.

ESCOLA DE GRAMSCI (A)

PAOLO NOSELLA

208 págs. 4ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1644-1

O leitor vislumbrará a escola proposta 
por Gramsci no caldo dos aconteci-
mentos econômicos e políticos em 
que foi elaborada. Para ele, a escola 
moderna é, sobretudo, a possibilida-
de concreta de liberdade universal. 

ESCOLA EM CICLOS (A): 
fundamentos e debates

JEFFERSON MAINARDES

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 137

120 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1495-9
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Este livro oferece um panorama dos 
ciclos no Ensino Fundamental, seus 
fundamentos e modalidades, bem co-
mo suas complexas implicações pe-
dagógicas e políticas. 

ESCOLA E O 
CONHECIMENTO 
(A): fundamentos 
epistemológicos  
e políticos

MARIO SERGIO CORTELLA

160 págs. 14ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1414-0

O conhecimento é uma construção 
cultural e a escola tem comprometi-
mento político de caráter conserva-
dor e inovador. Este livro subsidiará 
educadores na reflexão sobre o senti-
do social concreto do que fazem.

ESCOLA E O ESPORTE (A): 
uma história de práticas 
culturais

MEILY ASSBú LINhALES

272 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1517-8

Aborda as relações entre esporte e 
educação escolar. Destaca a maneira 
como os códigos esportivos compuse-
ram ordenamentos e enunciações que 
modelaram a escola como tempo/es-
paço privilegiado na socialização das 
futuras gerações. 

ESCOLA PARA TODOS E  
A ExCELÊNCIA 
ACADÊMICA (A) 

ANTóNIO M. MAGALhãES E 
STEPhEN R. STOER 

Coleção Prospectiva vol. 8

Coedição IPF

128 págs. 1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0900-5

A síntese neste livro é representada 
pela metáfora do fosso, existente en-
tre o discurso pedagógico democráti-
co e o discurso meritocrático, que pa-
rece impedir a escola pública portu-
guesa de avançar.

ESCOLA PLURAL:  
A DIVERSIDADE ESTÁ  
NA SALA – Formação  
de professores/as   
em História e Cultura  
afro-brasileira e africana

MARIA NAZARÉ MOTA DE LIMA 
(ORG.)

Coedição CEAFRO

136 págs. 3ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1978-7

Este livro é uma importante contribui-
ção teórica e prática para recolocar a 
história, a cultura e a identidade do 
povo negro na sala de aula com um 
direito não só dos afro-brasileiros, 
mas de todos os brasileiros.

ESCOLA PODE ENSINAR AS 
ALEGRIAS DA MÚSICA? (A)

GEORGES SNYDERS

176 págs. 5ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1368-6

Os professores de música atuantes 
em escolas brasileiras encontram 
neste livro um importante conjunto 
de proposições e princípios norteado-
res para buscar e contribuir com suas 
“marcas” culturais escolares. 

ESCOLA QUE NÃO TIVE... 
O PROFESSOR QUE NÃO 
FUI... (A)

TIAGO ADãO LARA

Coedição Edufu

248 págs. 3ª edição (2003)

ISBN 85-249-0589-1

O livro é uma tentativa de pensar filo-
soficamente a educação a partir de 
uma experiência concreta: a do autor 
como aluno e professor. 

ESCOLAS DEMOCRÁTICAS

MIChAEL W. APPLE E JAMES BEANE 
(ORGS.)

ESGOTADO

ESCREVENDO COM  
O COMPUTADOR NA SALA 
DE AULA

JOSÉ MáRCIO A. DE OLIvEIRA

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 129

120 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 85-249-1233-2

Este livro mostra que, mesmo com o 
reconhecimento das potencialidades 
cognitivas oferecidas pelo computa-
dor à educação, ainda são pedagogi-
camente limitadas as propostas de 
incorporação desse recurso às salas 
de aula. 

ESCRITA INFANTIL (A)

CLáUDIA MARIA MENDES GONTIJO

208 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1430-0

Este livro investiga os processos de 
apropriação da linguagem escrita pe-
las crianças. Trata-se de uma impor-
tante referência para psicólogos, pro-
fessores alfabetizadores e estudio-
sos da linguagem. 
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ESCRITOS CURRICULARES

JOSÉ AUGUSTO PAChECO

176 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1156-5

Conduz ao questionamento dos estu-
dos curriculares na procura de res-
postas para “O que é o currículo?” As 
respostas trabalham a reflexão sobre 
as questões teóricas e práticas de 
construção do currículo em termos 
cultural, social e ideológico. 

ESPORTE PODE TUDO (O)

vITOR MARINhO

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 3 

128 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1585-7

Oportunidade ímpar de refletir sobre 
uma época da qual, quanto mais nos 
distanciamos, mais elementos temos 
para aferir sua importância no devir 
de uma educação física respaldada 
em preceitos da teoria crítica. 

ESTADO MILITAR E 
EDUCAÇÃO NO BRASIL 
(1964-1985)

JOSÉ WILLINGTON GERMANO

302 págs. 5ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-0485-1

Reveladora radiografia da política 
educacional posta em prática durante 
o Regime Militar em 1964, este traba-
lho mostra a diferença entre os objeti-
vos proclamados e as prioridades re-
ais da ação do Estado.

ESTÁGIO NA FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES 
(O): unidade, teoria e 
prática?

SELMA GARRIDO PIMENTA

224 págs. 11ª edição (2012)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1887-2

Este livro responde perguntas como: 
Qual conceito de prática e da teoria 
está presente na fala dos professores 
e alunos? Nos cursos de formação, 
os professores precisam de “mais 
prática” ou de “mais teoria”? Como é 
possível unir a teoria e a prática?

ESTATUTO DA CRIANÇA  
E DO ADOLESCENTE E  
O PROFESSOR (O): 
reflexos na sua 
formação e atuação

LUIZ ANTONIO MIGUEL FERREIRA

144 págs. 2ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1393-8

Este livro supre a lacuna e aprofunda 
os estudos na questão legal e educa-
cional para a garantia do direito à edu-
cação, visando dar o respaldo neces-
sário ao professor para sua atuação 
docente.

ÉTICA E COMPETÊNCIA

TEREZINhA AZERêDO RIOS

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 7

128 págs. 20ª edição (2011)/  
3ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1703-5

Por que falar numa dimensão ética da 
competência profissional? Que con-
tribuição traz a filosofia para a indica-
ção de horizontes de esperança no 
caminho dos que desejam uma socie-
dade mais justa? 

ÉTICA E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES: política, 
responsabilidade e 
autoridade em questão

ANTôNIO J. SEvERINO, CLEONI 
MARIA BARBOZA FERNANDES, 
FRANCISCA ELEODORA SANTOS 
SEvERINO (ORG.), GOMERCINDO 
GhIGGI, PEDRO GOERGEN E 
vALDEMIR GUZZO

152 págs. 1ª edição (2011)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1733-2

Os estudos aqui reunidos compreen-
dem as mutações que vêm ocorrendo 
no campo da ética na sua relação com 
a educação. Abordam questões da prá-
tica educativa concernentes à respon-
sabilidade social em todo nível de ensi-
no, na educação formal e informal. 

EU ERA ASSIM: infância, 
cultura e consumismo

FLávIO PAIvA

336 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1480-5

O autor é um escritor-educador que 
por meio desta coletânea faz o cruza-
mento de temas infância, cultura e 
consumismo pelos campos da educa-
ção, da literatura, do direito, da filoso-
fia entre outros.
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FAZER UNIVERSIDADE: 
uma proposta 
metodológica

CIPRIANO CARLOS LUCKESI, ELóI 
BARRETO, JOSÉ COSMA E NAIDISON 
BAPTISTA

288 págs. 17ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1949-7

Dirigido aos estudantes de nível su-
perior, este livro proporciona ao leitor 
um real entendimento do que é a uni-
versidade para, a seguir, encaminhá-
-lo à prática dos mecanismos que em-
basarão suas atividades acadêmicas.

FAZERES NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL (OS)

MARIA CLOTILDE ROSSETTI-
FERREIRA, ANA MARIA MELLO, 
TELMA vITóRIA, ADRIANO GOSUEN 
E ANA CECíLIA A. ChAGURI (ORGS.)

Coedição Cindedi/Creche 
Carochinha

208 págs. 12ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1463-8

Conta histórias sobre as formas de 
trabalhar com crianças em creches e 
pré-escolas, por meio de experiências 
práticas de pesquisadores da USP.  As 
histórias ajudam pais e profissionais 
a refletir sobre o seu próprio fazer 
com as crianças.

FILOSOFIA 

ANTôNIO JOAQUIM SEvERINO

212 págs. 1ª edição/10ª reimp. 
(2007)

ISBN 978-85-249-0410-3

O livro trabalha a gênese da consciên-
cia humana e a formação histórica da 
cultura, bem como aborda, de uma 
perspectiva filosófica, as questões 
fundamentais relacionadas com o 
existir do homem no contexto da cul-
tura contemporânea.

FILOSOFIA: guia  
do professor

ANTôNIO JOAQUIM SEvERINO

96 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1483-6

Este guia é parte integrante do livro Fi-
losofia, do professor Severino. Traz su-
gestões de posturas e estratégias que 
facilitam a transposição didática dos 
conteúdos formativos da disciplina.

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO

CIPRIANO CARLOS LUCKESI

224 págs. 3ª edição (2011)/
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1622-9

Este livro destina-se a educadores e 
educandos em preparação para a do-
cência, assim como a outros interes-
sados em aprender a pensar filosofi-
camente sobre educação. 

FILOSOFIA, LINGUAGEM E 
COMUNICAÇÃO

DANILO MARCONDES

184 págs. 5ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1450-8

Esta obra desenvolve algumas ideias 
anteriores sobre as relações entre lin-
guagem e política, focalizando a 

questão da representação e da exclu-
são, apresentando temas da Filosofia 
da Linguagem em uma perspectiva 
interdisciplinar.

FILOSOFIA NO ENSINO 
MÉDIO

ANTôNIO JOAQUIM SEvERINO

NO PRELO

Este livro apresenta uma proposta 
educativa, direcionada para os estu-
dantes do Ensino Médio e compro-
missada com a tarefa fundamental da 
formação integral de sua personalida-
de. Formação vista como a irrenunci-
ável vontade utópica de lhes explici-
tar pedagogicamente o sentido de 
sua existência, subsidiando-os na 
compreensão do lugar que eles ocu-
pam na realidade histórica de seu 
mundo.

FILOSOFIA... PARA  
NÃO FILÓSOFOS

NEIDSON RODRIGUES

112 págs. 4ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1737-0

O autor apresenta, em tom de con-
versa, temas tratados na história da 
Filosofia e ressaltados em nosso co-
tidiano. Trata-se de uma tentativa de 
explicitar o mundo muito humano da 
cultura.
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FINANCIAMENTO DA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR: 
Estado x Mercado

NELSON CARDOSO AMARAL

Coedição Editora Unimep

216 págs. 1ª edição (2003)

ISBN 85-855-4148-2 (Unimep)
ISBN 85-249-0969-2 (Cortez)

É possível entender não somente a 
crise crônica da educação superior 
pública, no caso, federal –, mas tam-
bém apreender as razões que a tor-
nam tão permanente e, a cada dia, 
mais grave. 

FORMAÇÃO CONTINUADA 
E GESTÃO DA EDUCAÇÃO

NAURA SYRIA CARAPETO FERREIRA 
(ORG.)

320 págs. 3ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-0971-9

Reflexão para avaliarmos a situação 
atual da formação continuada como 
determinação importante da gestão 
da educação, e de como a gestão da 
educação contribui com a formação 
continuada. 

FORMAÇÃO DA 
PROFESSORA 
ALFABETIZADORA (A): 
reflexões sobre a prática 

REGINA LEITE GARCIA (ORG.)

240 págs. 5ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-0604-6

Traz a perspectiva de que o processo 
de formação permanente crie oportu-
nidades para que a professora alfabe-
tizadora atue como pesquisadora, es-
tabelecendo como critério de verdade 
o momento prática-teoria-prática.

FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES: passado, 
presente e futuro

LIZETE ShIZUE B. MACIEL E 
ALEXANDRE ShIGUNOv NETO 
(ORGS.)

128 págs. 2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1092-0

A temática “formação de professores” 
vem se apresentando de forma cons-
tante ao longo dos anos, ainda que 
por meio de diferentes perspectivas 
teórico-práticas, apontando-nos o 
quanto ainda precisa ser investigada. 

FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES: pensar  
e fazer

NILDA ALvES (ORG.)

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 30

112 págs. 11ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1726-4

A questão que se coloca para o capital 
é: como instruir mais sem aumentar o 
grau de conscientização das classes 
populares? A hipótese é: já que o ca-
pital não pode deixar de instruir, vai 
querer controlar mais a escola, garan-
tindo seu projeto político. 

FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE 
CIÊNCIAS: tendências  
e inovações

ANNA MARIA PESSOA DE CARvALhO 
E DANIEL GIL-PÉREZ

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 28

128 págs. 10ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1725-7

A obra está dividida em duas partes: 
na primeira, são apresentadas as ne-
cessidades formativas do professor de 
Ciências; na segunda, os autores suge-
rem uma análise crítica da formação 
atual dos professores de Ciências. 

FORMAÇÃO DOCENTE  
E PROFISSIONAL:  
formar-se para a 
mudança e a incerteza

FRANCISCO IMBERNóN

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 14

128 págs. 9ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1630-4

Este livro desenvolve o conceito de 
uma nova formação do professorado 
baseado em um clima de colabora-
ção. Destina-se a estudantes, profes-
sores e formadores do professorado 
e a todos que desejam informar-se 
sobre as novas tendências da forma-
ção docente. 

FORMAÇÃO HUMANA E 
GESTÃO DA EDUCAÇÃO: 
a arte de pensar 
ameaçada

NAURA SYRIA CARAPETO 
FERREIRA E AGUEDA BERNARDETE 
BITTENCOURT (ORGS.)

296 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1448-5
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Um livro que fala de formação humana 
em todas as dimensões e possibilida-
des, que se rege pela força do conheci-
mento e de princípios éticos. Examina 
a política e a gestão a partir de vários 
conteúdos de interpretações. 

FORMAÇÃO PERMANENTE 
DO PROFESSORADO: 
novas tendências

FRANCISCO IMBERNóN

120 págs. 1ª edição (2009)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1494-2

Este livro desenvolve um conceito no-
vo de formação permanente do pro-
fessorado, baseado num clima de co-
laboração, numa organização escolar 
minimamente estável, capaz de 
apoiar a formação e na aceitação da 
diversidade entre os professores. 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO: 
impasses, perspectivas 
e compromissos

NAURA SYRIA C. FERREIRA E 
MáRCIA ANGELA S. AGUIAR (ORGS.)

320 págs. 8ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0753-1

Este livro reúne ensaios de pesquisa-
dores que vêm debatendo e propondo 
novos olhares sobre a política e a ges-
tão da educação, numa conjuntura 
mundial marcada pela diminuição da 
presença do Estado e pela crescente 
exclusão de contingentes populares. 

GESTÃO DA ESCOLA 
FUNDAMENTAL

JOSÉ A. DIAS (ADAPTAÇãO)

Coedição Unesco/MEC

176 págs. 10ª edição (2009)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0491-2

O livro oferece ideias e sugestões pa-
ra a compreensão da realidade e para 
a busca de soluções inovadoras e 
criativas. Provoca reflexão a respeito 
de temas atuais, como autonomia da 
escola, gestão democrática, projeto 
global da escola, entre outros.

GESTÃO DEMOCRÁTICA 
DA EDUCAÇÃO: atuais 
tendências, novos 
desafios

NAURA S. CARAPETO FERREIRA 
(ORG.) 

144 págs. 8ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2020-2

Visa participar do debate sobre as 
questões candentes da educação na 
contemporaneidade, prioritariamente 
das políticas de formação, reunindo 
as contribuições mais atuais que in-
quietam os educadores.

GESTÃO EDUCACIONAL 
E DESCENTRALIZAÇÃO: 
novos padrões

vERA LúCIA CABRAL COSTA (ORG.)  
ENY MARISA MAIA E LúCIA MARA 
MANDEL

ESGOTADO

GLÓRIAS E MISÉRIAS DA 
RAZÃO: deuses e sábios 
na trajetória do mundo 
ocidental

NEIDSON RODRIGUES

240 págs. 1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0967-6

Quem acompanhou Neidson Rodri-
gues no seu papel combativo diante 
das associações de classe e como ad-
ministrador público, irá descobrir um 
outro perfil do autor, um filósofo que 
procura, que interpela e nos envolve 
com sua busca. 

HISTÓRIA AMBIENTAL  
NO BRASIL: pesquisa  
e ensino

PAULO hENRIQUE MARTINEZ

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 130

120 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1234-0

Este livro pretende refletir sobre edu-
cação, cidadania, sustentabilidade 
ambiental e desenvolvimento huma-
no na pesquisa e no ensino de sua 
disciplina.

HISTÓRIA, 
ANTROPOLOGIA E A 
PESQUISA EDUCACIONAL: 
itinerários intelectuais

MARCOS CEZAR DE FREITAS

120 págs. 2ª edição (2002)

ISBN 85-249-0774-6

O autor apresenta a trajetória de te-
mas como a transplantação de ideias 
e realidade cultural desde a virada pa-
ra o século XX, até o momento de con-
figuração dos “campos de pesquisa” 
junto aos educadores brasileiros nos 
anos 1950.

HISTÓRIA, CURRÍCULO E 
COTIDIANO ESCOLAR

UBIRATAN ROChA

184 págs. 1ª edição (2002)

ISBN 85-249-0878-5

Este livro responde questões como: 
em que medida os conteúdos traba-
lhados em sala de aula são influencia-
dos pela trajetória acadêmica do pro-
fessor, pelo currículo oficial e pelo li-
vro didático? Como o professor perce-
be as diferentes demandas dos alu-
nos e da sociedade?
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: 
da antiguidade  
aos nossos dias

MARIO ALIGhIERO MANACORDA

ESGOTADO

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: 
do antigo “direito de 
educação” ao novo 
“direito à educação”

A. REIS MONTEIRO

200 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1173-5

Propõe-se uma abordagem jurídica da 
História da Educação que pode ser li-
da como a lenta evolução entre dois 
paradigmas político-pedagógicos: do 
antigo paradigma holista do “direito 
de educação”, ao contemporâneo pa-
radigma individualista do “direito à 
educação”.

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, 
ARQUITETURA E ESPAÇO 
ESCOLAR

MARCUS LEvY A. BENCOSTTA 
(ORG.)

288 págs. 1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1120-4

Este livro amplia a importância que o 
tema da arquitetura e do espaço es-
colar possui na pesquisa histórica 
que trata dos fenômenos educacio-
nais. 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA

PAULO GhIRALDELLI JR.

272 págs. 4ª edição (2009)/
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1211-5

Este livro traz o que há de essencial 
na História da Educação brasileira, 
com explicações sem grandes teori-
zações ou excessivos posicionamen-
tos ideológicos.

IDENTIDADE  
DO PROFESSOR 
NO ENVELHECIMENTO

RITA DE CáSSIA M. T. STANO

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 87

120 págs.  1ª edição (2001)

ISBN 85-249-0807-6

O ser velho é uma invenção cultural e 
o envelhecimento precisa ser desven-
dado a partir de quem está vivencian-
do este processo no cotidiano.

IDEOLOGIA NO LIVRO 
DIDÁTICO 

ANA LúCIA GOULART DE FARIA

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 37

96 págs.  16ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-0157-7

O livro didático visto como “ilustra-
ção” do antagonismo entre discurso 
e realidade.

IMPORTÂNCIA DO ATO DE 
LER (A): em três artigos 
que se completam

PAULO FREIRE

Nova Coleção Questões de Nossa 
Época vol. 22

104 págs. 51ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1646-5

Este livro marca a presença viva de 
Paulo Freire no desafio, vontade e pai-
xão pelos direitos da alfabetização, 
pronunciados ao mundo sobre a im-
portância do ato de ler. 

INCLUSÃO EDUCACIONAL 
DE ALUNOS COM  
SURDEZ: concepção  
e alfabetização
Ensino Fundamental – 
1º. Ciclo

MáRCIA hONORA

NO PRELO

O livro tem como objetivo levar ao co-
nhecimento do professor do Ensino 
Fundamental I um completo entendi-
mento de como incluir alunos surdos 
nas salas de aula regulares. Trata-se 
de uma publicação inovadora e que 
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leva ao acesso do professor os co-
nhecimentos teóricos e atividades 
que facilitarão o processo de aprendi-
zagem de seus alunos, respeitando 
sua língua materna, a Libras, e seu 
acesso à Língua Portuguesa.

INCLUSÃO EM EDUCAÇÃO: 
culturas, políticas  
e práticas

MôNICA P. DOS SANTOS E MARCOS 
MOREIRA PAULINO (ORGS.)

168 págs. 2ª edição (2008)/  
2ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1232-0

Este livro pretende inspirar os leito-
res a transformarem o processo de 
inclusão, comumente visto como um 
problema, em um desafio a ser criati-
vamente abordado e superarem as-
sim, seus próprios obstáculos como 
educadores. 

INCLUSÃO SOCIAL E  
A MÍDIA (A): um único 
olhar

CARMINhA SOARES

120 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1525-3

O tema da inclusão é mostrado por 
meio da história com citações que 
compreendem desde o período da An-
tiguidade Clássica, e lembra que a de-
ficiência não impediu o grande de-
sempenho de homens e mulheres em 
vários ramos do conhecimento. 

INDIVÍDUO EM 
FORMAÇÃO (O): diálogos 
interdisciplinares sobre 
educação 

BARBARA FREITAG

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 30

112 págs.  3ª edição (2001)

ISBN 85-249-0521-2

A autora estuda as nuances de um 
conceito numa perspectiva inter e 
multidisciplinar, para melhor compre-
ender fenômenos sociais altamente 
complexos.

INFÂNCIA, EDUCAÇÃO E 
DIREITOS HUMANOS

LUIZ CAvALIERI BAZíLIO E SONIA 
KRAMER 

152 págs. 4ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1839-1

Um livro significativo para todos os 
profissionais que se comprometem 
com a afirmação de uma cultura dos 
Direitos Humanos na nossa sociedade.

INFÂNCIA EM 
PERSPECTIVA: políticas, 
pesquisas e instituições

FERNANDA MULLER (ORG.)

256 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1645-8

Esta coletânea reúne grandes espe-
cialistas do Brasil e do exterior que 
com capítulos muito instigantes ofe-
recem contribuição crítica e inovado-
ra aos estudiosos da infância. 

INGRESSO NA ESCRITA 
E NAS CULTURAS DO 
ESCRITO (O): seleção  
de textos de pesquisa

EMILIA FERREIRO

Tradução de Rosana Malerba

488 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2029-5

Neste livro, a autora, em parceria com 
diversos pesquisadores, reúne arti-
gos que debatem questões como a 
consciência fonológica, o processo 
de conceituação das crianças, o sen-
tido do conhecimento ortográfico e as 
importantes novidades que a era digi-
tal traz para a escrita.

INQUIETAÇÕES E 
MUDANÇAS NO ENSINO 
DA ARTE

ANA MAE BARBOSA (ORG.)

208 págs. 7ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1910-7

Este livro trata de temas como: forma-
ção de professores de Arte; multicultu-
ralidade e interdisciplinaridade; tecno-
logias contemporâneas e o ensino da 
Arte; aprendizagem da Arte e o Museu 
Virtual do Projeto Portinari etc.
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INTRODUÇÃO  
À FILOSOFIA: aprendendo  
a pensar

CIPRIANO CARLOS LUCKESI E 
ELIZETE SILvA PASSOS

240 págs. 7ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1886-5

O livro está composto de quatro te-
máticas básicas: o conhecimento e 
sua prática; o filosofar como forma de 
conhecer e direcionar a vida; os cami-
nhos históricos do filosofar; nossa ex-
periência brasileira de filosofar.

JOGO, BRINQUEDO, 
BRINCADEIRA E  
A EDUCAÇÃO

TIZUKO M. KIShIMOTO (ORG.)

208 págs. 14ª edição (2011)/  
4ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1647-2

A coletânea de artigos que incorpora 
o livro mostra como o brincar surge 
ao longo da história da humanidade 
relacionado à criança e à educação.

JOGO DE PAPÉIS: 
um olhar para as 
brincadeiras infantis

ZILMA DE MORAES R. DE OLIvEIRA

160 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1710-3

Graças ao uso da videogravação na 
observação de crianças, muitas pes-
quisas têm confirmado a existência 
de ricas interações criadas por elas 
desde cedo. 

JOGOS NA EDUCAÇÃO: 
criar, fazer, jogar

MARIA DA GLóRIA LOPES

192 págs. 7ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1804-9

Os modelos de jogos são apresenta-
dos com objetivos, faixa etária, mate-
rial e estratégia para que o educador 
possa organizar seu trabalho, inte-
grando conteúdos ao aperfeiçoamen-
to das áreas cognitiva e motora do 
desenvolvimento infantil.

JOHN DEWEY E  
A EDUCAÇÃO INFANTIL: 
entre jardineiras e 
cientistas

IEDA ABBUD

136 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1734-9

A autora oferece aos educadores e es-
tudiosos da história e da psicologia 
da educação, uma pesquisa minucio-
sa sobre as ideias teóricas e as refle-
xões sobre práticas educativas desse 
importante filósofo e educador. 

JOHN DEWEY E O ENSINO 
DA ARTE NO BRASIL

ANA MAE BARBOSA

200 págs. 7ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-0790-6

Ana Mae presenteia o leitor com uma 
palestra que descobriu nos arquivos 
de Arte-Educação da Miami Universi-
ty, dirigida a professores de Arte e 
Trabalhos Industriais. 

JUSTIÇA E EDUCAÇÃO:  
a justiça plural e  
a igualdade complexa  
na escola

CARLOS v. ESTêvãO

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 86

120 págs.  1ª edição (2001)

ISBN 85-249-0800-9

A escola é entendida como um mundo 
composto de “vários mundos”, onde 
coexistem várias lógicas e várias gra-
máticas de justiça.

KLAUSS VIANA: estudos 
para uma dramaturgia 
corporal

NEIDE NEvES

112 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1415-7

O livro é fundamental porque não ape-
nas apresenta um dos mais impor-
tantes pesquisadores, Klauss Vianna, 
mas também redimensiona sua obra 
à luz dos novos estudos pelas chama-
das ciências cognitivas.

LADO SÉRIO DA 
BRINCADEIRA (O): um 
olhar para a autoestima 
do educador 

NELSON GONÇALvES

76 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2140-7

A partir das brincadeiras de antiga-
mente, o autor propõe uma reflexão 
sobre o trabalho docente e como está 
a autoestima do educador. Baseado 
em vivências, ele instiga o professor a 
se autoconhecer para desenvolver 
um trabalho mais produtivo com os 
discentes e com a sociedade. Instiga 
o professor a despertar suas memó-
rias afetivas da infância, a libertar-se 
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das amarras sociais que lhe são im-
postas e a despertar a criança interior 
que todos nós temos.

LDB DEZ ANOS DEPOIS: 
reinterpretação sob 
diversos olhares

IRIA BRZEZINSKI (ORG.)

312 págs. 3ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1396-9

Este livro explicita em suas críticas, 
os pontos fortes e fracos decorrentes 
dos desdobramentos da LDB/96, que 
em grande parte não correspondem 
às expectativas e às ações do poder 
instituído. 

LEGISLAÇÃO 
EDUCACIONAL FEDERAL 
BÁSICA

NIChOLAS DAvIES

216 págs. 2ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1584-0

Uma obra de consulta fundamental da 
legislação educacional federal básica, 
reunindo todas as referências à edu-
cação nas Constituições federais de 
1824 a 2009. 

LEITURA DE IMAGENS  
NA PESQUISA SOCIAL (A): 
história, comunicação  
e educação

MARIA CIAvATTA E NILDA ALvES 
(ORGS.)

136 págs. 2ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1094-4

Os artigos aqui publicados contri-
buem para o avanço no debate sobre 
o significado das imagens fotográfi-
cas e suas consequências para a pro-
dução do conhecimento e para a edu-
cação, e trata de algumas formas de 
uso da leitura da fotografia. 

LEITURA NOS OCEANOS 
DA INTERNET (A)

EZEQUIEL ThEODORO DA SILvA 
(COORD.)

128 págs. 2ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-0930-6

Esta obra procura aprofundar as ca-
racterísticas das linguagens virtuais. 
Ao mesmo tempo busca levar os pro-
fessores a uma compreensão mais 
refinada das práticas pedagógicas a 
serem implementadas aos leitores da 
web.

LER E DIZER: 
compreensão e 
comunicação do texto 
escrito 

ÉLIE BAJARD

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 28

120 págs.  5ª edição rev. (2005)

ISBN 85-249-0520-4

Na língua escrita, o livro identifica du-
as atividades: uma silenciosa, indivi-
dual, a leitura; e outra sonora, social, 
que chamamos dizer.

LETRAMENTO E 
ALFABETIZAÇÃO

LEDA vERDIANI TFOUNI

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol.15

104 págs. 9ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1631-1

A autora dirige suas questões para 
tentar definir e formalizar uma teoria 
do letramento que tenha preocupa-
ções políticas e sociais de inclusão e 
justiça, principalmente por meio dos 
mecanismos educacionais. 

LIÇÕES DO PRÍNCIPE E 
OUTRAS LIÇÕES:  
o intelectual, a política,  
a educação 

NEIDSON RODRIGUES

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 29

128 págs. 20ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1727-1

Registra o processo de criação da 
consciência dos entraves interpostos 
entre as ideias e seu desdobramento 
em práticas sociais. Esses entraves 
podem ser removidos, superados ou 
incorporados no desdobramento do 
movimento social. 
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LINGUAGENS E CULTURAS 
INFANTIS

ADRIANA FRIEDMANN

184 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2131-5

O livro apresenta manifestações mul-
ticulturais de crianças e grupos infan-
tis a partir de brincadeiras, expres-
sões plásticas, imagens, narrativas 
etc. Tomando como referência a An-
tropologia da Infância, é feita uma in-
cursão reflexiva e sensível aos uni-
versos expressivos das crianças. 

LITERACIA: teoria e 
prática – orientações 
metodológicas

MARIA DE NAZARET TRINDADE

ESGOTADO

LITERATURA NO CAMINHO 
DA HISTÓRIA E DA 
GEOGRAFIA (A): práticas 
integradas com a língua 
portuguesa

ANY M. ORTEGA, ALEX U. 
GOOSSENS PELOGGIA E FáBIO C. 
DOS SANTOS 

192 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1545-1

Este livro propõe a aplicação da litera-
tura como ferramenta didática para 
os campos da História e Geografia, de 

forma integrada com o estudo da Lín-
gua Portuguesa, no ensino Funda-
mental II e no Médio. 

