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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 inovações que têm sido desenvolvidas por nossa equipe, buscando 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 Ciências Ambientais, nas Ciências da Linguagem, nas Ciências
Sociais, na Educação, na Fonoaudiologia, na Literatura Infantil e Juvenil, na Psicologia e no Serviço Social.

APRESENTAÇÃO
Para além dessas áreas, nosso Catálogo revela um percurso editorial comprometido com os Direitos Humanos, razão
pela qual esse tema é também merecedor de grande destaque 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 pesquisas, de seus estudos e de seus projetos, perguntas e respostas 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 emancipação social, o portador das questões essenciais que se tornaram bens culturais da humanidade, sem distinções.
Por tudo isso, este Catálogo confirma que Cortez Editora é
comprometida com a educação. Os títulos aqui, à disposição do leitor, a todos convidam ao universo maravilhoso da
pesquisa e da leitura.
Boa consulta.

LANÇAMENTOS

LANÇAMENTOS
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CIÊNCIAS DA LINGUAGEM

ANÁLISE LINGUÍSTICA:
afinal, a que se refere?
AMBIENTES DIGITAIS:
reflexões teóricas e
práticas

LANÇAMENTOS
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MARIA AUXILIADORA BEZERRA e
MARIA AUGUSTA REINALDO
Coleção Leituras Introdutórias
em Linguagem

DENISE BÉRTOLI BRAGA

96 págs.

Coleção Trabalhando com...
na escola vol. 6

ISBN 978-85-249-2006-6

152 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2011-0

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

1ª edição (2013)

A obra apresenta de maneira didática,
com argumentos consistentes e farta
exemplificação, o que significa o termo “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

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 análises de diversas línguas, o autor propõe modelos de mapeamentos cognitivos 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.

Coleção Trabalhando com... na
escola vol. 7

NO PRELO
As discussões teóricas e as propostas de atividades sobre questões relativas ao ensino de leitura e produção de textos, associadas aos processos referenciais, à intertextualidade e
à argumentação, colaboram para repensar o ensino, enfatizando a abordagem textual-discursiva.

INTRODUÇÃO
À HISTORIOGRAFIA
DA LINGUÍSTICA

120 págs.

CIÊNCIAS SOCIAIS

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2132-2

O livro aborda as perspectivas historiográficas de tratamento dos estudos sobre a linguagem. Considera diretrizes 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 portuguesa é um grande desafio. A Linguística Moderna do século XX dedicou-se a descrever e explicar as línguas, muitas vezes, sem o auxílio da
história. No entanto, na década de
1980 renasce o interesse pela Etimologia, pela Linguística Diacrônica
e pela Filologia.

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

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

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 revistas 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.

DOUTRINA DE
SEGURANÇA NACIONAL E
O “MILAGRE ECONÔMICO”
(1969/1973) (A)
CARLOS GIANNAZI
216 págs.

1ª edição (2013)

LANÇAMENTOS

Ronaldo de Oliveira Batista

ISBN 978-85-249-2035-6

DIREITOS HUMANOS,
DEMOCRACIA E
DESENVOLVIMENTO
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 referenciação, à forma como os indiví
duos usam as palavras e expressões
para nomear os elementos e processos de seu entorno sociocultural.

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 Boaventura de Sousa Santos abre perspectivas e horizontes inéditos para a
compreensão de nosso presente.” O
texto de Boaventura é a versão revista

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 apresenta uma contribuição significativa para
aqueles que querem aprofundar os conhecimentos sobre essa parte da história do país, ao colocar em relevo a
Doutrina de Segurança Nacional.
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Nesta obra, o autor centra-se nas dificuldades e contradições enfrentadas
pelos direitos humanos quando confrontados com movimentos que reivindicam presença da religião na esfera pública. Propõe uma aliança entre as diferentes teologias da libertação existentes em diferentes reli
giões e concepções contra-hegemônicas de direitos humanos.

EDUCAÇÃO

IMPERIALISMO GLOBAL
(O): teorias e consensos
AFETIVIDADE
E LETRAMENTO
NA EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS – EJA

FLÁVIO BEZERRA DE FARIAS
Nova Coleção Questões da Nossa
Época vol. 48
128 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2019-6

LANÇAMENTOS

Este livro critica as teorias do imperialismo global na sua configuração
atual. Aborda esta experiência tanto
para orientar a práxis de resistência,
quanto para encontrar uma alternativa àquela configuração socioeconômica opressora, como uma totalidade concreta.

Sérgio Antônio da Silva Leite
(org.)

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
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Este livro objetiva contribuir para a
construção do campo de estudo da
Sociologia dos Movimentos Sociais.
Focaliza as práticas e ações coletivas de determinados movimentos
sociais capturando a natureza do associativismo civil e seu significado
em termos de processos de mudanças sociais.

232 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2021-9

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

SE DEUS FOSSE UM
ATIVISTA DOS DIREITOS
HUMANOS
BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS
168 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2062-2

ALUNO INCLUÍDO NA
EDUCAÇÃO BÁSICA (O):
avaliação e permanência

MARCOS CEZAR DE FREITAS

ILIANA PAULO, MARCELO ANDRADE,
MARIA DA CONSOLAÇÃO LUCINDA,
SUSANA SACAVINO, VERA MARIA
CANDAU E VIVIANE AMORIM

Coleção Educação & Saúde vol. 9
120 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2016-5

Coleção Docência em Formação –
Série Saberes Pedagógicos

O livro aborda os processos de inclusão que estão em andamento na
educação básica. Apresenta uma visão crítica do processo levando em
consideração o ponto de vista do aluno incluído.

232 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2117-9

DE CRIANÇAS A ALUNOS:
a transição da Educação
Infantil para o Ensino
Fundamental
Flávia Miller Naethe Motta
192 págs.

O livro pretende analisar as principais
dimensões e implicações da integração da perspectiva da educação em
Direitos Humanos nos processos de
formação inicial e continuada de professores. Apresenta aspectos teórico-metodológicos desta temática e
assinala desafios atuais que os educadores estão chamados a enfrentar.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2135-3

LANÇAMENTOS

DA RELAÇÃO COM
O SABER ÀS PRÁTICAS
EDUCATIVAS

O livro aborda o cenário atual de reorganização da educação básica e os
processos que se instituíram na passagem da educação infantil para os
primeiros anos da educação fundamental, analisando a dinâmica de
adaptação da criança em questão.

BERNARD CHARLOT
Coleção Docência em Formação –
Série Saberes Pedagógicos
288 págs.

EDUCAÇÃO SUPERIOR:
espaço de formação
em Direitos Humanos

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 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.

Aida Maria Monteiro Silva (Org.)
Coleção Educação em Direitos
Humanos vol. 5
240 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2057-8

EDUCAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS E FORMAÇÃO
DE PROFESSORES(AS)

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, contemplando a diversidade como categoria de respeito às diferenças nas
suas múltiplas dimensões.
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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

FILOSOFIA NO ENSINO
MÉDIO
ANTÔNIO JOAQUIM SEVERINO
no prelo

LANÇAMENTOS
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Este livro apresenta uma proposta
educativa, direcionada para os estudantes do Ensino Médio e compromissada com a tarefa fundamental da
formação integral de sua personalidade. Formação vista como a irrenunciável vontade utópica de lhes explicitar pedagogicamente o sentido de
sua existência, subsidiando-os na
compreensão do lugar que eles ocupam na realidade histórica de seu
mundo.

INCLUSÃO EDUCACIONAL
DE ALUNOS COM
SURDEZ: concepção
e alfabetização
Ensino Fundamental –
1º Ciclo

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)

A partir das brincadeiras de antigamente, 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 memórias afetivas da infância, a libertar-se
das amarras sociais que lhe são impostas e a despertar a criança interior
que todos nós temos.

ISBN 978-85-249-2029-5

Neste livro, a autora, em parceria com
diversos pesquisadores, reúne artigos que debatem questões como a
consciência fonológica, o processo
de conceituação das crianças, o sentido do conhecimento ortográfico e as
importantes novidades que a era digital traz para a escrita.

LINGUAGENS E CULTURAS
INFANTIS

MÁRCIA HONORA

ADRIANA FRIEDMANN

NO PRELO

184 págs.

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

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2131-5

O livro apresenta manifestações multiculturais de crianças e grupos infantis a partir de brincadeiras, expressões plásticas, imagens, narrativas
etc. Tomando como referência a Antropologia da Infância, é feita uma incursão reflexiva e sensível aos universos expressivos das crianças.

CLAUDEMIR BELINTANE
224 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2030-1

Este livro retoma o campo do letramento e da alfabetização, enfatizando a importância da função poética e
das habilidades linguageiras orais no
ensino da escrita, sobretudo na transição entre Educação Infantil e Ensino Fundamental.

BERNARD CHARLOT
Coleção Docência em Formação –
Série Saberes Pedagógicos
416 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2079-0

PEDAGOGIA NARRATIVA
IVOR GOODSON
Tradução de Kristina Michelle
Speakes

No Prelo
Texto aborda a importância das narrativas de situações concretas no processo de formação pedagógica e de
estruturação de repertórios educacionais inovadores.

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

Solange Gois DE SOUZA e Raquel
DA SILVA Rocha
136 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2053-0

PERCEBER DE QUEM
ESTÁ NA ESCOLA SEM
DISPOR DA VISÃO (O)
Elcie F. Salzano Masini
Coleção Educação & Saúde vol. 10
144 págs.

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

PRÁTICAS DE
ALFABETIZAÇÃO
NA EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS

LANÇAMENTOS

MISTIFICAÇÃO
PEDAGÓGICA (A):
realidades sociais e
processos ideológicos
na teoria da educação

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

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, informações de autoridades no assun-

Este livro é inspirado na experiência
acumulada em processos de formação de educadores na alfabetização
de jovens e adultos que por diferentes motivos não puderam se alfabetizar na idade certa. O objetivo é respaldar educadores colocando-os de
encontro com diversas situações do
dia a dia das sala de alfabetização.
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Biblioteca Básica
dE Alfabetização
e Letramento – BBAL

PROJETOS
BEM-SUCEDIDOS DE
EDUCAÇÃO EM VALORES
MARIA SUZANA DE STEFANO
MENIN, PATRICIA UNGER RAPHAEL
BATAGLIA E JULIANA APARECIDA
MATIAS ZECHI (ORGS.)
280 págs.

LANÇAMENTOS
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1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2130-8

O livro aborda experiências educacionais levadas a efeito em escolas públicas 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 ciência da Psicomotricidade, com a intenção de sintetizar em uma única
obra importantes conteúdos da psicomotricidade 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.

O objetivo primeiro da Biblioteca Básica de Alfabetização
e Letramento é oferecer aos
professores dos anos iniciais
da educação básica, especialmente os que trabalham
com crianças de seis a oito
anos de idade, um ponto de
referência em seu catálogo.
Por ponto de referência entendemos uma Biblioteca Básica identificada com a alfabetização e o letramento em
suas múltiplas faces, que
ofereça subsídios concretos
para o leitor refletir criticamente, mas tomando como
ponto de partida a necessidade básica de compreender o
que é e como se faz.
Para além da dimensão operacional e metodológica, característica fundamental da
Biblioteca Básica de Alfabetização e Letramento, esse
ponto de referência será também constituído por títulos
de natureza mais reflexiva
sobre outras questões que
permeiam as práticas de alfabetização e os diversos letramentos, como por exemplo a
alfabetização matemática,
científica e tecnológica.

184 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2114-8

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 literário para crianças em processo de alfabetização, os autores traçam considerações sobre a especificidade do
texto literário e da literatura infantil e,
consequentemente, do letramento literário e da riqueza dos diálogos entre gêneros do discurso presentes
nas obras; apresentam a trajetória da
literatura infantil (da gênese aos tempos atuais), destacando nas atividades propostas a reinvenção da linguagem na constituição dos universos
lúdicos e oníricos de contos e poemas destinados a crianças.

No livro os autores se propõem a contribuir com a formação e com as práticas do professor no que tange ao processo de alfabetização e às práticas
de letramento com gêneros da oratura (provérbios e fábulas; parlendas e
cantigas; mitos e adivinhas; lendas e
contos tradicionais). Para tanto, conceitua o termo oratura destacando a
importância do respeito à fala do aluno no processo de alfabetização e letramento visando à constituição de
sua cidadania; aborda os aspectos lúdicos concernentes a alguns gêneros
da oratura como pontos favoráveis ao
seu uso nos processos de alfabetização e letramento.

Na trilha da gramática:
conhecimento linguístico
na alfabetização
e letramento
Luiz Carlos Travaglia
328 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2112-4

Alfabetizar letrando
na biblioteca escolar
Fabiano Moraes, Eduardo
Valadares e Marcela
Mendonça Amorim
176 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2113-1

Alfabetizar letrando
com a tradição oral

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

Neste livro, tomando por foco a proposta de alfabetizar letrando na biblioteca escolar e nas salas de leituras, os autores questionam a concepção de biblioteca como lugar de silêncio, defendendo-a como espaço crítico em que as diversas vozes se façam ouvir, propondo atividades com
poesia e canção; conceituam letramento informacional, respaldando a

A obra apresenta exemplos de práticas de análise linguística, com o objetivo de, desde cedo, levar os alunos a refletirem, de forma contextualizada e dinâmica, sobre a sua língua materna. Os vários tipos de reflexão linguística que serão incentivados 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.

LANÇAMENTOS

Lenice Gomes e Fabiano Moraes
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Alfabetização digital

PSICOLOGIA

SERVIÇO SOCIAL

PSICODIAGNÓSTICO
INTERVENTIVO: evolução
de uma prática

DESTRUIÇÃO EM MASSA:
geopolítica da fome

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

LANÇAMENTOS

Aspectos cognitivos
na alfabetização
e letramento
Maria Estela Campelo
No prelo

construindo
propostas de Leitura
para os anos iniciais
12

Clécio Bunzen
No prelo

JEAN ZIEGLER

SILVIA ANCONA-LOPEZ (Org.)

Tradução de José Paulo Netto

240 págs.

336 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2064-6

O psicodiagnóstico interventivo constitui-se hoje numa prática consolidada. Visa promover um maior envolvimento 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.

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 condenados da terra ou uma vigorosa denúncia do papel funesto desempenhado, em todo mundo, pelas corporações
transnacionais no agro. Trata-se de
uma obra rigorosa que demonstra o
caráter destrutivo do modelo de agricultura capitalista monopolista que está em curso em todo mundo e que, no
Brasil, chamamos de agronegócio.

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

EXPRESSÕES DA
POBREZA NO BRASIL:
análise a partir das
desigualdades regionais

192 págs.

1ª edição (2013)

de agravamento das desigualdades e
de precarização do trabalho.

ISBN 978-85-249-2060-8

Em razão do acentuado destaque obtido pelo gênero feminino na pesquisa de campo, maioria dentre provedores dos lares e respondentes dos
questionários, a autora antes de escrever 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. Dentre as aludidas entrevistas, Safira selecionou duas para constar deste texto, por retratarem de maneira mais
viva e contundente a problemática
das classes trabalhadoras e por representarem lições de autenticidade,
de coragem e de clamor por justiça
social.

TEONES FRANÇA
216 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2031-8

O livro trata centralmente das principais razões que teriam levado o chamado “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.

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 imperialismo global na sua configuração atual. Aborda esta experiência tanto para
orientar a práxis de resistência, quanto para encontrar uma alternativa à
configuração socioeconômica opressora, como uma totalidade concreta.

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 concepções que embasam a compreensão
deste fenômeno e suas implicações
para o Serviço Social. Sua preocupação não é apenas conceitual, mas
fundamentalmente chamar a atenção
para que as diferentes maneiras de
compreender a pobreza revelam comprometimentos políticos e perspectivas de classe distintas.

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 dominados e sujeitos de direitos dos serviços sociais. Aprofunda a discussão da
atuação profissional nas condições
de mercadorização capitalista global,

NOVO SINDICALISMO
NO BRASIL: histórico
de uma desconstrução

LANÇAMENTOS

SAFIRA BEZERRA AMMANN
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Maria Inês Souza Bravo
192 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2118-6

POLÍTICA EM GYÖRGY
LUKÁCS (A)

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

RANIERI CARLI

Giovane Antonio Scherer

Nova Coleção Questões da Nossa
Época vol. 49
112 págs.

192 págs.

ISBN 978-85-249-2024-0

LANÇAMENTOS
14

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2061-5

1ª edição (2013)

Este livro é uma análise da obra da maturidade do filósofo György Lukács,
especialmente no que diz respeito à
política. Apresenta uma polêmica entre as ideias defendidas por Lukács
em confronto com as de outros filósofos no que concerne às categorias
que perfazem a dialética interna da
política.

SERVIÇO SOCIAL E ARTE:
juventudes e direitos
humanos em cena

SERVIÇO SOCIAL:
resistência e
emancipação?

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 dialético crítico. Além do vigor teórico e das
contribuições significativas aportadas sobre o tema das juventudes e de
seus direitos, mostra a potencialidade do uso da arte para a construção
do conhecimento e como estratégias
mediadoras de reflexões.

JOSÉ FERNANDO SIQUEIRA DA SILVA
280 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2034-9

SAÚDE E SERVIÇO
SOCIAL NO CAPITALISMO:
fundamentos
sócio-históricos

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

SERVIÇO SOCIAL, ÉTICA E
SAÚDE: reflexões para
o exercício profissional

REVISTA SERVIÇO SOCIAL
& SOCIEDADE
– EXCLUSIVIDADE
AO ASSINANTE

Maurílio Castro de Matos
168 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2110-0

O autor tem como preocupação central o desvelamento da realidade e
seus impactos nos serviços de saúde, visando defender uma adesão crítica e consciente pelos profissionais
de Serviço Social aos projetos Ético-Político e da Reforma Sanitária. A leitura deste livro chega em um momento conjuntural importante em face
das manifestações de massa por mudanças estruturais.

Importante: Em uma política
de valorização ao assinante,
informamos que os números
lançados a partir de 2013
não serão comercializados
de forma avulsa.

TRABALHO COM GRUPOS
EM SERVIÇO SOCIAL (O):
a dinâmica de grupo
como estratégia para
reflexão crítica
Carlos Felipe Nunes Moreira
1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2065-3

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 fundamentais. Expõe os conceitos gerais e específicos dos direitos sociais, distinguindo-os das diversas formas e limites em que expressam suas particularidades com rigor técnico.

O trabalho do assistente social com
grupos e as dinâmicas de grupo trata-se de instrumento e técnica profissionais muito difundidos e ainda
pouco estudados no Serviço Social.
Neste livro o autor busca, após o resgate sócio-histórico desses elementos em nossa profissão, abordar como assistentes sociais vêm atuando
concretamente com tais dimensões
do exercício profissional em suas várias faces.

n. 113 (jan-mar/2013)
Proteção social
e espaços
sócio-ocupacionais
O tema da proteção social é retomado
neste número sob diferentes ângulos, num momento histórico de crise
do capitalismo presente de forma globalizada tanto nos países centrais como nos periféricos.

LANÇAMENTOS

152 págs.
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n. 114 (abr-jun/2013)
Demandas sociais.
Desafios profissionais

LANÇAMENTOS

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 estão presentes no exercício profissional cotidiano.
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n. 115 (jul-set/2013)
Especial: Área
Sociojurídica
Esta edição apresenta importantes reflexões sobre temas que permeiam o
cotidiano do Serviço Social na área sociojurídica. Doze anos após a Revista
n. 67 ter inaugurado a série de números especiais, o presente número revisita e avança no debate sobre questões que se colocam no âmbito da teoria e da prática cotidiana de uma área
que vem ampliando seus espaços sócio-ocupacionais nos anos recentes.

n. 116 (out-dez/2013)
Especial: Proteção Social
Este número apresenta um conjunto
de reflexões e análises acerca da Proteção 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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A Educação Ambiental é um processo participativo, na qual o educador
assume o papel de elemento central
no processo de ensino/aprendizagem sobre a importância da preservação dos recursos naturais e os
impactos sofridos com as mudanças ambientais.
A Cortez Editora, preocupada com a
conscientização ambiental e a preparação de novos agentes transformadores em todos os níveis de ensino, publica títulos com um enfoque humanístico e científico, interdisciplinar, das grandes questões
ecológico-ambientais.

LANÇAMENTOS

CIÊNCIAS
AMBIENTAIS
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ANTROPOLOGIA
ECOLÓGICA: um olhar
materialista sobre as
sociedades humanas

DISCURSOS
SUSTENTÁVEIS
Enrique Leff

Marcel Bursztyn (Org.)

296 págs.

Walter Neves

Coedição Unesco

ISBN 978-85-249-1649-6

Coleção Questões da Nossa Época
vol. 59

ESGOTADO

88 págs.

2ª edição (2002)

ISBN 85-249-0621-9

Este livro permite ao leitor acompanhar de perto a polêmica científica
instaurada pelas tendências da antropologia ecológica, um olhar materialista sobre as sociedades humanas,
geralmente desconhecida ou desconsiderada pela crítica fácil.

CIÊNCIAS AMBIENTAIS
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CIÊNCIA, ÉTICA E
SUSTENTABILIDADE:
desafios ao novo século

COMPLEXIDADE
AMBIENTAL (A)
Enrique Leff (Coord.)
Coedição Edifurb
344 págs.

ENRIQUE LEFF
136 págs.

1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1944-2

Esta obra apresenta uma análise crítica das concepções de ambiente a
que estamos habituados e traz um
novo conhecimento ambiental. O autor propõe itens para “irrigar” o que
ele chama de “a terra da epistemologia do meio ambiente”.

Esta obra afunda o olhar na intimidade da estratégia libertadora da Educação 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.

2ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-0976-4

Este livro abre um diálogo de saberes e fertiliza os processos de aprendizagem no campo social no qual se
configuram os sentidos da complexidade ambiental. Os textos decantam
reflexões e práticas da educação
ambiental.

DESENVOLVIMENTO E
NATUREZA: estudos
para uma sociedade
sustentável
AVENTURAS
DA EPISTEMOLOGIA
AMBIENTAL: da
articulação das ciências
ao diálogo de saberes

1ª edição (2010)

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 ecológica visando o combate por uma nova
civilização.

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 importância do ambiente natural para o ser humano, oferecem estudos e reflexões
acerca da construção de um modelo
ecologicamente são de sociedade –
de modo que se chegue a algo que represente uma forma sustentável, duradoura e responsável de progresso.

ECOPEDAGOGIA E
CIDADANIA PLANETÁRIA
Francisco Gutiérrez e Cruz
Prado
144 págs.

3ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2008-0

EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
a formação do sujeito
ecológico
Isabel Cristina de Moura
Carvalho
Coleção Docência em Formação
256 págs.

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 deslocamentos na vida cotidiana. Os protagonistas narram seus cotidianos, seus
limites e engajamento na construção
de uma sociedade justa, democrática
e sustentável.

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 construção social de uma prática político-pedagógica portadora de nova sensibilidade 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.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
utopia e praxis

5ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1717-2

Este livro trata da responsabilização
pelos riscos, danos e crimes ambientais, a ampliação dos canais de participação política e negociação pela
normatização coletiva do acesso, e
como a educação ambiental está lidando com essa realidade.

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 ambiente na escola e na universidade?
O autor pretende refletir sobre educação, cidadania, sustentabilidade
ambiental e desenvolvimento humano na pesquisa e no ensino de sua
disciplina.

EPISTEMOLOGIA
AMBIENTAL

CIÊNCIAS AMBIENTAIS

Dentro da dimensão pedagógica proposta, talvez seja mais conveniente
falar de uma pedagogia para a sociedade sustentável. Nesse sentido, as
diferenças culturais de cada povo,
etnia e a apropriação de suas relações ecológicas são a base da sustentabilidade.

Enrique Leff
240 págs.

5ª edição (2010)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0768-5

O autor reúne artigos recentes e inéditos. 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.

LIXO: cenários e desafios
Maurício Waldman

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 princípio básico a “intervenção cidadã”.

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 indispensável para todo cidadão atento para
novos caminhos e novas expectativas de mundo.

21

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 dignidade, em sociedades que se pautam
por princípios democráticos de organização do poder e que comprometem todos os cidadãos entre si, e em
tomadas de decisões que dizem respeito a nossas próprias vidas.

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 possibilidades que estão colocadas para, ao
pensar a realidade de modo complexo, defini-la como uma nova racionalidade e um espaço no qual se articulam natureza, técnica, cultura e
transformação social.

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 inovador que o ajudará a compreender a
educação ambiental crítica e emancipatória em seus compromissos com
as lutas populares, com as instituições públicas e com a transformação
radical das relações sociais que definem nosso modo de ser na natureza.

CIÊNCIAS AMBIENTAIS
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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.

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

RUMO À
ECOSSOCIOECONOMIA:
teoria e prática do
desenvolvimento
Ignacy Sachs

Maria das Graças e Silva

Paulo Freire Vieira (Org.)

256 págs.

ESGOTADO

1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1621-2

O trabalho discute a questão ambiental desde uma perspectiva histórica.
Conclui-se que “a sustentabilidade
ambiental” é promotora da “insustentabilidade social” em razão da sua subordinação à lógica da acumulação
capitalista.

SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL, CONSUMO E
CIDADANIA

TRAJETÓRIA E
FUNDAMENTOS DA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Carlos FREDERICO Loureiro,
Philippe P. Layrargues e
Ronaldo S. DE Castro (orgs.)

Fátima Portilho

Carlos Frederico B. Loureiro

256 págs.

168 págs.

184 págs.

ISBN 978-85-249-1154-5

7ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1874-2

Neste cenário de globalização econômica e de fragmentação da vida social, exige-se uma prática educativa e
ambientalista que se contraponha ao
reducionismo pragmático, tecnológico ou comportamental que se inscreve em atividades autoproclamadas de
Educação Ambiental.

2ª edição (2010)/
2ª reimp. (2013)

Intensificou-se a percepção do impacto ambiental dos padrões de consumo das sociedades. Essa maneira
de perceber a questão ambiental
coincide e pode ser explicada pela
tendência, na teoria social contemporânea, de considerar a cultura de consumo como central para a análise das
sociedades.

4ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1876-6

Esta obra resgata conceitos estruturantes das pedagogias críticas e
emancipatórias, esclarecendo os pontos centrais da educação ambiental
que busca de modo indissociável a
transformação das condições objetivas e subjetivas de existência.

CIÊNCIAS AMBIENTAIS

SOCIEDADE E MEIO
AMBIENTE: a educação
ambiental em debate
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A área contempla obras e coleções
que tematizam a natureza e a complexidade da linguagem humana,
considerando o instrumental desenvolvido pela Linguística, pela Semiótica, pela Linguística Aplicada e pelos
Estudos Literários.
As publicações são voltadas para estudantes e professores de graduação e de pós-graduação das áreas de
Letras, de Educação e de Ciências da
Saúde.

LANÇAMENTOS

CIÊNCIAS da
linguagem
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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 metodologia da alfabetização de crianças e
adultos com base na Sociologia e na
Linguística, associando aos passos
do Método Paulo Freire atividades didáticas dos níveis pressilábico, silábico e alfabético.

CIÊNCIAS DA LINGUAGEM
26

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 quantidade de notas para oferecer ao leitor
um máximo de informação acerca da
realidade dos textos da mídia e fornecer novos exemplos ou adaptar aqueles 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 Ciências 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 argumentatividade em Língua Portuguesa.
Embora se inscreva e defina explicitamente no contexto da semântica argumentativa ou macrossintaxe do
discurso, traz importantes contribuições para o ensino da língua e a compreensão 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 linguagem humana na construção que o homem faz de seu mundo. Com base em
análises de diversas línguas, o autor
propõe modelos de mapeamentos
cognitivos dos elementos do universo dos indivíduos (nomes) e das
ações-eventos (verbos). O livro destina-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 literatura a crianças analfabetas. Mostra
também de que modo situações de
exploração visual de textos desconhecidos propiciam a construção do código gráfico e constituem o alicerce da
formação de leitores autônomos.

Luiz Antônio Marcuschi
136 págs.

10ª edição (2010)/
2ª reimp. (2013)

DESVENDANDO OS
SEGREDOS DO TEXTO
Ingedore G. Villaça Koch

Lílian C. Passarelli

Altamente recomendável pela FNLIJ
2002

224 págs.

168 págs.

ISBN 85-249-1072-0

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 tratamento das estratégias realizadas na passagem do texto falado para o texto
escrito.

ENSINANDO A ESCRITA:
o processual e o lúdico

7ª edição (2011)/
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0837-8

Nesta obra são examinadas as atividades de referenciação e as estratégias de progressão textual, bem como os processos inferenciais envolvidos no processamento dos diferentes
tipos de anáfora; os recursos de progressão, de progressão e continuidade tópica e o funcionamento dos articuladores textuais.

4ª edição rev. e ampl.
(2004)

Este livro traz uma proposta de ensino-aprendizagem de redação já testada em escolas, conciliando o lúdico, a
interação construtiva e a perspectiva
teórica da escrita como processo.

DISCURSO DA VIOLÊNCIA
(O): as marcas da
oralidade no jornalismo
popular
Ana Rosa Ferreira Dias
184 págs.

DESCOBERTA DA LÍNGUA
ESCRITA (A)
ÉLIE BAJARD
128 págs.

1ª edição (2012)

3ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-0956-6

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

ISBN 978-85-249-2000-4

Encontramos no reconhecido educador Élie Bajard o parceiro ideal para
um desafio do tamanho da nossa história. Sempre enxergamos que o ato
de aprender se dava também no cotidiano, e não somente dentro de sala
de aula. Por isso, acreditamos que todo lugar é um espaço educacional e
que todas as situações são momentos de aprender.

DISCURSO E LEITURA
Eni Pulcinelli Orlandi
160 págs.

9ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1883-4

Nesta coletânea emerge uma reflexão crítica sobre a leitura segundo a
teoria da análise do discurso, realizando uma leitura das diversas relações que permeiam o processo social
de produção da linguagem.

ENSINO E CORREÇÃO
NA PRODUÇÃO DE TEXTOS
ESCOLARES

CIÊNCIAS DA LINGUAGEM

DA FALA PARA A ESCRITA:
atividades
de retextualização

LÍLIAN MARIA GHIURO PASSARELLI
304 págs.

1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1885-8

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

GÊNERO, AGÊNCIA E
ESCRITA

Guaraciaba Micheletti (Org.)

Charles Bazerman

Luiz Carlos Travaglia

176 págs.

Judith Chambliss Hoffnagel e Angela
Paiva Dionísio (Orgs.)

240 págs.

1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1436-2

Um livro essencial para o entendimento da questão do vínculo da
enunciação com os gêneros discursivos. Apresenta análises fundamentais sobre diversos gêneros discursivos, como o publicitário, o ensaio jornalístico e a história em quadrinhos.

ESCRITA, GÊNERO E
INTERAÇÃO SOCIAL

144 págs.

2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1248-1

O autor procura meios para levar o ensino de gênero para além de um exercício de formas e a asserção mortal
da tradição e autoridade para um expressivo de ações significativas, para
que os alunos se tornem comprometidos com sua escrita.

CIÊNCIAS DA LINGUAGEM

Judith Chambliss Hoffnagel e Ângela
Paiva Dionísio (Orgs.)
216 págs.

ISBN 978-85-249-1681-6

Este livro contribui para que o professor realize um ensino plural que possibilite aos alunos a aquisição e/ou o
desenvolvimento de diversos conhecimentos e habilidades linguísticos
que lhe deem condições de trabalhar
com a língua e utilizá-la nas mais variadas situações.

Luiz Carlos Travaglia

1ª edição (2007)

248 págs.

ISBN 978-85-249-1310-5

É uma experiência ainda mais recompensadora ver como cada incremento
em nosso conhecimento sobre a escrita oferece mais profundidade a
nosso ensino e fornece apoio aos indivíduos à medida que se tornam escritores e participantes mais completos no mundo.

ESCRITA INFANTIL (A)

GÊNEROS TEXTUAIS,
TIPIFICAÇÃO E INTERAÇÃO
Charles Bazerman
Angela Paiva Dionísio e Judith
Chambliss Hoffnagel (Orgs.)

208 págs.

176 págs.

ISBN 978-85-249-1430-0

Este livro investiga os processos de
apropriação da linguagem escrita.
Trata-se de uma importante referência para psicólogos, professores alfabetizadores e estudiosos da linguagem que se interessam pelos
processos de apropriação da escrita
pelas crianças.

14ª edição (2009)/
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0982-5

Cláudia Maria Mendes Gontijo
1ª edição (2008)

5ª edição (2011)

GRAMÁTICA E INTERAÇÃO:
uma proposta para
o ensino de gramática

Charles Bazerman
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GRAMÁTICA: ensino
plural

4ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1105-7

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

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 avaliação 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 modificações promovidas nas atividades
linguístico-cognitivas dos usuários
com base nas inovações tecnológicas e como essas mudanças afetam o
processo ensino/aprendizagem da
língua na escola e fora dela.

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 ciclos e disciplinas: a natureza da linguagem 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 (escrevemos) ou ouvimos (lemos).

Ronaldo de Oliveira Batista
120 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2132-2

O livro aborda as perspectivas historiográficas de tratamento dos estudos 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 principais que definem a disciplina e área
de pesquisa.

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 resultado de análises de situações reais de
trabalho desenvolvidas por pesquisadores provenientes de diferentes
áreas do saber.

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 interessante e muito produtivo com as discussões teóricas que vêm sendo empreendidas sobre a questão da radical constituição do fenômeno linguístico na/pela prática social.

LINGUÍSTICA APLICADA AO
PORTUGUÊS: morfologia
Maria Cecília P. DE Souza-e-Silva
e Ingedore Villaça Koch
112 págs.

LÍNGUA E CONHECIMENTO
LINGUÍSTICO: para
uma história das ideias
no Brasil
Eni PUCCINELLI Orlandi
360 págs.

2ª edição (2013)

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 Mattoso Câmara Jr.

ISBN 978-85-249-1987-9

INTRODUÇÃO
À HISTORIOGRAFIA
DA LINGUÍSTICA

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.

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

CIÊNCIAS DA LINGUAGEM

INTERTEXTO ESCOLAR
(O): sobre leitura, aula
e redação
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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

CIÊNCIAS DA LINGUAGEM

Um livro de celebração dos 25 anos de
pesquisa do GT de Linguística de Texto
e Análise da Conversação e de homenagem a Marcuschi. Apresenta análises de interações e de textos das principais categorias analíticas com as
quais os pesquisadores vêm trabalhando ao longo desse período.

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/discurso com base nas análises rigorosas dos vários posicionamentos teóricos 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 adequadas para entender a presença do
ensaio como gênero textual predominante no pré-modernismo e no modernismo.
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MORFOLOGIA HISTÓRICA
Mário Eduardo Viaro (Org.)
NO PRELO

Conhecer o passado da língua portuguesa é um grande desafio. A Linguística Moderna do século XX dedicou-se a descrever e explicar as línguas, muitas vezes, sem o auxílio da
história. No entanto, na década de
1980 renasce o interesse pela Etimologia, 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.

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 publicadas em diversos idiomas. Evidencia
os problemas oriundos do estudo das
propriedades do texto e descreve vários modelos de gramáticas textuais.

1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1241-3

O autor demonstra como a linguagem
verbal continua desempenhando papel determinante nos processos que
resultarão na construção de muitos
dos produtos visuais que nos cercam:
televisão, rádio, jornal, internet etc.

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

Edwiges Maria Morato (org.)

232 págs.

280 págs.

1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1124-7

REFERENCIAÇÃO:
teoria e prática
MÔNICA MAGALHÃES CAVALCANTE
E SILVANA MARIA CALIXTO DE LIMA
(ORGS.)

O conto oral adiciona novos sentidos
em sua transmissão graças à articulação com os diversos tipos de mensagens. Os novos contadores de história se servem da oralidade como
uma nova possibilidade para existir
em meio à confluência de instrumentos e de linguagens.

1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1608-3

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

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2009-7

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

REINVENÇÃO DA
CATEDRAL: língua,
literatura, comunicação,
novas tecnologias,
políticas de ensino
Ligia Chiappini
336 págs.

TEXTO E COERÊNCIA
SEGREDOS DA
ALFABETIZAÇÃO (OS)
Maria Fernandes
232 págs.

2ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1403-4

1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1119-4

Este livro documenta as lutas empreendidas desde os tempos da ditadura
militar, para construir um intercâmbio profícuo entre universidade e escola pública, atuando em projetos de
equipe para a formação continuada
dos professores de literatura e comunicações.

Este livro fundamenta-se em discussões e pesquisas que direcionam para um trabalho de construção da linguagem. Tem como objetivo o letramento, isto é, desenvolver vivências
de leitura e escrita de diferentes gêneros textuais e reflexão sobre o funcionamento do sistema linguístico.

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

256 págs.

SEMIOLOGIA DAS AFASIAS
(A): perspectivas
linguísticas
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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 comparatista, seus métodos e seus instrumentos para explorar alguns grandes
textos das literaturas europeias.

CIÊNCIAS DA LINGUAGEM
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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 mantendo a diferença para cada perspectiva
adotada.

COLEÇÃO
Aprender e Ensinar
com Textos
Os textos desta Coleção colaboram na formação continuada dos educadores e disponibiliza novas estratégias
e metodologias de ação no
âmbito dos estudos e do ensino da linguagem, da literatura e da comunicação.
Coordenação geral: Adilson
Citelli e Ligia Chiappini

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 propondo a tecer sobre a subjetividade
constitutiva de todo e qualquer processo 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 estandardizada para o português brasileiro. Essa
pronúncia é diferente da idiomática,
que resulta de um estado linguístico
imposto pelo poder político que prestigia a pronúncia carioca padrão.

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 movimento – o da pesquisa e o da mudança 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 construção da mudança.