LIVROS DE OCORRÊNCIA: 
(in)disciplina, 
normalização e 
subjetivação

ANA LúCIA SILvA RATTO

264 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1306-8

Este livro resulta de rigorosa pesqui-
sa que teve por finalidade analisar 
questões disciplinares com base no 
funcionamento dos livros de ocorrên-
cia mais recentemente utilizados por 
uma escola pública. 

LONGEVIDADE: um novo 
desafio para a educação

vITóRIA KAChAR (ORG.)

192 págs. 1ª edição (2001)

ISBN 85-249-0798-3

Os mitos que foram construídos so-
bre os velhos – que não aprendem, 
não mudam, são conservadores –, 
estão caindo por terra. Este livro traz 
uma importante contribuição dos au-
tores na intenção de superar essa di-
visão da vida em faixas etárias.

MAGISTÉRIO DE 1º GRAU: 
da competência técnica 
ao compromisso político

GUIOMAR NAMO DE MELLO

168 págs. 13ª edição (2003)

ISBN 85-249-0385-6

Esta obra não só faz a crítica das ide-
ologias que se estratificam na repre-
sentação dos professores, mas busca 
a competência técnica do professor. 

MARCAS DO HUMANO 
(AS): às origens da 
constituição cultural da 
criança na perspectiva 
de Lev S. Vigotski 

ANGEL PINO

304 págs. 1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1179-4

O livro constitui um esforço reflexivo 
para desvendar a natureza do “Huma-
no”, sondando as “Marcas” deixadas 
no caminho pelos ancestrais do ho-
mem contemporâneo. 

MATEMÁTICA E LÍNGUA 
MATERNA: análise de 
uma impregnação mútua

NíLSON JOSÉ MAChADO 

208 págs. 6ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1745-5

O autor analisa a relação de impregna-
ção entre Matemática e a língua, fun-
damento para a proposição de ações 
que superem as dificuldades encon-
tradas no ensino de Matemática.

MATEMÁTICA E 
REALIDADE: das 
concepções às ações 
docentes
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NíLSON JOSÉ MAChADO

176 págs. 8ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2027-1

Esta obra discute os vínculos do co-
nhecimento matemático com a reali-
dade, o lugar da Matemática no edifí-
cio científico e reflete sobre os luga-
res comuns que pretendem caracteri-
zar essas relações. 

MEMÓRIA D’ÁFRICA:  
a temática Africana em 
sala de aula

CARLOS SERRANO E MAURíCIO 
WALDMAN 

328 págs. 3ª edição (2010)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1315-0

O livro coroa uma série de manifesta-
ções que reivindicam o resgate cultu-
ral e social das contribuições originá-
rias da África. Com enfoque interdisci-
plinar, o texto está comprometido 
com as últimas posturas pedagógi-
cas referentes ao ensino.

MÉTODO, MÉTODOS, 
CONTRAMÉTODO

REGINA LEITE GARCIA (ORG.)

208 págs. 1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0929-3

Neste livro os autores vão desvelan-
do o que foi sendo “esquecido” para 
que uma “verdade” fosse sendo acei-
ta como “a verdade”. A esse movimen-
to de desconstrução, vão sendo dis-
cutidos os problemas que se colocam 
na contemporaneidade.

METODOLOGIA DA 
PESQUISA-AÇÃO

MIChEL ThIOLLENT

136 págs. 18ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1716-5

Apresenta os principais temas meto-
dológicos da pesquisa-ação como al-
ternativa aplicável em diferentes áre-
as de conhecimento. 

METODOLOGIA DA 
PESQUISA EDUCACIONAL

IvANI FAZENDA (ORG.)

214 págs. 12ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1638-0

Reúne textos de diferentes especia-
listas nos seus diversos enfoques da 
pesquisa educacional, sem desvincu-
lar de uma reflexão teórica.

METODOLOGIA DE 
AVALIAÇÃO EM POLÍTICAS 
PÚBLICAS

ISAURA BELLONI, hEITOR DE 
MAGALhãES E LUZIA COSTA DE 
SOUSA

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 75

96 págs.  4ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-0745-6

Apresenta as finalidades e objetivos 
de avaliação, explicitando critérios e 
indicadores, hipóteses e variáveis.

METODOLOGIA DO ENSINO 
DA MATEMÁTICA

DIONE LUCChESI DE CARvALhO

120 págs. 4ª edição (2011)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1540-6

O livro subsidia o futuro professor no 
domínio dos conteúdos básicos e da 
metodologia da Matemática, e sugere 
uma transformação no modo de per-
ceber e compreender o papel dessa 
disciplina no currículo escolar.

METODOLOGIA DO ENSINO 
DE ARTE: fundamentos  
e proposições

MARIA hELOíSA C. DE TOLEDO 
FERRAZ E MARIA F. DE REZENDE E 
FUSARI 

208 págs. 2ª edição rev. e ampl. 
(2009)/ 
1ª reimp. (2011)

ISBN 978-85-249-1465-2

As autoras discutem neste livro a im-
portância da Arte na formação de 
crianças e jovens, apontando a impor-
tância da mediação do educador na 
construção e na vivência de um pro-
jeto pedagógico comprometido com a 
formação crítico-reflexiva de educan-
dos e educadores.

METODOLOGIA DO ENSINO 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COLETIvO DE AUTORES

200 págs. 2ª edição (2012)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1541-3

A metodologia que é enunciada neste 
livro é entendida como uma das for-
mas de apropriação do conhecimento 
específico da Educação Física na qual 
está presente o singular de cada te-
ma da cultura corporal.
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METODOLOGIA DO 
ENSINO DE HISTÓRIA E 
GEOGRAFIA

hELOíSA DUPAS PENTEADO

256 págs. 4ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1451-5

O texto oferece sugestões tanto para 
o Ensino Fundamental quanto para o 
Médio. Focaliza um modelo de “ensi-
no produtivo”, em oposição ao “tradi-
cional ensino reprodutivo”.

METODOLOGIA DO ENSINO 
DE MATEMÁTICA: história, 
currículo e formação de 
professores

vIvIANE LOvATTI FERREIRA

176 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1783-7

O objetivo dessa pesquisa foi compre-
ender o processo histórico de disci-
plinarização da metodologia do ensi-
no de Matemática em cursos de licen-
ciatura em Matemática de institui-
ções públicas de ensino superior do 
estado de São Paulo.

METODOLOGIA DO 
TRABALHO CIENTÍFICO

ANTôNIO JOAQUIM SEvERINO

304 págs. 23ª edição rev. atualiz./ 
9ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1311-2

Este livro tem por objetivo apresentar 
aos estudantes universitários alguns 
subsídios teóricos e práticos para o 
enfrentamento das várias tarefas que 
lhes serão solicitadas ao longo do de-
senvolvimento do processo ensino/
aprendizagem de sua formação aca-
dêmica. 

MÍDIAS E MEDIAÇÃO 
ESCOLAR: pedagogia  
dos meios, participação  
e visibilidade

MARIA ISABEL OROFINO

Coleção Guia da Escola Cidadã  
vol. 12

Coedição IPF

176 págs. 1ª edição (2005)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1149-1

Este livro propõe que a educação es-
colar à medida que construa pontes 
com o campo teórico e da pesquisa 
em comunicação social, pode ofere-
cer respostas para a crescente pre-
sença das mídias na vida dos estu-
dantes. 

MISÉRIA DA BIBLIOTECA 
ESCOLAR

WALDECK CARNEIRO DA SILvA

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 45

120 págs.  3ª edição (2003)

ISBN 85-249-0563-8

Este volume apresenta o descaso 
com a biblioteca escolar no país e al-
ternativas para resgatá-la.

MORAL NA OBRA DE JEAN 
PIAGET (A): um projeto 
inacabado

LIA FREITAS

128 págs. 1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0938-2

O livro resgata o projeto piagetiano 
inicial no que diz respeito à questão 
moral. A pergunta acerca desse proje-
to emerge de profunda e detalhada 
análise da teoria do conhecimento de 
Piaget, a qual a autora compartilha 
generosamente com o leitor.

NA VIDA DEZ, NA ESCOLA 
ZERO

TEREZINhA CARRAhER, DAvID 
CARRAhER E ANA LúCIA 
SChLIEMANN

208 págs. 16ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1801-8

O contraste entre a matemática da 
rua e a da escola interessará aos edu-
cadores, psicólogos e professores de 
Matemática e a todos que quiserem 
descobrir por que alguns são capazes 
de resolver tão rapidamente contas 
de cabeça, enquanto outros tentam 
fazer a mesma coisa no lápis e papel.

NADA SOBRE NÓS, SEM 
NÓS: a centralidade da 
comunicação na obra 
de Boaventura de Sousa 
Santos

ROSA SOARES NUNES

328 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1155-7

Este livro enfrenta o desafio de cons-
truir uma compreensão de uma obra 
que está em pleno processo de  
produção. 
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NECESSÁRIA RENOVAÇÃO 
DO ENSINO DAS CIÊNCIAS 
(A)

ANTóNIO CAChAPUZ, DANIEL GIL-
PEREZ, ANNA MARIA PESSOA DE 
CARvALhO, JOãO PRAIA E AMPARO 
vILChES (ORGS.)

264 págs. 3ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1114-9

Esta obra analisa as visões deforma-
das da Ciência e da tecnologia trans-
mitidas pelo ensino, as críticas dirigi-
das ao modelo construtivista de 
aprendizagem como investigação e a 
evolução do status epistemológico 
da didática das Ciências.

NEGRO NO BRASIL (O)

JúLIO JOSÉ ChIAvENATO

240 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1997-8

Atualmente, quando a discussão e a 
luta pelos direitos dos negros estão 
no cotidiano, é preciso conhecer a 
história da escravidão, das lutas, da 
discriminação e da violência contra 
os negros escravizados e seus des-
cendentes. 

NOVAS FACES DA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR 
NO BRASIL: reforma do 
Estado e mudança na 
produção

JOãO DOS REIS SILvA JR. E 
vALDEMAR SGUISSARDI

Coedição IFAN/USF

304 págs. 2ª edição rev. (2001)/ 
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0770-3

O livro mostra a reconfiguração da 
educação superior brasileira instituí-
da por meio de um processo de mer-
cantilização dessa esfera social, rela-
cionada às transformações históri-
cas em curso no país a partir da se-
gunda metade da década de 1990.

NOVOS ENFOQUES DA 
PESQUISA EDUCACIONAL

IvANI FAZENDA (ORG.)

152 págs. 7ª edição aumentada 
(2010)

ISBN 978-85-249-1639-7

Este livro é um convite ao desconheci-
do das pesquisas recentemente pro-
duzidas por eminentes educadores. 
Em cada texto, traz a presença de inú-
meras contradições por eles vivencia-
das em seus próprios itinerários. 

NOVOS OLHARES SOBRE  
A ALFABETIZAÇÃO

REGINA LEITE GARCIA (ORG.)

192 págs. 3ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-0782-1

Cada autora experimenta um fazer-se 
pesquisadora, ousando a transversa-
lidade do conhecimento em face do 
desafio da alfabetização que a muitos 
exclui, a outros adestra e à minoria re-
serva o privilégio da apropriação da 
leitura e da escrita.

O QUE CONTA COMO 
PESQUISA?

MENGA LüDKE (COORD.)

120 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1500-0

Este livro mostra caminhos mais pro-
missores para o trabalho de pesquisa 
de todos os professores de qualquer 
nível de ensino.

O QUE É 
INTERDISCIPLINARIDADE?

IvANI FAZENDA (ORG.)

208 págs. 2ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2056-1

Esta coletânea convida os leitores a 
fazerem suas próprias descobertas 
sobre a interdisciplinaridade, como 
atitude de ousadia frente ao conheci-
mento, mergulhando nos textos que a 
compõem. 

O QUE É UMA ESCOLA 
JUSTA? a escola das 
oportunidades

FRANÇOIS DUBET

120 págs. 1ª edição (2008)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1374-7
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Como tratar melhor os que têm me-
nos? Como respeitar a pessoa quan-
do se aprova o aluno? Essas e outras 
questões exigem coragem e audácia, 
pois o futuro da escola não pode se 
prender ao seu passado.

O QUE PENSAM OS 
ALUNOS SOBRE A ESCOLA 
NOTURNA

vILMA ABDALLA

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 110

120 págs. 1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1017-8

É um retrato complexo e original so-
bre as relações entre alunos e profes-
sores, sobre as políticas públicas, o 
Ensino Médio e sobre as relações en-
tre os alunos. 

OLHAR EM CONSTRUÇÃO 
(O): uma experiência de 
ensino e aprendizagem 
da arte na escola

ANAMELIA BUENO BUORO

160 págs. 8ª edição (2009)

ISBN 85-249-0619-0

Este livro relata uma experiência de 
ensino de arte para crianças. A autora 
trabalha com grandes pintores do sé-
culo XX e por meio deles vai costuran-
do as tramas de um ensino de arte ri-
co e significativo.

OLHARES E INTERFACES: 
reflexões críticas sobre 
a avaliação

MARIA TERESA ESTEBAN E 
ALMERINDO JANELA (ORGS.)

176 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1623-6

Pensar criticamente a avaliação edu-
cacional partindo de olhares e interfa-

ces distintos é um exercício de cida-
dania e uma atitude de não alhea-
mento face à uma problemática cada 
vez mais central e decisiva na socie-
dade e educação contemporâneas. 

OLHOS QUE PINTAM:  
a leitura da imagem e  
o ensino da arte

ANAMELIA BUENO BUORO

Coedição Educ/Fapesp

256 págs. 2ª edição (2003)

ISBN 85-249-0845-9

A obra é inspirada na visão semiótica 
sobre a prática do ensino de Arte no 
contexto da escola formal desde o ní-
vel fundamental até o médio. Discute 
a leitura da imagem no cotidiano da 
sala de aula e seu papel na formação 
do educador de arte. 

ORALIDADE E 
ALFABETIZAÇÃO: uma 
nova abordagem da 
alfabetização e do 
letramento

CLAUDEMIR BELINTANE

224 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2030-1

Este livro retoma o campo do letra-
mento e da alfabetização, enfatizan-
do a importância da função poética e 
das habilidades linguageiras orais no 
ensino da escrita, sobretudo na tran-

sição entre Educação Infantil e Ensi-
no Fundamental.  

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
E DEMOCRACIA RADICAL: 
Paulo Freire e a 
governação democrática 
da escola pública

LICíNIO C. LIMA

128 págs. 5ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2014-1

O autor discute os fundamentos e 
pressupostos político-pedagógicos 
da obra de Paulo Freire, alimentando a 
defesa e a prática de uma escola que 
defende, trabalha e luta para cons-
truir e ampliar a gestão democrática 
na escola.

ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL (A): 
conflito de paradigmas e 
alternativas para  
a escola

MíRIAN P. S. ZIPPIN GRINSPUN

240 págs. 5ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1702-8

Este livro tem dois objetivos: 1º. ana-
lisar a formação do orientador educa-
cional e a pós-graduação; 2º. desta-
car o porquê da orientação educacio-
nal nas escolas e sua colaboração 
como articuladora e  comprometida 
com a formação do cidadão.

ORIENTAÇÃO SExUAL 
NA ESCOLA: um projeto 
apaixonante 

ANTONIO CARLOS EGYPTO (ORG.)

144 págs. 2ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1779-0
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Uma intervenção pedagógica que fa-
vorece a reflexão sobre a sexualida-
de, problematizando os temas polê-
micos, além de favorecer uma ampla 
liberdade de expressão em um am-
biente acolhedor.

PALAVRAS, MEIOS 
DE COMUNICAÇÃO E 
EDUCAÇÃO

ADILSON CITELLI

288 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1241-3

O autor demonstra como a linguagem 
verbal continua desempenhando pa-
pel determinante nas relações inter-
subjetivas, nas manifestações emoti-
vas e nos processos que irão resultar 
na própria construção de muitos dos 
produtos visuais que nos cercam. 

PARA ALICE, COM AMOR!

JOSÉ PAChECO

96 págs. 3ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1048-7

O autor escreve cartas para sua neta 
Alice que ainda não sabe ler, para que 
daqui a alguns anos ela possa enten-
der sobre “o sem-sentido da escola 
que tivemos”. 

PARA QUEM PESQUISAMOS 
PARA QUEM ESCREVEMOS: 
o impasse dos 
intelectuais

REGINA LEITE GARCIA (ORG.)

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 31

128 págs. 3ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1740-0

Quatro intelectuais refletem sobre o 
que os move ao pesquisar e a escre-
ver se perguntando e trazendo depoi-
mentos de outros que se indagam so-
bre o papel de intelectuais compro-

metidos com a construção coletiva 
de um mundo melhor. 

PARCERIA NA FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES

ERINEU FOERSTE

168 págs. 1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1122-0

Este livro resgata o conceito de parce-
ria como prática social da Idade Média 
aos dias de hoje; a caracteriza, na for-
mação de professores na atualidade 
em suas interfaces com o processo 
de profissionalização do magistério.

PARTICIPAÇÃO É 
CONQUISTA

PEDRO DEMO

176 págs. 6ª edição (2009)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0128-7

O livro busca rearranjar algumas di-
mensões da participação, de tal mo-
do que se consiga um espaço mais 
definido de discussão e de prática.

PASSOS PARA A 
INCLUSÃO: algumas 
orientações para o 
trabalho em classes 
regulares com crianças 
com necessidades 
especiais

ROSSANA RAMOS

64 págs. 5ª edição revista e 
atualiz. (2010)

ISBN 978-85-249-1667-0

Este livro apresenta um rol de ativida-
des para a comunidade escolar no sen-
tido de “educá-la” para a prática da in-
clusão social, contribuindo para o de-
senvolvimento dos portadores de ne-
cessidades especiais, bem como para 
a aceitação das diferenças individuais.

PAULO FREIRE:  
uma biobibliografia

MOACIR GADOTTI (ORG.) 

ESGOTADO

PEDAGOGIA: diálogo  
e conflito

PAULO FREIRE, MOACIR GADOTTI E 
SÉRGIO GUIMARãES

128 págs. 8ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-0155-3

Três educadores respondem a per-
guntas que todos se fazem sobre a 
evolução da educação brasileira. As 
respostas brotam do debate e da ex-
periência vivida em sala de aula e no 
grito do povo manifestado no movi-
mento de massa.

PEDAGOGIA, CIÊNCIA  
DA EDUCAÇÃO?

SELMA GARRIDO PIMENTA (ORG.)

160 págs. 6ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1637-3

O objetivo deste livro é trazer diferen-
tes olhares sobre a teoria da educação, 
pedagogia e ciência. Os autores refle-
tem sobre a cientificidade da pedago-
gia, procurando contribuir para um 
processo educativo emancipatório.
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PEDAGOGIA COMO 
CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO

MARIA AMÉLIA SANTORO FRANCO

168 págs. 2ª edição rev. e ampl. 
(2008)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1357-0

Este livro é uma reflexão sobre o es-
paço científico da Pedagogia na qual 
se junta o que é clássico na tradição 
epistemológica da Pedagogia às in-
vestigações recentes em torno do 
fenômeno educativo referentes à 
cultura, à reflexividade crítica, entre 
outras. 

PEDAGOGIA DA 
ALFABETIZAÇÃO:  
da oralidade à escrita

EGLê PONTES FRANChI

360 págs. 8ª edição (2010)

ISBN 85-249-0111-9

A autora descreve os mecanismos 
presentes na relação entre alfabeti-
zado e alfabetizando, e reflete sobre 
eles a partir de conceitos oriundos de 
várias fontes, sistematizando-os.

PEDAGOGIA DA 
COMUNICAÇÃO: teorias  
e práticas

hELOíSA DUPAS PENTEADO (ORG.)

ESGOTADO

PEDAGOGIA DA FÁBRICA

ACACIA KUENZER

212 págs. 8ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-0016-7

Trata-se de uma obra aos professores 
em geral que sofrem as pressões de 
uma administração educacional dis-
torcida pelo modelo empresarial e 
com a necessidade de propiciar-lhes 

uma educação que os torne capazes 
de se posicionar frente à questão do 
trabalho.

PEDAGOGIA DA PRÁxIS

MOACIR GADOTTI

336 págs. 5ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0595-7

O autor apresenta o que denomina 
“Pedagogia da práxis”: uma teoria da 
prática pedagógica que procura não 
esconder o conflito e a contradição, 
mas, ao contrário, afrontá-los. 

PEDAGOGIA DAS 
COMPETÊNCIAS (A): 
autonomia  
ou adaptação?

MARISE NOGUEIRA RAMOS

320 págs. 4ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-0816-3

Uma obra obrigatória como referência 
para professores do Ensino Funda-
mental, Médio e Superior, para sindi-
catos e grupos que atuam com pro-
cessos educativos e de formação jun-
to aos trabalhadores.

PEDAGOGIA DIALÓGICA

JOSÉ EUSTáQUIO ROMãO

Coleção Biblioteca Freiriana vol. 1

152 págs. 2ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-0874-3

O autor busca as duas dimensões da 
herança do autor da Pedagogia do 
oprimido: análise das convergências 
e divergências de seu pensamento 
com o de Lucien Goldmann e Edgar 
Morin e de suas ideias com o final do 
século XX. 

PEDAGOGIA DO 
ALFABETIZAR LETRANDO: 
da oralidade à escrita

EGLê FRANChI

224 págs. 9ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1865-0

O livro mostra como servir-se da orali-
dade, tomando-a como base e media-
ção inicial da alfabetização. Estabele-
ce uma forte correlação entre oralida-
de e escrita. 

PEDAGOGIA ESCOLAR: 
coordenação pedagógica 
e gestão educacional 

UMBERTO DE ANDRADE PINTO

184 págs. 1ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1829-2

Este livro analisa a complexidade epis-
temológica da Pedagogia e recupera a 
tradição histórica do trabalho dos pe-
dagogos nas escolas brasileiras. 

PEDAGOGIA E 
PEDAGOGOS: caminhos  
e perspectivas

SELMA GARRIDO PIMENTA (ORG.)

200 págs. 3ª edição (2011)

ISBN 987-85-249-1746-2
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Este livro investiga a formação de pe-
dagogos e sua atividade profissional. 
Insere-se no debate, emerge de pes-
quisas e apresenta propostas funda-
mentadas teórica, histórica, política e 
culturalmente.

PEDAGOGIA E 
PEDAGOGOS, PARA QUÊ?

JOSÉ CARLOS LIBÂNEO

208 págs. 12ª edição (2010)/  
3ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0697-8

O livro discute questões relacionadas 
ao campo da Pedagogia, a prática 
educativa como seu objeto, a relação 
com as demais ciências da educação, 
a identidade profissional do pedagogo 
e seu papel diante das realidades 
contemporâneas.

PEDAGOGIA NARRATIVA

IvOR GOODSON

Tradução de Kristina Michelle 
Speakes

NO PRELO

Texto aborda a importância das narra-
tivas de situações concretas no pro-
cesso de formação pedagógica e de 
estruturação de repertórios educa-
cionais inovadores.

PEDAGOGIA SOCIAL  
DE RUA

MARIA STELA S. GRACIANI

ESGOTADO 

PEDAGOGIA 
UNIVERSITÁRIA: 
caminhos para a 
formação de professores

SELMA GARRIDO PIMENTA E MARIA 
ISABEL DE ALMEIDA (ORGS.)

248 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1802-5

Os autores abordam a educação su-
perior como uma experiência em 
construção, na qual participam inú-
meros sujeitos e instâncias institu-
cionais. Colocam seus conhecimen-
tos e experiências a serviço da refle-
xão crítica e criativa para fomentar a 
inovação do ensino e a qualidade da 
docência universitária.

PERGUNTA A VÁRIAS 
MÃOS (A): a experiência 
da pesquisa no trabalho 
do educador

CARLOS RODRIGUES BRANDãO

320 págs. 1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0966-8

O livro não descreve métodos especí-
ficos do “como fazer uma boa pesqui-
sa”. Responde a perguntas como: De 
que maneira viver a investigação 
científica como uma experiência sé-
ria, criativa e aberta ao diálogo?

PERSPECTIVAS DA 
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO

ANTôNIO JOAQUIM SEvERINO, 
CLEIDE R. SILvÉRIO DE ALMEIDA E 
MARCOS ANTôNIO LORIERI (ORGS.)

288 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1729-5

Perspectivas e desafios estão pre-
sentes neste livro: desafios para a 
educação pós-industrial e indicações 
para a busca de um novo paradigma 
para preparar as pessoas para a nova 
realidade.

PESQUISA: princípio 
científico e educativo

PEDRO DEMO

128 págs. 14ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1685-4

É natural a cisão entre o professor e o 
pesquisador? O educador pode cum-
prir bem sua tarefa se abandonar a 
pesquisa e o estudo? Esta obra pre-
tende desmistificar a pesquisa e des-
pertar nos educadores a curiosidade 
criativa.

PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA (A): 
repercussões na sala  
de aula

GILDA GUIMARãES E RUTE BORBA 
(ORGS.)

208 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1527-7

Um texto para contribuir com a com-
preensão de como se dá a aprendiza-
gem de Educação Matemática e auxi-
liar professores no planejamento de 
intervenções em sala de aula.
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PESQUISA QUALITATIVA: 
segundo a visão 
fenomenológica

MARIA APARECIDA vIGGIANI BICUDO 
(ORG.)

152 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1764-6

Este livro questiona o próprio signifi-
cado de qualitativo e traz modos de 
apreendê-lo à luz da compreensão de 
quantitativo; interroga a própria inter-
rogação.

PLANEJAMENTO E 
EDUCAÇÃO NO BRASIL

ACACIA Z. KUENZER, WALTER 
GARCIA  E JULIETA CALAZANS 

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 27

112 págs. 8ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1728-8

Este importante volume analisa e dia-
loga com o leitor sobre as estratégias, 
caminhos e descaminhos do planeja-
mento e da educação em nosso país.

POLÍTICA DO PRÉ-
ESCOLAR NO BRASIL (A): 
a arte do disfarce

SôNIA KRAMER

144 págs. 9ª edição (2011)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0198-0

A autora demonstra como é proclama-
do um discurso em defesa de uma 
pré-escola de baixa qualidade para 
crianças consideradas “carentes”. 

POLÍTICA, PARTICIPACÃO 
E GOVERNO DAS 
ESCOLAS: os casos do 
Brasil e da Nicarágua

SILvINA GvIRTZ E LUCILA 
MINvIELLE 

264 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1922-0

Esta obra se propõe a estudar a lógica 
de governo das escolas, compreen-
dendo quem e como são tomadas as 
decisões que atualmente levam a es-
ses resultados não desejados.

POLÍTICAS  
DE EDUCAÇÃO SUPERIOR  
NORTE-AMERICANAS: 
faça o que digo mas  
não faça o que faço?

JULIANA DO COUTO GhISOLFI

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 121

120 págs.  1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1087-9

Aborda um cenário indispensável para 
analisar as recomendações que auto-
ridades daquele país fazem nesse 
campo por meio de entidades multila-
terais como o Banco Mundial e o FMI. 

POLÍTICAS 
EDUCACIONAIS: questões 
e dilemas

STEPhEN J. BALL E JEFFERSON 
MAINARDES (ORGS.)

288 págs. 1ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1634-2

Este livro contribui para a ampliação 
das discussões teórico-metodológi-
cas da pesquisa sobre políticas edu-
cacionais e curriculares, com a publi-
cação de textos que causaram uma 
forte influência nos estudos sobre 
políticas em diversos países.

POLÍTICAS E 
FUNDAMENTOS DA 
EDUCAÇÃO EM DIREITOS 
HUMANOS

AIDA MARIA MONTEIRO SILvA E 
CELMA TAvARES (ORGS.)

160 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1629-8

Este livro aborda as políticas e os fun-
damentos da educação em direitos 
humanos a partir dos cinco eixos te-
máticos do Plano Nacional.  
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POR QUE E PARA QUE 
APRENDER  
A MATEMÁTICA?

vELEIDA ANAhí DA SILvA 

136 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1498-0

A Matemática é mesmo uma matéria 
difícil? A conclusão é otimista e de-
safiante. O papel das práticas peda-
gógicas e didáticas cumprem uma 
função essencial e decisiva no ensi-
no da disciplina.

POR UMA NOVA 
ESCOLA: o transitório 
e o permanente na 
educação

NEIDSON RODRIGUES

120 págs. 13ª edição (2003)

ISBN 85-249-0310-4

Esta obra conduz os educadores a 
uma compreensão mais abrangente 
do momento histórico em que vive-
mos e induzi-los a considerar os de-
safios que nos são agora colocados.

POSSO ESCOLHER  
MEU FUTURO?

FáTIMA D’AGOSTINO (ORG.)

Coedição FITO

104 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1236-8

É comum que a educação e o trabalho 
sejam evocados como um antídoto 
contra o envolvimento dos jovens no 
mundo do crime e da rebeldia. Mas se-
rá que pode ser dessa forma?

PRÁTICA DOS 
ORIENTADORES 
EDUCACIONAIS (A)

MíRIAN P. S. ZIPPIN GRINSPUN (ORG.)

208 págs. 7ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1882-7

A fundamentação teórica da obra evi-
dencia a redefinição do campo da 
Orientação Educacional, comprometi-
do com a formação do aluno.

PRÁTICAS DE 
ALFABETIZAÇÃO  
NA EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS

SOLANGE GOIS DE SOUZA E RAQUEL 
DA SILvA ROChA

136 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2053-0

Este livro é inspirado na experiência 
acumulada em processos de forma-
ção de educadores na alfabetização 
de pessoas jovens e adultos que por 
diferentes motivos não puderam se 
alfabetizar na idade certa.  O objetivo 
desse trabalho é respaldar  educado-
res colocando-os de encontro com di-
versas situações do dia-a-dia das sala 
de alfabetização.  

PRÁTICAS 
INTERDISCIPLINARES  
NA ESCOLA

IvANI FAZENDA (ORG.)

192 págs. 13ª rev. ampl. (2013)

ISBN 978-85-249-2055-4

Os autores discutem aspectos teóri-
cos e práticos do assunto, apontando 
novas formas de análise e pesquisa 
do processo educativo.

PROBLEMA DE 
APRENDIZAGEM NA 
ALFABETIZAÇÃO E 
INTERVENÇÃO ESCOLAR 

MARIA IRENE MIRANDA

192 págs. 2ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1449-2

Com este livro refletimos sobre nossa 
ação, como identificar lacunas, alte-
rar o curso das coisas, sem perder de 
vista o sucesso dos alunos e dos pro-
fessores. 

PRODUTIVIDADE DA 
ESCOLA IMPRODUTIVA (A)

GAUDêNCIO FRIGOTTO

264 págs. 9ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1640-3

A obra se estrutura dentro de uma 
postura metodológica que busca en-
tender a educação no interior da tota-
lidade social, envolvendo assim uma 
análise que a articula com dimen-
sões econômicas, políticas, filosófi-
cas e socioculturais. 
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PROFESSOR E O COMBATE 
À ALIENAÇÃO IMPOSTA 
(O)

EZEQUIEL ThEODORO DA SILvA

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 24

104 págs. 6ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1687-8

Este volume trata de caminhos e me-
tas possíveis para um trabalho trans-
formador nas escolas brasileiras.

PROFESSOR REFLExIVO 
NO BRASIL: gênese e 
crítica de um conceito

SELMA GARRIDO PIMENTA E 
EvANDRO GhEDIN (ORGS.)

264 págs. 7ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1578-9

O livro busca compreender o paradoxo: 
a perspectiva conceitual tem se reve-
lado importante para a leitura e com-
preensão do processo de formação de 
professores, mas também tem sido 
apropriada por diversos pesquisado-
res e reformadores educacionais.

PROFESSORES E A 
REINVENÇÃO DA ESCOLA 
(OS): Brasil e Espanha

CÉLIA LINhARES (ORG.)

176 págs. 2ª edição (2001)

ISBN 85-249-0794-0

Este livro contextualiza as reformas 
educacionais no conjunto de uma no-
va direita, com tensões que per-
meiam as buscas de professores, es-
tudantes e da própria sociedade para 
reinventar a escola.

PROFESSORES E 
ATIVISTAS DA ESFERA 
PÚBLICA 

MARCELO RIDENTI

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 51

88 págs.  1ª edição (1995)

ISBN 85-249-0597-2

A ambiguidade existente entre as pro-
postas de transformação social e o 
“corporativismo” de setores do ma-
gistério “de esquerda”.

PROFESSORES 
REFLExIVOS EM UMA 
ESCOLA REFLExIVA

ISABEL ALARCãO

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 8

112 págs. 8ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1598-7

A autora reafirma a necessidade do 
pensamento crítico e acentua a di-
mensão coletiva da atividade dos pro-
fessores. Mas não esquece os alu-
nos, nem sua posição perante as exi-
gências da sociedade.

PROJETOS  
BEM-SUCEDIDOS DE 
EDUCAÇÃO EM VALORES

MARIA SUZANA DE STEFANO 
MENIN, PATRICIA UNGER RAPhAEL 
BATAGLIA E JULIANA APARECIDA 
MATIAS ZEChI (ORGS.)

280 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2130-8

O livro aborda experiências educacio-
nais levadas a efeito em escolas pú-
blicas que se tornaram paradigmas 
de sucesso, fazendo um contraponto 
às imagens e falas que apostam na 
inviabilidade dessa escola.

PSICOLOGIA  
NA EDUCAÇÃO 

CLAUDIA DAvIS E ZILMA DE MORAES 
RAMOS DE OLIvEIRA

152 págs. 3ª edição revista 
(2010)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1610-6

A obra busca fortalecer os olhares so-
bre a contribuição da Psicologia em 
sua intersecção com a Educação. Um 
livro que é fonte de questionamentos, 
de dúvidas e de críticas. 
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PSICOMOTRICIDADE: 
teoria e prática.  
Da escola à aquática

JOCIAN MAChADO BUENO

536 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2058-5

O livro apresenta um mapeamento 
amplo e de forma didática sobre a ci-
ência da Psicomotricidade, associan-
do sua teoria, com ênfase nas práti-
cas relacionadas à natação nos pro-
cessos de reabilitação.

QUEM EDUCA MARCA  
O CORPO DO OUTRO

FáTIMA FREIRE DOWBOR, SôNIA 
CARváLhO E DEISE LUPPI (ORGS.)

144 págs. 2ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1293-1

A autora nos traz a ideia de que edu-
cação é emoção, sentimento, apego e 
desapego. Aqui ela nos conduz à prá-
tica da reflexão sobre o que busca-
mos na área da educação e sobre que 
caminhos podemos construir atuan-
do com crianças.

QUESTÕES  
DO SÉCULO xxI
EDIÇãO ESPECIAL

JOSÉ EUSTáQUIO ROMãO E JOSÉ 
EDUARDO DE OLIvEIRA (COORDS.)

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 100

Tomo I  
120 págs.  

1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0946-3

Na parte 1 são abordadas as ques-
tões da comunicação, da educação, 
da ideologia, da religião, da sociedade 
e do trabalho.

Tomo II  
120 págs.  

1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0947-1

Esta segunda parte trata da proble-
mática da ciência, da cultura, do direi-
to, da economia, do meio ambiente e 
da tecnologia. 

REDESCOBRINDO  
O ADOLESCENTE NA 
COMUNIDADE: uma outra 
visão da periferia 

JOEL COSTA RODRIGUES E SÉRGIO 
MARTINhO DE S. BOSCO (ORGS.) 

Coedição Unicef/Santos Mártires 
Patrocínio Fundação Telefônica

160 págs. 2ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1099-9

A iniciativa de reunir em livro o projeto 
Redescobrindo o Adolescente na Co-
munidade, denota a responsabilidade 
em aprofundar a compreensão desse 
universo que envolve comunidades 
de periferia, adolescentes, disposição 
de transformar seu contexto e pro-
mover vida com dignidade.

REFLExÕES SOBRE 
ALFABETIZAÇÃO

EMILIA FERREIRO

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 6

104 págs. 26ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1587-1

Emilia Ferreiro descobriu e descreveu 
a “psicogênese da língua escrita”, e 
abriu espaço para um novo tipo de 
pesquisa em pedagogia. Ela desloca a 
investigação do “como se ensina” pa-
ra “o que se aprende”. 

REFORMAS EDUCATIVAS 
NO BRASIL E NA 
ARGENTINA: ensaios de 
história comparada da 
educação (1820-2000)

DIANA G. vIDAL E ADRIáN ASCOLANI 
(ORGS.)

272 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1518-5

Este livro apresenta um campo de re-
lações que envolvem os dois países, 
trazendo um farto material para refle-
xão sobre afinidades e diferenças 
nesse processo histórico que mais 
nos une do que distancia.
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REINTERPRETANDO  
OS CICLOS DE 
APRENDIZAGEM

JEFFERSON MAINARDES

240 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-0860-6

Mainardes aporta neste estudo uma 
contribuição teórica inovadora ao 
procurar identificar a tessitura dos 
discursos que sustentam as políticas 
que ensejaram essa forma alternati-
va de escolarização.

REINVENÇÃO DA 
CATEDRAL: língua, 
literatura, comunicação, 
novas tecnologias, 
políticas de ensino

LIGIA ChIAPPINI

336 págs. 1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1119-4

Este livro documenta as lutas empre-
endidas desde os tempos da ditadura 
militar para construir um intercâmbio 
profícuo entre universidade e escola 
pública.

RELAÇÕES ENTRE BEBÊS 
E ADULTOS NA CRECHE:  
o cuidado como ética

DANIELA GUIMARãES

216 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1765-3

O livro discute as funções da creche 
no Brasil. Baseado em Foucault, foca-
liza o “cuidado de si”, que se desdobra 
em um trabalho sobre si (por parte 
das recreadoras), reorientando a rela-
ção com os bebês na creche. 

REPENSAR A EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL: um olhar 
crítico

CARLOS FREDERICO B. LOUREIRO, 
PhILIPPE P. LAYRARGUES E 
RONALDO S. DE CASTRO (ORGS.)

208 págs. 1ª edição (2009)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1502-4

O leitor encontrará um material inova-
dor que o ajudará a compreender a 
educação ambiental crítica e emanci-
patória em seus compromissos com 
as lutas populares e com a transfor-
mação das relações sociais que defi-
nem nosso modo de ser na natureza.

REVISITANDO  
A PRÉ-ESCOLA

REGINA LEITE GARCIA (ORG.)

168 págs. 6ª edição (2006)

ISBN 85-249-0496-8

Este livro expressa a concepção de 
uma pré-escola que, não sendo esco-
lar, se constitua numa verdadeira es-
cola. Trata-se de buscar intervir para 
estimular a construção de uma práti-
ca pedagógica transformadora.

SABER, CIÊNCIA, AÇÃO

ANDRÉ MORIN, GILLES GADOUA E 
GERARD POTvIN

Tradução de Michel Thiollent

120 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1298-6

Este livro propõe um conceito de ci-
ência mais aberto à complexidade do 
real. Defende uma metodologia mul-

tirreferencial para que os profissio-
nais se tornem cientistas capazes de 
contribuir para o saber nas Ciências 
Humanas e Sociais.

SABER PENSAR

PEDRO DEMO

Coleção Guia da Escola Cidadã vol. 6

Coedição IPF

160 págs. 7ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-0762-3

O autor ensaia tópicos importantes 
do saber pensar. Pretende abrir cami-
nhos dentro de alguma estruturação 
lógica, indicando modos de fazer co-
nhecimento que impliquem o cons-
tante refazer.

SABERES PEDAGÓGICOS E 
ATIVIDADE DOCENTE

SELMA GARRIDO PIMENTA (ORG.)

304 págs. 8ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1936-7

Os temas abordados colaboram para 
dotar os professores de perspectivas 
de análise que os ajudem a compre-
ender os contextos histórico/sociais/
organizacionais nos quais se dá sua 
atividade docente.

SÉCULO PERDIDO (O): 
raízes históricas das 
políticas públicas para  
a infância no Brasil

IRENE RIZZINI 

Realização Ciespi/PUC-RIO

200 págs. 3ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1371-6

A viagem em que a autora se dispõe a 
ser nossa guia é a própria trajetória 
de desacertos nacionais concernen-
tes ao tratamento da população in-
fantojuvenil brasileira. 
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SEGREDOS DA 
ALFABETIZAÇÃO (OS)

MARIA FERNANDES

232 págs. 2ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1403-4

Este livro tem como objetivo o letra-
mento, isto é, desenvolver vivências 
de leitura e escrita de diferentes gê-
neros textuais e reflexão sobre o fun-
cionamento do sistema linguístico.

SENSO PRÁTICO DE SER E 
ESTAR NA PROFISSÃO (O)

MARIA DE FáTIMA B. ABDALLA

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 128

120 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1218-9

A autora responde a questões como: 
O que é ser professor no mundo de 
hoje? Quais são suas necessidades e 
perspectivas? Afinal, o que o profes-
sor sabe sobre as suas maneiras de 
ser e de estar na profissão?

SER PROFESSOR:  
um ofício em risco  
de extinção?

LUIZA CORTESãO

104 págs. 3ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1803-2

Esta obra analisa questões de produ-
ção e reprodução do saber nos papéis 
dos professores e dos investigado-
res. Essas questões parecem intera-
gir assumindo, eventualmente, algu-
mas especificidades em cada um dos 
diferentes níveis de ensino. 

SETE ENSAIOS SOBRE  
O COLLèGE DE FRANCE 

AFRÂNIO MENDES CATANI E PAULO 
h. MARTINEZ (ORGS.)

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 72

120 págs.  2ª edição (2001)

ISBN 85-249-0722-3

Reúne ensaios sobre aulas inaugu-
rais no Collège de France, proferidas 
por Roland Barthes, Pierre Bourdieu, 
Fernand Braudel, Michel Foucault e 
Claude Lévi-Strauss.

SETE ESCRITOS SOBRE 
EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

ATTICO ChASSOT

ESGOTADO

SETE LIÇÕES SOBRE 
EDUCAÇÃO DE ADULTOS

áLvARO vIEIRA PINTO

120 págs. 16ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1570-3

Os textos que compõem esta obra 
são resultados de aulas-conferência 
que o autor proferiu no Chile, cujos te-
mas são: conceito de educação; for-
ma e conteúdo da educação; estudo 
particular do problema da educação 
de adultos; o problema da alfabetiza-
ção, entre outros.

SETE SABERES 
NECESSÁRIOS À 
EDUCAÇÃO DO FUTURO 
(OS)

EDGAR MORIN

Coedição Unesco

104 págs. 2ª edição revisada 
(2011)/ 
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1754-7

Os Sete Saberes indispensáveis, 
enunciados por Morin, constituem ca-
minhos que se abrem a todos os que 
pensam e fazem educação e que es-
tão preocupados com o futuro das no-
vas gerações. 

SOCIOLOGIA 

PAULO MEKSENAS

160 págs. 3ª edição (2010)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1551-2

Apresenta os temas mais significati-
vos da Sociologia contemporânea, in-
dispensáveis aos alunos do Ensino 
Médio, e contribui para a construção 
de um projeto coletivo de cidadania.
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SOCIOLOGIA  
DA EDUCAÇÃO

SONIA MARIA PORTELLA KRUPPA

160 págs. 1ª edição (1994)/ 
13ª reimp. (2010)

ISBN 978-85-249-0486-8

O livro contribui para que alunos e 
professores pensem na construção 
de novas práticas escolares. Aborda 
temas como capitalismo brasileiro e 
as explicações da Sociologia e a esco-
la como direito. 

SOLIDARIEDADE COMO 
EFEITO DE PODER

PEDRO DEMO

Coleção Prospectiva vol. 7

Coedição IPF

288 págs. 1ª edição (2002)

ISBN 85-249-0883-1

Mostra como a solidariedade é princí-
pio ético fundamental da política so-
cial. Como tudo é ambíguo na socie-
dade, pode reverter em artimanha 
para evitar que os marginalizados se 
rebelem à medida que a “pregação” 
de cima se torne “domesticação” de 
baixo.

SUPERVISÃO 
EDUCACIONAL PARA UMA 
ESCOLA DE QUALIDADE: 
da formação à ação

NAURA SYRIA C. FERREIRA (ORG.)

264 págs. 8ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-0721-0

Reúne produções científicas de con-
ceituados intelectuais brasileiros, es-
panhóis e argentinos que se propuse-
ram a pensar e escrever sobre suas 
investigações e estudos a respeito da 
escola, da supervisão educacional e 
dos profissionais da educação.

SUPERVISÃO E 
ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL: 
perspectivas de 
integração na escola

MíRIAN P. S. ZIPPIN GRINSPUN 
(ORG.)

160 págs. 4ª edição ampliada/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1376-1

Esta obra trata de analisar, discutir e 
refletir sobre o papel da supervisão e 
da orientação educacional. Discute 
como esse trabalho pode ser feito nu-
ma dimensão que promova o projeto 
político-pedagógico.

TELEVISÃO E ESCOLA: 
conflito ou cooperação?

hELOíSA DUPAS PENTEADO

184 págs. 3ª edição (2000)

ISBN 85-249-0292-2

Dirigindo-se a professores de todas 
as séries e níveis, a autora mostra 
que é possível utilizar a televisão e a 
imagem como pontos de partida para 
uma prática pedagógica inovadora e 
fértil.

TELEVISÃO PELO OLHAR 
DAS CRIANÇAS (A)

ROSáLIA DUARTE (ORG.)

176 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1428-7

Este livro traz análises de textos es-
critos por crianças, nos quais elas ex-
pressam suas opiniões, críticas e re-
flexões sobre o que veem na televi-
são. É surpreendente constatar a cla-
reza e a competência com que elas 
tratam o assunto.

TEMAS DE PEDAGOGIA: 
diálogos entre didática  
e currículo

JOSÉ CARLOS LIBÂNEO E NILDA 
ALvES (ORGS.)

552 págs. 1ª edição (2012)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1942-8

O objetivo deste livro é saber como ar-
ticular, na prática escolar, objetivos 
educativos, modos cotidianos de criar 
currículos, tendo em vista a formação 
de sujeitos pensantes e críticos. 

TEMPO NO COTIDIANO 
INFANTIL (O): 
perspectivas de 
pesquisa e estudo  
de casos

ANNA BANDIOLI (ORG.)

Revisão técnica e prefácio de Ana 
Lúcia de Goulart Faria

192 págs. 1ª edição (2004)/ 
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1063-0

Apresenta estudos de caso que per-
mitem evidenciar as qualidades do 
uso do tempo empreendidas pelas 
crianças de 0 a 11 anos. 
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TEORIA DO VALOR EM 
MARx E A EDUCAÇÃO (A)

vITOR hENRIQUE PARO (ORG.)

216 págs. 2ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2017-2

O leitor terá oportunidade de conhe-
cer uma rica análise sobre questões 
como: conceito de homem; democra-
cia e liberdade; escola e transforma-
ção social; ensino profissionalizante 
e pedagogia das competências, entre 
outros.

TEORIA E PRÁTICA 
NA PESQUISA COM 
CRIANÇAS: diálogos  
com William Corsaro

FERNANDA MüLLER E ANA MARIA 
ALMEIDA CARvALhO (ORGS.)

216 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1514-7

Este livro é o resultado de um diálogo 
instigante que encontra pontos de 
convergência entre três áreas: Sociolo-
gia da Infância, Psicologia e Educação. 

TEORIAS DE CURRÍCULO

ALICE CASIMIRO LOPES E 
ELIZABETh MACEDO

Apoio Faperj

280 págs. 1ª edição (2011)/ 
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1833-9

Este livro, entre outros aspectos, ob-
jetiva atender às necessidades de 
formação profissional e iniciação à 
pesquisa em currículo de licencian-
dos em todas as áreas. 

TRABALHO E CIDADANIA: 
produção e direitos na 
crise do capitalismo 
global

GIUSEPPE COCCO

224 págs. 3ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1867-4

Este livro introduz análises e aponta 
alguns elementos de aprofundamen-
to, como o conceito de bioprodução, a 
crise do capitalismo cognitivo e o ca-
pitalismo cognitivo como crise.  

TRABALHO E 
CONHECIMENTO:  
dilemas na educação  
do trabalhador

CARLOS M. GOMEZ, GAUDêNCIO 
FRIGOTTO, MARCOS ARRUDA, 
MIGUEL ARROYO E PAOLO NOSELLA

128 págs. 6ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1875-9

Este livro levanta questões funda-
mentais sobre a temática trabalho e 
educação, que se tem pautado pela 
ambiguidade e inversão histórica. 
Trata-se de uma coletânea indicada 
para professores e diretores dos dife-
rentes níveis de ensino. 

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 
(A): educação popular e 
movimentos sociais no 
fim do século 

MARCO RAúL MEJíA 

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 50

88 págs.  2ª edição (2003)

ISBN 85-249-0594-8

O autor busca novos delineamentos 
para situar a crítica e a ação transfor-
madora na sociedade.

TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA 
Por onde começar?

GERALDO PEÇANhA DE ALMEIDA

72 págs. 2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-0862-0

O livro põe em relevo a significativa 
distinção entre conhecimento produ-
zido no espaço científico e o conheci-
mento, principalmente aquele onde 
se desenvolve o ensino básico. 

TRILHAS DA ESCRITA: 
autoria, leitura e ensino 

EDUARDO CALIL (ORG.)

208 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1299-3

Tais “trilhas” pretendem desenhar a 
teia de relações diversas, heterogê-
neas e singulares nas quais os auto-
res se propõem a tecer sobre a subje-
tividade constitutiva de todo e qual-
quer processo de escritura.

TROTE NA UNIVERSIDADE 
(O): passagens de um 
rito de iniciação

ANTôNIO A. S. ZUIN

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 93

120 págs.  1ª edição (2002)

ISBN 85-249-0841-6
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O que está em pauta é o sentido mais 
radical da própria formação humana, 
naquilo que ela tem de mais precioso: 
o poder de transformar os indivíduos 
em pessoas dignas.

TV E ESCOLA: discursos 
em confronto 

GLAUCIA GUIMARãES

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 74

120 págs.  4ª edição (2002)

ISBN 85-249-0734-7

O livro investiga os “mecanismos de 
sedução” que tem a televisão e que 
faltam à escola.

UM LEGADO DE 
ESPERANÇA

MOACIR GADOTTI

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 91

112 págs.  2ª edição (2006)

ISBN 85-249-0814-9

Dá continuidade e recria a herança 
das ideias freirianas, como ressuscita 
em nós sentimentos ao ouvir direta-
mente as palavras de Paulo Freire. 

UNIVERSIDADE: políticas, 
avaliação e trabalho 
docente

DEISE MANCEBO E MARIA DE 
LOURDES DE ALBUQUERQUE 
FávERO (ORGS.)

ESGOTADO

UNIVERSIDADE 
BRASILEIRA NO SÉCULO 
xxI

vALDEMAR SGUISSARDI

360 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1526-0

Os estudos aqui reunidos oferecem 
subsídios para que o leitor interessa-
do no tema da universidade e seu fu-
turo neste século XXI possa se valer 
do acervo de informações que o autor 
nos oferece.

 

UNIVERSIDADE  
NO MERCOSUL

MARíLIA MOROSINI (ORG.) 

Coedição GEU/FAPERGS/CNPq

312 págs. 2ª edição (1998)

ISBN 85-249-0538-7

Traz grande contribuição para uma 
análise da realidade educacional 
diante dos desafios propostos pela 
criação do Mercosul.

UNIVERSIDADE  
NO SÉCULO xxI (A): 
para uma reforma 
democrática e 
emancipatória  
da Universidade

BOAvENTURA DE SOUSA SANTOS

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 11

120 págs. 3ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2011)

ISBN 978-85-249-1606-9

O autor pretende responder perguntas 
como: O que aconteceu nos últimos 
anos? Como caracterizar a situação 
em que nos encontramos? Quais as 
respostas possíveis aos problemas 
que a universidade enfrenta hoje?

VIAGENS PEDAGÓGICAS

ANA ChRYSTINA v. MIGNOT E JOSÉ 
GONÇALvES GONDRA (ORGS.)

320 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1316-7

Esta coletânea reúne estudos sobre 
as viagens de caráter oficial ou parti-

cular realizadas por educadores com 
a intenção de se aproximar de políti-
cas educacionais e práticas pedagó-
gicas inovadoras.

VIDAS COMPARTILHADAS: 
cultura e relações 
intergeracionais na vida 
cotidiana

PAULO DE SALLES OLIvEIRA

384 págs. 2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1650-2

Trata-se de um estudo do dia a dia de 
crianças cuidadas por seus avós nas 
classes populares. Situações de ter-
nura e de desprendimento se mes-
clam a conflitos e tensões, mas en-
contram seres dispostos à aventura 
da superação, de seus próprios limi-
tes e dos impasses que a vida traz. 

VIOLÊNCIA E TABU  
ENTRE PROFESSORES E 
ALUNOS: a internet  
e a reconfiguração  
do elo pedagógico

ANTôNIO A. S. ZUIN 

264 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1941-1

Por conta do receio de sofrerem retalia-
ções, os alunos reprimiram o ódio em 
relação ao professor. Mas será que tal 
repressão implica no desaparecimen-
to desse sentimento? O objetivo deste 
livro é responder essa questão. 
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BIBLIOTECA BáSICA  
DE ALFABETIZAÇãO  
E LETRAMENTO – BBAL  

O objetivo primeiro da Biblio-
teca Básica de Alfabetização 
e Letramento é oferecer aos 
professores dos anos iniciais 
da educação básica, espe-
cialmente os que trabalham 
com crianças de seis a oito 
anos de idade, um ponto de 
referência em seu catálogo.
Por ponto de referência en-
tendemos uma Biblioteca Bá-
sica identificada com a alfa-
betização e o letramento em 
suas múltiplas faces, que 
ofereça subsídios concretos 
para o leitor refletir critica-
mente, mas tomando como 
ponto de partida a necessida-
de básica de compreender o 
que é e como se faz.
Para além da dimensão ope-
racional e metodológica, ca-
racterística fundamental da 
Biblioteca Básica de Alfabeti-
zação e Letramento, esse 
ponto de referência será tam-
bém constituído por títulos 
de natureza mais reflexiva 
sobre outras questões que 
permeiam as práticas de alfa-
betização e os diversos letra-
mentos, por exemplo a alfa-
betização matemática, cien-
tífica e tecnológica.

ALFABETIZAR LETRANDO 
COM A LITERATURA 
INFANTIL

FáBIO CARDOSO DOS SANTOS E 
FABIANO MORAES

176 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2115-5

Com a intenção específica de trazer à 
tona sugestões de letramento literá-
rio para crianças em processo de alfa-
betização, os autores traçam consi-
derações sobre a especificidade do 
texto literário e da literatura infantil e, 
consequentemente, do letramento li-
terário e da riqueza dos diálogos en-
tre gêneros do discurso presentes 
nas obras; apresentam a trajetória da 
literatura infantil (da gênese aos tem-
pos atuais), destacando nas ativida-
des propostas a reinvenção da lingua-
gem na constituição dos universos 
lúdicos e oníricos de contos e poe-
mas destinados a crianças.

ALFABETIZAR LETRANDO 
COM A TRADIÇÃO ORAL

LENICE GOMES E FABIANO MORAES

184 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2114-8

No livro os autores se propõem a con-
tribuir com a formação e com as práti-
cas do professor no que tange ao pro-
cesso de alfabetização e às práticas 
de letramento com gêneros da oratu-
ra (provérbios e fábulas; parlendas e 
cantigas; mitos e adivinhas; lendas e 
contos tradicionais). Para tanto, con-
ceitua o termo oratura destacando a 
importância do respeito à fala do alu-
no no processo de alfabetização e le-
tramento visando à constituição de 
sua cidadania; aborda os aspectos lú-
dicos concernentes a alguns gêneros 
da oratura como pontos favoráveis ao 
seu uso nos processos de alfabetiza-
ção e letramento.

ALFABETIZAR LETRANDO 
NA BIBLIOTECA ESCOLAR 

FABIANO MORAES, EDUARDO 
vALADARES E MARCELA 
MENDONÇA AMORIM

176 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2113-1

Neste livro, tomando por foco a pro-
posta de alfabetizar letrando na bi-
blioteca escolar e nas salas de leitu-
ras, os autores questionam a concep-
ção de biblioteca como lugar de silên-
cio, defendendo-a como espaço críti-
co em que as diversas vozes se fa-
çam ouvir, propondo atividades com 
poesia e canção; conceituam letra-
mento informacional, respaldando a 
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função educacional e ressaltando o 
aspecto público desse espaço em 
sua relação com a comunidade e com 
os demais espaços urbanos.

NA TRILHA  
DA GRAMÁTICA: 
conhecimento 
linguístico na 
alfabetização e 
letramento

LUIZ CARLOS TRAvAGLIA 

328 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2112-4

A obra apresenta exemplos de práti-
cas de análise linguística, com o obje-
tivo de, desde cedo, levar os alunos a 
refletirem, de forma contextualizada 
e dinâmica, sobre a sua língua mater-
na. Os vários tipos de reflexão linguís-
tica que serão incentivados levam ao 
desenvolvimento de capacidades e 
habilidades relativas ao reconheci-
mento da língua como um objeto que 
pode ser manipulado pelo indivíduo e 
também como um instrumento de in-
teração.

ALFABETIZAÇÃO DIGITAL

LUIZ FERNANDO GOMES

NO PRELO

ALFABETIZAÇÃO  
EM HISTÓRIA

TERESA J. LUPORINI E ANA C. URBAN 

NO PRELO

ALFABETIZAÇÃO 
MATEMÁTICA: o que é  
e como fazer?

vANESSA MORETI 

NO PRELO

ASPECTOS COGNITIVOS 
NA ALFABETIZAÇÃO  
E LETRAMENTO

MARIA ESTELA CAMPELO 

NO PRELO

CONSTRUINDO 
PROPOSTAS DE LEITURA 
PARA OS ANOS INICIAIS

CLÉCIO BUNZEN 

NO PRELO

ESCRITA, REESCRITA E 
REVISÃO NA PRODUÇÃO 
DE TExTO NOS ANOS 
INICIAIS

SANDOvAL NONATO GOMES-SANTOS 

NO PRELO

SABERES POPULARES 
EM ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO

REGINA LEITE GARCIA 

NO PRELO

BIBLIOTECA BáSICA DA 
hISTóRIA DA EDUCAÇãO 
BRASILEIRA 

Esta Coleção aborda detalha-
damente a construção histó-
rica da educação pública. Em 
cada volume, o leitor encon-
trará um conjunto abrangen-
te de informações estatísti-
cas, biográficas, bibliográfi-
cas e legislativas, dispostas 
em texto claro e objetivo.

vol. 1

EDUCAÇÃO, PODER E 
SOCIEDADE NO IMPÉRIO 
BRASILEIRO

JOSÉ GONÇALvES GONDRA E 
ALESSANDRA SChUELER

320 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1404-1

Este livro aposta no alargamento e 
ampliação do que hoje conhecemos 
acerca das relações entre Educação, 
Poder e Sociedade no Império Brasi-
leiro como ferramenta necessária pa-
ra construir novos tempos, outros 
presentes, outras histórias.
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vol. 2

HISTÓRIA DA 
ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO ESCOLAR  
DO CURRÍCULO NO 
SÉCULO xx: ensino 
primário e secundário  
no Brasil

ROSA FáTIMA DE SOUZA 

320 págs. 1ª edição (2008)/ 
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1416-4

Aborda a história do ensino primário e 
secundário com base na problematiza-
ção do currículo e da organização do 
trabalho escolar. Retrata o processo de 
transmissão da cultura e de constitui-
ção da educação básica no Brasil. 

vol. 3

HISTÓRIA SOCIAL  
DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 
(1926-1996)

MARCOS CEZAR DE FREITAS E 
MAURILANE DE SOUZA BICCAS 

376 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1484-3

Conta a história da chegada da escola 
pública ao cotidiano da maior parte 
das crianças e adolescentes. Narra a 
história da difusão e consolidação da 
escola popular de massas no país e 
de sua conquista pelo povo. 

vol. 4

HISTÓRIA DA PROFISSÃO 
DOCENTE NO BRASIL: 
representações em 
disputa

PAULA PERIN vICENTINI E ROSáRIO 
GENTA LUGLI

234 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1509-3

Este livro apresenta uma análise das 
condições de formação e de trabalho, 
dos professores, dos vínculos funcio-
nais com o Estado desde o período 
Imperial até a década de 1970 do sé-
culo XX.

vol. 5

HISTÓRIA INACABADA  
DO ANALFABETISMO  
NO BRASIL

ALCEU RAvANELLO FERRARO

320 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1524-6

O livro inicia pela imensa tarefa de al-
fabetização deixada para o século 
XXI, voltando no tempo à busca de um 
ponto de partida, para analisar a tra-
jetória do analfabetismo até o final do 
século XX. Afinal, quem são os analfa-
betos?

vol. 6

HISTÓRIA DOS MÉTODOS 
E MATERIAIS DE ENSINO: 
a escola nova e seus 
modos de uso

vERA TERESA vALDEMARIN 

224 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1523-9

Este volume dedica-se à compreen-
são do processo de transformação de 
valores, princípios e finalidades em 
práticas pedagógicas. Para tanto, pro-
cura-se captar os conceitos educacio-
nais em seu movimento de formação. 

COLEÇãO 
DIáLOGO COM O MUNDO

Esta Coleção é composta por 
quatro volumes destinada 
aos alunos do ciclo Funda-
mental I. Sua proposta peda-
gógica é baseada na cons-
cientização e na importância 
de cada um fazer sua parte. 