Vol. 2

Vol. 5

Aprender e ensinar
com textos didáticos e
paradidáticos

Gêneros do discurso
na escola: mito, conto,
cordel, discurso político,
divulgação científica

208 págs.

6ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1708-0

Este volume busca uma compreensão do texto, dialogando e recriando
sentidos nele implícitos, estabelecendo relações e mobilizando seus conhecimentos para dar coerência às
possibilidades significativas do texto.

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 interpretação segundo o gênero e sua
funcionalidade social.

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 comunicação. Analisa as linguagens formalmente consideradas não escolares – 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 ficção. Nele desenvolvem-se estudos
que vão de Drummond à Bíblia, passando por Machado de Assis e a notícia de jornal, num diálogo no qual o
sujeito se apropria da linguagem.

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 estudos que buscam a compreensão
dos principais mecanismos historicamente 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 material didático animador da experiência

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 compreensão dos textos postos na categoria geral de literatura infantil.

CIÊNCIAS DA LINGUAGEM

Helena Brandão e Guaraciaba
Micheletti (coords.)

didático-pedagógica para a formação
de uma consciência mais aguda do
aluno para o universo da linguagem.
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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 professora de Português em escolas públicas; o trabalho de observação de aulas de colegas; as categorias de tempo, espaço e conteúdo na constituição do trabalho pedagógico.

Vol. 10

Vol. 13

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

ANÁLISE DO DISCURSO
E O ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA

Ana Elvira Luciano Gebara

Ingo Voese

192 págs.

160 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, analisa a produção de José Paulo Paes,
apresentando procedimentos de análise e interpretação.

1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1095-X

Este livro não se recusa a tomar posição e defender um ponto de vista inovador no interior da disciplina análise
do discurso e propõe um roteiro de
análise de discurso sem pretender
que constitua procedimentos de descoberta.

Vol. 11

CIÊNCIAS DA LINGUAGEM
34

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 subsídios para desenvolver um trabalho didático-pedagógico utilizando as adap-
tações de textos literários exibidas
pela TV.

Vol. 14

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

COLEÇÃO
Introdução à Linguística
Os volumes cobrem as diversas ramificações da Linguística. As publicações preparam o terreno dos leitores para um posterior contato mais
aprofundado com textos que
se ocupam dos fenômenos
da linguagem, bem como tornam acessíveis aos iniciantes ou não-especialistas as
várias perspectivas sob as
quais vem sendo empreendido o estudo da linguagem humana. Leitura agradável, com
linguagem clara e didática.
Organização: Fernanda
Mussalim e Anna Christina
Bentes

Kazuko Kojima Higuchi
208 págs.

1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1453-9

A obra permite aos professores estabelecer com seus alunos nexos entre
a construção do romance e a elaboração do fato midiático da produção noticiosa.

Vol. 12

EDUCAÇÃO, IMAGEM E
MÍDIAS
Cristina Costa
208 págs.

2ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2010-3

Este livro introduz uma profícua análise das questões educativas pensadas nos diálogos com as tecnologias
da comunicação.

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; Fonologia; Morfologia; Sintaxe; Linguística
Textual.

Vol. 2

INTRODUÇÃO
À LINGUÍSTICA: domínios
e fronteiras
312 págs.

8ª edição rev. e ampl.
(2012)

ISBN 978-85-249-1925-1

Esta Coleção é destinada a
alunos e professores e demais interessados nos estudos da linguagem. Tem por
objetivo explorar temas centrais para essas áreas, sempre numa perspectiva em que
se estabeleça uma articulação entre teoria e prática.
Coordenação: Ângela Paiva
Dionísio, Maria Auxiliadora
Bezerra e Maria Angélica
Furtado da Cunha

Esta obra contempla: Semântica;
Pragmática; Análise da Conversação;
Análise do Discurso; Neurolinguística; Psicolinguística; Aquisição da Linguagem; Língua e Ensino.

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 tempo, 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 fonologia, na morfologia e na sintaxe.

GÍRIA COMUM NA
INTERAÇÃO EM SALA
DE AULA (A)
Luciene Maria Patriota

ANÁLISE LINGUÍSTICA:
afinal, a que se refere?
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 conhecidos, e evidencia as perspectivas
mais recentemente elaboradas no interior da Ciência da Linguagem.

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 termo “análise linguística” no interior do
campo de estudos da linguagem.

88 págs.

1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1476-8

Este livro focaliza o uso da chamada
gíria comum em sala de aula, ressaltando que esse tipo de linguagem pode ser utilizado no Ensino Fundamental e Médio como forte aliado na tarefa de transmissão de saberes historicamente institucionalizados.

CIÊNCIAS DA LINGUAGEM

COLEÇÃO
Leituras Introdutórias
em Linguagem
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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 natureza da mudança que as línguas naturais sofrem com o passar do tempo,
dos mecanismos pelos quais ela se
processa, bem como de suas possíveis motivações.

CIÊNCIAS DA LINGUAGEM
36

COLEÇÃO
TRABALHANDO COM ...
NA ESCOLA

Esta Coleção apresenta teorias e/ou conceitos de forma
econômica, objetiva e clara.
Ilustra como o trabalho prático na sala de aula com determinado objeto não prescinde de conhecimento teórico e como o conhecimento
teórico pode (e deve) fomentar práticas didáticas
concretas e cotidianas relativas às reflexões sobre diversas linguagens e objetos
de ensino.
Coordenação: Anna Christina
Bentes

Vol. 1

HIPERTEXTO no
COTIDIANO ESCOLAR
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 leitores um conjunto de conceitos e
perspectivas de análise relativos à
transitividade, bem como propostas
para a aplicação prática desses conceitos e perspectivas.

Luiz Fernando Gomes
120 págs.

1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1834-6

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

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 aluno entra mudo e sai calado. Baseado
em experiências de implementação
de projetos de ensino da exposição
oral para alunos do Ensino Fundamental e Médio, o livro acompanha o
professor pelos caminhos que pode
percorrer para ensinar seus alunos a
falarem em público.

Vol. 4

Vol. 2

GÊNEROS
JORNALÍSTICOS: notícias
e cartas de leitor no
Ensino Fundamental
Francisco Alves Filho
168 págs.

Este volume divulga as mais novas
teorias de gêneros produzidas em várias partes do mundo. Centra-se nos
gêneros notícia e carta de leitor e
orienta o professor a elaborar e aplicar atividades significativas e conectadas às necessidades comunicativas de crianças e jovens.

1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1835-3

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-

sadores da linguagem sobre a potencialidade da rádio escolar como um
projeto de letramento que possibilita
a criação de um espaço midiático discursivo na escola.

Vol. 6

AMBIENTES DIGITAIS:
reflexões teóricas
e práticas
DENISE BÉRTOLI BRAGA
152 págs.

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 cordel 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.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2011-0

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

CIÊNCIAS DA LINGUAGEM

Vol. 5

Vol. 7

COERÊNCIA,
REFERENCIAÇÃO E
ENSINO
Mônica Magalhães Cavalcante,
Valdinar Custódio Filho e
Mariza Angélica Paiva Brito
NO PRELO

As discussões teóricas e as propostas de atividades sobre questões relativas ao ensino de leitura e produção de textos, associadas aos processos referenciais, à intertextualidade e
à argumentação, colaboram para repensar o ensino, enfatizando a abordagem textual-discursiva.
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LANÇAMENTOS

38

Uma perspectiva nova e um enfoque
pioneiro sobre os mais recentes desenvolvimentos científicos no domínio da sociologia, da política, da economia e da antropologia têm sido a
marca do trabalho de divulgação cultural da Cortez Editora.
Os títulos publicados são criteriosamente selecionados e versam sobre
temas de grande atualidade.
Autores nacionais e estrangeiros
convidam o leitor ao debate sempre
atual a respeito dos grandes problemas econômicos, sociais e culturais
do Brasil e do mundo.

LANÇAMENTOS

CIÊNCIAS
SOCIAIS

39

ÁLVARO VIEIRA PINTO:
a personagem histórica
e sua trama
Marcos Cezar de Freitas

Sérgio Haddad (org.)

Coedição USF

Coedição Ação Educativa/Actionaid

240 págs.

216 págs.

1ª edição (1998)

ISBN 85-249-0675-8

CIENCIAS SOCIAIS

ADEUS AO TRABALHO?
ensaio sobre as
metamorfoses e a
centralidade do mundo
do trabalho
Ricardo Antunes
216 págs.

CIÊNCIAS SOCIAIS
40

15ª edição (2011)/
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1460-7

O autor coloca-se na contracorrente
da ideologia dominante. Ele nos oferece uma análise minuciosa das transformações que atingem hoje em dia a
realidade do trabalho, tanto de maneira 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 própria sorte. As vítimas sequer estão representadas nos foros em que se discute o caos econômico atual.

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

O autor destrincha as categorias do
pensamento de Álvaro Vieira Pinto,
quem certamente é uma figura marcante do pensamento brasileiro contemporâneo.

1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1354-9

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

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 importantes 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 diferentes que lhe dão Marx e Lenin,
bem como nos esforços que marcam
as reflexões de Lukács, Gramsci, Marcuse, Adorno, entre outros.

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, desencadeada a partir da “adaptação” do país à
dinâmica do capitalismo contemporâneo, mas com sustentação política e
econômica interna.

Classes sociais e
representação

Carlos Antonio Aguirre Rojas

Marcelo Ridenti

136 págs.

Coleção Questões da Nossa Época
vol. 31

1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0980-3

Neste livro de ensaios é feita uma primeira aproximação ao itinerário intelectual de Braudel, reconstruído a
partir dos contextos múltiplos da gênese 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 nova ótica e acredita que a ciência pode
ainda representar um fator insubstituível 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, incertezas, que exigem diálogos entre
diversos modos de explicação.

112 págs.

2ª edição (2001)

ISBN 85-249-0524-7

Um balanço das contribuições teóricas de vários autores sobre o tema
das classes sociais e de sua representação.

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 vicissitudes do proletariado urbano na época
da grande imigração. A segunda parte
traz flashes contemporâneos e enfoca 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 incorporações 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 sobre a ciência de conhecimento e prática social. Se as verdades científicas
de um dado momento histórico têm
sido refutadas em momentos posteriores, 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 compreender os seus desdobramentos mais
contemporâneos e recentes.

CIÊNCIAS SOCIAIS

BRAUDEL, O MUNDO E
O BRASIL
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CONTRA A CORRENTE:
ensaios sobre
democracia e socialismo

CRIANÇA E A VIOLÊNCIA
NA MÍDIA (A)

Carlos Nelson Coutinho

Cecilia von Feilitzen e Ulla
Carlsson (orgs.)

200 págs.

Coedição Unesco

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

448 págs.

ISBN 978-85-249-1405-8

O alvo polêmico é constituído também por aqueles que parecem agora
ignorar que, se sem democracia, não
há socialismo, tampouco há democracia plena.

CORAÇÕES VERMELHOS:
os comunistas
brasileiros no século XX
CIÊNCIAS SOCIAIS

Antonio Carlos Mazzeo e Maria
Izabel Lagoa (orgs.)
ESGOTADO

COR DO TEMPO QUANDO
FOGE (A). Crônicas
1986-2013
BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS

42

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 revistas 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.

3ª edição (2002)

ISBN 85-249-0724-X

CORTEZ: a saga
de um sonhador

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

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 necessário e possível, gerar e disseminar
literaturas que ajudem a impedir a falência 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 representantes de várias organizações de diferentes partes do mundo. Dá ênfase
aos direitos da criança com relação à
mídia e à sociedade.

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 proliferação da razão cínica, que alimentem o inconformismo contra a opressão e que permitam reinventar os caminhos da emancipação social.

Marilena Chaui
368 págs.

13ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1190-3

Este livro mostra que a luta pela democracia revelou-se muito difícil. É o
que atesta o ensaio inédito sobre as
relações entre ética, política e os problemas da moralização da política como substituto para a moralidade institucional ou pública.

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

192 págs.

Coedição Oxfam

ISBN 978-85-249-1558-1

ESGOTADO

DEMOCRACIA E
PARTICIPAÇÃO NA
“REFORMA” DO ESTADO
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 relação de poder que envolve os interesses de dominantes e dominados.

EMILIA MACHADO, MARIUCHA
ROCHA, NINFA PARREIRAS E VÂNIA
SALEK
240 págs.

1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1903-9

Como concebemos as produções literárias que vêm da África e de países
lusófonos? Que literatura é essa publicada no Brasil? Essas e outras
questões são discutidas nesta obra
dirigida a leitores em busca de literaturas que representem ou expressem
os caminhos de nossa história.

Marcio Pochmann

Duncan Green

Ilse Gomes Silva

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

DESENVOLVIMENTO E
PERSPECTIVAS NOVAS
PARA O BRASIL

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 publicados por 58 jornais, com objetivo de
elaborar uma ampla reflexão sobre os
impactos no contexto de nossa vida
social, econômica e política.