Autores: Deizi Terezinha 
Delovo e …dson Gabriel Garcia 
Ilustrações: Orlando Pedroso, 
Dawidson Francas e Naomy 
Makiyama 

vol. 1 

96 págs. 2ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1165-1

Sumário: Unidade 1. História pessoal 
– Vida Nova; 2. Grupo – Clube de Ami-
gos; 3. Vida – Fotografando a Vida; 4. 
Ecologia – Aprendendo a Cuidar da Vi-
da; 5. Interação – Vida: Diferenças e 
Igualdades; 6. Escola – Caminhada 
Alfabética pela Vida; Último Recado.
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vol. 2

96 págs. 2ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1166-8

Sumário: Unidade 1. Corpo - Você e 
seu corpo; 2. Família – O jeito de cada 
família; 3. Escola – Eleição na escola; 
4. Dia a dia – De olho nos compromis-
sos; 5. Mesada – De olho no dinheiro; 
6. Violência – As caras da violência; 7. 
Ambiente – Nosso ambiente, nossa 
responsabilidade.

vol. 3

96 págs. 2ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1167-5

Sumário: Unidade 1. Meu corpo fala 
sobre mim; 2. Amizade e grupos; 3. 
Família – na minha família as coisas 
mudam; 4. Escola; 5. Preconceito – A 
riqueza das diferenças; 6. Ecologia – 
Nosso quintal é o nosso Planeta; 7. 
Responsabilidade; 8. Consumo – Con-
sumir é preciso.

vol. 4

96 págs. 2ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1168-2

Sumário: Unidade 1. O corpo vai mu-
dando e o comportamento também; 
2. Sentimentos; 3. Família – Ter ou 
não ter irmãos; 4. Escola; 5. Respon-
sabilidade – O que fazer com a res-
ponsabilidade? 6. Água; 7. Consumo; 
8. Pluriculturalismo – Culturas dife-
rentes enriquecem o mundo.

COLEÇãO 
DOCêNCIA EM FORMAÇãO

GANhADORA DO PRêMIO 
JABUTI 2003
CATEGORIA EDUCAÇãO E 
PSICOLOGIA

Esta Coleção tem por objeti-
vo contribuir para a forma-
ção dos professores e alu-
nos das diversas modalida-
des de cursos de preparação 
e especialização profissio-
nal. Os volumes baseia-se 
nos seguintes pontos:
• Investir em sólida forma-
ção teórica nos diversos 
campos que constituem os 
saberes da docência;
• valorizar a docência como 
atividade intelectual, crítica 
e reflexiva;
• Considerar a ética como 
fundamental à formação e à 
atuação docente;

Coordenação: Selma Garrido 
Pimenta

APRENDENDO COM  
A CRIANÇA DE ZERO  
A SEIS ANOS

ANA M. A. CARvALhO, MARIA ISABEL 
PEDROSA E M. CLOTILDE ROSSETTI-
FERREIRA

Zilma de Moraes Ramos de Oliveira 
(Coord.)

Série Educação Infantil  

256 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1992-3

O livro traz um amplo panorama dos 
primeiros anos de vida, em diálogo 
com a contribuição de importantes 
teóricos e de grandes temas da Psico-
logia relativos a esta fase. 

DA RELAÇÃO COM  
O SABER ÀS PRÁTICAS 
EDUCATIVAS

BERNARD ChARLOT

Série Saberes pedagógicos  

288 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2050-9

Neste livro,  Charlot trabalha ques-
tões antropológicas, epistemológicas 
e sociais que aprofundam e atuali-
zam sua teoria e coloca ênfase nas 
práticas educativas, nas questões  e 
debates que permeiam o cotidiano da 
escola. A proposta fundamental deste 
livro é trazer a teoria da relação com o 
saber para ajudar a compreender as 
contradições presentes nas práticas 
educativas.
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DOCÊNCIA NO ENSINO 
SUPERIOR

SELMA GARRIDO PIMENTA E 
LÉA DAS GRAÇAS CAMARGOS 
ANASTASIOU

Série Ensino Superior

280 págs. 4ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0857-6

Analisa o ensino superior no contexto 
atual, suas finalidades e tradições. 
Discute a identidade do professor no 
ensino superior como um processo 
em construção. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 
a formação do sujeito 
ecológico

ISABEL C. DE MOURA CARvALhO

Série Saberes Pedagógicos

256 págs. 6ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1972-5

Este livro contribuirá na formação de 
sujeitos capazes de compreender o 
mundo e agir nele de forma crítica. 
Uma mediação importante na cons-
trução social de uma prática político-
-pedagógica portadora de nova sensi-
bilidade e postura ética, sintonizada 
com a dimensão ambiental. 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS 
HUMANOS E FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES(AS)  

ILIANA PAULO, MARCELO ANDRADE,  
MARIA DA CONSOLAÇãO LUCINDA, 
SUSANA SACAvINO, vERA MARIA 
CANDAU E vIvIANE AMORIM

Série Saberes Pedagógicos  

232 págs.  1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2117-9

O livro pretende analisar as princi-
pais dimensões e implicações da in-
tegração da perspectiva da educa-
ção em Direitos Humanos nos pro-
cessos de formação inicial e conti-
nuada de professores. Apresenta as-
pectos teórico-metodológicos desta 
temática e assinala desafios atuais 
que os educadores estão chamados 
a enfrentar.

EDUCAÇÃO ESCOLAR: 
políticas, estrutura  
e organização

JOSÉ CARLOS LIBÂNEO, JOãO 
FERREIRA DE OLIvEIRA E MIRZA 
SEABRA TOSChI

Série Saberes Pedagógicos

544 págs. 10ª edição rev. e ampl./ 
4ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1860-5

Este livro proporciona aos futuros 
professores e gestores dos sistemas 
de ensino, uma análise dos aspectos 
sociopolíticos, históricos, legais, pe-
dagógicos-curriculares e organiza-
ções da educação escolar.

EDUCAÇÃO INFANTIL: 
fundamentos e métodos

ZILMA DE MORAES RAMOS DE 
OLIvEIRA 

Série Educação Infantil

264 págs. 7ª edição (2011)/  
3ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1574-1

Destaca elementos para a construção 
de uma proposta pedagógica por par-
te das instituições infantis com base 

no desenvolvimento como processo 
sociocultural que envolve a criança 
como um todo. 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
DO CAMPO

ANA PAULA SOARES DA SILvA, 
JAQUELINE PASUCh E JULIANA 
BEZZON DA SILvA

Série Educação Infantil

272 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1947-3

Os autores dirigem o olhar às especi-
ficidades da escolarização praticada 
no meio rural, reconhecendo a impor-
tância do debate para subsidiar políti-
cas públicas e a própria prática do-
cente. 

EDUCAÇÃO INFANTIL E 
REGISTRO DE PRÁTICAS

AMANDA TEAGNO LOPES

Série Educação Infantil

200 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1546-8 

Traz à tona a perspectiva dos profes-
sores como produtores de saberes e 
a experiência como palco do desen-
volvimento profissional do educador. 

EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL NO BRASIL

SILvIA MARIA MANFREDI

Série Ensino Profissional

322 pgs. 1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0899-8

Este livro constrói um retrato da edu-
cação profissional do Brasil, tomando 
como ponto de partida as relações e 
tensões entre trabalho, escola e pro-
fissionalização, vistas de uma pers-
pectiva histórico-sociológica. 
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ENSINO DE BIOLOGIA: 
histórias e práticas 
em diferentes espaços 
educativos

MARThA MARANDINO, SANDRA 
ESCOvEDO SELLES E MáRCIA 
SERRA FERREIRA

Série Ensino Médio

216 págs. 1ª edição (2009)/  
1ª reimp. (2011)

ISBN 978-85-249-1530-7

Este livro oferece material reflexivo 
que auxilia na sustentação de práti-
cas docentes aproximando os senti-
dos entre o que se trabalha na forma-
ção profissional e o que é realizado 
nos diferentes espaços do ensino de 
Biologia. 

ENSINO DE CIÊNCIAS: 
fundamentos e métodos

DEMÉTRIO DELIZOICOv, JOSÉ A. 
ANGOTTI E MARTA M. PERNAMBUCO

Série Ensino Fundamental

368 págs. 4ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2011)

ISBN 978-85-249-0858-3

Destinado aos docentes que atuam 
nas áreas de Física, Química, Biologia 
e afins e aos que lecionam a discipli-
na de Ciências. O texto apresenta 
exemplos tanto de programação 
quanto de atividades de sala de aula.

ENSINO DE FILOSOFIA  
NO ENSINO MÉDIO

EvANDRO GhEDIN

Série Ensino Médio

256 págs. 2ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1326-6

A Filosofia no Ensino Médio precisa 
conquistar seu espaço no campo polí-
tico-institucional como no plano de 
sua efetivação no currículo. Este livro 
contribuirá na elaboração de uma pro-
posta de metodologia para o ensino. 

ENSINO DE HISTÓRIA: 
fundamentos e métodos

CIRCE MARIA F. BITTENCOURT 

Série Ensino Fundamental

408 págs. 4ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1069-2

A obra aborda aspectos do ensino e 
aprendizagem de História do ponto de 
vista dos problemas teóricos que fun-
damentam o conhecimento escolar. 

ENSINO RELIGIOSO NO 
ENSINO FUNDAMENTAL

LíLIAN B. DE OLIvEIRA, SÉRGIO R. A. 
JUNQUEIRA, LUIZ A. SOUSA ALvES E 
ERNESTO J. KEIM

Série Ensino Fundamental

176 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1321-1

Este livro contribui na investigação, 
formação e na proposição de cami-
nhos para a efetivação do ensino reli-
gioso no componente curricular. 

ESTÁGIO E DOCÊNCIA

SELMA GARRIDO PIMENTA E MARIA 
SOCORRO LUCENA LIMA

Série Saberes Pedagógicos

296 págs. 7ª edição (2012)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1971-8

Este livro apresenta o estágio como 
componente curricular dos cursos 
que formam professores e pedago-
gos. Discute e aponta caminhos para 
as questões de estágio marcadas pe-
la problemática relação entre teoria e 
prática. 

FILOSOFIA: fundamentos 
e métodos

MARCOS ANTONIO LORIERI

Série Ensino Fundamental

232 págs. 1ª edição (2002)

ISBN 85-249-0856-4

Este livro é para professores forma-
dos e em formação. Apresenta uma 
visão do que é educação e educação 
escolar e discute a possibilidade de 
um trabalho de iniciação filosófica 
com crianças e jovens. 
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FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

MARINEIDE DE OLIvEIRA GOMES

Série Ensino Infantil

240 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1529-1

O livro busca compreender e analisar 
as identidades profissionais e as tra-
jetórias de formação de educadores, 
identificando desafios na concretiza-
ção dos direitos e das políticas de for-
mação em uma perspectiva de de-
senvolvimento profissional.

FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR DO ENSINO 
SUPERIOR: desafios e 
políticas institucionais

MARIA ISABEL DE ALMEIDA

Série Ensino Superior

184 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1945-6

A autora nos convida a refletir sobre 
as circunstâncias históricas que per-
meiam as universidades e faculda-
des. Oferece ao leitor experiências em 
nosso país e internacionais para 
apoiar o compromisso com uma do-
cência superior transformadora.

INDISCIPLINA E 
DISCIPLINA ESCOLAR: 
fundamentos para  
o trabalho docente

CELSO DOS SANTOS vASCONCELLOS

Série Saberes Pedagógicos

304 págs. 1ª edição (2009)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1552-9

Este livro faz interconexões com um 
amplo leque de temas, como: o senti-
do da atividade docente e discente, 
comportamento humano, convivên-
cia escolar, ética, entre outros.

MISTIFICAÇÃO 
PEDAGÓGICA (A): 
realidades sociais e 
processos ideológicos 
na teoria  
da educação

BERNARD ChARLOT

Série Saberes pedagógicos  

416 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2079-0

Publicado em 1975 e traduzido no Bra-
sil em 1979, este livro tornou-se um 
clássico da literatura sobre Educação. 
Esta edição conta com nova tradução 
e prefácio atual do próprio autor. O livro 
redefine temas como cultura, infância 
e educação, esboçando uma pedago-
gia social para outra sociedade, mais 
justa e mais humana.

PARA ENSINAR E 
APRENDER GEOGRAFIA 

NíDIA NACIB PONTUSChKA, 
TOMOKO IYDA PAGANELLI E NúRIA 
hANGLEI CACETE

Série Ensino Fundamental

384 págs. 3ª edição (2009)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1348-8

O que ensinar em Geografia? Como 
ensinar? Esta obra responde esta e 
outras pertinentes questões. 

PEDAGOGIA E PRÁTICA 
DOCENTE 

MARIA AMÉLIA DO ROSáRIO 
SANTORO FRANCO

Série Saberes Pedagógicos

240 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1938-1

A autora investiga as possíveis contri-
buições da Pedagogia à atuação do 
professor, resgatando sentidos cons-
truídos no processo histórico de tais 
reflexões e práticas. 
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QUESTÕES DE MÉTODO 
NA CONSTRUÇÃO DA 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO

EvANDRO GhEDIN E MARIA AMÉLIA 
SANTORO FRANCO

Série Saberes Pedagógicos

264 págs. 2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1395-2

Neste livro, as questões de método 
surgem como condição de retomada 
dos processos investigativos que tor-
nam possíveis e cientificamente váli-
dos os conhecimentos produzidos na 
área educacional.

COLEÇãO  
EDUCAÇãO EM DIREITOS 
HUMANOS

No Brasil, a grande contra-
dição é ser um país demo-
crático de direito, mas ao 
mesmo tempo uma socieda-
de violadora de direitos. Pa-
ra construir uma cultura de 
respeito aos direitos das 
pessoas, apostamos que a 
Educação em Direitos hu-
manos é a grande contribui-
ção para a construção de 
uma sociedade democráti-
ca. Assim, os livros desta 
Coleção traz subsídios que 
podem apoiar os processos 
de formação em Direitos 
humanos em várias temáti-
cas, níveis, modalidades e 
áreas de conhecimentos.

vol. 1

EDUCAR EM DIREITOS 
HUMANOS E FORMAR 
PARA CIDADANIA NO 
ENSINO FUNDAMENTAL

GENILSON C. MARINhO

152 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1989-3

Este livro busca oportunizar reflexões 
sobre o desafio de pensar a prática pe-
dagógica no Ensino Fundamental em 
conformidade com os pressupostos 
das Diretrizes Nacionais de Educação 
em Direitos Humanos.

vol. 2

A FORMAÇÃO CIDADÃ  
NO ENSINO MÉDIO

AIDA MARIA MONTEIRO SILvA E 
CELMA TAvARES

144 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1990-9

Este livro foi elaborado com o compro-
misso de contribuir com a formação 
fundamentada na defesa dos Direitos 
Humanos dos/as professores/as e 
estudantes.

vol. 3

EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS: 
prática pedagógica 
e fortalecimento da 
cidadania 

vERA CAPUChO

152 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1988-6

Este volume apresenta ao leitor dis-
cussões que aproximam a Educação 
de Jovens e Adultos e a Educação em 
Direitos Humanos, possibilitando ve-
rificar as similitudes e especificida-
des de cada uma dos referidos cam-
pos.
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vol. 4

EDUCAÇÃO DO CAMPO 
COMO DIREITO HUMANO

ANGELA MONTEIRO PIRES

160 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1991-6

Este livro oferece subsídios no senti-
do de ampliar o conhecimento e con-
tribuir para o debate entre os/as pro-
fessores/as e para a formação de es-
tudantes da educação básica em rela-
ção à educação do campo.

vol. 5

EDUCAÇÃO SUPERIOR: 
espaço de formação  
em Direitos Humanos

AIDA MARIA MONTEIRO SILvA (ORG.)

240 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2057-8

Nesta obra os/as autores/as buscam 
refletir sobre o contexto histórico dos 
direitos humanos, como podemos 
trabalhar esses conteúdos nas áreas 
do ensino, pesquisa e extensão, con-
templando a diversidade como cate-
goria de respeito às diferenças nas 
suas múltiplas dimensões.

COLEÇãO  
EDUCAÇãO & SAÚDE

Esta Coleção nasce movida 
pela análise interdisciplinar 
do cotidiano de instituições 
escolares e não escolares, 
enfrentando desafios que 
mobilizam a atuação docente 
em seus diversos caminhos. 
Uma Coleção inestimável, ca-
paz de contribuir para moti-
var e apoiar o professor nas 
mais desafiadoras questões 
da sala de aula.

vol. 1

ALUNO-PROBLEMA (O): 
forma social, ética e 
inclusão

MARCOS CEZAR DE FREITAS

128 págs. 1ª edição (2011)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1750-9

O primeiro livro da coleção coloca em 
debate a ideia de um “aluno-proble-
ma”, considerando o tema no contex-
to do ambiente de ensino historica-
mente constituído e sob múltiplas 
perspectivas. 

vol. 2

ALUNO GRAVEMENTE 
ENFERMO (O)

AMáLIA NEIDE COvIC E FABIANA 
APARECIDA DE MELO OLIvEIRA

128 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1774-5

O volume debate práticas educacio-
nais em ambientes diferenciados de 
ensino e aprendizagem, propondo um 
olhar detalhado e criterioso para os 
alunos em condição de enfermidade 
extrema. 

vol. 3

TRANSTORNO DO 
DÉFICIT DE ATENÇÃO E 
HIPERATIVIDADE

MAURO MUSZKAT, MONICA C. 
MIRANDA E SUELI RIZZUTTI 

144 págs. 1ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1757-8

Neste livro os autores oferecem con-
ceitos e reflexões aos atores das ins-
tituições educacionais comprometi-
dos com a formação dos diversos 
educandos.

vol. 4

PROFESSOR DIANTE DA 
VIOLÊNCIA SExUAL (O)

TATIANA SAvOIA LANDINI

112 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1775-2

A autora amplia os limites da reflexão 
para além das estratégias pedagógi-
cas, contextualizando e agregando 
múltiplas perspectivas oriundas de 
diferentes campos do saber.
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vol. 5

PROFESSOR E O ALUNO 
COM DEFICIÊNCIA (O)

MARIA APARECIDA LEITE SOARES E 
MARIA DE FáTIMA CARvALhO

144 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1913-8

O livro aborda diferentes dimensões 
da inclusão/exclusão de crianças e 
jovens com deficiência em processos 
de educação escolar, tendo como fo-
co a relação professor-aluno. 

vol. 6

ESCOLA E O FRACASSO 
ESCOLAR (A)

REGINA C. ELLERO GUALTIERI E 
ROSáRIO GENTA LUGLI 

128 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1914-5

Faz uma retrospectiva sobre como a 
noção de fracasso escolar tem sido 
construída pelos educadores e pelo 
sistema escolar desde o século XX 
até os dias de hoje. Traz sugestões de 
leituras e de filmes para ampliar as 
perspectivas de reflexão sobre o as-
sunto.

vol. 7

PROFESSOR DIANTE DAS 
RELAÇÕES DE GÊNERO 
NA EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR (O)

DANIELA AUD E LUCIANO 
NASCIMENTO CORSINO 

112 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1915-2

A obra possibilita a reflexão sobre as 
relações de gênero na escola e se 
destina a alunos(as), professores 
(as), bem como a todas as pessoas 
que almejam a construção de uma 
sociedade igualitária e democrática.

vol. 8

PROFESSOR E  
A DISLExIA (O)

MAURO MUSZKAT E SUELI RIZZUTTI

112 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1916-9

Os autores expõem de maneira didá-
tica os aspectos neurobiológicos e 
cognitivos que subjazem aos padrões 
comportamentais da dislexia no sen-
tido de reconhecê-la e implementar 
estratégias de intervenção.

vol. 9

ALUNO INCLUÍDO NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA (O): 
avaliação e permanência 

MARCOS CEZAR DE FREITAS

120 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2016-5

O livro aborda os processos de inclu-
são que estão em andamento na edu-
cação básica. Apresenta uma visão 
crítica do processo levando em consi-
deração o ponto de vista do aluno in-
cluído e argumenta que, muitas ve-
zes, a forma de incluir tem dificultado 
a ação dos professores e a perma-
nência de alunos.

vol. 10

PERCEBER DE QUEM 
ESTÁ NA ESCOLA SEM 
DISPOR DA VISÃO (O)

ELCIE F. SALZANO MASINI 

144 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2131-5

Este livro põe o leitor em contato com 
pessoas com deficiência visual por 
meio de relatos, dados históricos, in-
formações de autoridades no assun-
to e recortes de pesquisas. Assinala a 
relevância de investigar este tema na 
realidade brasileira, com o reconheci-
mento de autoridades da comunidade 
acadêmica e, assim, estabelece mais 
um sistema de apoio para trabalhos 
com seres humanos. 
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COLEÇãO  
EDUCAÇãO FÍSICA ESCOLAR

Esta Coleção é composta por 
quatro volumes complemen-
tares que dialogam com as 
especificidades e desafios 
da vivência do corpo, do mo-
vimento e do esporte em ca-
da etapa da escolarização. 
Cada livro oferece ao educa-
dor um panorama do seg-
mento, seguido de uma re-
flexão sobre a vivência dos 
conteúdos da Educação Físi-
ca em cada contexto.

CORPO EM MOVIMENTO 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

vILMA LENí NISTA-PICCOLO E 
WAGNER WEY MOREIRA

192 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1906-0

A obra apresenta ao professor uma re-
flexão sobre os sentidos do corpo e 
do movimento durante os primeiros 
anos da infância, reconhecendo a ri-
queza dos jogos e dos recursos lúdi-
cos em sala de aula. 

ESPORTE COMO 
CONHECIMENTO E 
PRÁTICA NOS ANOS 
INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL

vILMA LENí NISTA-PICCOLO E 
WAGNER WEY MOREIRA

192 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1927-5

O livro traz à tona o debate sobre a 
Educação Física nos primeiros anos 
do Fundamental, amparado em pes-
quisas e práticas que ampliam o sen-
tido de conteúdos como as noções de 
corporeidade e esporte.

ESPORTE PARA A SAÚDE 
NOS ANOS FINAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL

vILMA LENí NISTA-PICCOLO E 
WAGNER WEY MOREIRA

160 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1905-3

O volume destaca a importância do 
esporte na formação integral dos alu-
nos e em um novo pensar sobre o pa-
pel fundamental da Educação Física 
no seu desenvolvimento. 

ESPORTE PARA A VIDA  
NO ENSINO MÉDIO

vILMA LENí NISTA-PICCOLO E 
WAGNER WEY MOREIRA

160 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1904-6

O livro ressignifica o esporte como 
conteúdo no Ensino Médio, eviden-
ciando seu potencial como conheci-
mento para vida que apresenta e pro-
picia a vivência na sociedade.
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COLEÇãO  
hISTóRIA GERAL DA áFRICA

Durante muito tempo, mitos e 
preconceitos de toda espécie 
ocultaram ao mundo a verda-
deira história da áfrica. As so-
ciedades africanas eram vis-
tas como sociedades que não 
podiam ter história. havia 
uma recusa a considerar o 
povo africano como criador 
de culturas originais que flo-
resceram e se perpetuaram 
ao longo dos séculos por ca-
minhos próprios. Esta Cole-
ção traz à luz tanto a unidade 
histórica da áfrica quanto su-
as relações com os outros 
continentes, principalmente 
as Américas e o Caribe. É de 
suma importância a publica-
ção dos oito volumes desta 
Coleção em parceria com a 
Unesco. Todos ilustrados com 
fotografias em preto e bran-
co, mapas, ilustrações, figu-
ras e extensa bibliografia.

Coedição Unesco

vol. I

METODOLOGIA E  
PRÉ-HISTÓRIA DA ÁFRICA

EDITOR JOSEPh KI-ZERBO

992 págs. 3ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1808-7

Este volume trata da pré-história da 
África e da metodologia utilizada para 
a sua elaboração. A primeira parte do 
livro avalia a importância atribuída 
pelas sociedades africanas ao seu 
passado, ao crescimento e ao desen-
volvimento. A segunda metade lida 
com o surgimento do homem na Áfri-
ca e a pré-história do continente, com 
destaque para o Vale do Nilo. 

vol. II

ÁFRICA ANTIGA

EDITOR GAMAL MOKhTAR

1008 págs. 3ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1809-4

Esta obra aborda desde o período fi-
nal do Neolítico em torno do oitavo 
milênio a.C., até o século VII da Era 
Cristã. A maior parte deste volume é 
dedicada à antiga civilização do Egito, 
em virtude do lugar preeminente que 
ocupa no início da história da África. 

vol. III

ÁFRICA DO SÉCULO VII 
AO xI

EDITOR MOhAMMED EL FASI

Editor Assistente I: hrbek

1056 págs. 2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1810-0

Este volume aborda o período que 
abrange do século VII ao XI e trata 
principalmente da influência cres-
cente do Islã nas regiões Norte e Oes-
te do continente. Discute-se detalha-
damente a dinastia islâmica no Norte 
da África. Analisa-se a diáspora africa-
na na Ásia, bem como as relações in-
ternacionais e a difusão da tecnologia 
no contexto africano. 

vol. Iv

ÁFRICA DO SÉCULO xII  
AO xVI

EDITOR DJIBRIL TAMSIR NIANE

896 págs. 3ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1811-7

No período do século XII até o XVI, a his-
tória do continente é marcada pelos 
registros escritos que se tornam mais 
comuns, cujos temas são: o triunfo do 
Islã, a extensão das relações comer-
ciais, os intercâmbios culturais e os 
contatos humanos, e o desenvolvi-
mento de reinos e impérios. 

vol. v

ÁFRICA DO SÉCULO xVI  
AO xVIII

EDITOR BEThWELL ALLAN OGOT

1208 págs. 2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1812-4

Dois grandes temas se apresentam 
nesta obra: primeiro, a contínua evo-
lução interna dos Estados africanos e 
seus aspectos culturais; segundo: o 
crescente envolvimento dos africa-
nos com o comércio externo e suas 
consequências. As consequências 
desse comércio para a África são exa-
minadas, inclusive a longo prazo, ten-
do resultados na atual economia 
mundial e nas suas desigualdades.
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vol. vI

ÁFRICA DO SÉCULO xIx  
À DÉCADA DE 1880

EDITOR J. F. ADE AJAYI

1032 págs. 2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1813-1

O livro inicia com quatro capítulos te-
máticos que examinam as principais 
forças de trabalho na sociedade afri-
cana no início do século XIX; a mudan-
ça do papel da África na economia 
mundial; as tendências e os proces-
sos emergentes, e os efeitos da aboli-
ção no comércio de escravos. 

vol. vII

ÁFRICA SOB DOMINAÇÃO 
COLONIAL 1880-1935

EDITOR ALBERT ADU BOAhEN

1040 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1814-8

Analisa o período da partilha colonial, 
a conquista e a ocupação europeia da 
África e a invasão da Etiópia pela Itália 
fascista. Todo o volume é direcionado 
para as respostas dos próprios africa-
nos aos desafios do colonialismo. 

vol. vIII

ÁFRICA DESDE 1935

EDITOR ALI A. MAZRUI

Editor Assistente: Christophe Wondji

1272 págs. 2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1815-5

São examinadas as dimensões políti-
ca, econômica e cultural do continen-
te mediante a progressiva libertação 
do jugo colonial. Para a África, 1935 
marca o início da Segunda Guerra 
Mundial, com a invasão da Etiópia por 
Mussolini. O conflito internacional do-
mina a primeira seção deste volume 
com a descrição das crises no Chifre 
da África, na África do Norte e em ou-
tras regiões sob o domínio das potên-
cias europeias. 

COLEÇãO  
NOvA QUESTõES DA NOSSA 
ÉPOCA 

Nessa Coleção selecionamos 
textos endossados pelo pú-
blico, relacionados a temáti-
cas permanentes das áreas 
de Educação, Cultura Brasilei-
ra, Serviço Social, Meio Am-
biente, Filosofia, Linguagem, 
entre outras. A Coleção divul-
ga autores prestigiados e no-
vos autores que discutem 
conceitos, instauram polêmi-
cas e repropõem questões 
com novos olhares.

vol. 1

EDUCAÇÃO  
NÃO FORMAL E 
O EDUCADOR 
SOCIAL: atuação no 
desenvolvimento  
de projetos sociais

MARIA DA GLóRIA GOhN

104 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1593-2

Este livro focaliza a educação não for-
mal em três momentos: o conceito; a 
abordagem do papel do educador so-
cial; e terceiro, apresenta exemplos 
de movimentos sociais, fóruns e con-
selhos de gestão compartilhada.
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vol. 2

ADEUS PROFESSOR, 
ADEUS PROFESSORA? 
novas exigências 
educacionais e profissão 
docente

JOSÉ CARLOS LIBÂNEO

104 págs. 13ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1594-9

A informação e o conhecimento fazem 
ressurgir novas formas de trabalho. 
Este livro discute os dilemas emergen-
tes dessa nova realidade, pensa propo-
sições assertivas sobre a escola e os 
professores dentro de um projeto 
emancipatório de educação. 

vol. 3

ESPORTE PODE TUDO (O)

vITOR MARINhO

128 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1585-7

Oportunidade ímpar de refletir sobre 
uma época da qual, quanto mais nos 
distanciamos, mais elementos temos 
para aferir sua importância no devir 
de uma educação física respaldada 
em preceitos da teoria crítica. 

vol. 4

EDUCAÇÃO COMO 
ExERCÍCIO DO PODER: 
uma crítica ao senso 
comum em educação

vITOR hENRIQUE PARO

104 págs. 2ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1595-6

O autor produz um texto de leitura 
obrigatória para todos aqueles que 
estejam envolvidos com a teoria ou 
com as práticas educacionais.

vol. 5

CULTURA DO 
VOLUNTARIADO 
NO BRASIL (A): 
determinações 
econômicas e 
ideopolíticas na 
atualidade  

PAULA BONFIM 

112 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1581-9

Este livro discute sobre as principais 
determinações econômicas e ideopo-
líticas da “cultura do voluntariado” no 
Brasil. Apresenta uma crítica sobre a 
funcionalidade que este assume na 
sociedade brasileira nos dias atuais. 

vol. 6

REFLExÕES SOBRE 
ALFABETIZAÇÃO

EMILIA FERREIRO

104 págs. 26ª edição (2011)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1587-1

Emilia Ferreiro descobriu e descreveu 
a “psicogênese da língua escrita”, e 
abriu espaço para um novo tipo de 
pesquisa em pedagogia. Ela desloca a 
investigação do “como se ensina” pa-
ra “o que se aprende”. 

vol. 7

ÉTICA E COMPETÊNCIA

TEREZINhA AZERêDO RIOS

128 págs. 20ª edição (2011)/  
3ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1703-5

Por que falar numa dimensão ética da 
competência profissional? Que con-
tribuição traz a filosofia para a indica-
ção de horizontes de esperança no 
caminho dos que desejam uma socie-
dade mais justa? 

vol. 8

PROFESSORES 
REFLExIVOS EM UMA 
ESCOLA REFLExIVA

ISABEL ALARCãO

112 págs. 8ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1598-7

A autora reafirma a necessidade do 
pensamento crítico e acentua a di-
mensão coletiva da atividade dos pro-
fessores. Mas não esquece os alu-
nos, nem sua posição perante as exi-
gências da sociedade.

vol. 9

ESCOLA CIDADÃ

MOACIR GADOTTI

120 págs. 13ª edição (2010)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1596-3

Para o autor, a Escola Cidadã tornou-
-se um movimento inovador das prá-
ticas educacionais. O movimento por 
uma educação para e pela cidadania, 
ampliou suas preocupações para a 
construção de um novo currículo in-
ter-transcultural, em favor de uma 
educação com qualidade social.

vol. 10

EDUCAÇÃO ESTÉTICA 
PARA JOVENS E ADULTOS
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SONIA CARBONELL

128 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1597-0

Este livro traz à luz uma compreen-
são da estética e dimensiona, sob 
uma perspectiva filosófica, um currí-
culo estético para jovens e adultos. 

vol. 11

UNIVERSIDADE  
NO SÉCULO xxI (A): 
para uma reforma 
democrática e 
emancipatória da 
Universidade

BOAvENTURA DE SOUSA SANTOS

120 págs. 3ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2011)

ISBN 978-85-249-1606-9

Nesta obra o autor pretende respon-
der perguntas como: O que aconteceu 
nos últimos anos? Como caracterizar 
a situação em que nos encontramos? 
Quais as respostas possíveis aos pro-
blemas que a universidade enfrenta 
nos nossos dias?

vol. 12

MEIO AMBIENTE E 
REPRESENTAÇÃO SOCIAL

MARCOS REIGOTA

96 págs. 8ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1599-4

Em três textos importantes, o autor 
apresenta contribuições atuais sobre 
as questões que envolvem o meio 
ambiente, apontando seus problemas 
e soluções individuais e coletivas que 
suscitam. 

vol. 13

MEIO AMBIENTE 
E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES

hELOISA DUPAS PENTEADO

128 págs. 7ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1604-5

A “cidadania” diz respeito aos direitos 
e deveres do ser humano, à sua digni-
dade, em sociedades que se pautam 
por princípios democráticos de orga-
nização do poder e que comprome-
tem todos os cidadãos entre si, e em 
tomadas de decisões que dizem res-
peito a nossas próprias vidas. 

vol. 14

FORMAÇÃO DOCENTE E 
PROFISSIONAL:  
formar-se para a 
mudança e a incerteza

FRANCISCO IMBERNóN

128 págs. 9ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1630-4

Este livro desenvolve o conceito de 
uma nova formação do professorado 
baseado em um clima de colabora-
ção. Destina-se a estudantes, profes-
sores e formadores do professorado 
e a todos que desejam informar-se 
sobre as novas tendências da forma-
ção docente. 

vol. 15

LETRAMENTO E 
ALFABETIZAÇÃO

LEDA vERDIANI TFOUNI

104 págs. 9ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1631-1

A autora dirige suas questões para 
tentar definir e formalizar uma teoria 
do letramento que tenha preocupa-
ções políticas e sociais de inclusão e 
justiça, principalmente por meio dos 
mecanismos educacionais. 

vol. 16

EDUCAÇÃO E CIDADANIA: 
quem educa o cidadão?

ESTER BUFFA, MIGUEL ARROYO E 
PAOLO NOSELLA

120 págs. 14ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1632-8

A participação dos autores na IV Con-
ferência Brasileira de Educação tor-
nou possível a publicação dos textos 
deste volume. 

vol. 17

CATEGORIA “QUESTÃO 
SOCIAL” EM DEBATE (A)

ALEJANDRA PASTORINI

128 págs. 3ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1635-9

Trata-se de um texto que reúne uma 
síntese de algumas polêmicas perti-
nentes à “questão social”. Raros tex-
tos acadêmicos, hoje, são como este 
– simples, breve e direto.
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vol. 18

EDUCAÇÃO CONTINUADA 
NA ERA DIGITAL

MARIA hELENA BETTEGA

120 págs. 2ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1636-6

Este livro tem como objetivo a forma-
ção contínua dos professores da rede 
pública de ensino de São Paulo, com 
ênfase na formação em Informática 
Educacional. 

vol. 19

BRINCAR, CONHECER, 
ENSINAR

SANNY S. DA ROSA

128 págs. 5ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1642-7

A autora realiza uma interlocução en-
tre a filosofia da educação e a psica-
nálise, proporcionando uma oportuni-
dade de ampliarmos o olhar sobre o 
encontro entre sujeitos que ensinam-
-aprendem num espaço institucional 
chamado escola. 

vol. 20

BRINQUEDO E CULTURA

GILLES BROUGèRE

120 págs. 8ª edição (2010)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1648-9

Esta obra trata de compreender a ra-
zão pela qual as sociedades indus-
trializadas produzem brinquedos na 
profusão que o fazem. Com esse obje-
tivo, procura determinar a função so-
cial e o significado do brinquedo nos 
dias de hoje.

vol. 21

CRISE DOS PARADIGMAS E 
A EDUCAÇÃO (A)

ZAIA BRANDãO (ORG.)

112 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1655-7

O melhor recurso para o progresso do 
conhecimento é a permanente indaga-
ção, a capacidade de pôr em dúvida as 
convicções e certezas. O debate de-
senvolvido pelo conjunto de autores 
deste livro merece ser visitado pelos 
que se interessam pela educação. 

vol. 22

IMPORTÂNCIA DO ATO DE 
LER (A): em três artigos 
que se completam

PAULO FREIRE

104 págs. 51ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1646-5

Este livro marca a presença viva de 
Paulo Freire no desafio, vontade e pai-
xão pelos direitos da alfabetização, 
pronunciados ao mundo sobre a im-
portância do ato de ler. 

vol. 23

(DES)CAMINHOS 
DA ESCOLA (OS): 
traumatismos 
educaciones

EZEQUIEL ThEODORO DA SILvA

104 págs. 8ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1678-6

Qual é a técnica que devo utilizar em 
classes superlotadas? O que devo fa-
zer para motivar alunos que dormem 
em aula? Qual é o melhor método pa-
ra alfabetizar crianças subnutridas? 
Essas e outras questões são tratadas 
neste volume.

vol. 24

PROFESSOR E O COMBATE 
À ALIENAÇÃO IMPOSTA 
(O)

EZEQUIEL ThEODORO DA SILvA

104 págs. 6ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1687-8

Este volume trata de caminhos e me-
tas possíveis para um trabalho trans-
formador nas escolas brasileiras.

vol. 25

DIMENSÕES SOCIAIS  
DO ESPORTE

MANOEL JOSÉ GOMES TUBINO

96 págs. 3ª edição rev. (2011)

ISBN 978-85-249-1689-2

O esporte chegou ao século XXI com 
possibilidades de consolidar-se como 
questão de indiscutível relevância 
nas relações interpessoais e interna-
cionais. 
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vol. 26

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 
E CULTURA POLÍTICA

MARIA DA GLóRIA GOhN

128 págs. 5ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1723-3

O pressuposto básico deste volume 
é: há formas educacionais fora da rea-
lidade escolar, fora da educação for-
mal. Há produção de saberes e apren-
dizagens extracurriculares, distintos 
do conhecimento prescrito às esco-
las e fazem parte da formação dos in-
divíduos. 

vol. 27

PLANEJAMENTO E 
EDUCAÇÃO NO BRASIL

ACACIA Z. KUENZER, JULIETA 
CALAZANS E WALTER GARCIA

112 págs. 8ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1728-8

Este importante volume analisa e dia-
loga com o leitor sobre as estratégias, 
caminhos e descaminhos do planeja-
mento e da educação em nosso país.

vol. 28

FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE 
CIÊNCIAS: tendências  
e inovações

ANNA MARIA P. DE CARvALhO E 
DANIEL GIL-PÉREZ

128 págs. 10ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1725-7

A obra está dividida em duas partes: 
na primeira, são apresentadas as ne-
cessidades formativas do professor de 
Ciências; na segunda, os autores suge-
rem uma análise crítica da formação 
atual dos professores de Ciências. 

vol. 29

LIÇÕES DO PRÍNCIPE E 
OUTRAS LIÇÕES:  
o intelectual, a política,  
a educação 

NEIDSON RODRIGUES

128 págs. 20ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1727-1

Registra o processo de criação da 
consciência dos entraves interpostos 
entre as ideias e seu desdobramento 
em práticas sociais. Esses entraves 
podem ser removidos, superados ou 
incorporados no desdobramento do 
movimento social. 

vol. 30

FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES:  
pensar e fazer

NILDA ALvES (ORG.)

112 págs. 11ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1726-4

A questão que se coloca para o capital 
é: como instruir mais sem aumentar o 
grau de conscientização das classes 
populares? A hipótese é: já que o ca-
pital não pode deixar de instruir, vai 
querer controlar mais a escola, garan-
tindo seu projeto político. 

vol. 31

PARA QUEM 
PESQUISAMOS PARA 
QUEM ESCREVEMOS: 
o impasse dos 
intelectuais

REGINA LEITE GARCIA (ORG.)

128 págs. 3ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1740-0

Quatro intelectuais refletem sobre o 
que os move ao pesquisar e a escre-
ver se perguntando e trazendo depoi-
mentos de outros que se indagam so-
bre o papel de intelectuais compro-
metidos com a construção coletiva 
de um mundo melhor. 

vol. 32

CONSELHOS GESTORES 
E PARTICIPAÇÃO 
SOCIOPOLÍTICA 

MARIA DA GLóRIA GOhN

128 págs. 4ª edição (2011)/  
3ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1763-9

A educação não-formal é fundamen-
tal para a formação para a cidadania, 
para exercício da civilidade no conví-
vio com o outro, para a aceitação da 
diversidade cultural, para a prática da 
não-violência em todas as esferas da 
vida.

vol. 33

DIFICULDADES  
NA APRENDIZAGEM  
DA LEITURA: teoria  
e prática

TEREZINhA NUNES, LAIR BUARQUE 
E PETER BRYANT

120 págs. 7ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1773-8
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Este livro analisa o desempenho das 
crianças com dificuldades acentua-
das de aprendizagem, e vários aspec-
tos da tarefa de aprender a ler e es-
crever que podem constituir obstácu-
los para todo aprendiz.

vol. 34

BRINCAR NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

GISELA WAJSKOP

128 págs. 9ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1688-5

Este livro discute o espaço que a es-
cola pública tem reservado à brinca-
deira. Baseia-se na reflexão dos dados 
obtidos e nas cenas observadas em 
uma escola na cidade de São Paulo. 

vol. 35

REPENSANDO O ENSINO 
DE HISTÓRIA 

SôNIA NIKITIUK (ORG.)

128 págs. 8ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1877-3

Em um mundo em rápida transforma-
ção, mudam o aluno, a escola e o en-
sino. Como lidar com essas mudan-
ças? Como tornar a aprendizagem 
mais interessante? Neste livro, os 
autores discutem estas e outras 
questões, procurando apontar novos 
caminhos na complexa arte de ensi-
nar/aprender História.

vol. 36

EDUCAÇÃO E 
INFORMÁTICA: os 
computadores na escola

FERNANDO JOSÉ DE ALMEIDA

128 págs. 5ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1878-0

O autor traz problemas políticos, filo-
sóficos e epistemológicos sobre a 
vinda do computador para a escola 
pública como uma forma de oxigena-
ção da educação que contribua para 
sua qualidade social. 

vol. 37

MOVIMENTOS SOCIAIS E 
EDUCAÇÃO

MARIA DA GLóRIA GOhN

128 págs. 8ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1879-7

Este livro apresenta seis ensaios so-
bre a relação movimentos sociais e 
educação. Destaca-se o caráter edu-
cativo das ações para os participan-
tes, sociedade e entidades públicas a 
que se relacionam. Disso resulta a 
premissa básica – a de que os movi-
mentos são fontes de inovação e ma-
trizes geradoras de saberes e apren-
dizagens. 

vol. 38

PASSADO E PRESENTE 
DOS VERBOS L…R E  
…SCR…V…R

EMILIA FERREIRO

96 págs. 4ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1880-3

Este livro reúne textos de Emilia Fer-
reiro apresentados em diversos con-
gressos. Destinados a sacudir as 
consciências adormecidas, tentam 
colocar com rigor e sem concessões 
fáceis, certos problemas que concer-
nem muito diretamente à variada ga-
ma de profissionais ligados à própria 
existência da língua escrita. 

vol. 39

SUSTENTABILIDADE E 
EDUCAÇÃO: um olhar  
da ecologia política 

CARLOS FREDERICO B. LOUREIRO

128 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1866-7

O que traz de novo o debate ambien-
tal? O novo está na incorporação do 
ambiente como categoria estratégica 
para se discutir os estilos de vida e a 
estrutura social no planeta pela pri-
meira vez visto com limites naturais. 
O livro aborda essa e outras inquie-
tantes questões, associando-as a du-
as temáticas prioritárias nos tempos 
atuais: sustentabilidade e educação.
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vol. 40

INOVAR O ENSINO E  
A APRENDIZAGEM  
NA UNIVERSIDADE

FRANCISCO IMBERNóN

128 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1863-6

Este livro tem como objetivo aprimorar 
o ensino a fim de que os alunos apren-
dam mais e melhor. Nesse sentido, é 
essencial transformar o modo de ensi-
nar na universidade. A obra apresenta 
elementos para melhorar o que se pre-
tende ensinar, como fazer e o que se 
quer que os alunos aprendam.

vol. 41

APRENDER PARA 
GANHAR, CONHECER 
PARA COMPETIR: sobre 
a subordinação da 
educação na “sociedade 
da aprendizagem”

LICíNIO C. LIMA

128 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1862-9

Com base no lema “aprender para ga-
nhar”, insiste-se na adaptação funcio-
nal de cada indivíduo aos imperativos 
da economia, empregabilidade, flexibi-
lidade e competitividade, no quadro da 
“sociedade da aprendizagem” e da 
“economia do conhecimento”.

vol. 42

ALFABETIZAÇÃO DOS 
ALUNOS DAS CLASSES 
POPULARES: ainda um 
desafio

REGINA LEITE GARCIA (ORG.) 

104 págs. 7ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1908-4 

A cada ano entram na escola milhares 
de crianças que já trazem importan-
tes conhecimentos sobre a lingua-
gem escrita, e na escola vão sendo 
colocadas na forma do “método”, o 
que não só as faz esquecer a função 
social da escrita, como as faz apren-
der a sua incapacidade para aprender. 

vol. 43

MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO

NíLSON JOSÉ MAChADO

128 págs. 6ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1918-3

Os textos abordam temas variados 
sobre as relações entre a Matemática 
e a Educação. Os temas são tratados 
de maneira acessível, sem a utiliza-
ção de uma linguagem excessiva-
mente técnica ou destinada apenas a 
especialistas. 

Vol. 44

CRISE DO SOCIALISMO E 
OFENSIVA NEOLIBERAL

JOSÉ PAULO NETTO

104 págs. 5ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1932-9 

 A crise do socialismo é abordada co-
mo esgotamento de um padrão da 
transição social que se revelou inca-
paz de realizar: a socialização do po-
der político e a socialização da econo-
mia. Já a ofensiva neoliberal é enfo-
cada como expressão da incompatibi-
lidade entre o capitalismo contempo-
râneo e as instituições democráticas. 

vol. 45

AUTORIDADE DO 
PROFESSOR: meta, mito 
ou nada disso? 

LúCIA M. TEIXEIRA FURLANI

88 pág. 9ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1931-2

O livro recupera o discurso psicológi-
co sobre autoridade, relacionando es-
te conceito com os diversos papéis 
que compõem a competência profis-
sional do professor universitário. A 
autora busca apresentar propostas 
que ultrapassem o autoritarismo. 

vol. 46

PESQUISA EDUCACIONAL: 
QUANTIDADE-QUALIDADE 

JOSÉ CAMILO DOS SANTOS FILhO E 
SILvIO SáNChEZ GAMBOA (ORGS.)

120 págs.  8ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2022-6

Técnicas e métodos quantitativos e 
qualitativos para o campo das teorias 
da ciência e da epistemologia.
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vol. 47

SOCIOLOGIA DOS 
MOVIMENTOS SOCIAIS

MARIA DA GLóRIA GOhN

128 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2023-3

Este livro objetiva contribuir para a 
construção do campo de estudo da So-
ciologia dos Movimentos Sociais. Foca-
liza as práticas e ações coletivas de 
determinados movimentos sociais 
capturando a natureza do associativis-
mo civil e seu significado em termos 
de processos de mudanças sociais.

vol. 48

IMPERIALISMO GLOBAL 
(O): teorias e consensos

FLávIO BEZERRA DE FARIAS

128 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2019-6

Este livro critica as teorias do impe-
rialismo global, na sua configuração 
atual. Aborda esta experiência tanto 
para orientar a práxis de resistência, 
quanto para encontrar uma alterna-
tiva àquela configuração socioeco-
nômica opressora, como uma totali-
dade concreta. 

vol. 49

POLÍTICA EM GYÖRGY 
LUKÁCS (A)

RANIERI CARLI

112 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2024-0

Este livro é uma análise da obra da 
maturidade do filósofo György 
Lukács, especialmente no que diz 
respeito à política. Apresenta uma po-
lêmica entre as ideias defendidas por 
Lukács em confronto com as de ou-
tros filósofos no que concerne às ca-
tegorias que perfazem a dialética in-
terna da política.

COLEÇãO OFICINAS 
APRENDER FAZENDO 

Esta Coleção foi idealizada 
com base nas necessidades 
dos professores, no que se 
refere à prática, ao dia a dia 
na sala de aula. Sobretudo os 
professores da Educação In-
fantil e de 1ª a 4ª série do En-
sino Fundamental.

ALTERIDADE, CULTURAS 
& TRADIÇÕES: atividades 
do Ensino Religioso para 
o Ensino Fundamental

EDILE MARIA FRACARO RODRIGUES, 
EMERLI SChöGL E SÉRGIO ROGÉRIO 
AZEvEDO JUNQUEIRA

104 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1457-7

Contém atividades para o Ensino Reli-
gioso e procura abranger os nove 
anos do Ensino Fundamental a fim de 
subsidiar o trabalho do professor que 
atua nessa área do conhecimento. 

ATIVIDADES COM TEMAS 
TRANSVERSAIS

SANDRA BRANCO

120 págs. 1ª edição (2009)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1520-8
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O livro apresenta atividades propos-
tas para os seis temas transversais: 
Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cul-
tural, Saúde, Orientação Sexual e Tra-
balho e Consumo. 

DIFERENTES TEMPOS 
E ESPAÇOS DO HOMEM 
(OS): atividades 
de Geografia e de 
História para o Ensino 
Fundamental

MáRCIA NOêMIA GUIMARãES E IALê 
FALLEIROS

64 págs. 2ª edição (2006)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1142-5

Este livro contém oficinas que envol-
vem o conhecimento de História e 
Geografia na perspectiva de mudan-
ças promovidas pelo homem nos es-
paços e tempos que vem ocupando 
no planeta. 

200 DIAS DE LEITURA E 
ESCRITA NA ESCOLA

ROSSANA RAMOS

160 págs. 6ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1144-6

Este livro contém 200 atividades que o 
professor poderá aplicar em suas au-
las para promover a leitura e a escrita. 

EDUCAÇÃO FÍSICA NO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COM ATIVIDADES DE 
INCLUSÃO SOCIAL

ALESSANDRA ANDREA MONTEIRO 
E TELMA TEIXEIRA DE OLIvEIRA 
ALMEIDA

76 págs. 2ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1329-7

Nesta obra estão inseridos conteú-
dos da cultura corporal de movimento 
para ambos os sexos. Inclui também 
atividades específicas para portado-
res de necessidades especiais.

EUREKA! PRÁTICAS DE 
CIÊNCIAS PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL

ALEXANDRE BRANDãO GROSSO

48 págs. 3ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1145-3

Este livro contém experiências que 
podem ser feitas com material sim-
ples, mas que demonstram importan-
tes fenômenos físicos, químicos e 
biológicos, desenvolvidos no Ensino 
Fundamental.

FÍSICA LÚDICA: 
práticas para o Ensino 
Fundamental e Médio

PAULO hENRIQUE DE SOUZA

80 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1696-0

Este livro contém 60 atividades práti-
cas para serem aplicadas nas aulas 
de Física. Tais atividades podem ser 
desenvolvidas com materiais reciclá-
veis e de fácil obtenção.

JOGOS E BRINCADEIRAS 
NO ENSINO INFANTIL E 
FUNDAMENTAL

TELMA TEIXEIRA DE OLIvEIRA 
ALMEIDA

88 págs. 3ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1143-9

As bases deste trabalho evidenciam a 
preocupação da autora com os aspec-
tos fundamentais do desenvolvimen-
to: a atividade motora, a percepção e 
a construção de regras.

MATEMÁTICA JÁ  
NÃO É PROBLEMA!

DANIELA JARANDILhA E LEILA 
SPLENDORE

176 págs. 4ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1169-9

Este livro contém atividades para se-
rem aplicados nas aulas de matemá-
tica. As atividades evidenciam ques-
tões do dia a dia que podem ser apri-
moradas para um grau maior de com-
plexidade.

MEIO AMBIENTE E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL E NO ENSINO 
FUNDAMENTAL

SANDRA BRANCO

60 págs. 2ª edição (2010)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1325-9

As atividades propostas neste livro 
têm sua fundamentação numa edu-
cação humanista, voltada para a feli-
cidade e o bem-estar do homem. 
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OFICINAS DE DANÇA E 
ExPRESSÃO CORPORAL 
PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL

IvO RIBEIRO DE Sá E KAThYA M. 
AYRES DE GODOY

56 págs. 1ª edição (2009)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1519-2

As atividades são vinculadas à lingua-
gem da dança e da expressão corpo-
ral das crianças. A dança possibilita o 
contato com uma forma de aprecia-
ção estética que envolve o corpo em 
movimento, além de ampliar suas ha-
bilidades psicomotoras.

OFICINAS DE 
MUSICALIZAÇÃO PARA 
EDUCAÇÃO INFANTIL E 
ENSINO FUNDAMENTAL

CLAUDIA CASCARELLI

96 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1935-0

O livro contém 47 atividades para de-
senvolver o gosto pela música na sala 
de aula da Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental. 
Desenvolve a percepção, a arte e a 
crítica musical, além de criar instru-
mentos com base em materiais reci-
cláveis.

PRÁTICAS DE 
ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO

GERALDO PEÇANhA DE ALMEIDA

128 págs. 2ª edição (2009)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0861-3

Este livro pretende apoiar o professor 
alfabetizador e traz práticas de alfa-
betização e letramento.

PRÁTICAS DE ORALIDADE 
NA SALA DE AULA

CLÉO BUSATTO

80 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1569-7

Principalmente nos anos iniciais é 
importante que se dê um espaço sig-
nificativo à contação de histórias, às 
leituras em voz alta e às rodas de con-
versa, nas quais a criança exercita a 
criação do texto oral, ao criar e recriar 
histórias ouvidas e vividas.

COLEÇãO 
PRECONCEITOS

Esta Coleção aborda com ri-
gor e objetividade as ques-
tões tensas que estão na 
raiz de muitas injustiças so-
ciais que transformam o co-
tidiano de milhares de pes-
soas no mundo.

vol. 1

PRECONCEITO CONTRA 
A MULHER: diferença, 
poemas e corpos

SANDRA AZERêDO

120 págs. 2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1704-2

Preconceito contra a mulher? Parece 
absurdo, já que as mulheres estão 
em toda parte. Este volume tem como 
objetivo desafiar a busca de origem, 
que tenta capturar a essência e a 
identidade.

vol. 2

PRECONCEITO CONTRA  
O ANALFABETO

ANA MARIA DE OLIvEIRA GALvãO E 
MARIA CLARA DI PIERRO 

128 págs. 2ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2013-4

Este livro dará elementos de apoio a 
práticas pedagógicas que valorizam 
aquilo que o analfabeto tem (e não o 
que lhe falta).

vol. 3

PRECONCEITO CONTRA  
A ORIGEM GEOGRÁFICA E 
DE LUGAR: as fronteiras 
da discórdia
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DURvAL M. ALBUQUERQUE JúNIOR

136 págs. 2ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1911-4

Este livro quer contribuir para que nes-
sa época em que parecemos mais pró-
ximos, possamos compreender e acei-
tar as diferenças que nos separam.

vol. 4

PRECONCEITO CONTRA 
AS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA: as relações 
que travamos  
com o mundo

JOãO RIBAS

120 págs. 2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1705-9

Este livro baseia-se na vivência de 
inúmeras pessoas com deficiência e 
na convivência delas com o mundo. 
Trata das histórias de vida, dos relatos 
das situações vividas, da narrativa 
das nossas convivências. 

vol. 5

PRECONCEITO CONTRA 
HOMOSSExUALIDADES: 
a hierarquia da 
invisibilidade

MARCO AURÉLIO MáXIMO PRADO E 
FREDERICO vIANA MAChADO

144 págs. 2ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1897-1

As sexualidades sempre foram um te-
ma importante nas discussões políti-
cas da sociedade. É neste contexto 
que fica evidente o quanto os homos-
sexuais tornaram-se um grupo in-
fluente, que luta por igualdade de di-
reitos e que têm imensa relevância 
no cenário cultural e político.

vol. 6 

PRECONCEITO RACIAL: 
modos, temas e tempos

ANTONIO SÉRGIO A. GUIMARãES

144 págs. 2ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1748-6

O preconceito de cor e de raça tem 
uma longa trajetória no Brasil. O livro 
descreve como esse tipo de discrimi-
nação foi criado através dos tempos, 
e aponta para possibilidades de ga-
rantir uma maior igualdade de oportu-
nidades para a população negra.

vol. 7

PRECONCEITO CONTRA  
A FILIAÇÃO ADOTIVA 

CARMEM LUCIA EITERER, CERIS 
SALETE RIBAS DA SILvA 

104 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1732-5

Este livro apresenta o polêmico tema 
das restrições e preconceitos presen-
tes nos processos de adoção de 
crianças.

SÉRIE  

CULTURA, MEMóRIA  
E CURRíCULO 

Esta série busca juntar 
questões e temas os quais 
enfrentam os curriculeiros. 
Sabemos que apesar da situ-
ação difícil com que profes-
sores(as) enfrentam nas es-
colas eles estão criando as 
artes do currículo, muitas 
vezes, em trajetórias solidá-
rias e  em outras, bastante 
solitárias.

vol. 1

CRIAR CURRÍCULO  
NO COTIDIANO

NILDA ALvES (ORG.)

104 págs. 3ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-0892-7

Os autores decidiram “passar para o 
papel” as inúmeras “conversas” que 
tiveram com professores(as) por es-
se Brasil afora. 
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vol. 2

CURRÍCULO: debates 
contemporâneos

ALICE CASIMIRO LOPES E 
ELIZABETh MACEDO (ORGS.)

240 págs. 3ª edição (2010)

ISBN 97885-249-0893-4

O currículo vem adquirindo centrali-
dade nas políticas educacionais, que 
são desenvolvidas sem diálogo com 
os pesquisadores do campo do currí-
culo no cotidiano escolar. 

vol. 3

PRÁTICAS DE MEMÓRIA 
DOCENTE 

ANA ChRYSTINA MIGNOT E MARIA 
TERESA SANTOS CUNhA (ORGS.)

184 págs. 1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0945-5

Traz registros do cotidiano escolar fei-
tos por professores(as): arquivos, di-
ários íntimos, diários de classe, car-
tas,  registros de atividades, relató-
rios pedagógicos, entre outros. 

vol. 4

ALTERNATIVAS 
EMANCIPATÓRIAS  
EM CURRÍCULO

INêS BARBOSA DE OLIvEIRA (ORG.)

216 págs. 2ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1066-1

O leitor entra em contato com currícu-
los praticados em espaços/tempos 
diferenciados, fruto da invenção cole-
tiva dos envolvidos. 

vol. 5

ESCOLA, CURRÍCULO E 
AVALIAÇÃO

MARIA TERESA ESTEBAN (ORG.)

168 págs. 4ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-0968-9

Ressaltando a avaliação como pro-
cesso reflexivo, nos convida a buscar 
no cotidiano, pistas que conectam 
sua dinâmica à complexa rede em 
que são tecidas práticas mais dialógi-
cas, participativas e inclusivas.

vol. 6

COTIDIANO ESCOLAR, 
FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES(AS) E 
CURRÍCULO 

CARLOS EDUARDO FERRAÇO (ORG.)

176 págs.  2ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1147-7

O livro busca problematizar as dife-
rentes relações que se estabelecem 
entre a formação de professores(as) 
e o currículo.

vol. 7

POLÍTICAS DE CURRÍCULO 
EM MÚLTIPLOS 
CONTExTOS 

ALICE CASIMIRO LOPES E 
ELIZABETh MACEDO (ORGS.)

272 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1225-1

Este livro reúne artigos que, em dife-
rentes enfoques e perspectivas teóri-
co-metodológicas, apresentam resul-
tados de pesquisas sobre políticas de 
currículo contemporâneas. 

vol. 8

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 
utopia e praxis

MARCOS REIGOTA E BáRBARA 
hELIODORA S. DO PRADO (ORGS.)

208 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1435-5

É um livro de encontros e deslocamen-
tos na vida cotidiana. Os protagonistas 
narram seus cotidianos e engajamen-
to na construção de uma sociedade 
justa, democrática e sustentável.
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HOMENAGEM

1
A Cortez Editora é referência de credibilidade editorial em todo o Brasil 

em razão de seus compromissos sociais e, principalmente, porque tem 

o privilégio de contar com a presença de autores em seu catálogo cujas 

obras tornaram-se também referência para muitas gerações.

Nesse momento, queremos prestar homenagem, manifestar gratidão e 

externar a todos os brasileiros nosso reconhecimento aos professores 

Angel Pino e Mario Aliguiero Manacorda.
O educador Angel Pino, um grande especialista na obra de Lev Vygotsky, 

entre tantos outros textos que escreveu e publicou, nos legou um livro 

seminal, As marcas do humano, cuja profundidade e, ao mesmo tempo, 

leveza, tornaram o livro um clássico já ao nascer.

O nome de Mario Aliguiero Manacorda, pedagogo e historiador italiano, 

tornou-se expressão de um humanismo cultural combatente, generoso 

e disponível a todos.

Não é casual que seu livro História da educação: da antiguidade aos 

nossos dias continue sendo escolhido por educadores de todo o país 

como guia precioso para a compreensão do lugar e da importância da 

escola em nossa história.