1ª edição (2010)

A trajetória do desenvolvimento brasileiro dependeu da confluência de
oportunidades geradas com decisões
internas. Esse desenvolvimento faz
com que a significativa heterogeneidade econômica, social e territorial
persista como reprodução do subdesenvolvimento.

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)

CIÊNCIAS SOCIAIS

CULTURA E DEMOCRACIA:
o discurso competente
e outras falas

ISBN 85-245-1067-4

Neste livro avalia-se a relevância e o
significado do segmento econômico,
no qual existem formas de subsistência que não se enquadram nos moldes 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 juventude, distribuídos com o objetivo
de analisar cenários da desigualdade
social; da diversidade cultural; da escola e cenários internacionais.
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DESQUALIFICAÇÃO
SOCIAL: ensaio sobre
a nova pobreza
Serge Paugam

DIALÉTICA DO AMOR
PATERNO
Moacir Gadotti

Coedição EDUC

Coleção Questões da Nossa Época
vol. 105

332 págs.

120 págs.

1ª edição (2003)

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

Este livro fala sobre o processo multidimensional que caracteriza a “nova
pobreza”; a degradação do mercado
de trabalho; o desemprego e a fragilização dos laços sociais.

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

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 pesquisas sobre participação realizadas
durante dez anos no país. Apresenta,
pela primeira vez, estudos comparativos em vinte e nove cidades das cinco regiões brasileiras.

Valquiria Padilha (org.)
288 págs.

CIÊNCIAS SOCIAIS

ISBN 85-249-1235-9

Este livro compreende que há abordagens diferentes para o fenômeno do
lazer. O tema tratado é o lazer e sua
abordagem segue, com maior ou menor ortodoxia, o referencial teórico
metodológico marxista.

DESTRUIÇÃO EM MASSA:
geopolítica da fome
44

1ª edição (2006)

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 retrato fiel das condições de vida dos condenados da terra ou uma vigorosa denúncia do papel funesto desempenhado, em todo mundo, pelas corporações transnacionais no agro. Trata-se de uma obra rigorosa que demonstra o caráter destrutivo do modelo de agricultura capitalista monopolista que está em curso em todo
mundo e que, no Brasil, chamamos
de agronegócio.

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, abordando uma problemática da nossa
atualidade: o papel do método na educação e desta na construção da cidadania e da sociedade democrática.

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 a 29
de Outubro de 2012. A saudação, que
ficou a cargo de Marilena Chaui, salienta que “a obra inovadora de Boaventura de Sousa Santos abre perspectivas e horizontes inéditos para a
compreensão de nosso presente.” O
texto de Boaventura é a versão revista e muito ampliada da sua palestra

ves. Este livro apresenta uma contribuição significativa para todos aqueles que querem aprofundar os conhecimentos sobre essa parte da história
recente do país, ao colocar em relevo
a Doutrina de Segurança Nacional.

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

ECONOMIA POLÍTICA:
uma introdução crítica

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 jornalísticos interferem na produção social dos imaginários geopolíticos na
América Latina.

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 capitalismo 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.

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 teórico rigoroso ao tema, diante da difícil
discriminação que envolve as continuidades 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

EDGAR MORIN EM FOCO
Alfredo Pena-Vega e Nicole
Lapierre
265 págs.

1ª edição (2008)

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

CIÊNCIAS SOCIAIS

de aceitação do grau. O livro conta
ainda com o Prefácio do Professor José Geraldo Sousa Junior, ao tempo
Reitor da Universidade de Brasília
(2008-2012) que presidiu a cerimônia de outorga do título.

ISBN 978-85-249-1455-3

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

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

EDUCADOR
APRENDEDOR (O)
Paulo M. Périssé

216 págs.

Coleção Questões da Nossa Época
vol. 118

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-

Antônio A. S. Zuin, Bruno Pucci
e Newton Ramos-de-Oliveira
(orgs.)
208 págs.

CARLOS GIANNAZI
1ª edição (2013)

ENSAIOS
FRANKFURTIANOS

120 págs.

1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1058-5

Este livro argumenta que o processo
que qualifica alguém para ajudar outrem a se tornar exímio organizador

1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1055-0

Esta obra traz elementos para a compreensão do pensamento dos autores 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 séculos, a epistemologia dominante eliminou da reflexão epistemológica o contexto cultural e político da produção e
reprodução do conhecimento? Este
livro procura dar respostas satisfatórias a várias perguntas.

EQUILÍBRIO DISTANTE:
tabaco, álcool e
adolescência no
jornalismo brasileiro
CIÊNCIAS SOCIAIS
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Veet Vivarta (coord.)
Série Mídia e Mobilização Social
vol. 3

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

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

Coedição UFMG

Cynthia Andersen Sarti

200 págs.

152 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 participação social como meio de renovação da democracia.

7ª edição (2011)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0908-5

Visa demonstrar que “ser pobre” e
“ser trabalhador” são condições pensadas em termos morais e comportam valores positivos.

Coedição ANDI
144 págs.

1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0912-9

Mostra que o cigarro e as bebidas alcoólicas fazem parte do cotidiano de milhões de jovens, e que cabe aos meios
de comunicação, o papel de instrumentalizar esses jovens para mudanças efetivas de comportamento.

EXPERIÊNCIAS NACIONAIS
DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Leonardo Avritzer (org.)
Coleção Pensando a Democracia
Participativa vol. 1

Flávio Paiva
336 págs.

1ª edição (2009)

Nathalie Beghin

Coedição UFMG

Coleção Questões da Nossa Época
vol. 122

160 págs.

120 págs.

1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1550-5

EU ERA ASSIM: infância,
cultura e consumismo

FILANTROPIA
EMPRESARIAL (A): nem
caridade, nem direito

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

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.

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.

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

O desenvolvimento de um país depende da sua capacidade cultural de
se pensar de maneira autônoma. Requer um amplo debate social com vistas à formulação de um pacto de desenvolvimento capaz de unir todas as
forças vivas da nação.

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 valores do modelo neoliberal e como esses 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 globalização neoliberal nas sociedades semiperiféricas e nas diferentes Ciências Sociais que produziram a identidade econômica, política, social e
cultural dessas sociedades.

IDEOLOGIAS E CIÊNCIA
SOCIAL: elementos para
uma análise marxista
Michael Löwy

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 transformação social emancipatória.

HISTÓRIA SOCIAL DA
INFÂNCIA NO BRASIL
Marcos Cezar de Freitas (org.)

128 págs.

20ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1780-6

O livro mantém a linguagem simplificada 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

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”. Sobreleva-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

CIÊNCIAS SOCIAIS

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

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.

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 imperialismo 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)

O autor constrói um diálogo interessante e produtivo com as discussões
teóricas que vêm sendo empreendidas sobre a questão da radical constituição do fenômeno linguístico na/
pela prática social.

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 orçamento participativo (OP). Deduziu-se
quatro variáveis para analisar os diferentes tipos de OP: tradição associativa pré-existente; formato institucional; vontade política e capacidade financeira do município.

INTELECTUAIS:
sociedade e política,
Brasil-França
CIÊNCIAS SOCIAIS
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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 constituição de muitas “obras de referência” sobre o assunto.

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

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 sociedade civil, esclarecendo o papel da participação no processo democrático; a
participação cidadã na sociedade civil globalizada, entre outros.

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 conhecemos.

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

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

MANIFESTO DO PARTIDO
COMUNISTA

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

ESGOTADO

MARX NO SÉCULO XXI

Max Weber

Coedição UCE

Retoma a crítica social que, em nossos dias, só pode ser a persistência e
o desenvolvimento da crítica da economia política, cuja primeira e fundamental expressão teórica a formulou
Marx.

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

MARXISMO E POLÍTICA:
a dualidade de poderes
e outros ensaios

O livro coroa uma série de manifestações que reivindicam o resgate cultural e social das contribuições originárias da África.

Carlos Nelson Coutinho
160 págs.

3ª edição (2008)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0536-0

Aborda a visão da política como esfera privilegiada da interação intersubjetiva e demonstra que o marxismo
tem sido capaz de renovar seus conceitos 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

18ª edição (2011)/
2a edição (2013)

METODOLOGIA
DAS CIÊNCIAS SOCIAIS

Francisco Teixeira e Celso
Frederico

ISBN 978-85-249-1412-6

136 págs.

Este livro apresenta os principais temas metodológicos da pesquisa-ação
como alternativa aplicável em diferentes áreas de conhecimento e atuação.

Prólogo de José Paulo Netto

2ª edição (2009)

Michel Thiollent

ISBN 978-85-249-1716-5

Karl Marx e Friedrich Engels

200 págs.

METODOLOGIA
DA PESQUISA-AÇÃO

MERCADO E RELIGIÃO
François Houtart
160 págs.

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.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-0905-4

Como parte presente da cultura, a religião cumpre um papel importante
na transformação das estruturas sociais na América Latina e no Caribe.

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.

CIÊNCIAS SOCIAIS

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

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 brasileira confere ao tema saúde do adolescente.

ORGANIZAÇÃO
DO TRABALHO E
ADMINISTRAÇÃO
Roberto Heloani

Boaventura de Sousa Santos

112 págs.

136 págs.

6ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-0526-1

Parte da análise do taylorismo, o surgimento 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
NEGRO NO BRASIL (O)
CIÊNCIAS SOCIAIS
50

176 págs.

240 págs.

ISBN 85-249-0834-3

1ª edição (2012)

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 descendentes.

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

A obra descreve a reunião de movimentos e de intelectuais militantes
do mundo, com o objetivo de consolidar o andamento de um processo de
convergência dos movimentos de resistência e de lutas contra a globalização neoliberal.

OUVINDO CONSELHOS:
democracia participativa
e direitos da infância
na pauta das redações
brasileiras
Veet Vivarta (coord.)

336 págs.

Série Mídia e Mobilização Social
vol. 8

ISBN 85-249-0902-1

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

ISBN 978-85-249-1658-8

A revolução democrática da justiça
nunca poderá ocorrer sem a revolução democrática do Estado e da sociedade. Mas esta, por sua vez, não
será possível sem a revolução democrática da justiça.

1ª edição (2002)

Coedição Oboré
1ª edição (2003)

3ª edição (2011)

François Houtart e François
Polet (coords.)

JÚLIO JOSÉ CHIAVENATO
ISBN 978-85-249-1997-8

PARA UMA REVOLUÇÃO
DEMOCRÁTICA
DA JUSTIÇA

Coedição ANDI/Conanda/Unicef
192 págs.

1ª edição (2005)

Patrocínio Petrobras
ISBN 85-249-1110-7

Apresenta os resultados de uma extensa análise quanti-qualitativa sobre a cobertura que a mídia impressa
vem dedicando a diversos colegiados
criados a partir da Constituição Federal de 1988.

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 ampliada da primeira edição publicada em
meados da década de 1990. Trata-se
de um livro muito especial, entre todos os escritos por Boaventura, pelo
seu caráter seminal. Nele se encontram os fundamentos de grande parte do trabalho que viria a desenvolver em anos posteriores e até mesmo ao presente.

POLÍCIA E POLÍTICA:
relações Estados
Unidos/América Latina

POSSO ESCOLHER
MEU FUTURO?
Fátima D’Agostino (org.)

Martha K. Huggins

Coedição FITO

Roberto Leher e Mariana
Setúbal (orgs.)

Prefácio de Paulo Sérgio Pinheiro

104 págs.

328 págs.

ISBN 978-85-249-1236-8

Coedição LPP

ISBN 85-249-0689-3

328 págs.

1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1174-3

Esta obra realiza um trabalho de formação que funcione como ponto de
partida para a construção de práticas políticas e referências teóricas
capazes de nortear a ação dos sujeitos 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 alguns dos intelectuais que têm se dedicado à pesquisa de obras e intérpretes que deram sua contribuição,
intelectual ou política, para a construção da massa crítica voltada pelo melhor 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 referências que permitem ao leitor posicionar-se nos debates, compreender
os fundamentos epistemológicos,
morfológicos e técnicos da pesquisa
e limites de cada tipo de investigação.

1ª edição (1998)

O livro examina a natureza e as consequências do treinamento das polícias brasileira e latino-americana pelos 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 juventude por diferentes aspectos, incluindo desde a recuperação histórica de
sua trajetória até a discussão de políticas 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 Portugal vive neste momento e analisa à
luz de outras crises estruturais e de
mais longa duração, algumas específicas do país, da Europa e o mundo no
seu todo.