A esses grandes intelectuais nossa homenagem e gratidão. Seus 

escritos, seus exemplos e suas causas permanecem, não passarão.
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FONOAUDIOLOGIA
A Fonoaudiologia estuda a comunica-
ção humana no que se refere ao seu 
desenvolvimento, aperfeiçoamento, 
distúrbios e diferenças em relação 
aos aspectos envolvidos na função 
auditiva periférica e central, na fun-
ção vestibular, na função cognitiva, 
na função linguagem oral e escrita, 
na fala, na fluência, na voz, nas fun-
ções orofaciais e na deglutição. 
Atenta à importância das temáticas 
relacionadas à foniatria, a Cortez Edi-
tora tem publicado livros que focam 
e atualizam os conhecimentos do 
profissional e de outros ligados às 
áreas do saber das Ciências Médicas.
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AUDIÇÃO, VOZ E 
LINGUAGEM: a clínica  
e o sujeito 

SANDRA PAvONE E YONE MARIA 
RAFAELI (ORGS.)

264 págs.   1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1158-1

Destacam-se os marcos institucio-
nais que diferenciam a linguagem co-
mo função normativa do desenvolvi-
mento, daquela que estrutura o sujei-
to e funda o campo da palavra e da 
ampliação de discussões interdisci-
plinares internas.

AUDIOLOGIA INFANTIL

IêDA C. PAChECO RUSSO E TERESA 
M. MOMENSOhN-SANTOS

232 págs. 4ª edição rev. e ampl. 
(2009)

ISBN 978-85-249-0177-5

Este livro atua no atendimento de 
crianças portadoras de distúrbios 
auditivos. Aborda os aspectos bási-
cos para a realização de uma avalia-
ção auditiva, mostrando as diversas 
técnicas usadas para esse procedi-
mento.

CRIANÇA FALA (A):  
a escuta de crianças  
em pesquisa

SILvIA hELENA vIEIRA CRUZ (ORG.)

390 págs. 1ª edição (2008)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1434-8

Este livro enfoca a escuta de crianças 
em pesquisas. Aprofunda e discute 
aspectos fundamentais para a con-
cepção e a realização de investigação 
e relatos de pesquisas realizadas 
com crianças. 
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PRÁTICA DA AUDIOLOGIA 
CLÍNICA 

TERESA M. MOMENSOhN-SANTOS  E 
IêDA C. PAChECO RUSSO (ORGS.)

376 págs. 8ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1125-5

Este volume traz capítulos atualiza-
dos, além de um glossário dos ter-
mos usados em audiologia. 

TRATANDO GAGUEIRA: 
diferentes abordagens

ISIS MEIRA (ORG.)

232 págs.  1ª edição (2002)

ISBN 85-249-0871-8

Os autores abordam a gagueira infan-
til, enfatizando não só o trabalho dire-
to com a criança, mas também o tra-
balho com os pais e pessoas de con-
tato frequente. 

SEMIOLOGIA DAS AFASIAS 
(A): perspectivas 
linguísticas 

EDWIGES MARIA MORATO (ORG.)

280 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1608-3

Nesta coletânea são apresentados 
resultados originais de pesquisa em 
torno de vários aspectos da lingua-
gem afásica, de forma a contribuir cri-
ticamente com a teorização sobre as 
relações entre linguagem, cérebro e 
cognição. 
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PSICOLOGIA
Vivemos numa sociedade contempo-
rânea na qual cada vez mais as pes-
soas estão perdendo contato com o 
outro, tornando-se assim, solitárias. 
A Psicologia, uma das linhas de publi-
cação da Cortez, destaca-se por abor-
dar situações cotidianas e os proces-
sos cognitivo e psíquico que envol-
vem a consciência do indivíduo. Seus 
títulos abrangem temas fundamen-
tais como a angústia, adolescência, 
morte, distúrbios mentais, agressivi-
dade, sexualidade, entre outros. 
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ADOLESCÊNCIAS 
CONSTRUÍDAS: a visão  
da psicologia  
sócio-histórica

SERGIO OZELLA (ORG.)

352 págs.  1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0954-4

Trabalha com um amplo espectro que 
inclui: a concepção de adolescente, o 
trabalho e a escolha profissional; a 
condição dos adolescentes em situa-
ção de risco social e exclusão etc. 

ADOLESCÊNCIA-
VIOLÊNCIA: desperdício 
de vida

MARIA DE LOURDES TRASSI

264 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1257-X

Resgata a história da violência insti-
tucional que vem marcando muitas 
das unidades de internação de ado-
lescentes autores de ato infracional 
em nosso país. 

AGRESSIVIDADE NA 
PRIMEIRA INFÂNCIA: 
um estudo a partir das 
relações estabelecidas 
pelas crianças no 
ambiente familiar  
e na creche

IZA RODRIGUES DA LUZ

232 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1433-1

Neste livro, a agressividade é vista 
como uma tendência presente em to-
das as pessoas, mas que se manifes-
ta de forma individualizada.

CAMINHO PARA UMA 
DISCIPLINA INFANTIL 
CONSTRUTIVA (O): 
eliminando castigos 
corporais

STUART N. hART (ORG.)

Coedição Unesco

208 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1437-9

Este livro deve ser usado por todos 
que participam do esforço de acabar 
com os castigos corporais e promover 
práticas construtivas para disciplinar 
as crianças.

CRIANÇA EM 
PERSPECTIVA (A): 
olhares do mundo sobre 
o tempo infância

GIZELE DE SOUZA (ORG.)

152 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1312-9

Este livro propicia um percurso rico 
de questões, problemas, indicativos e 
ideias em torno da temática da infân-
cia e da criança.

CRIANÇA FALA (A):  
a escuta de crianças  
em pesquisa

SILvIA hELENA vIEIRA CRUZ (ORG.)

390 págs. 1ª edição (2008)/ 
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1434-8

Enfoca a escuta de crianças em pes-
quisas. Aprofunda e discute aspectos 
fundamentais para a concepção e a 
realização de investigação com crian-
ças realizadas em diversas áreas do 
conhecimento.

DIMENSÃO SUBJETIVA 
DA REALIDADE (A): uma 
leitura sócio-histórica

ANA M. BAhIA BOCK (ORG.)

160 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1544-4

O livro discute e aprofunda as catego-
rias de análise de sentidos e signifi-
cados e pontua aspectos fundamen-
tais para uma abordagem crítica em 
Psicologia. 
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DIVERSIDADE DA 
PSICOLOGIA (A): uma 
construção teórica

EDNA M. PETERS KAhhALE (ORG.)

304 págs.   4ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0863-7

Nesta obra são abordados temas co-
mo: a constituição histórica da Psico-
logia como ciência; behaviorismo radi-
cal; fenomenologia; psicodrama; psico-
logia sócio-histórica, entre outros.

ESCRITA INFANTIL (A)

CLáUDIA MARIA MENDES GONTIJO

208 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1430-0

Este livro é uma importante referên-
cia para psicólogos, professores alfa-
betizadores e estudiosos da lingua-
gem que se interessam pelos proces-
sos de apropriação da escrita pelas 
crianças. 

LOUCURA DO TRABALHO 
(A): estudo de 
psicopatologia  
do trabalho

ChRISTOPhE DEJOURS

Coedição Oboré 

168 págs.   5ª edição ampl./ 
15ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0101-0

O sofrimento que o trabalho acarreta 
e as estratégias defensivas adotadas 
pelos trabalhadores são o ponto cen-
tral deste estudo de grande impacto.

MARCAS DO HUMANO 
(AS): às origens da 
constituição cultural da 
criança na perspectiva 
de Lev S. Vigotski 

ANGEL PINO

304 págs.   1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1179-4

O livro constitui um esforço para des-
vendar a natureza do “Humano”, son-
dando as “Marcas” deixadas no cami-
nho pelos ancestrais do homem con-
temporâneo. 

ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL:  
a abordagem  
sócio-histórica

SILvIO DUARTE BOCK

190 págs. 3ª edição (2006)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0850-7

Este livro investiga os efeitos de um 
programa de orientação profissional 
de base teórica sócio-histórica. 

PRÁTICAS COTIDIANAS E  
A NATURALIZAÇÃO  
DA DESIGUALDADE:  
uma semana de notícias 
nos jornais

MARY JANE SPINK E PETER SPINK 
(ORGS.)

216 págs.   1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1210-3

Partindo de que a compreensão da na-
turalização das desigualdades é cha-
ve para qualquer projeto que busca 
intervir na construção da sociedade, 
decidiu-se focalizar suas dimensões 
psicossociais a partir dos aconteci-
mentos e comentários nos jornais. 

PROBLEMA DE 
APRENDIZAGEM  
NA ALFABETIZAÇÃO E 
INTERVENÇÃO ESCOLAR

MARIA IRENE MIRANDA

192 págs. 2ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1449-2

Com este livro refletimos sobre nossa 
ação, como identificar lacunas, alte-
rar o curso das coisas, sem perder de 
vista o sucesso dos alunos e dos pro-
fessores. 
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PSICODIAGNÓSTICO 
INTERVENTIVO: evolução 
de uma prática

SILvIA ANCONA-LOPEZ (ORG.)

240 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2064-6

O psicodiagnóstico interventivo cons-
titui-se hoje numa prática consolida-
da. Visa promover um maior envolvi-
mento dos pais e possibilita que as 
crianças compreendam parte de seus 
conflitos afetivos. Trata-se, pois, de 
um processo que pode se completar 
em si mesmo, dispensando, muitas 
vezes, a necessidade de psicoterapia 
posterior. 

PSICOLOGIA E O 
COMPROMISSO SOCIAL

ANA M. BAhIA BOCK (ORG.)

384 págs.   2ª edição rev. (2009)/ 
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1515-4

Em este texto retomamos a tradição 
de compromisso da psicologia com 
as elites. Apontados desafios para 
uma psicologia que se propõe a esta-
belecer um compromisso com as ne-
cessidades da maioria da população. 

PSICOLOGIA  
SÓCIO-HISTÓRICA:  
uma perspectiva crítica  
em psicologia 

ANA M. BAhIA BOCK, MARIA GRAÇA 
M. GONÇALvES E ODAIR FURTADO 
(ORGS.)

224 págs.   5ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0785-2

Esta obra pretende ser introdutória 
na Psicologia Sócio-Histórica, trazen-
do os fundamentos teóricos da abor-
dagem e o debate sobre a prática a 
partir dessa perspectiva.

PSICOTERAPIA E 
BRASILIDADE

vALDEMAR A. A. CAMON (ORG.)

320 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1741-7

A obra mostra a Psicologia atuando 
em direção à nossa brasilidade e no 
enfrentamento de questões que avil-
tam nossa dignidade. 

TELEVISÃO PELO OLHAR 
DAS CRIANÇAS (A)

ROSáLIA DUARTE (ORG.)

176 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1428-7

Este livro traz análises de textos escri-
tos por crianças, nos quais elas ex-
pressam suas opiniões, críticas e re-
flexões sobre o que veem na televisão. 

TORNAR-SE 
ADOLESCENTE:  
a aventura de uma 
metamorfose.  
Uma visão psicanalítica 
da adolescência 

GUILLERMO CARvAJAL

Tradução de Claudia Berliner

ESGOTADO

TRABALHO E DESGASTE 
MENTAL: o direito de ser 
dono de si mesmo

EDITh SELIGMANN-SILvA

624 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1756-1

A autora constrói importante leitura 
da relação trabalho e processo saú-
de-doença mental. Uma obra que me-
rece ser lida.

VIOLÊNCIA DE PAIS 
CONTRA FILHOS:  
a tragédia revisitada

vIvIANE NOGUEIRA DE A. GUERRA

264 págs. 7ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-0435-6

Esta obra traz à tona um fenômeno 
imperante em nosso meio: o da vio-
lência física contra crianças e adoles-
centes no lar, detectado por meio de 
consulta a fontes documentais.
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COLEÇãO 
Construindo Compromisso 
Social da Psicologia

Fazer avançar o projeto do 
Compromisso Social da Psi-
cologia é uma tarefa possí-
vel porque muitos profissio-
nais dedicaram suas compe-
tências a produzir novas for-
mas de pensar e atuar na 
sociedade. 

Coordenação: Ana Mercês 
Bahia Bock
Apoio: Instituto Silvia Lane

vol. 1 

VIOLENTAMENTE 
PACÍFICOS: 
desconstruindo a 
associação juventude  
e violência 

MARIA DE LOURDES TRASSI E 
PAULO ARTUR MALvASI 

128 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1618-2

Neste volume, Trassi e Malvasi fazem 
uma dupla a partir da Psicologia e da 
Antropologia para realizar uma tarefa 
fundamental, quando se fala em 
avançar no projeto do Compromisso 
Social. 

vol. 2 

ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL PARA  
AS CLASSES POBRES

SILvIO DUARTE BOCK 

152 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1628-1

Silvio Bock, em sua obra, dá visibilida-
de aos sentidos constituídos pelos 
jovens da camada pobre sobre diver-
sos aspectos que estão presentes na 
escolha profissional.  

vol. 3 

HIV/AIDS: enfrentando  
o sofrimento psíquico

EDNA KAhhALE, CYNThIA 
ChRISTOvAM, ELISA ESPER, MARA 
SALLA E TATIANA ANÉAS

144 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1627-4

Um texto rico de experiências e de sa-
beres sobre o tema, cujo compromis-
so se expressa exatamente na manei-
ra como a pessoa está referida. 

vol. 4

PSICOLOGIA, 
SUBJETIVIDADE E 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

MARIA DA GRAÇA M. GONÇALvES

136 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1641-0

Um verdadeiro programa para a inser-
ção e o desenvolvimento da Psicolo-
gia nas políticas públicas é o que en-
contramos neste livro. 

vol. 5

TRABALHO E 
SOLIDARIEDADE

ODAIR FURTADO

128 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1848-3

Expressa o compromisso social da 
Psicologia discutindo as condições 
de trabalho, tanto no sentido do traba-
lho abstrato, como do concreto. 

vol. 6

SUBJETIVIDADE E SAÚDE: 
superando a clínica  
da patologia

FERNANDO GONZáLEZ REY

128 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1849-0

Saúde e clínica, sujeito e subjetivida-
de estão aqui elaborados e relaciona-
dos nos marcos de uma compreen-
são histórico-cultural.
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SERVIÇO SOCIAL
O Serviço Social tem conquistado es-
paço e se destacado ao longo dos 
anos em diversas áreas do conheci-
mento. A Cortez, referência na área, 
acompanha há mais de 30 anos os 
assistentes sociais e se orgulha em 
editar textos de caráter polêmico, crí-
tico e teórico que versam sobre te-
mais atuais em busca de uma socie-
dade mais justa e mais humana. 
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ABUSO SExUAL 
DOMÉSTICO: 
atendimento às vítimas 
e responsabilização do 
agressor 

CRAMI/CAMPINAS (ORG.)

Série Fazer valer os Direitos vol. 1

Coedição Unicef

96 págs. 3ª edição (2009)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0876-7

O abuso sexual doméstico constituiu-
-se numa forma de violação dos direi-
tos, agravadas pelo fato de que é pro-
vocada por pessoas que deviam asse-
gurar o desenvolvimento e a proteção 
da criança. 

ACOLHENDO CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES: 
experiências de 
promoção do direito  
à convivência familiar  
e comunitária no Brasil

IRENE RIZZINI, IRMA RIZZINI, 
LUCIENE NAIFF E RAChEL BAPTISTA 
(COORD.)

Coedição Unicef

152 págs. 2ª edição (2007)/ 
1ª reimp. (2013)

978-85-249-1230-6

Neste livro, as autoras discutem o 
que o país vem fazendo para acolher 
crianças, respeitando seu direito à 
convivência familiar e comunitária. 

ADEUS AO TRABALHO? 
ensaio sobre as 
metamorfoses e a 
centralidade do mundo 
do trabalho

RICARDO ANTUNES

216 págs.  15ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1460-7

Neste livro, o autor coloca-se na con-
tracorrente da ideologia dominante. 
Ele nos oferece uma análise minucio-
sa das transformações que atingem 
hoje em dia a realidade do trabalho, 
tanto de maneira objetiva quanto 
subjetiva.

ADOÇÃO: guia prático 
doutrinário e processual. 
COM AS ALTERAÇõES DA LEI N. 12.010 
DE 03/08/2009

LUIZ ANTONIO MIGUEL FERREIRA

200 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1673-1

Apresenta subsídios para a atuação 
dos profissionais envolvidos nos pro-
cessos de adoção, analisando o tema 
de maneira clara, com base no que 
estabelece o ECA.

ADOÇÃO CONSENTIDA:  
do desenraizamento 
social da família à 
prática de adoção aberta

DALvA AZEvEDO GUEIROS

280 págs. 1ª edição (2007)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1309-9

A autora evidenciou que mães e pais 
que entregam filhos em adoção vi-
vem tanto processo de desenraiza-
mento pessoal e social, como os 
sentimentos de dor e alegria ao reali-
zarem uma adoção aberta ou con-
sentida. 

ADOLESCÊNCIA-
VIOLÊNCIA: desperdício 
de vida

MARIA DE LOURDES TRASSI

264 págs. 1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1257-X

Resgata a história da violência insti-
tucional que vem marcando muitas 
das unidades de internação de ado-
lescentes autores de ato infracional 
em nosso país. 

ADOLESCENTE E  
O ATO INFRACIONAL (O)

MáRIO vOLPI (ORG.)

88 págs.   9ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

Coedição Inesc

ISBN 978-85-249-0648-0

Esta publicação apresenta um con-
junto de reflexões e dados que contri-
bui para orientar a aplicação das me-
didas socioeducativas aos adolescen-
tes em conflito com a lei. 
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ADOLESCENTES 
PRIVADOS DE LIBERDADE: 
a Normativa Nacional 
e Internacional & 
reflexões acerca da 
responsabilidade penal

MáRIO vOLPI (ORG.)

Coedição Fonacriad

176 págs.   5ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-0666-4

Este livro reúne documentos e textos 
como: Estatuto da Criança e do Ado-
lescente; Convenção da ONU sobre os 
Direitos da Criança; Regras Mínimas 
das Nações Unidas para a Proteção 
dos Jovens Privados de Liberdade e 
outros.

ANDAIMES DO NOVO 
VOLUNTARIADO (OS)

MáRCIA PEREIRA CUNhA

192 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1586-4

O livro trata do aparecimento, no ce-
nário público do chamado novo volun-
tariado, apresentando-o como uma 
construção e não como resultado da 
soma de iniciativas pessoais espon-
tâneas. 

ARQUIVOS DO ABANDONO: 
experiências de 
crianças e adolescentes 
internados em 
instituições do Serviço 
Social de Menores  
de São Paulo 1938-1960

ELAINE MARINA BUENO BERNAL

192 págs.    1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1082-8

Esta obra apresenta a vivência de 
crianças e adolescentes em institui-
ções controladas pelo Serviço Social 
de menores. 

ARTE DE GOVERNAR 
CRIANÇAS (A): a história 
das políticas sociais, 
da legislação e da 
assistência à infância 
no Brasil

IRENE RIZZINI E FRANCISCO PILOTTI 
(ORGS.)

Arno vogel, Esther M. de M. Arantes, 
Eva Faleitos, Irma Rizzini e vicente 
de Paula Faleiros

336 págs. 3ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1493-5

As pesquisas deste livro colocam a 
análise histórica a serviço de uma re-
flexão de grande relevância atual so-
bre as políticas da infância. 

ASSÉDIO MORAL  
CONTRA MULHERES  
NAS ORGANIZAÇÕES

PATRíCIA MARIA FIGUEREDO

232 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1981-7

Este livro examina as causas e conse-
quências do assédio moral, cuja serie-
dade da análise contribui para com-
preendermos as táticas e estratégias 
do assédio nas relações laborais. Lei-
tura fundamental para homens e mu-
lheres que vivem do trabalho. 

ASSESSORIA, 
CONSULTORIA & SERVIÇO 
SOCIAL

MARIA INêS S. BRAvO E MAURíLIO 
CASTRO DE MATOS (ORGS.)

312 págs. 2ª edição (2010)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1619-9

Os textos são de fundamental impor-
tância para todos os que se preocu-
pam em desenvolver seu exercício 
profissional numa perspectiva críti-
ca e compromissada com a constru-
ção de uma sociedade mais justa e 
emancipada. 

ASSISTÊNCIA NA 
TRAJETÓRIA DAS 
POLÍTICAS SOCIAIS 
BRASILEIRAS (A): uma 
questão em análise

ALDAíZA SPOSATI, DILSÉA A. 
BONETTI, MARIA CARMELITA 
YAZBEK E MARIA DO CARMO FALCãO

120 págs.   11ª edição (2010)/ 
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0033-4

Esta obra suscita, de forma renova-
da, diversas preocupações para to-
dos aqueles que se interessam pelo 
assunto. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ENTRE A ORDEM E 
A “DES-ORDEM”: 
mistificação dos direitos 
sociais e da cidadania

SELMA MARIA SChONS

232 págs.   3ª edição (2008)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0714-2

A autora polemiza com vários autores 
consagrados da área ao questionar 
se, na sociedade burguesa, a assis-
tência social pode ser concebida co-
mo um Direito Social e um avanço pa-
ra a cidadania.

ASSISTENTES SOCIAIS 
E RELIGIÃO: um estudo 
Brasil/Inglaterra

PEDRO SIMõES

216 págs.   1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1185-9

Neste livro, o autor faz uma análise 
clara e rigorosa da assistência social 
no Brasil, desde a sua origem até os 
dias atuais. 

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS 
SOCIAIS: uma questão 
em debate

ELIZABETh MELO RICO (ORG.)

Coedição IEE/PUC-SP

158 págs.   6ª edição (2009)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0674-9

Esta obra trata de questões funda-
mentais para a avaliação de progra-
mas sociais, tanto do ponto de vista 
metodológico quanto ético-político. 

AVALIANDO O BOLSA 
FAMÍLIA: unificação, 
focalização e impactos 

MARIA OZANIRA DA SILvA E SILvA 
(COORD.)

Apoio CNPq e CAPES

136 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1665-6

O programa Bolsa Família não pode 
ser desconsiderado, pois estamos 
frente ao maior programa social já im-
plementado no Brasil, a despeito de 
seus limites estruturais para resolver 
ou reduzir a pobreza e a desigualdade 
social. 

BOLSA FAMÍLIA (O):  
no enfrentamento  
à pobreza no Maranhão 
e Piauí

MARIA OZANIRA DA SILvA E SILvA 
(COORD.)

168 págs. 2ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-1974-9

Os Programas de Transferência de 
Renda no Brasil são objetos de refle-
xões da presente coletânea, consi-
derando-se especificamente o Bolsa 
Família.

BRASIL EM 
CONTRA-REFORMA: 
desestruturação  
do Estado e perda  
de direitos

ELAINE ROSSETTI BEhRING

304 págs.   2ª edição (2008)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0981-8

O livro analisa a “reforma” do Estado 
no Brasil dos anos 1990, desencade-
ada a partir da “adaptação” do país à 
dinâmica do capitalismo contemporâ-
neo, mas com sustentação política e 
econômica interna. 

CAPITALISMO EM CRISE, 
POLÍTICA SOCIAL E 
DIREITOS

IvANETE BOSChETTI, ELAINE R. 
BEhRING, SILvANA MARA DE M. DOS 
SANTOS E REGINA CÉLIA T. MIOTO 
(ORGS.)

Apoio CAPES/PROCAD, UnB, UERJ, 
UFRN, UFSC

312 págs.  1ª edição (2010)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1669-4

Tem como eixo articulador os impac-
tos da crise do capital, o fundo público 
e a condição geral dos direitos, amea-
çados e materialmente atingidos nes-
se contexto. 
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CAPITALISMO 
MONOPOLISTA E SERVIÇO 
SOCIAL

JOSÉ PAULO NETTO

176 págs.   8ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0394-6

Este livro tematiza o surgimento da 
profissão, vinculando a sua história à 
emergência do Estado burguês na 
idade do monopólio, aos projetos das 
classes sociais fundamentais e à exe-
cução das políticas sociais. 

CATEGORIA “QUESTÃO 
SOCIAL” EM DEBATE (A)

ALEJANDRA PASTORINI

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 17

128 págs. 3ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1635-9

Trata-se de um texto que reúne uma 
síntese de algumas polêmicas perti-
nentes à “questão social”. Raros tex-
tos acadêmicos, hoje, são como este 
– simples, breve e direto.

CLASSES SUBALTERNAS E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIA CARMELITA YAZBEK

200 págs.   7ª edição (2009)/  
2ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1535-2

Com este livro, a autora escancara o 
âmago da dignidade do pobre subal-
terno expresso no inconformismo 
conformado da subalternidade con-
sentida.

CÓDIGO DE ÉTICA  
DO/A ASSISTENTE SOCIAL 
COMENTADO

CONSELhO FEDERAL DE SERvIÇO 
SOCIAL – CFESS (ORG.), MARIA 
LUCIA SILvA BARROCO E SYLvIA 
hELENA TERRA

264 págs. 1ª edição (2012)/ 
4ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1920-6

Este livro preenche uma lacuna. Não 
havia até agora um texto acadêmico 
destinado a comentar o Código de 
Ética em vigor, de 1993, na sua tota-
lidade. 

CONSERVADORISMO 
CLÁSSICO (0): elementos 
de caracterização e 
crítica

LEILA ESCORSIM NETTO

160 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1778-3

Este livro resume as linhas-mestras 
do conservadorismo do século XIX, 
sem as quais não é possível compre-
ender os seus desdobramentos mais 
contemporâneos e recentes.

COTIDIANO, 
CONHECIMENTO E 
CRÍTICA

JOSÉ PAULO NETTO E MARIA DO 
CARMO BRANT DE CARvALhO 

96 págs.   10ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1902-2

Neste livro são enfrentadas questões 
como: o que é a cotidianidade, quais as 
suas características, quais os requisi-
tos críticos e as categorias teóricas im-
prescindíveis para o seu estudo.
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CRISE DE MATERIALIDADE 
NO SERVIÇO SOCIAL: 
repercussões no 
mercado profissional

ROSE MARY S. SERRA

200 págs.   3ª edição (2010)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0755-5

Nesta obra, a autora busca focalizar a 
crise da materialidade do Serviço So-
cial vinculada ao setor público esta-
tal, inscrita no interior da crise capita-
lista brasileira a partir de meados da 
década de 1980. 

CRISE DO MARxISMO E 
IRRACIONALISMO  
PÓS-MODERNO 

JOãO E. EvANGELISTA

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 7

104 págs. 3ª edição (2002)

ISBN 85-249-0467-4

Este livro examina o problema do de-
terminismo/racionalismo dentro do 
pensamento marxista.

CULTURA DA CRISE E 
SEGURIDADE SOCIAL: 
um estudo sobre 
as tendências da 
previdência e da 
assistência social 
brasileira nos anos 80 
e 90

ANA ELIZABETE MOTA

248 págs.   6ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0601-5

A autora produz um livro essencial 
para compreender os novos proces-
sos hegemônicos na era neoliberal do 
capitalismo brasileiro. 

“CULTURA DO 
VOLUNTARIADO” 
NO BRASIL (A): 
determinações 
econômicas e 
ideopolíticas na 
atualidade  

PAULA BONFIM 

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 5

112 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1581-9

Este livro discute sobre as principais 
determinações econômicas e ideopo-
líticas da “cultura do voluntariado” no 
Brasil. Apresenta uma crítica sobre a 
funcionalidade que este assume na 
sociedade brasileira nos dias atuais. 

CULTURA POLÍTICA E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
uma análise das 
orientações de gestores 
estaduais

hELOISA MARIA JOSÉ DE OLIvEIRA

224 págs.   1ª edição (2003)/  
1ª reimp. (2011)

ISBN 978-85-249-0984-9

Este livro mostra que a cultura dos 
gestores da assistência social é de-
mocrática, no que tange à dinâmica 
descentralizada e participativa pre-
vista na legislação referente a essa 
política.

CUSTOS SOCIAIS  
DO AJUSTE NEOLIBERAL 
NA AMÉRICA LATINA (OS)

LAURA TAvARES SOARES

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 78

120 págs.  3ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-0759-3

Analisa os impactos sobre a desigual-
dade social e a pobreza – e sobre a 
política social: o desmonte e as pro-
postas de “reforma”.

DEMOCRACIA E ENSINO 
MILITAR 

ANTONIO CARLOS WILL LUDWIG

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 66

120 págs. 1ª edição (1998)

ISBN 85-249-0671-5

O autor mostra que é possível e ne-
cessário democratizar o ensino mili-
tar brasileiro.

DEMOCRACIA E 
PARTICIPAÇÃO NA 
“REFORMA” DO ESTADO

ILSE GOMES SILvA

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 103

120 págs. 1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0918-8

Neste texto, o que antes parecia árido 
assunto para pretensos administra-
dores do bem comum, aparece como 
relação de poder que envolve os inte-
resses de dominantes e dominados. 
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DESENVOLVIMENTISMO 
E CONSTRUÇÃO 
DE HEGEMONIA: 
crescimento econômico 
e reprodução da 
desigualdade 

ANA ELIZABETE MOTA (ORG.)

248 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1982-4

Traz reflexões que desmistificam o 
neodesenvolvimentismo. Coloca em 
questão o novo conformismo mítico, 
no mesmo passo em que alimenta as 
lutas sociais e de resistência aos im-
pactos deste projeto nas consciên-
cias, no meio ambiente, nas políticas 
sociais.

DESENVOLVIMENTO 
DE COMUNIDADE E 
PARTICIPAÇÃO

MARIA LUIZA DE SOUZA

232 págs.   10ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0099-0

O objetivo da autora é que o tema so-
bre Desenvolvimento de Comunidade 
seja discutido e confrontado, produ-
zindo novas experiências de produ-
ção de conhecimentos e habilidades, 
ajudando a chegar ao necessário 
amadurecimento na prática desse as-
sunto.

DESQUALIFICAÇÃO 
SOCIAL: ensaio sobre  
a nova pobreza

SERGE PAUGAM

Coedição EDUC

332 págs.   1ª edição (2003)

ISBN 85-283-0278-4 (Educ)
ISBN 85-249-0961-7 (Cortez)

Este livro enfrenta sobre o processo 
multidimensional que caracteriza a 
“nova pobreza”; a degradação do mer-
cado de trabalho; o desemprego e a 
fragilização dos laços sociais, entre 
outros. 

DESTRUIÇÃO EM MASSA: 
geopolítica da fome

JEAN ZIEGLER

Tradução de José Paulo Netto

336 págs. 1ª edição (2013)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-2028-8

Este livro é muito mais que um retra-
to fiel das condições de vida dos con-
denados da terra ou uma vigorosa de-
núncia do papel funesto desempe-
nhado, em todo mundo, pelas corpo-
rações transnacionais no agro. Trata-
-se de uma obra rigorosa que de-
monstra o caráter destrutivo do mo-
delo de agricultura capitalista mono-
polista que está em curso em todo 
mundo e que, no Brasil, chamamos 
de agronegócio.

DIREITO SOCIAL E A 
ASSISTÊNCIA SOCIAL NA 
SOCIEDADE BRASILEIRA 
(O): uma equação 
possível?

BERENICE ROJAS COUTO

200 págs.   4ª edição (2010)/  
3ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1970-1

Este livro tem como foco de análise a 
assistência social, buscando apreen-
dê-la no movimento da constituição 
de direitos no Brasil. 