1ª edição (2007)

Educação e trabalho é visto como um
antídoto contra o envolvimento dos
jovens no mundo do crime. No entanto, os conhecimentos a serem desenvolvidos 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 naturalização das desigualdades é a chave para qualquer projeto que busca intervir na construção da sociedade, focalizou-se suas dimensões psicossociais 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 maneiras em que a construção de sentidos
se faz presente no cotidiano. Apresenta uma abordagem atual no âmbito das
Ciências Sociais e Humanas.
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PENSAMENTO CRÍTICO E
MOVIMENTOS SOCIAIS:
diálogos para uma nova
praxis
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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 essência e a identidade.

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, entendendo-as como produto de percursos
distintos que os grupos humanos fizeram na história.

PRECONCEITO RACIAL:
modos, temas e tempos
Antonio Sérgio A. Guimarães

Coleção Preconceitos vol. 4

Coleção Preconceitos vol. 6

120 págs.

144 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.

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 discriminação foi criado através dos tempos,
e aponta para possibilidades de garantir uma maior igualdade de oportunidades para a população negra.

PROPRIEDADE
INTELECTUAL: para
uma outra ordem jurídica
possível

Marco Aurélio Máximo Prado e
Frederico Viana Machado

Carol Proner

Coleção Preconceitos vol. 5

Coleção Questões da Nossa Época
vol. 131

144 págs.

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

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

João Ribas

PRECONCEITO CONTRA
HOMOSSEXUALIDADES:
a hierarquia da
invisibilidade
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PRECONCEITO CONTRA
AS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA: as relações
que travamos com
o mundo

2ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1897-1

As sexualidades sempre foram um tema importante nas discussões políticas da sociedade. É neste contexto
que fica evidente o quanto os homossexuais tornaram-se um grupo influente, que luta por igualdade de direitos e que têm imensa relevância
no cenário cultural e político.

PRECONCEITO CONTRA
O ANALFABETO
Ana Maria de Oliveira Galvão e
Maria Clara Di Pierro

120 págs.

1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1283-2

A propriedade intelectual ganha destaque como tema de comércio internacional e em cada fase de negociação na OMC surgem tensões entre a
competitividade tecnológica de economias centrais e a dependência econômica do mundo pobre.

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

Coleção Preconceitos vol. 2

Veet Vivarta (coord.)

128 págs.

Série Mídia e Mobilização Social
vol. 4

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-

Coedição ANDI
192 págs.

1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0934-X

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 questões 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 problemática da ciência, da cultura, do direito, 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 aprofundar a compreensão desse universo tão complexo que envolve comunidades 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 especialistas da América Latina os desdobramentos analíticos e políticos que decorrem de uma abordagem teórica
que pretende fugir da habitual tendência à criminalização da ação sindical dos trabalhadores.

REMOTO CONTROLE:
linguagem, conteúdo
e participação nos
programas de televisão
para adolescentes
Veet Vivarta (coord.)

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 evoluiu 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

Série Mídia e Mobilização Social
vol. 7

André Morin, Gilles Gadoua e
Gerard Potvin

Coedição ANDI/Unicef

Tradução de Michel Thiollent

300 págs.

120 págs.

1ª edição (2004)

Patrocínio Petrobras
ISBN 85-249-1047-X

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

1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1298-6

Este livro defende uma metodologia
multirreferencial para que os profissionais se tornem cientistas capazes
de contribuir para o saber nas Ciências 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

CIÊNCIAS SOCIAIS

Guia para a consolidação de uma cobertura mais abrangente e qualificada das temáticas sociais. Dirigido a
profissionais de mídia, estudantes,
professores de comunicação e atores
da área social.
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SOCIEDADE CIVIL E
DEMOCRACIA: um debate
necessário

Santo Dias, desde quando ele deixou
a lavoura para integrar-se no exército
dos trabalhadores da indústria, tornou-se referência como um dos mais
significativos líderes dos trabalhadores da indústria de São Paulo.

Maria Lúcia Duriguetto
240 págs.

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
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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 concernentes ao tratamento da população infantojuvenil brasileira.

1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1292-4

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 dificuldades e contradições enfrentadas
pelos direitos humanos quando confrontados com movimentos que reivindicam presença da religião na esfera pública. Propõe uma aliança entre as diferentes teologias da libertação existentes em diferentes religiões e concepções contra-hegemônicas 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, procurando colocar-se do ponto de vista
deles e de suas próprias experiências
de vida.

Os conceitos de sociedade civil e de
democracia são discutidos com rigor
e competência neste livro. O leitor encontrará 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 sociologia da religião, a leitura original
dos textos de Marx e Lukács, as reflexões sobre as metamorfoses no mundo do trabalho 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

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 coletivas de
determinados movimentos sociais
capturando a natureza do associativismo 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, sociologia, história, estética, psicologia,
sociologia, comunicação etc.

TRABALHO E DESGASTE
MENTAL: o direito de ser
dono de si mesmo
Edith Seligmann-Silva

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 entendida como parte de um processo de desenvolvimento político-cultural que
rompe com os paradigmas da sociedade 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 nordestina numa síntese de alto valor
científico.

624 págs.

1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1756-1

É marcante em todo o texto a postura da autora, indignada frente às injustiças sociais advindas daquela
dominação, explicação primeira dos
processos de adoecimento e sofrimento mental. Trata-se de leitura
fascinante para os que buscam compreender as marcas do trabalho sobre 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 coloca em evidência a centralidade do
trabalho na vida dos indivíduos sociais na sociedade capitalista.

CIÊNCIAS SOCIAIS

SOCIOLOGIA DOS
MOVIMENTOS SOCIAIS

Este livro reúne ensaios derivados
das instigantes reflexões que Rojas
tem desenvolvido para a elaboração
de uma “biografia intelectual” de Fernand Braudel.
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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 população vitimizada e exposta às mais agudas formas de violação dos direitos
humanos.

TRABALHO E
PROLETARIADO
NO CAPITALISMO
CONTEMPORÂNEO

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 investigativa pode levar à verdade completa ou
próximo a ela.

Transformação social
(A): educação popular
e movimentos sociais
no fim do século

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 políticos povoados de pessoas, desejos
e interesses que não podem ser simplesmente “gerenciados”.

Marco Raúl Mejía

CIÊNCIAS SOCIAIS

Sergio Lessa

Coleção Questões da Nossa Época
vol. 50

360 págs.

88 págs.

2ª edição (2011)/
1ª reimp. (2013)

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

2ª edição (2003)

ISBN 85-249-0594-8

ISBN 978-85-249-1781-3

Este livro investiga um amplo panorama da discussão internacional acerca
do trabalho e das classes sociais, suas transformações e suas configurações desde a década de 1960 até os
dias de hoje.
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TRABALHO E VALOR:
contribuição para
a crítica da razão
econômica

O autor busca novos delineamentos
para situar a crítica e a ação transformadora na sociedade.

TRANSFORMAÇÕES
SOCIAIS E DILEMAS
DA GLOBALIZAÇÃO: um
diálogo Brasil/Portugal
Ilse S. Warren e José Maria
Carvalho Ferreira (Orgs.)

152 págs.

1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1006-2

A obra tem como objetivo empreender
uma reconstrução do edifício conceitual da economia política. O livro mostra como a economia política se
transforma numa ciência puramente
explicativa.

ESGOTADO

UM DISCURSO SOBRE
AS CIÊNCIAS
Boaventura de Sousa Santos
94 págs.

Paulo de Salles Oliveira
384 págs.

1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1650-2

Francisco José Soares Teixeira
Prefácio de Francisco de Oliveira

VIDAS COMPARTILHADAS:
cultura e relações
intergeracionais na vida
cotidiana

7ª edição (2010)/
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0952-8

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

Este livro é um estudo do dia a dia de
crianças, cuidadas por seus avós,
nas classes populares. Mostra o encontro de sujeitos sociais diferentes
e o caminho que passam a construir
juntos.

Flávio Luís Rodrigues
Prefácio de Marcos Silva
208 págs.

1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1012-7

Através de depoimentos de ex-marinheiros, documentos da Administração Naval e de representantes do governo Goulart, o livro relaciona a
AMFNB com o trabalhismo reformista
de João Goulart.

SÉRIE
Atlas da Exclusão Social
Os volumes abordam profundas e complexas análises da
realidade nacional nos marcos do atual modelo econômico.
É por isso que, todos os leitores apaixonados pelo Brasil,
encontram nesses textos
um conjunto de ferramentas
(análises e sistematização
de informações) a serem
usadas em favor da construção de um país solidário e
inclusivo.

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

Vol. 1

ATLAS DA EXCLUSÃO
SOCIAL NO BRASIL
Marcio Pochmann e Ricardo
Amorim (orgs.)
224 págs.

Esta obra subsidia a tarefa de localizar e de conhecer os ricos brasileiros
de modo a constituir um quadro analítico e abrangente da realidade nacional e das abismais diferenças regionais.

4ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-0907-8

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

Vol. 4

exclusão social
no mundo (A)
André Campos, Alexandre
Barbosa, Marcio Pochmann,
Ricardo Amorim e Ronnie Silva
(orgs.)
232 págs.

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 mapas, que o país se defronta com uma
nova forma de exclusão social.
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VOZES DO MAR:
o movimento dos
marinheiros e
o Golpe de 64

1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1054-2

Este livro apresenta um quadro mundial 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 apresenta não apenas um discurso, mas
aponta de forma direta os investimentos 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 transformações que ocorreram
em nossa estrutura social a
partir das mudanças da economia nacional sofridas desde os anos 1990. Esta coleção mapea, do ponto de vista econômico, a nova composição, papéis e aspirações dos diferentes grupos
que compõem a sociedade
diante das mudanças sofridas pelo país.

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 mudanças econômicas recentes, as
transformações ocorridas em nossa
estrutura social, analisando, em detalhes, a trajetória dos trabalhadores
urbanos.

Vol. 3

CIÊNCIAS SOCIAIS

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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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.

HOMENAGEM

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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LANÇAMENTOS

60

A Cortez conta com títulos que vão
desde a educação ministrada nas
creches, educação infantil, ensino
fundamental I e II, formação de professores, 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 compreensão acerca dos principais desafios
que se colocam para os educadores
na contemporaneidade.

LANÇAMENTOS

EDUCAÇÃO

61

ADÃO NO PARAÍSO E
OUTROS ENSAIOS DE
ESTÉTICA
José Ortega y Gasset
120 págs.

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

EDUCAÇÃO
62

Em 1991, a autora publicava A imagem do ensino da arte, em que lançava as bases da Abordagem Triangular.
Agora, vinte anos depois, este livro
traz uma história do tema, sua implicação 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

Os ensaios aqui traduzidos apontam
para questões de estética e de teoria
da arte pontilhadas pela Filosofia. Esses 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.

Walter Garcia
120 págs.

1ª edição (2002)

ISBN 85-249-0898-X

EDUCAÇAO

ADMINISTRAÇÃO
EDUCACIONAL EM CRISE

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 emergentes dessa nova realidade, pensa
proposições assertivas sobre a escola e os professores dentro de um projeto emancipatório de educação.

2ª edição aumentada
(2001)

ISBN 85-249-0826-2

Este livro apresenta análises que revelam o processo de crise em que está imersa a educação brasileira e que
veio se agravando ao longo das últimas 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 ampliada na qual o autor atualiza seu pensamento e facilita a compreensão de
pontos polêmicos com comentários
à margem do texto e questões no final de cada capítulo para orientar a
leitura.

ADULTOS
NÃO-ALFABETIZADOS
EM UMA SOCIEDADE
LETRADA

Coleção Guia da Escola Cidadã vol. 8

Leda Verdiani Tfouni

Coedição IPF

152 págs.

224 págs.

3ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-0836-1

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

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

ISBN 978-85-249-1231-3

Este livro faz uma análise de processos de enunciação que mostram a relação do sujeito com a linguagem e
com a esfera discursiva em que se
move.

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

SÉRGIO ANTÔNIO DA S. LEITE (ORG.)
232 págs.

Este livro analisa o processo de mediação pedagógica na EJA, tomando-se como referência os conceitos de
afetividade e letramento. Assume-se
que o processo de alfabetização deve ser direcionado para as práticas
sociais de leitura e escrita, sendo
que a relação professor-aluno é profundamente 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
1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1433-1

Neste livro a agressividade é vista como uma tendência presente em todas as pessoas, mas que se manifesta de forma individualizada. Um desafio posto aos professores e demais
interessados.

ALFABETIZAÇÃO
CARTOGRÁFICA
E A APRENDIZAGEM
DE GEOGRAFIA
Elza Yasuko Passini
216 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2021-9

232 págs.

Apresenta resultados de pesquisas e
práticas que reinventam a metodologia da alfabetização de crianças e
adultos, associando aos passos do
Método Paulo Freire, atividades didáticas 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 desenvolvimento da prática docente
nas séries iniciais. Um texto instigante e contundente que denuncia o domínio exercido pelo senso comum sobre 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 professoras e das crianças e como vai
ocorrendo os processos de inclusão
numa sociedade historicamente subalternizadora e excludente.