DIREITOS  
(DOS DESASSISTIDOS) 
SOCIAIS (OS)

ALDAíZA SPOSATI, MARIA DO CARMO 
BRANT DE CARvALhO E SONIA M. T. 
FLEURY

168 págs.   7ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1940-4

As três análises que compõem essa 
obra tocam no ponto nodal do projeto 
brasileiro de redemocratização: a 
questão da seguridade social. 

DIREITOS E A POLÍTICA 
SOCIAL (OS)

EvALDO vIEIRA

224 págs.   3ª edição (2009)/  
2ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1083-8

A igualdade e a democracia são os te-
mas centrais deste livro. Ele demons-
tra que mais do que a crítica da políti-
ca social, é imprescindível fazer a crí-
tica da crítica da política social. 
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DIREITOS SOCIAIS E SUA 
REGULAMENTAÇÃO (OS): 
coletânea de leis

LUIZ ANTONIO MIGUEL FERREIRA

784 págs. 2ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2054-7

Os direitos sociais precisam ser com-
preendidos por toda a sociedade. 
Nesse sentido, todo profissional ne-
cessita conhecer a legislação que ga-
rante os direitos aos assistidos para 
que possam desenvolver a contento 
suas atividades. 

DITADURA E SERVIÇO 
SOCIAL: uma análise do 
serviço social no Brasil 
pós-64

JOSÉ PAULO NETTO

334 págs.   16ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0295-6

Conhecido ensaísta de filiação mar-
xista, Netto percorre os principais do-
cumentos do Serviço Social, analisan-
do-os na sua estrutura interna e na 
sua vinculação com o processo histó-
rico-social e político-ideológico vivido 
pelo país no pós-64. 

ECOLOGIA E SOCIALISMO 

MIChEL LöWY 

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 125

96 págs.  1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1151-4

Uma tentativa original de articular as 
ideias fundamentais do socialismo de 
Marx com os avanços da crítica ecoló-
gica, visando uma nova civilização.

ECONOMIA SOLIDÁRIA 
COMO POLÍTICA PÚBLICA: 
uma tendência de 
geração de renda e 
ressignificação do 
trabalho no Brasil

ROSANGELA NAIR DE CARvALhO 
BARBOSA

320 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1314-3

As transformações que vêm atingin-
do o modo de produção capitalista 
têm provocado grandes impactos no 
assalariamento, gerando desempre-
go, excluindo trabalhadores e am-
pliando o trabalho autônomo. 

EMPRESA CIDADÃ: uma 
estratégia de hegemonia

MôNICA DE JESUS CÉSAR

326 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1421-8

Encontra-se aqui um tratamento teó-
rico rigoroso ao tema, diante da difícil 
discriminação que envolve as conti-
nuidades e rupturas na tessitura da 
realidade contemporânea.

ENERGIA & CIDADANIA: 
a luta dos atingidos por 
barragens

DIRCEU BENINCá

312 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1806-3

Se trata de uma análise acerca do mo-
delo energético brasileiro e seus im-
pactos socioambientais e simbólicos, 
especialmente sobre os atingidos di-
retamente pela construção de hidre-
létricas. 

ENVELHECIMENTO E 
TRABALHO NO TEMPO  
DO CAPITAL: implicações 
para a proteção social 
no Brasil

SOLANGE MARIA TEIXEIRA 

328 págs.  1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1424-9

Como envelhece o trabalhador subme-
tido à exigência de vender a sua força 
de trabalho para sua sobrevivência e 
de sua família? Este livro desvenda al-
gumas das tendências do sistema atu-
al de proteção social no Brasil.

ESFERA PÚBLICA 
E CONSELHOS DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
caminhos da construção 
democrática
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RAQUEL RAIChELIS

304 págs.   6ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0685-5

A autora aborda questões atualíssi-
mas como: o que é “esfera pública”; 
como se constitui a tensa relação en-
tre o “público” e o “privado” em nossa 
sociedade; a importância dos Conse-
lhos de gestão democrática das polí-
ticas sociais, entre outros.

ESTADO ENTRE  
A FILANTROPIA E A 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (O)

MARIA LUIZA MESTRINER

320 págs.   4ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0812-5

A autora reconstrói a história da filan-
tropia no Brasil. Reafirma a assistên-
cia social na sua trajetória quase 
sempre pouco visível, mas persisten-
te, e hoje reconhecida como política 
indispensável de seguridade social. 

ESTADO E POLÍTICAS 
SOCIAIS NO 
NEOLIBERALISMO

ASA CRISTINA LAURELL (ORG.)

Coedição Cedec

244 págs.   5ª edição (2009)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0580-3

Esta obra apresenta como um de 
seus pilares postular a viabilidade de 
se combinar políticas econômicas de 
corte neoliberal com políticas sociais 
inclusivas e equitativas. 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO (O)

MARTA A. FEITEN BURIOLLA

184 págs.   7ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1400-3

Destaca os regulamentos e as con-
cepções sobre estágios, bem como a 
relação entre as faculdades de Servi-
ço Social e as instituições campos de 
estágio.

ESTRATÉGIAS DE 
SOBREVIVÊNCIA:  
a Previdência e  
o Serviço Social

ANA MARIA BAIMA CARTAXO

196 págs.   2ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-0570-4

O livro aborda a problemática das es-
tratégias de sobrevivência que a po-
pulação de baixa renda tem desenvol-
vido ao longo dos últimos anos no 
Brasil diante do crescimento assusta-
dor das desigualdades sociais.

ESTRATÉGIAS EM 
SERVIÇO SOCIAL

vICENTE DE PAULA FALEIROS

208 págs.   10ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0667-1

O livro apresenta como ponto de arti-
culação a permanente relação entre 
história, estratégias e teoria, e evi-
dencia um posicionamento teórico-
-político no sentido de se trabalhar o 
fortalecimento dos oprimidos na es-
tratégia de aliança entre profissional 
e usuário.

ESTUDO SOCIAL EM 
PERÍCIAS, LAUDOS E 
PARECERES TÉCNICOS 
(O): contribuição ao 
debate no Judiciário, 
Penitenciário e na 
Previdência Social

CONSELhO FEDERAL DE SERvIÇO 
SOCIAL – CFESS (ORG.)

Coedição CFESS

96 págs.   10ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0964-1

O aperfeiçoamento do Estudo Social 
que fundamenta Perícias, Pareceres e 
Laudos Técnicos tem sido preocupa-
ção frequente dos(as) assistentes 
sociais que trabalham no Poder Judi-
ciário, na Previdência Social e no Sis-
tema Penitenciário. 

ÉTICA E SERVIÇO 
SOCIAL: fundamentos 
ontológicos

MARIA LUCIA SILvA BARROCO

222 págs.   8ª edição (2010)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0813-2

A autora explicita as bases ontológi-
co-sociais da Ética e analisa a trajetó-
ria do Serviço Social nessa esfera, evi-
denciando as diferenças significati-
vas entre o ethos tradicional e o ethos 
de ruptura presentes em seu evolver 
histórico.
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ExPRESSÕES DA 
POBREZA NO BRASIL: 
análise a partir das 
desigualdades regionais

SAFIRA BEZERRA AMMANN

192 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2060-8

Em razão do acentuado destaque ob-
tido pelo gênero feminino na pesqui-
sa de campo, maioria dentre provedo-
res dos lares e respondentes dos 
questionários, a autora antes de es-
crever este livro, tomou a decisão de 
realizar uma série de entrevistas com 
mulheres provenientes de bairros 
pesquisados. A eleição destas seguiu 
aproximadamente os critérios de 
amostragem da pesquisa global. Den-
tre as aludidas entrevistas, Safira se-
lecionou duas para constar deste tex-
to, por retratarem de maneira mais 
viva e contundente a problemática 
das classes trabalhadoras e por re-
presentarem lições de autenticidade, 
de coragem e de clamor por justiça 
social.

FAMÍLIA BRASILEIRA:  
a base de tudo

SíLvIO M. KALOUSTIAN (ORG.)

Coedição Unicef

184 págs.   10ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0541-4

Este livro tem por objetivo contribuir 
para o debate em torno da promoção 
e apoio às famílias, com reconheci-
mento dessa como agente social ati-
vo, merecedor de políticas públicas 
adequadas.

FAMÍLIA COMO ESPELHO 
(A): um estudo sobre a 
moral dos pobres

CYNThIA ANDERSEN SARTI

152 págs. 7ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0908-5

Visa demonstrar que “ser pobre” e 
“ser trabalhador” são condições pen-
sadas em termos morais e compor-
tam valores positivos. A família apa-
rece como a referência fundamental 
que permite pensar, organizar e dar 
sentido ao mundo social.

FAMÍLIA, REDES, LAÇOS E 
POLÍTICAS PÚBLICAS

ANA ROJAS ACOSTA E MARIA AMALIA 
FALLER vITALE (ORGS.) 

Coedição PUC-SP/Cedepe

322 págs.   5ª edição (2010)/  
2ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1413-3

A família tem sido percebida como ba-
se estratégica para condução de polí-
ticas públicas. No entanto, não pode 
ser vista apenas como estratégia 
dessas políticas. 

FEITIÇO DA AJUDA (O): 
as determinações 
do serviço social na 
empresa

ANA ELIZABETE MOTA

176 págs.  6ª edição (2010)/  
2ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1402-7

A autora analisa a requisição do Ser-
viço Social na ótica da empresa capi-
talista, as estratégias e respostas do 
Serviço Social e a construção de uma 
nova prática profissional de interesse 
dos trabalhadores. 

FILANTROPIA 
EMPRESARIAL (A): nem 
caridade, nem direito

NAThALIE BEGhIN

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 122

120 págs. 1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1101-8

Analisa os últimos anos das grandes 
empresas no financiamento ou na 
execução de atividades de combate à 
pobreza.

FILOSOFIA POLÍTICA DA 
AMÉRICA: a ideologia do 
novo século americano

FLávIO BEZERRA DE FARIAS

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 111

120 págs.  1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1026-7

O autor avalia documentos, dados e 
informações sobre a barbárie, o pode-
rio militar e a tendência autoritária 
dos Estados Unidos da América. 
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FIM DO NORDESTE & 
OUTROS MITOS (O)

MIChEL ZAIDAN FILhO

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 82

112 págs.  2ª edição (2003)

ISBN 85-249-0779-7

Que fim teria levado a mitologia regio-
nal brasileira, bem como as políticas 
destinadas a combater as desigualda-
des regionais no país? 

FINANCEIRIZAÇÃO, 
FUNDO PÚBLICO E 
POLÍTICA SOCIAL 

EvILASIO SALvADOR, ELAINE 
BEhRING, IvANETE BOSChETTI E 
SARA GRANEMANN (ORGS.)

320 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1996-1

Este livro trata de temas que man-
tém pertinência com a realidade na-
cional, regional e continental, to-
mando a crise capitalista e a finan-
ceirização como determinantes da 
sua dinâmica, e expõe particularida-
des obscurecidas pelo politicismo de 
algumas interpretações.

FIOS (IN)VISÍVEIS DA 
PRODUÇÃO CAPITALISTA 
(OS): informalidade e 
precarização do trabalho

MARIA AUGUSTA TAvARES

216 págs.   1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1064-X

A autora analisa a flexibilização da 
produção, evidenciando que os pro-
cessos de terceirização são gerado-
res de relações informais de trabalho. 

FUNDO PÚBLICO E 
SEGURIDADE SOCIAL  
NO BRASIL 

EvILASIO SALvADOR

432 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1577-2

Este livro revela o padrão de Estado 
Social determinado pela inter-relação 
entre orçamento fiscal e orçamento 
da seguridade social na conformação 
do fundo público no Brasil. 

GESTÃO DA SEGURIDADE 
SOCIAL BRASILEIRA (A): 
entre a política pública e 
o mercado

ADEMIR ALvES DA SILvA

256 págs.   3ª edição (2010)/  
3ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1085-2

Este livro apresenta cuidadosa carac-
terização dos problemas e tendências 
do Estado do bem-estar social em face 
da ofensiva neoliberal no contexto da 
prolongada crise capitalista. 

GLOBALIZAÇÃO, 
CORRELAÇÃO DE FORÇAS 
E SERVIÇO SOCIAL

vICENTE DE PAULA FALEIROS

288 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2111-7

Este livro trata das relações entre glo-
balização, serviço social e prática pro-
fissional na perspectiva da correlação 
de forças, de fortalecimento de poder 
dos dominados e sujeitos de direitos 
dos serviços sociais. Aprofunda a dis-
cussão da atuação profissional nas 
condições de mercadorização capita-
lista global, agravamento das desi-
gualdades e precarização do trabalho.

GRAMSCI: sua teoria, 
incidência no Brasil, 
influência no Serviço 
Social 

IvETE SIMIONATTO

256 págs.  4ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1730-1
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Este livro reflete a contribuição da au-
tora para adensar não só o estudo na 
área dos fundamentos do Serviço So-
cial, mas para se pensar os processos 
sociais e políticos em uma época de 
escassas referências aos valores de-
mocráticos e de real solidariedade. 

HISTÓRIA DO SERVIÇO 
SOCIAL NA AMÉRICA 
LATINA

MANUEL MANRIQUE CASTRO

Tradução de José Paulo Netto e 
Balkys villalobos

176 págs.   12ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0001-3

Esta nova edição traz uma apresen-
tação de Marilda Iamamoto para 
quem “reler o livro de Manrique não 
significa apenas uma revisão do pas-
sado, mas instiga indagações sobre o 
presente.”

IDEOLOGIA DO 
DESENVOLVIMENTO DE 
COMUNIDADE NO BRASIL

SAFIRA BEZERRA AMMANN

264 págs.   12ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2136-0

Obra que caracteriza quase quatro dé-
cadas, num complexo balanço global, 
da evolução do Desenvolvimento de 
Comunidade no Brasil, sob o impulso 
dos EUA, da ONU, da Igreja Católica e 

dos particularismos das classes do-
minantes. 

IMPERIALISMO GLOBAL 
(O): teorias e consensos

FLávIO BEZERRA DE FARIAS

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 48

128 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2019-6

Este livro critica as teorias do impe-
rialismo global na sua configuração 
atual. Aborda esta experiência tanto 
para orientar a práxis de resistência, 
quanto para encontrar uma alterna-
tiva àquela configuração socioeco-
nômica opressora, como uma totali-
dade concreta. 

INFÂNCIA E VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA: fronteiras 
do conhecimento

MARIA AMÉLIA AZEvEDO E vIvIANE 
N. DE AZEvEDO GUERRA (ORGS.)

368 págs.   6ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1447-8

Esta obra reúne contribuições de vá-
rios especialistas dentro de uma 
perspectiva que explora várias fron-
teiras do conhecimento, fazendo uma 
leitura histórico-crítica da relação in-
fância e violência doméstica.

INSTRUMENTALIDADE  
DO SERVIÇO SOCIAL (A)

YOLANDA GUERRA

216 págs.   9ª edição (2011)/  
3ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0569-8

A autora busca compreender a posição 
que a dimensão instrumental da inter-
venção ocupa na prática profissional. 

INTERDIÇÃO CIVIL: 
proteção ou exclusão

MARIA BERNADETTE DE MEDEIROS

248 págs. 1ª edição (2007)

978-85-249-1297-9

Este estudo denuncia as situações de 
exclusão e desigualdade em que vive 
uma grande parte das pessoas sub-
metidas ao processo de interdição ci-
vil, sem que suas carências tenham 
visibilidade social. 

(IN)VISIBILIDADE 
PERVERSA: adolescentes 
infratores como 
metáfora da violência

MIONE APOLINáRIO SALES

ESGOTADO

“JUSTICEIROS” E 
VIOLÊNCIA URBANA

JOSÉ FERNANDO SIQUEIRA DA SILvA

184 págs.   1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1071-2

Os “justiceiros” encarnaram com ma-
estria a tradição patriarcal acostuma-
da a solucionar os conflitos através 
de acordos e de acomodações pesso-
ais e os pressupostos do regime au-
toritário reeditados com a ditadura 
militar iniciada em 1964. 

JUVENTUDE E ELOS COM 
O MUNDO DO TRABALHO: 
retratos e desafios 

ALEXANDRE B. SOARES (COORD.)

110 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1555-0

A juventude e suas diferentes visibili-
dades têm estado no foco dos deba-
tes, estudos e políticas nos últimos 
anos: seja abordada como problema 
social, seja como esperança do futuro. 
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LOUCURA DO TRABALHO 
(A): estudo  
de psicopatologia  
do .,trabalho

ChRISTOPhE DEJOURS

Coedição Oboré 

168 págs. 5ª edição ampl./  
15ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0101-0

As relações entre trabalho e saúde 
mental são o ponto central deste es-
tudo de grande impacto, recomenda-
do para estudantes e profissionais de 
serviço social, sociologia, psicologia, 
medicina social, administração e áre-
as afins.

LUKÁCS E A CRÍTICA 
ONTOLÓGICA AO DIREITO

vITOR BARTOLETTI SARTORI

128 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1617-5

Analisa o caráter sistemático do direito 
e sua autonomia relativa na medida da 
imperfeição do reflexo jurídico e da de-
pendência ontológica da qual o direito 
é dotado em relação à economia. 

MÃES ABANDONADAS:  
a entrega de um filho  
em adoção

MARIA ANTONIETA PISANO MOTTA

288 págs.   3ª edição (2008)/  
1ª reimp. (2011)

ISBN 978-85-249-0815-6

Esta obra cobre uma lacuna da litera-
tura científica brasileira sobre ado-
ção, focalizando as mães que entre-
gam seus bebês. 

MARx, WEBER E O 
MARxISMO WEBERIANO

FRANCISCO TEIXEIRA E CELSO 
FREDERICO

Apoio Governo do Estado do Ceará/ 
Secretaria Estadual da Cultura

256 págs. 1ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1580-2

Marx dizia que um de seus méritos 
como cientista foi o de ter descoberto 
o trabalho abstrato como propriedade 
não natural, mas social, própria do 
mundo capitalista. Em Lukács, ao 
contrário, o trabalho abstrato aparece 
como decorrência das modificações 
no processo de trabalho. 

MARxISMO IMPENITENTE: 
contribuição à história 
das ideias marxistas

JOSÉ PAULO NETTO

256 págs.   1ª edição (2004)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1015-9

O autor reúne ensaios dedicados aos 
clássicos Marx, Engels, Lênin e 
Lukács, e também a alguns dos mais 
expressivos marxistas brasileiros, 
como Astrojildo Pereira, Nelson Wer-
neck Sodré e Florestan Fernandes. 
Mostra de forma primorosa o que es-
ses autores têm de importante para 
pensar o presente histórico e contri-
bui para que o leitor possa fazer seu 
próprio juízo sobre eles. 

MEDIAÇÃO E SERVIÇO 
SOCIAL: um estudo 
preliminar sobre a 
categoria teórica e sua 
apropriação pelo Seviço 
Social 

REINALDO NOBRE PONTES

200 págs.   7ª edição (2010)/  
3ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0566-7

Neste livro, o autor esclarece a cate-
goria de “mediação”, tão importante 
na ontologia do ser social de Marx.

MEDIDAS DE CIDADES: 
entre territórios de vida 
e territórios vividos

DIRCE KOGA

336 págs. 2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1711-0

O livro trata de experiências que cons-
troem formas diferenciadas de medir a 
desigualdade social de cidades brasi-
leiras com base em seus bairros, dis-
tritos, unidades de planejamento etc.
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MEDO SOCIAL:  
da violência visível ao 
invisível da violência

LUZIA FáTIMA BAIERL

224 págs.   1ª edição (2004)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1079-1

A violência e o medo social combi-
nam processos de mudanças, alte-
rando a arquitetura urbana, segre-
gando e discriminando grupos so-
ciais, bem como o modo de agir de 
organizações, comunidades e movi-
mentos populares.

MENINA LOAS (A): um 
processo de construção 
da Assistência Social

ALDAíZA SPOSATI

96 págs.   6ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1851-3

O texto oferece cuidadosa reconstru-
ção histórica da trajetória da assis-
tência social no Brasil, antes mesmo 
do nascimento da menina LOAS. 

MENINOS E MENINAS 
EM SITUAÇÃO DE RUA: 
políticas integradas para 
a garantia de direitos

PAICA-RUA (ORG.)

Série Fazer valer os Direitos vol. 2

Coedição Unicef

128 págs.   3ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-0887-3

Esta obra retrata principalmente o 
atendimento a usuários de substân-
cias psicoativas (drogas) – crianças e 
adolescentes que vivem pelas ruas. 

METAMORFOSES  
DO DESENVOLVIMENTO 
DE COMUNIDADE

MARIÂNGELA B. WANDERLEY

200 págs.   2ª edição (1998)

ISBN 85-249-0504-2

A autora percorre a produção univer-
sitária significativa do Serviço Social 
sobre Desenvolvimento de Comuni-
dade, realizando uma análise textual 
exemplar para efetivar o mais com-
pleto balanço de duas décadas de ela-
boração acadêmica.

METODOLOGIA E 
IDEOLOGIA DO TRABALHO 
SOCIAL: crítica ao 
funcionalismo

vICENTE DE PAULA FALEIROS 

144 págs. 12ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0389-2

Este livro é uma das contribuições 
mais importantes ao movimento de 
reconceituação do Serviço Social lati-
no-americano. A obra oferece alterna-
tivas ao trabalho institucional-profis-
sional de assistentes sociais, educa-
dores, médicos, psicólogos e outros. 

MÍDIA, QUESTÃO SOCIAL E 
SERVIÇO SOCIAL

MIONE APOLINARIO SALES E 
JEFFERSON LEE DE SOUZA RUIZ 
(ORGS.)

408 págs. 3ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1503-1

Este livro inaugura um debate que en-
riquece o campo de possibilidades do 
Serviço Social e de outras profissões 
interessadas em qualificar sua inter-
venção social de forma criativa.

MITO DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (O): ensaios 
sobre Estado, política  
e sociedade

ANA ELIZABETE MOTA (ORG.)

256 págs. 4ª edição (2010)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1427-0

Esta coletânea trata de algumas das 
principais polêmicas que revestem o 
debate sobre o significado das políti-
cas sociais no capitalismo contempo-
râneo com destaque para a assistên-
cia social. 

NATUREZA DO SERVIÇO 
SOCIAL (A): um ensaio 
sobre sua gênese, a 
“especificidade” e sua 
reprodução

CARLOS MONTAñO

224 págs. 2ª edição (2009)/ 
2ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1337-2

Esta obra tem por objetivo apresentar 
a discussão feita ao longo das últimas 
três décadas sobre a gênese do Ser-
viço Social e os rebatimentos da lógi-
ca positivista herdada da sua emer-
são, resposta no desenvolvimento 
atual da profissão.



SE
RV

IÇ
CO

 S
OC

IA
L

161

NECESSIDADES 
HUMANAS: subsídios 
à crítica dos mínimos 
sociais

POTYARA A. P. PEREIRA

216 págs.   6ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0761-6

O livro oferece parâmetros coerentes 
e confiáveis à otimização de políticas 
sociais. Trata-se de estudo teórico 
sem negligenciar a dimensão históri-
ca. Contém apreciável avaliação das 
políticas de satisfação das necessida-
des no mundo e no Brasil.

NEOCONSERVADORISMO 
PÓS-MODERNO E 
SERVIÇO SOCIAL 
BRASILEIRO 

JOSIANE SOARES SANTOS

ESGOTADO

NOVA FÁBRICA DE 
CONSENSOS (A): ensaios 
sobre a reestruturação 
empresarial, o trabalho e 
as demandas ao serviço 
social

ANA ELIZABETE MOTA (ORG.)

216 págs.   5ª edição (2010)/  
3ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0691-6

Esta coletânea aborda a reestrutura-
ção produtiva no Brasil e seus impac-
tos nas condições de vida dos traba-
lhadores na gestão empresarial e nos 
mecanismos de regulação socioinsti-
tucional. 

NOVO SINDICALISMO  
NO BRASIL: histórico  
de uma desconstrução

TEONES FRANÇA

216 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2031-8

O livro trata centralmente das princi-
pais razões que teriam levado o cha-
mado “novo” sindicalismo à crise na 
década de 1990. A desconstrução, 
presente no título, se refere ao fato da 
análise abarcar as polêmicas entre as 
correntes internas da CUT.

ÓDIO AO OCIDENTE

JEAN ZIEGLER

Tradução de Marcelo Mori, Maria 
helena Trylinski e Mariclara Oliveira

272 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1807-0

Como responsabilizar o ocidente e 
obrigá-lo a respeitar os seus próprios 
valores? Como construir uma socie-
dade global justa e respeitosa do di-
reito de cada um à vida? Este livro 
tem por objetivo mobilizar forças para 
ajudar a resolver esses problemas e 
tentar pôr fim à tragédia.

ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO: teoria  
e prática

FÉLIX SáNChEZ

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 97

128 págs. 1ª edição (2002)

ISBN 85-249-0873-5

O Orçamento Participativo aparece co-
mo uma proposta consistente de reor-
ganização da sociedade e do Estado 
por meio da participação popular. 

PESQUISA EM SERVIÇO 
SOCIAL: utopia e 
realidade

AGLAIR ALENCAR SETUBAL

200 págs.   5ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-2026-4

A autora revela um momento de maio-
ridade da profissão que vem se colo-
cando como uma efetiva interlocução 
no processo de construção do conhe-
cimento no campo social.

POBRES, RESISTÊNCIA E 
CRIAÇÃO: personagens 
no encontro da arte com 
a vida

MONIQUE BORBA CERQUEIRA

160 págs. 1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1620-5

O livro discute a validade do constru-
to moral que produz e atualiza a figu-
ração dos pobres, desconstruindo 
sua impotência. Busca-se desessen-
cializar a questão da pobreza e dos 
pobres como maquinação imutável 
capaz de imputar sofrimento, piedade 
e resignação. 



SERVIÇO SOCIAL

162

POBREZA E SERVIÇO 
SOCIAL: diferentes 
concepções e 
compromissos políticos

LUANA SIQUEIRA

320 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2059-2

Este livro apresenta o debate sobre 
as concepções de pobreza, assim co-
mo as formas de seu enfrentamento. 
Observa-se o que chamamos de 
“equívocos” no tratamento (teórico e 
político) sobre a pobreza. 

POLÍTICA EM GYÖRGY 
LUKÁCS (A)

RANIERI CARLI

Nova Coleção Questões da Nossa 
Época vol. 49

112 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2024-0

Este livro é uma análise da obra da 
maturidade do filósofo György 
Lukács, especialmente no que diz 
respeito à política. Apresenta uma po-
lêmica entre as ideias defendidas por 
Lukács em confronto com as de ou-
tros filósofos no que concerne às ca-
tegorias que perfazem a dialética in-
terna da política.

POLÍTICA SOCIAL: temas 
& questões

POTYARA A. P. PEREIRA

Apoio CNPQ

216 págs. 3ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1391-4

A autora traz neste livro suas refle-
xões sobre “temas e questões” que 
considera essenciais para compreen-
der a política social numa perspectiva 
global. 

POLÍTICA SOCIAL 
BRASILEIRA NO SÉCULO 
xxI (A): a prevalência 
dos programas de 
transferência de renda

MARIA OZANIRA DA SILvA E SILvA, 
MARIA CARMELITA YAZBEK E 
GERALDO DI GIOvANNI

240 págs.   6ª edição rev. e atual. 
(2012)

ISBN 978-85-249-1930-5

Os autores analisam as contradições 
que permeiam o sistema de proteção 
social brasileiro, apesar dos avanços 
obtidos na Constituição Federal de 
1988. 

POLÍTICA SOCIAL DO 
ESTADO CAPITALISTA (A) 

vICENTE DE PAULA FALEIROS

216 págs.   12ª edição (2009)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0237-6

A primeira parte desta obra situa o al-
cance das medidas de política social 
no desenvolvimento do capitalismo e 
da luta de classes. A segunda analisa 
as lutas e resistências pela implanta-
ção e desenvolvimento de políticas 
sociais.

POLÍTICA SOCIAL E 
DEMOCRACIA

MARIA INêS SOUZA BRAvO E 
POTYARA A. P. PEREIRA (ORGS.) 

Coedição UERJ

288 págs.   5ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1855-1

Esta coletânea se propõe a alimentar 
o debate e discutir estratégias sobre 
a democracia extensiva que penetra 
por todos os campos da vida social. 

POLÍTICA SOCIAL, FAMÍLIA 
E JUVENTUDE: uma 
questão de direitos

MIONE APOLINáRIO SALES, 
MAURíLIO CASTRO DE MATOS E 
CRISTINA LEAL (ORGS.)

Coedição UERJ

318 págs.   6ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2011)

ISBN 978-85-249-1029-6

Este livro realiza uma sólida reflexão 
sobre as necessidades da juventude 
e da família brasileira na atualidade. 
Ressalta o caráter indispensável das 
políticas sociais e dos direitos como 
dever do Estado. 
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POLÍTICA SOCIAL  
NO CAPITALISMO: 
tendências 
contemporâneas 

IvANETE BOSChETTI, ELAINE R. 
BEhRING, SILvANA MARA DE M. DOS 
SANTOS E REGINA CÉLIA TAMASO 
MIOTO (ORGS.)

Apoio CAPES/PROCAD/UnB/UERJ/
UFRN/UFSC

280 págs.  2ª edição (2009)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1407-2

Este livro evidencia a tensa relação 
existente entre o atendimento das 
necessidades dos trabalhadores e do 
capital, o núcleo duro que perpassa o 
campo de todas as políticas sociais. 

POLÍTICA SOCIAL  
NO CAPITALISMO TARDIO

ELAINE ROSSETTI BEhRING

200 págs.   5ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0686-2

Este livro examina as contribuições 
de autores renomados como Boccara, 
Baran e Swezzy e Mandel. Esse estu-
do é brindado com o prefácio de José 
Paulo Netto, texto de orelhas de Car-
los Nelson Coutinho e 4ª capa de Emir 
Sader.

POLÍTICAS FOCALIZADAS 
DE TRANSFERÊNCIA  
DE RENDA: contextos  
e desafios

BARBARA COBO

288 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-1951-0

A autora nos conduz pelos caminhos 
da literatura internacional sobre sis-
temas de proteção social, convocan-
do-nos a conhecer e compreender a 
arquitetura de diversos sistemas na-
cionais e suas histórias das formas 
de proteção aos cidadãos. 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
TRABALHO E RENDA NO 
BRASIL CONTEMPORÂNEO

MARIA OZANIRA DA SILvA E SILvA E 
MARIA CARMELITA YAZBEK (ORGS.)

Coedição CNPq

272 págs. 3ª edição (2012)

IBSN 978-85-249-1261-0

Em meados de 1970, um conjunto de 
mudanças foi desencadeado, afetan-
do fortemente o capitalismo e o siste-
ma de produção de mercadorias. Es-
sas mudanças acarretaram profun-
das repercussões no universo do tra-
balho e das classes trabalhadoras. 