1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1907-7

Alfabetização cartográfica é a inteligência espacial e estratégica que permite ao sujeito ler o espaço e pensar a
sua geografia. Os autores propõem
um cuidado metodológico para o desenvolvimento de aptidões eficientes
para a leitura de mapas e gráficos.

EDUCAÇÃO

AFETIVIDADE E
LETRAMENTO NA
EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS – EJA

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 releitura de momentos que apontaram parâmetros novos no decorrer da história 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 processo de alfabetização assimila relativamente as informações disponíveis 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

EDUCAÇÃO
64

Trata-se de uma obra que procura
captar o processo de construção de
conhecimento na área da alfabetização por meio de uma postura crítica e
comprometida em relação às questões 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 educadores e pensadores sociais com
as ciências e as técnicas de conhecimento, interpretação e “regeneração” 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 aspectos “misteriosos” da vida dos professores, como o amor e o ódio. Sabemos que eles possuem uma influência imensa naquilo que somos e fazemos, 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 educacionais abordados pela mídia impressa no Brasil. Colaboraram destacados pesquisadores e especialistas
brasileiros, que produziram uma compreensão 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 computador na sala de aula da escola especial. Temas como mudança educacional, formação de professores e
projeto pedagógico promovem a discussão 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 oferece 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 partes. 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.

APRENDIZAGEM
TRANSFORMADORA:
uma visão educacional
para o século XXI

ARTE/EDUCAÇÃO
CONTEMPORÂNEA:
consonâncias
internacionais

Edmund O’Sullivan

Ana Mae Barbosa (org.)

Coleção Biblioteca Freiriana vol. 9

432 págs.

Coedição IPF

ISBN 978-85-249-1109-5

1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1008-9

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

ARTE DE ENCANTAR (A):
o contador de histórias
contemporâneo e seus
olhares
FABIANO MORAES E LENICE GOMES
(ORGS.)
352 págs.

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 profissionais comprometidos com a prática
e o futuro da sociedade humana, de
responsabilidade em todas as instâncias culturais.

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 estrangeiras na mudança do ensino modernista da arte para o ensino contemporâneo. Ensaios de Elliot Eisner,
Ralph Smith, Robert Ott etc. foram
traduzidos especialmente para esta
publicação.

A parte I trata de cognição e de interdisciplinaridade; a II está centrada no
ensino da História da Arte; a III, dois
artigos paradigmáticos de Brent Wilson e de David Thistlewood; na IV sobre 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

EDUCAÇÃO

432 págs.

3ª edição (2010)/
1ª reimp. (2013)

Aborda as diferentes perspectivas
que se iniciam com a escola da tradição e passa pelas academias de forte
influência clássica e renascentista.
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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 educador em arte possa organizar na escola um trabalho com fundamentação teórico-metodológica.

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 baseada na análise de seus fundamentos
psicológicos e filosóficos. A obra fornece subsídios de grande utilidade a
todos os que usam a leitura como instrumento pedagógico e cultural.

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

Angela Maria Martins
144 págs.

1ª edição (2002)

ISBN 85-249-0852-1

Esta obra procura desvelar as relações entre o conceito de autonomia e
sua apropriação pelo discurso das políticas públicas mais recentes na área
da educação.
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Os textos explicitam os elementos
fundamentais da concepção da Escola 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 autonomia do professor, diferenciando os
diversos sentidos que lhe podem ser
atribuídos e avançando na compreensão 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 avaliação. Dá ênfase à discussão das bases
epistemológicas, que emergem de
concepções de mundo.

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 melhor 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

AVALIAÇÃO DA
APRENDIZAGEM
ESCOLAR: estudos
e proposições
Cipriano Carlos Luckesi
272 págs.

AUTONOMIA DA ESCOLA:
princípios e propostas
Moacir Gadotti e José Eustáquio
Romão (orgs.)
200 págs.

7ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-1770-7

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.

O leitor encontrará neste livro uma
contribuição sobre os caminhos para uma escola, ao mesmo tempo autônoma e unitária, compromissada
com o projeto de vida de todos os
que a fazem.

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL:
teoria e experiência

Almerindo Janela

Newton Cesar Balzan e José
Dias Sobrinho (orgs.)

152 págs.

184 págs.

4ª edição (2009)/
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0752-4

Esta obra possibilita um amplo enquadramento teórico-conceitual em
torno da avaliação educacional, procurando dar visibilidade não apenas
às dimensões pedagógicas, mas, sobretudo, às dimensões sociais, ideológicas e gestionárias.

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
EM DEBATE: experiências
no Brasil e na França
Fernando José de Almeida
(org.)
Coedição Educ
160 pags.

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

AVALIAÇÃO
EMANCIPATÓRIA
Ana Maria Saul
152 págs.

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, contribuindo para o debate público da avaliação 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.

1ª edição (2005)

ISBN 85-283-0328-4

8ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1653-3

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

5ª edição (2011)

6ª edição (2009)/
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0620-6

Este livro analisa as reformas educacionais que têm como objetivo um ordenamento no campo educacional
necessário: adequar as políticas de
bem-estar social, cortar custos, embeber o campo educativo da lógica do
campo econômico etc.

BRINCANDO COM
ORIGAMIS: portas
da imaginação
CONSTANCIA MARIA SOARES
80 págs.

Com a utilização de origamis na representação das personagens, a autora incentiva o aprendizado de crianças e jovens nessa arte de dobrar papel a partir de suas formas básicas,
despertando a criatividade e a sensibilidade.

BRINCAR, CONHECER,
ENSINAR
Sanny S. da Rosa
Nova Coleção Questões da Nossa
Época vol. 19
128 págs.

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 internacionais 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.

1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1853-7

EDUCAÇÃO

AVALIAÇÃO
EDUCACIONAL: regulação
e emancipação

5ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1642-7

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

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

Gilles Brougère
Nova Coleção Questões da Nossa
Época vol. 20
120 págs.

8ª edição (2010)/
1ª reimp. (2013)

Stuart N. Hart (org.)

ISBN 978-85-249-1648-9

Esta obra trata de compreender a razão pela qual as sociedades industrializadas produzem brinquedos na
profusão que o fazem. Com esse objetivo, procura determinar a função social e o significado do brinquedo nos
dias de hoje.

BRINquedos E
COMPANHIA
Gilles Brougère
Revisão técnica de Gisela Wajskop

EDUCAÇÃO
68

344 págs.

1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1050-x

Por meio do brinquedo se compreende melhor o lugar da criança numa sociedade em que ela dispõe de produtos de consumo próprios. É visando a
criança que o brinquedo é construído,
no entanto, este não pode ser limitado ao destinatário final.

Coedição Unesco
208 págs.

1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1437-9

BRINQUEDOTECA: manual
em educação e saúde
Beatriz P. Gimenes e Sirlândia
Reis de O. Teixeira
272 págs.

1ª edição (2011)/
1ª reimp. (2013)

O castigo corporal ainda existe nas famílias e nas nossas escolas sob várias 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.

ISBN 978-85-249-1832-2

Este livro enfoca a brinquedoteca como estímulo ao pesquisador ou educador iniciante. Um roteiro-guia, beneficiando desde a educação infantil até
a área da Saúde. Traz sugestões de
brinquedotecas nacionais e internacionais.

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 orientadores encontrarão eco para preocupações vivenciadas no seu dia a dia.
Serão estimulados a fazer comparações a respeito das suas certezas e
dúvidas.

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 realizada 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

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 pública 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)

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

CINEMA E EDUCAÇÃO
Roseli Pereira Silva
224 págs.

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

Ana Lúcia Goulart de Faria
(org.)
ESGOTADO

1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1344-0

Esta obra propõe a inserção do cinema na escola. A pesquisa enfocou o
tema da discriminação contra o negro, 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 deve partir do conhecimento a respeito
do aluno como pessoa, constituindo-se a educação em um processo iluminado, ao mesmo tempo, pelo educador e pelo educando.

ISBN 978-85-249-0803-3

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

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

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 gerenciamento da educação pública por
meio da experiência de gestão colegiada nas escolas públicas.

COM TODAS AS LETRAS
Emilia Ferreiro
104 págs.

17ª edição (2011)/
1ª reimp. (2013)

EDUCAÇÃO

Alerta para a importância do protagonismo de todos os seres da Terra como sujeitos de um mesmo e complexo processo de estruturação-desestruturação-reestruturação do ecossistema.

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 educativos 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 subsídios para que possam teorizar, lidando de maneira crítica com os conceitos que circulam em sua prática educativa.

Computadores de
papel: máquinas
abstratas para um
ensino concreto
EDUCAÇÃO
70

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 computadores, visando a uma maior compreensão de professores e alunos do
significado e da importância de tais
instrumentos.

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 contemporâneos, 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 concepção geral da educação? O que seria
uma concepção dialógica da educação? 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

COMUNIDADES DE
APRENDIZAGEM E DE
PRÁTICA EM METAVERSO

A educação não-formal é fundamental para a formação para a cidadania,
para exercício da civilidade no convívio 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 educação, que significa mudança de atitude.

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 contextualizações do seu cotidiano nas proporções que o estimulem a pensar
criticamente sobre o tema consumo.

CONTESTAÇÃO
ESCONDIDA (A):
as críticas de jovens
à escola atual

CRIANÇA FALA (A):
a escuta de crianças
em pesquisa
Silvia Helena Vieira Cruz (org.)

José B. Duarte

390 págs.

1ª edição (2006)

ISBN 978-85-249-1434-8

ISBN 85-249-1150-6

O autor contribui para um modelo pedagógico de fundo crítico, preocupa-se com o mal-estar discente, dando
voz aos estudantes que não escrevem nem podem falar de suas angústias na escola.

COTIDIANO E ESCOLA:
a obra em construção
Sonia Penin
208 págs.

CRIANÇA E SEU
DESENVOLVIMENTO (A):
perspectivas para se
discutir a educação
infantil
Zilma de M. R. de Oliveira (org.)
176 págs.

2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1718-9

Livro de grande atualidade traça um
panorama da escola e poderá subsidiar gestores de diferentes níveis de
ensino a promoverem políticas que
alcancem a escola e produzam resultados no cotidiano escolar.

CRIANÇA E A MÍDIA (A):
imagem, educação,
participação
Cecilia von Feilitzen e Ulla
Carlsson (orgs.)

5ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1825-4

Esta obra traz artigos de diversas
áreas a respeito dos processos de
desenvolvimento da criança, particularmente as interações que ela estabelece com adultos e com outras
crianças, e algumas de suas implicações para a educação em creches e
pré-escolas.

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

Coedição Unesco

Gizele de Souza (org.)

552 págs.

152 págs.

2ª edição (2002)

ISBN 85-249-0831-9

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

1ª edição (2008)/
1ª reimp. (2012)

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 psicossociais da infância.

Aprofunda e discute aspectos fundamentais para a concepção e a realização de investigação com crianças realizadas nas áreas de educação, psicologia 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

EDUCAÇÃO

128 págs.

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.

71

CRISE DAS CIÊNCIAS
HUMANAS (A)
HILTON JAPIASSU
256 págs.

1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1919-0

Os mitos e as religiões sempre propuseram respostas reconfortadoras e
securizantes aos enigmas da natureza humana. O grande desafio deste
livro é superar a contradição entre os
problemas cada vez mais globais e a
persistência de um modo de conhecimento privilegiando os saberes compartimentados.

CRISE DOS PARADIGMAS E
A EDUCAÇÃO (A)
Zaia Brandão (org.)
Nova Coleção Questões da Nossa
Época vol. 21
112 págs.

CURRÍCULO, CULTURA E
SOCIEDADE
Antonio FlAvio Moreira e Tomaz
Tadeu (orgs.)
176 págs.

1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1655-7

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

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 tratam de questões centrais sobre o tema do currículo. Os ensaios buscam
servir de estímulo ao desenvolvimento de novas pesquisas na área.

CURRÍCULO E
COMPETÊNCIAS: a
formação administrada
Monica Ribeiro da Silva

EDUCAÇÃO

168 págs.

ISBN 978-85-249-1339-6

CRÍTICA DA ESTRUTURA
DA ESCOLA
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1ª edição (2008)/
1ª reimp. (2012)

Vitor Henrique Paro
248 págs.

1ª edição (2011)/
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1772-1

O autor se fundamenta na ciência para demonstrar a inadequação da estrutura da escola à educação como
direito à cultura, e a urgência de sua
superação em termos didáticos, curriculares e organizacionais.