PRÁTICA DO SERVIÇO 
SOCIAL (A): cotidiano, 
formação e alternativas 
na área da saúde

ANA MARIA DE vASCONCELOS

600 págs.   8ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-1993-0

Em tempos de neoliberalismo, se as 
demandas postas aos assistentes so-
ciais são cada vez mais complexas e 
numerosas, cada vez mais os profis-
sionais contam com menos recursos 
para viabilizá-las. 

PREVIDÊNCIA SOCIAL  
NO BRASIL:  
(des)estruturação do 
trabalho e condições 
para sua universalização

MARIA LUCIA LOPES DA SILvA

496 págs 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1953-4
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Esta lúcida análise da seguridade so-
cial no Brasil é de interesse da acade-
mia e de todos aqueles que atuam no 
campo da seguridade social. É de fun-
damental importância para a defesa 
(e ampliação) da seguridade social 
no Brasil.

PROTAGONISMO DA 
SOCIEDADE CIVIL (O): 
movimentos sociais, 
ONGs e redes solidárias

MARIA DA GLóRIA GOhN

Coleção Questões da Nossa Época 
vol. 123

120 págs. 2ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1104-0

Este livro apresenta novos modelos 
de associativismo civil protagonizado 
por movimentos sociais e organiza-
ções do Terceiro Setor na atualidade. 

PROTEÇÃO SOCIAL DE 
CIDADANIA: inclusão  
de idosos e pessoas  
com deficiência no 
Brasil, França e Portugal

ALDAíZA SPOSATI (ORG.)

264 págs.   3ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1049-4

O livro reúne reflexões, no campo da 
proteção e inclusão social, elabora-
das por pesquisadores e professores 
brasileiros, franceses e portugueses. 

QUESTÃO AMBIENTAL 
E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL:  
um desafio ético-político  
ao Serviço Social

MARIA DAS GRAÇAS E SILvA

256 págs. 1ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1621-2

O trabalho discute a questão ambien-
tal desde uma perspectiva histórica, 
determinada pela produção destruti-
va da natureza, no âmbito das rela-
ções capitalistas de produção. 

REFORMA AGRÁRIA  
À BRASILEIRA: política 
social e pobreza

MARIA DAS GRAÇAS O. P. LUSTOSA 

320 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1934-3

Esta obra analisa o atual padrão de 
desenvolvimento rural adotado no 
Brasil no contexto das transforma-
ções capitalistas e da reestruturação 
produtiva.

REFORMA SANITÁRIA:  
em busca de uma teoria

SONIA FLEURY TEIXEIRA (ORG.)

232 págs. 4ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-0189-8

Discutir a reforma sanitária é, atual-
mente, tarefa fundamental de todos 
aqueles que, em diferentes países, 
estão comprometidos com a demo-
cratização das estruturas políticas e 
a melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos.

RELAÇÕES SOCIAIS E 
SERVIÇO SOCIAL  
NO BRASIL: esboço 
de uma interpretação 
histórico-metodológica

MARILDA vILLELA IAMAMOTO E 
RAUL DE CARvALhO

400 págs.  39ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-1706-6

Neste livro, os autores apresentam 
uma contribuição importante para o 
conhecimento das relações de clas-
ses no Brasil. Trata-se de trabalho in-
dispensável pelos aspectos históri-
cos e teóricos examinados. 

RENOVAÇÃO E 
CONSERVADORISMO  
NO SERVIÇO SOCIAL: 
ensaios críticos

MARILDA vILLELA IAMAMOTO

256 págs.   12ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-1983-1

A autora oferece aos assistentes so-
ciais uma síntese crítica das proble-
máticas centrais da profissão, ilumi-
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nadas por um foco teórico singular e 
tratadas com a sua reconhecida com-
petência.

SABER PROFISSIONAL E 
PODER INSTITUCIONAL

vICENTE DE PAULA FALEIROS

160 págs.   10ª edição (2011)/  
3ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0049-5

Esta obra retoma uma temática co-
mum de grande repercussão nos 
meios profissionais: a relação exis-
tente entre o saber profissional e o 
poder político. 

SAÚDE COMO DIREITO E 
COMO SERVIÇO (A)

AMÉLIA COhN, EDISON NUNES, 
PEDRO R. JACOBI E URSULA M. S. 
KARSCh

166 págs.   6ª edição (2010)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0313-7

Este texto busca desvelar a questão 
da saúde com base no cotidiano das 
classes populares sediadas na perife-
ria da cidade de São Paulo. 

SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL

MARIA INêS S. BRAvO, ANA MARIA 
DE vASCONCELOS, ANDRÉA DE S. 
GAMA E GISELLE L. MONNERAT 
(ORGS.)

Coedição UERJ

288 págs.   5ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1889-6

Neste livro, professores e alunos vin-
culados à Faculdade de Serviço Social 
da UERJ examinam políticas de saúde 
como o Programa de Saúde da Família 
(PSF).

SAÚDE E SERVIÇO 
SOCIAL NO CAPITALISMO: 
fundamentos  
sócio-históricos

MARIA INêS SOUZA BRAvO

192 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2118-6

Este livro traz uma contribuição im-
prescindível para o entendimento da 
saúde e das práticas profissionais 
nesta área, especialmente do Serviço 
Social, a partir das condições econô-
micas sociais, políticas e culturais 
historicamente determinadas, numa 
perspectiva de totalidade. A autora to-
ma como ponto de partida a dinâmica 
das relações sociais capitalistas e de 
seu corolário ideopolítico.

SAÚDE MENTAL E 
SERVIÇO SOCIAL: 
o desafio da 
subjetividade e da 
interdisciplinaridade

EDUARDO MOURãO vASCONCELOS 
(ORG.)

328 págs.   5ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0754-8

O livro aborda temas pouco explora-
dos, como a influência do movimento 
de higiene mental na constituição do 
Serviço Social brasileiro.

SAÚDE, SERVIÇO SOCIAL, 
MOVIMENTOS SOCIAIS E 
CONSELHOS: desafios 
atuais

MARIA INêS SOUZA BRAvO E 
JULIANA SOUZA BRAvO DE 
MENEZES (ORGS.)

368 págs. 2ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2077-6

Os autores buscam decifrar a realida-
de envidando esforços para compre-
ender qual o potencial político dos 
movimentos sociais, dos sindicatos, 
dos partidos políticos e dos conse-
lhos de política e de direitos na atual 
realidade brasileira. 

SÉCULO PERDIDO (O): 
raízes históricas das 
políticas públicas para  
a infância no Brasil

IRENE RIZZINI 

Realização Ciespi/PUC-RIO

200 págs. 3ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1371-6

A viagem em que a autora se dispõe a 
ser a nossa guia é a própria trajetória 
de desacertos nacionais concernen-
tes ao tratamento da população in-
fantojuvenil brasileira.
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SEM LIBERDADE, SEM 
DIREITOS: a privação de 
liberdade na percepção 
do adolescente

MáRIO vOLPI

152 págs.   1ª edição (2001)

ISBN 85-249-0801-7

Esta obra demonstra que privar os 
adolescentes de liberdade não contri-
buiu para melhorar a vida deles. Sendo 
assim, é preciso revisar as práticas 
atuais para que o adolescente aumen-
te sua participacao na sociedade. 

 

SERVIÇO SOCIAL: 
identidade e alienação

MARIA LúCIA MARTINELLI

168 págs.   16ª edição (2011)/  
4ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0351-9

Nesta obra, a autora aborda questões 
originais e complexas, como a identi-
dade profissional, a alienação, o feti-
che da prática e a consciência de 
classe da categoria profissional. 

SERVIÇO SOCIAL: 
resistência e 
emancipação?

JOSÉ FERNANDO SIQUEIRA DA SILvA

280 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2034-9

Com esta obra de excelente nível – 
amplamente informada e fundamen-
tada, ademais de corajosa, instigante 
e polêmica –, José Fernando Siqueira 
da Silva, que há alguns anos era uma 
promessa entre os jovens pesquisa-
dores do Serviço Social brasileiro, 
afirma-se como destacado protago-
nista em nosso cenário acadêmico e 
profissional.

SERVIÇO SOCIAL E  
A ORGANIZAÇÃO  
DA CULTURA: perfis 
pedagógicos da prática 
profissional 

MARINA MACIEL ABREU 

240 págs.   4ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0895-8

Tratando a cultura como modo ou sis-
tema de vida, maneira de pensar e agir 
sob a hegemonia de uma classe, o livro 
destaca perfis pedagógicos da prática 
do assistente social ao longo da traje-
tória profissional na sociedade. 

SERVIÇO SOCIAL E  
A PSICOLOGIA  
NO JUDICIÁRIO (O): 
construindo saberes, 
conquistando direitos

EUNICE T. FávERO, MAGDA JORGE 
R. MELãO E MARIA RAChEL TOLOSA 
JORGE (ORGS.)

Prefácio de Marilda v. Iamamoto e 
Dayse César F. Bernardi

Coedição AASPTJ-SP

244 págs.   4ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1123-1

Este livro mostra a realidade de traba-
lho do assistente social e do psicólo-
go no Poder Judiciário. Trata-se de 
pesquisa inédita e reveladora do per-
fil desses profissionais.

SERVIÇO SOCIAL E ARTE: 
juventudes e direitos 
humanos em cena

GIOvANE ANTONIO SChERER

192 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2061-5

O autor apresenta, além de um denso 
debate sobre a realidade da juventude 
brasileira e o diálogo com os direitos 
humanos, um estudo efetivado com 
primor e criatividade, fundamentado 
no referencial dialético crítico.  Além 
do vigor teórico e das contribuições 
significativas aportadas sobre o tema 
das juventudes e seus direitos, mos-
tra a potencialidade da arte para a 
construção do conhecimento e como 
estratégia mediadora de reflexões.

SERVIÇO SOCIAL E ÉTICA: 
convite a uma nova 
práxis

DILSÉA A. BONETTI, MARLISE 
vINAGRE, MIONE A. SALES E 
vALÉRIA M. M. GONELLI (ORGS.)

Coedição CFESS

280 págs.   13ª edição (2012)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1921-3

Reunindo as principais conferências e 
comunicações apresentadas durante 
o processo de discussão que subsi-
diou a elaboração do Código de Ética 
de 1993, este livro renova o interesse 
pela ética profissional tanto na área de 
ensino como nos locais de trabalho.
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SERVIÇO SOCIAL, ÉTICA E 
SAÚDE: reflexões para  
o exercício profissional

MAURíLIO CASTRO DE MATOS

168 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2110-0

O autor tem como preocupação cen-
tral o desvelamento da realidade e 
seus impactos nos serviços de saú-
de, visando defender uma adesão crí-
tica e consciente pelos profissionais 
de Serviço Social aos projetos Ético-
-Político e da Reforma Sanitária. A lei-
tura deste livro chega em um momen-
to conjuntural importante em face 
das manifestações de massa por mu-
danças estruturais.

SERVIÇO SOCIAL E 
FILOSOFIA: das origens  
a Araxá

ANTONIO GERALDO DE AGUIAR

208 págs. 6ª edição (2011)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1769-1

Ao analisar o Documento de Araxá, o 
autor explica com clareza o quadro de 
referência geral de ação do Serviço 
Social ao longo do seu desenvolvi-
mento no Brasil. 

SERVIÇO SOCIAL E 
INTERDISCIPLINARIDADE: 
dos fundamentos 
filosóficos à prática 
interdisciplinar no 
ensino, pesquisa e 
extensão

JEANETE L. MARTINS DE Sá (ORG.)

96 págs.   8ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0197-5

A perspectiva de trabalho interdisci-
plinar é vista como exigência intrínse-
ca do próprio saber, como caminho 
novo para uma exploração mais rica 
dos problemas da análise e da inter-
venção social.

SERVIÇO SOCIAL E  
MEIO AMBIENTE 

J. ANDRÉS DOMíNGUEZ GóMEZ, 
OCTAvIO váZQUEZ AGUADO E 
ALEJANDRO GAONA PÉREZ (ORGS.)

136 págs.   4ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1102-6

Apesar dos inúmeros avanços conse-
guidos, ainda é muito comum a ne-
cessidade de se explicitar que o eco-
lógico não exclui nem ignora o social.

SERVIÇO SOCIAL  
EM TEMPO DE CAPITAL 
FETICHE: capital 
financeiro, trabalho  
e questão social

MARILDA vILLELA IAMAMOTO

496 págs. 7ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1345-7

Este livro traz uma análise completa 
da profissão no processo de (re)pro-
dução das relações sociais no movi-
mento global do capital. 

SERVIÇO SOCIAL E O 
POPULAR (O): resgate 
teórico-metodológico  
do projeto profissional 
de ruptura

MARIA OZANIRA DA SILvA E SILvA 
(COORD.)

376 págs.    7ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1852-0

Este livro resgata a história mais re-
cente do Serviço Social tomando co-
mo marco a década de 1970. O per-
curso explicita o esforço de ruptura 
com a tradição conservadora que 
marca a emergência e institucionali-
zação do Serviço Social.
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SERVIÇO SOCIAL E 
REFORMA SANITÁRIA: 
lutas sociais e práticas 
profissionais

MARIA INêS SOUZA BRAvO

352 págs. 4ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1850-6

Este livro enfoca como a questão da 
saúde se inseriu no período que vai 
do golpe de 1964 à conclusão do que 
se convencionou chamar de “transi-
ção democrática”.

SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE: 
formação e trabalho 
profissional

ANA E. MOTA, MARIA INêS BRAvO, 
ROBERTA UChôA, vERA NOGUEIRA, 
REGINA MARSIGLIA, LUCIANO GOMES 
E MARLENE TEIXEIRA (ORGS.)

Apoio Ministério da Saúde, OPAS, 
OMS, Abepss

408 págs. 4ª edição (2009)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1266-5

Esta coletânea enfoca a política de 
saúde e também questões relaciona-
das a vários temas de importância ca-
pital nos dias de hoje, como: segurida-
de social, políticas sociais e democra-
tização do Estado. 

SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE 
MENTAL: uma análise 
institucional da prática

JOSÉ AUGUSTO BISNETO

224 págs. 3ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1313-6

Esta obra faz uma análise crítica da 
atuação dos assistentes sociais nas 
instituições psiquiátricas. Analisa as 
organizações de assistência psiquiá-
trica, desvelando os interesses econô-
micos e os conflitos ideológicos que 
atravessam as práticas institucionais. 

SERVIÇO SOCIAL NA 
CONTEMPORANEIDADE 
(O): trabalho e formação 
profissional

MARILDA vILLELA IAMAMOTO

328 págs.   23ª edição (2012)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0693-0

Este livro comporta uma nova e in-
quietante agenda de questões para o 
trabalho e para a formação profissio-
nal do assistente social. 

SERVIÇO SOCIAL NA ERA 
DOS SERVIÇOS (O)

URSULA M. S. KARSCh

184 págs.   5ª edição (2011)/ 
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0089-1

Uma obra que analisa a atividade pro-
fissional do assistente social numa 
realidade complexa e conflituosa, le-
vando-nos a conhecer meandros fas-
cinantes do dia a dia do Serviço Social 
e seus problemas.

SERVIÇO SOCIAL  
NA PREVIDÊNCIA (O): 
trajetória, projetos 
profissionais e saberes

LÉA BRAGA E MARIA DO SOCORRO 
REIS CABRAL (ORGS.)

Coedição CFESS

208 págs. 4ª edição (2011)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1323-5

A publicação é de leitura obrigatória 
para todos que desejam conhecer a 
trajetória, o significado e a impor-
tância da “Matriz Teórico-Metodoló-
gica do Serviço Social na Previdência 
Social”.

SERVIÇO SOCIAL  
NA REESTRUTURAÇÃO 
PRODUTIVA (O): espaços, 
programas e trabalho 
profissional

LúCIA M. B. FREIRE

272 págs.   3ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1663-2

O livro descreve as diferentes postu-
ras que percorrem vários estágios do 
conservadorismo até a sua ruptura 
crítica. 

SERVIÇO SOCIAL, 
POLÍTICA SOCIAL E 
TRABALHO: desafios  
e perspectivas para  
o século xxI

LúCIA MARIA DE B. FREIRE, SILENE 
DE MORAES FREIRE E ALBA TEREZA 
BARROSO DE CASTRO (ORGS.)

Coedição UERJ

304 págs. 3ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1260-3

A coletânea tem como objeto as 
transformações societárias que afe-
tam o conjunto da vida social e suas 
repercussões tanto no trabalho quan-
to na política social.
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SERVIÇO SOCIAL,  
PÓS-GRADUAÇÃO 
E PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO  
NO BRASIL

DENISE B. BIRChE DE CARvALhO E 
MARIA O. DA SILvA E SILvA (ORGS.)

144 págs.   1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1186-7

O livro revela os desafios na área do 
Serviço Social. Trata-se de um posicio-
namento analítico que mostra que te-
mos uma intelectualidade madura e 
constituída e práticas competentes 
nos espaços sócio-ocupacionais.

SERVIÇO SOCIAL, 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E 
TRABALHO

RENATO vELOSO

248 págs. 1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1736-3

Análise refinada sobre a importância 
do uso da Tecnologia da Informação 
(TI) nos processos de trabalho em que 
se inserem os assistentes socias. 

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO 
SOCIAL (OS): um estudo 
comparado entre Brasil 
e Portugal

EGLI MUNIZ 

312 págs.   1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1184-7

Este livro analisa a capacidade de res-
postas de governos e instituições a 
determinadas necessidades e de-
mandas da população em situação de 
vulnerabilidade por meio de serviços 
socioassistenciais. 

SÍNDROME DA ALIENAÇÃO 
PARENTAL: um novo tema 
nos juízos de família 

ANALICIA MARTINS DE SOUSA 

224 págs. 1ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2011)

ISBN 978-85-249-1625-0

O livro aborda questões na área de 
Psicologia Jurídica e tem como tema 
central uma discussão crítica sobre a 
denominada “Síndrome da Alienação 
Parental” (SAP).

SISTEMA ÚNICO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL NO 
BRASIL – SUAS (O): uma 
realidade em movimento

BERENICE ROJAS COUTO, MARIA 
CARMELITA YAZBEK, MARIA 
OZANIRA DA SILvA E SILvA E RAQUEL 
RAIChELIS (ORGS.)

Apoio Capes e CNPq

328 págs. 3ª edição rev. e atual. 
(2012)/ 
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1977-0

Este livro nos oferece uma perspectiva 
ampla e multifacetada do processo de 
implantação do SUAS, enriquecida pela 
densidade de saberes fecundados 
neste rigoroso trabalho intelectual. 

SOCIEDADE CIVIL E 
DEMOCRACIA: um debate 
necessário

MARIA LúCIA DURIGUETTO

240 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1292-4

O leitor encontrará neste trabalho 
uma abordagem do tema do ponto de 
visita crítico, o qual busca qualificar 
esse debate e colocar as ideias nos 
seus devidos lugares. 

SUPERVISÃO DE ESTÁGIO 
EM SERVIÇO SOCIAL: 
desafios para  
a formação e o exercício 
profissional

ALZIRA MARIA BAPTISTA LEWGOY

232 págs. 2ª edição (2010)/  
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1492-8

A obra introduz as exigências e os de-
safios contemporâneos que se im-
põem na formação em Serviço Social, 
destaca os discursos produzidos so-
bre o tema no Serviço Social e aponta 
o desafio contemporâneo que se im-
põe aos cursos a distância. 

SUPERVISÃO EM SERVIÇO 
SOCIAL: o supervisor, 
sua relação e seus 
papéis

MARTA A. FEITEM BURIOLLA

214 págs.   6ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0522-3

Nesta obra, a autora analisa o concei-
to de supervisão em Serviço Social de 
sua gênese até o momento atual, 
bem como o significado da relação 
entre supervisor e supervisionado. 
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TEORIA & CRÍTICA  
DOS DIREITOS SOCIAIS:  
o Estado Social e  
o Estado Democrático  
de Direito

CARLOS SIMõES

384 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2116-2

Esta obra interessa aos profissionais 
que atuam no campo dos direitos e 
políticas sociais, no setor estatal e 
privado, assim como aos estudiosos 
da teoria geral dos direitos fundamen-
tais. Expõe os conceitos gerais e es-
pecíficos dos direitos sociais, distin-
guindo-os das diversas formas e limi-
tes em que expressam suas particu-
laridades com rigor técnico.

TERCEIRO SETOR E 
QUESTÃO SOCIAL: crítica 
ao padrão emergente  
de intervenção social

CARLOS MONTAñO

288 págs.   6ª edição (2010)/  
3ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0820-0

Este livro visa problematizar o debate 
sobre o conceito de “terceiro setor”, 
caracterizando a origem setorializa-
dora desse termo que impede uma 
visão de totalidade.

TRABALHO BRUTO NO 
CANAVIAL: questão 
agrária, assistência e 
Serviço Social 

RAQUEL SANTOS SANT’ANA

232 págs. 1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1984-8

Este livro discute a relação capital tra-
balho na agroindústria canavieira e 
seus rebatimentos na ação do servi-
ço social. 

TRABALHO COM GRUPOS 
EM SERVIÇO SOCIAL (O): 
a dinâmica de grupo 
como estratégia para 
reflexão crítica

CARLOS FELIPE NUNES MOREIRA

152 págs. 1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2065-3

O trabalho do assistente social com 
grupos e as dinâmicas de grupo trata-
-se de instrumento e técnica profis-
sionais muito difundidos e ainda pou-
co estudados no Serviço Social. Neste 
livro o autor busca, após o resgate 
sócio-histórico desses elementos em 
nossa profissão, abordar como assis-
tentes sociais vêm atuando concreta-
mente com tais dimensões do exercí-
cio profissional em suas várias faces.

TRABALHO DA POLÍTICA 
(O): saúde e segurança 
dos trabalhadores

vICENTE DE PAULA FALEIROS 

360 págs. 2ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1609-0

Este livro contribui para o aprofunda-
mento do debate sobre a construção 
de políticas sociais no Brasil, pois to-
ma como período de análise seis dé-
cadas. Analisam-se os interesses em 
jogo quanto à saúde e segurança do 
trabalhador. 

TRABALHO E DESGASTE 
MENTAL: o direito de ser 
dono de si mesmo

EDITh SELIGMANN-SILvA

624 págs. 1ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1756-1

É marcante em todo o texto a postura 
da autora, indignada frente às injusti-
ças sociais advindas daquela domina-
ção, explicação primeira dos proces-
sos de adoecimento e sofrimento 
mental. Trata-se de leitura fascinante 
para os que buscam compreender as 
marcas do trabalho sobre os trabalha-
dores.
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TRABALHO E INDIVÍDUO 
SOCIAL

MARILDA vILLELA IAMAMOTO

296 págs.   5ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-0817-0

A autora coloca em evidência a cen-
tralidade do trabalho na vida dos indi-
víduos sociais na sociedade capitalis-
ta. O contexto é a “modernidade arcai-
ca” que peculariza o desigual desen-
volvimento histórico do país.

TRABALHO E POPULAÇÃO 
EM SITUAÇÃO DE RUA  
NO BRASIL

MARIA LUCIA LOPES DA SILvA

296 págs. 1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1499-7

A degradação do trabalho é compre-
endida pela autora como uma deter-
minação fundante na expansão da 
população em situação de rua, rom-
pendo, assim, com análises que sub-
jetivam sua causalidade. 

TRABALHO E 
PROLETARIADO 
NO CAPITALISMO 
CONTEMPORÂNEO

SERGIO LESSA

360 págs. 2ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1781-3

Este livro investiga um amplo panora-
ma da discussão internacional acerca 
do trabalho e das classes sociais, su-
as transformações e suas configura-
ções desde a década de 1960 até os 
dias de hoje.

TRABALHO E SEGURIDADE 
SOCIAL: percursos e 
dilemas

ELAINE R. BEhRING, MARIA 
hELENA TENóRIO DE ALMEIDA 
(ORGS.)

Coedição UERJ

256 págs. 2ª edição (2010)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1422-5

O diferencial deste livro é a pluralida-
de das abordagens e o desvelamento 
de questões presentes no cotidiano 
da política pública brasileira, como: a 
relação entre acumulação e vida ur-
bana, os novos contornos das políti-
cas da juventude etc.

TRABALHO, TERRITÓRIO, 
CULTURA: novos prismas 
para o debate das 
políticas públicas

ELAINE M. vENZON FRANCISCO E 
CARLA C. LIMA DE ALMEIDA (ORGS.)

Coedição UERJ

222 págs. 1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1346-4

A presente coletânea é fonte de deba-
tes, aproximando e diversificando o 
diálogo com base em temas relevan-
tes e atuais na sociedade brasileira. 

TRANSTORNO MENTAL E  
O CUIDADO NA FAMÍLIA

LUCIA ROSA

368 págs.   3ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0920-7

Este livro trata dos impactos do trans-
torno mental no grupo familiar, desta-
cando as exigências impostas no coti-
diano pelo provimento de cuidado do-
méstico ao portador de transtorno 
mental. 

UM ESTADO PARA  
A SOCIEDADE CIVIL: 
temas éticos e políticos 
da gestão democrática

MARCO AURÉLIO NOGUEIRA

264 págs.   3ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1652-6

O livro dedica-se a pensar a gestão 
democrática como atividade política, 
que não se esgota no administrativo, 
no manuseio de sistemas e recursos, 
mas se abre para a vida. 

VOLUNTARIADO:  
na contramão  
dos direitos sociais

JAIRO MELO ARAUJO

164 págs. 1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1423-2

Este livro é produto de uma pesquisa 
de um intelectual/trabalhador que 
resgata o papel fundamental da LBA e 
do voluntariado na política social bra-
sileira. 
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COLEÇãO 
BIBLIOTECA BáSICA DE 
SERvIÇO SOCIAL

A Biblioteca Básica pretende 
ser mais um dos suportes do 
fundamental projeto ético-
-político e profissional que 
vem sendo desenvolvido pelo 
Serviço Social brasileiro. Os 
volumes oferecerão aos leito-
res uma bibliografia comen-
tada, indicações de filmes, 
obras literárias, musicais etc. 
que expressem a realidade 
ali tratada e analisada.

vol. 1

ECONOMIA POLÍTICA:  
uma introdução crítica

JOSÉ PAULO NETTO E MARCELO 
BRAZ

272 págs. 8ª edição (2012)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1979-4

Os autores fornecem os elementos 
principais para o debate sobre as con-
dições de existência do capitalismo e, 
o que é mais importante, de sua supe-
ração, rumo a uma organização so-
cietária.

vol. 2

POLÍTICA SOCIAL: 
fundamentos e história

ELAINE ROSSETTI BEhRING E 
IvANETE BOSChETTI

216 págs. 9ª edição (2011)/  
4ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1259-7

Este livro traz a política social como ex-
pressão dos embates das lutas dos 
trabalhadores pelos direitos sociais 
universais de cidadania, que têm no 
Estado uma mediação fundamental. 

vol. 3

CURSO DE DIREITO 
DO SERVIÇO SOCIAL 
(acompanha CD)

CARLOS SIMõES 

592 págs.  6ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-2001-1

Esta obra expõe uma análise abran-
gente dos principais conceitos jurídi-
cos sobre a assistência social e suas 
relações com o serviço social.

vol. 4

ÉTICA: fundamentos 
sócio-históricos

MARIA LUCIA S. BARROCO

248 págs.  3ª edição (2010)/  
3ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1426-3

Ética! Insistir, persistir, resistir; não 
deixar de dar tratamento agudo e fun-
do a tema crucial para existirmos 
mais juntos e na melhor partilha.

vol. 5

ESTADO, CLASSE E 
MOVIMENTO SOCIAL

CARLOS MONTAñO E MARIA LúCIA 
DURIGUETTO

384 págs. 3ª edição (2011)/  
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1857-5

Os conceitos de Estado, classe e mo-
vimentos sociais estão entre os mais 
controversos no campo do pensa-
mento social. Os autores deste livro 
deixam claro o ponto de vista teórico 
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que adotam no tratamento desses 
conceitos: o marxismo.  

vol. 6

QUESTÃO SOCIAL”: 
particularidades  
no Brasil

JOSIANE SOARES SANTOS

272 págs. 1ª edição (2012)/  
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1946-6

Este livro mergulha nos fundamentos 
da crítica da economia política tratan-
do a “questão social” como parte da 
dinâmica capitalista e das lutas so-
ciais contra a exploração do trabalho. 

COLEÇãO 
BIBLIOTECA 
LATINOAMERICANA DE 
SERvICIO SOCIAL 

La colección tiene por objeti-
vo trabajar los fundamentos 
de la profesión y las reflexio-
nes que permitan una clara 
comprensión del Servicio So-
cial en la transición al siglo 
XXI, dentro del actual proce-
so de transformación social. 
Publica ensayos desde una 
perspectiva crítica y progre-
sista, que representen lo que 
de mejor se produce en 
nuestra profesión (y fuera 
de ella).

vol. 1

CAPITALISMO 
MONOPOLISTA Y SERVICIO 
SOCIAL

JOSÉ PAULO NETTO

200 págs.   2ª edição (2002)

ISBN 85-249-0655-3

El autor expone el resultado de sus in-
vestigaciones acerca de la génesis 
histórico-social de la profesión y ex-
plora de forma original las conexiones 
entre el trabajo social y el conjunto de 
problemas sociopolíticos y económi-
cos que surgen con el capitalismo 
monopolista. 

vol. 2

SERVICIO SOCIAL Y 
DIVISIÓN DEL TRABAJO 

MARILDA vILLELA IAMAMOTO

264 págs.   2ª edição (2001)

ISBN 85-249-0656-1

Al buscar la génesis del servicio so-
cial dentro de la división social y téc-
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el ethos de ruptura presentes en su 
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TERCER SECTOR Y 
CUESTIÓN SOCIAL: crítica 
al patrón emergente de 
intervención social

CARLOS MONTAñO

376 págs. 1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1175-1

Este libro cuestiona el debate sobre el 
concepto de “Tercer Sector”, caracte-
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no, que impide una visión de totalidad 
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sus determinaciones 
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racionalidades
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264 págs. 1ª edição (2007)
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Para Guerra, comprender la “instru-
mentalidad del Servicio Social” equi-
vale a comprender el papel social y la 
funcionalidad de nuestra profesión 
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y movimientos
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Esta obra contribuye con la formación 
profesional, con el conocimiento críti-
co de la realidad actual que enmarca 
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en los procesos de intervención pro-
fesional.

REvISTA 
SERvIÇO SOCIAL & SOCIEDADE

hoje a revista é uma referên-
cia nacional e internacional, 
com o objetivo de levar aos 
profissionais da categoria e 
áreas afins as últimas infor-
mações sobre os mais diver-
sos temas ligados à realidade 
social, política e econômica.
São mais de 30 anos ininter-
ruptos no mundo do Serviço 
Social. 

Periodicidade: Trimestral

Assine on-line:  
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