CULTURAS ESCOLARES,
SABERES E PRÁTICAS
EDUCATIVAS: itinerários
históricos
Marcus Levy A. Bencostta (org.)
ESGOTADO

Este livro analisa o conceito de competência segundo diferentes matrizes conceituais. Salienta a atualidade
de se tratar a temática, tendo em vista a centralidade que a noção de competência tem tido nas reformas curriculares.

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 intelectuais inconformados com a discriminação e a exclusão e que estão falando 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 literárias que vêm da África e de países
lusófonos? Que literatura é essa publicada no Brasil? Essas e outras
questões são discutidas nesta obra
dirigida a leitores em busca de literaturas 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 mediadores de leitura abrem os tesouros da
literatura a crianças analfabetas.
Mostra também de que modo situações de exploração visual de textos
desconhecidos propiciam a construção do código gráfico e constituem o
alicerce da formação de leitores autônomos.

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.

O livro aborda o cenário atual de reorganização da educação básica e os
processos que se instituíram na passagem da educação infantil para os
primeiros anos da educação fundamental, analisando a dinâmica de
adaptação da criança em questão.

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

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 discussões relativas a currículo, corpo,
história e educação de professores,
relevantes para a difusão de um ensino de dança crítico e transformador.

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 Estado e o cidadão na gestão pública e
pretende ter na “democracia participativa”, o elemento definidor da formulação 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)

(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 fazer para motivar alunos que dormem
em aula? Qual é o melhor método para 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 educador Élie Bajard o parceiro ideal para
um desafio do tamanho da nossa história. Sempre enxergamos que o ato
de aprender se dava também no cotidiano, e não somente dentro de sala
de aula. Por isso, acreditamos que todo lugar é um espaço educacional e
que todas as situações são momentos de aprender.

ISBN 85-249-0723-1

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

Reúne trabalhos de autoridades nos
diferentes níveis de governo e de estudiosos de várias regiões do Brasil e
de outros países. Discute os impactos sobre os sistemas de ensino e os
efeitos da descentralização e da desconcentração para a melhoria da qualidade do ensino.

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 constituição da produção científica sobre os
processos de desenvolvimento humano ao longo do século XIX.

EDUCAÇÃO

Da mistificação da
escola À escola
necessária

73

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

EDUCAÇÃO

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

DIÁLOGO E CONFLITO:
a presença do
pensamento de Paulo
Freire na formação do
sindicalismo docente
Ana Maria duarte do Vale

Selma Garrido Pimenta (org.)

272 págs.

288 págs.

1ª edição (2002)

ISBN 978-85-249-0866-8

O pensamento de Paulo Freire continua firme e fecundo, desdobrando-se em múltiplas direções. A autora
mostra como Paulo Freire sempre
esteve ligado aos movimentos sociais e populares e não poderia deixar de estar ligado também ao movimento sindical.

1ª edição (2006)

120 págs.

Antônio Jorge Soares
240 págs.

2ª edição (2002)

ISBN 85-249-0713-4

Trata-se de uma publicação elaborada
com rigor científico e filosófico, abordando uma problemática da nossa
atualidade: o papel do método na educação e desta na construção da cidadania e da sociedade democrática.

7ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1773-8

DIDÁTICA
José Carlos Libâneo

DIALÉTICA, EDUCAÇÃO E
POLÍTICA: uma releitura
de Platão

Este livro contempla pesquisas de
professores brasileiros e portugueses sobre a constituição do campo da
didática e seus vínculos com a formação de professores desenvolvidas no
Brasil e em Portugal.

Nova Coleção Questões da Nossa
Época vol. 33

ISBN 85-249-1235-9
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ISBN 978-85-249-1762-2

Terezinha Nunes, Lair Buarque
e Peter Bryant

Valquiria Padilha (org.)

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

6ª edição (2011)/
1ª reimp. (2013)

DIFICULDADES
NA APRENDIZAGEM
DA LEITURA: teoria
e prática

DIALÉTICA DO LAZER
288 págs.

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

288 págs.

2ª edição (2013)/
1ª reimp. (2013)

Este livro analisa o desempenho das
crianças com dificuldades acentuadas de aprendizagem, e vários aspectos da tarefa de aprender a ler e escrever que podem constituir obstáculos para todo aprendiz.

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.

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 internacionais.

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 Direito etc.

ECONOMIA POLÍTICA
DA DIFERENÇA (A)
Aristóteles de Paula Berino
232 págs.

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

1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1341-9

Este livro discute políticas para o currículo na rede pública propondo a relação entre a elaboração pedagógica
do reconhecimento da diferença com
o problema das condutas e da regulação da diferença na cidade.

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 rede de satélites de comunicação sintonizados com o progresso atingido pelos países desenvolvidos. Esta obra
destina-se a problematizar o surgimento dessa escola e seus efeitos.

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

EDUCAÇÃO

DIREITOS HUMANOS
E EDUCAÇÃO: outras
palavras, outras
práticas

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.

ECOPEDAGOGIA E
CIDADANIA PLANETÁRIA
FRANCISCO GUTIÉRREZ E CRUZ
PRADO
144 págs.

ISBN 978-85-249-2008-0

Dentro da dimensão pedagógica proposta, talvez seja mais conveniente
falar de uma pedagogia para a sociedade sustentável. Nesse sentido, as diferenças culturais de cada povo, etnia e
a apropriação de suas relações ecológicas são a base da sustentabilidade.

1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1157-3

Este livro consiste numa reflexão heterodoxa acerca da validade da aceitação da teoria do capital humano como
sustentáculo prioritário para o estabelecimento das políticas educacionais.

75

3ª edição (2013)

EDUCAÇÃO: um tesouro
a descobrir
Relatório para a Unesco da
Comissão Internacional sobre
Educação para o século XXI
Jacques Delors (coord.)

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

Coedição Unesco
240 págs.

7ª edição rev. (2012)

ISBN 978-85-249-1845-2

Este livro abrange os avanços adquiridos no decorrer do século XX e lança perspectivas em todos aspectos
para a coletividade num mundo globalizado.

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 ambientais praticados por sujeitos sociais
específicos, a ampliação dos canais
de participação política, uso e conservação dos recursos naturais etc.

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

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 catalão Joan Miró.

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

EDUCAÇÃO CRÍTICA:
incerteza, matemática,
responsabilidade
Ole Skovsmose

Vitor Henrique Paro

304 págs.

Nova Coleção Questões da Nossa
Época vol. 4

ISBN 978-85-249-1294-8

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 educacionais.

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 economia e a educação nas classes populares.

1ª edição (2007)

O autor apresenta um panorama precioso em termos filosóficos e políticos das questões teórico-práticas,
tanto no âmbito dos fundamentos,
quanto da ação pedagógica e da formação 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, tomando em consideração a importância da
noção de utopia no contexto da teoria
social e explorando novos desenvolvimentos na Sociologia da Educação.
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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 transformações sociais de primeira grandeza podem alterar a percepção social sobre a cidadania e reflete sobre
como esses processos dotam a educação de um novo papel nas relações
que se estabelecem entre o cidadão e
o Estado.

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 formação contínua dos professores da rede
pública de ensino de São Paulo, com
ênfase na formação em Informática
Educacional.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS: teoria, prática
e proposta

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, dando destaque à questão da formação
do educador.

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 principais teses que desenvolveu Paulo
Freire. Contém depoimentos dos seus
cinco filhos: Madalena, Fátima, Cristina, 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.

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 resistência da cultura do campo, sua identidade 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 neoliberalismo, sinalizando as novas demandas da educação explicitadas por
diferentes documentos dos novos senhores do mundo.

14ª edição (2010)/
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1632-8

A participação dos autores na IV Conferência Brasileira de Educação tornou possível a publicação dos textos
deste volume.

EDUCAÇÃO E
COMPLEXIDADE:
os Sete Saberes e outros
ensaios
Edgar Morin, Maria da
Conceição de Almeida e Edgard
de Assis Carvalho (orgs.)
112 págs.

São três ensaios escritos em tempos
diferentes: os dois primeiros marcados pela esperança e pela utopia de
uma reforma cognitiva saturada de
rupturas, e o último, posterior à experiência 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.

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 audiovisuais, experiências com valores sociais,
éticos e estéticos favoráveis ao desenvolvimento da autonomia do adolescente e à discussão crítica do contexto atual tão conturbado.

6ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2018-9

EDUCAÇÃO

Moacir Gadotti e José Eustáquio
Romão (orgs.)

1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1209-X

Trata-se de uma reflexão da autora
com base em suas experiências de leitura na web, da prática da educação
básica e superior e da convivência
com profissionais das áreas de programação 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 compreender as relações entre a reestruturação educacional e o seu contexto político mais amplo.

EDUCAÇÃO

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

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 volume traz temas variados como: educação popular, futebol, analfabetismo
etc.

EDUCAÇÃO E
INFORMÁTICA: os
computadores na escola

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 reunidos têm como eixo a Pedagogia do
Conflito, prática pedagógica que procura descobrir e expor os conflitos ao
invés de ocultá-los.

Educação e política
no Brasil de hoje

Fernando José de Almeida

Lúcia Maria Wanderley Neves

Coleção Questões da Nossa Época
vol. 126

Coleção Questões da Nossa Época
vol. 36

120 págs.

4ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1181-1

Explicita o pensamento com que a
máquina pode trabalhar, mas também apresenta questões ao educador sobre como seu aluno pensa.

O autor defende a ideia de que a escola deve assumir a educação estética
como central e fundamental no processo de mediação cultural.

120 págs.

4ª edição (2005)

ISBN 85-249-0534-4

A política educacional à luz das propostas que emergem da dinâmica sociedade civil brasileira.

EDUCAÇÃO E RAZÃO
HISTÓRICA
Paulo Ghiraldelli Jr.
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ESGOTADO

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 educacional como domínio privilegiado do
imaginário e da imaginação produtiva
ou criadora e dos temas a ele associados: metáforas, símbolos e mitos.

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 primitivas até as tendências educacionais contemporâneas.

Marcos J. S. Mazzotta
232 págs.

6ª edição (2011)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1709-7

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

Esta obra traça a evolução do atendimento educacional aos portadores de
deficiência no Brasil, bem como explicita e discute as ideologias presentes
nas políticas públicas e as ações governamentais nessa área.

EDUCAÇÃO, ESTADO E
DEMOCRACIA NO BRASIL
Luiz Antônio Cunha
Coedição Flacso/Eduff
198 págs.

6ª edição (2009)/
1ª reimp. (2012)

152 págs.

1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1929-9

Esta nova edição está complementada com proposições teórico-metodológicas que auxiliam o professor a desenvolver práticas pedagógicas estéticas 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 compreensão da estética e dimensiona, sob
uma perspectiva filosófica, um currículo estético para jovens e adultos.

ISBN 978-85-249-0447-9

O autor investigou as propostas e as
realizações dos governos que prometeram fazer da educação um meio de
construção da democracia, analisando questões-chave para a compreensão das forças que aceleram ou
freiam o processo democrático.

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 importância do trabalho coletivo na escola
e discutem as funções, objetivos,
contradições e limites da prática dos
supervisores educacionais.

Rosângela Machado
152 págs.

SONIA CARBONELL

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 alunos com deficiência no ensino regular.

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

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO ESPECIAL
NO BRASIL: história
e políticas públicas
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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

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA:
números e operações
numéricas vol. 1
Terezinha Nunes, Tânia Maria
Mendonça Campos, Sandra
Magina e Peter Bryant
208 págs.

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

EDUCAÇÃO INFANTIL
NO CORAÇÃO DA CIDADE

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 relacionado à aprendizagem do aluno e outro
relacionado à aprendizagem do professor.

Isabel de Oliveira e Silva
264 págs.

1ª edição (2009)

EDUCAÇÃO
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A descrição da experiência de educação musical a distância realizada em
vários países apresenta um panorama das abordagens atuais para essa
educação, indicando caminhos possíveis para professores de música.

EDUCAÇÃO NA AMÉRICA
LATINA (A): direito
em risco

1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1217-0

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA:
pesquisa em movimento

Carlos V. Estêvão
144 págs.

344 págs.

O autor reanalisa novos modos de interpretar a geografia da justiça e a escola, compreendendo esta última como lugar de vários mundos e como
uma organização perpassada pela
funcionalidade sistemática e pela
funcionalidade comunicacional.

1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1738-7

112 págs.

Maria Aparecida V. Bicudo e
Marcelo de Carvalho Borba
(orgs.)

ISBN 85-249-1021-6

232 págs.

Coedição Campanha Nacional pelo
Direito à Educação

É uma obra singular que se constitui
em documento sociológico de importante ação coletiva que aos poucos
foi sendo substituídos por outras formas de luta com vistas à consolidação da Educação Infantil.

1ª edição (2004)

Daniel Marcondes Gohn

Também disponível em espanhol

ISBN 978-85-249-1431-7

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

EDUCAÇÃO MUSICAL
A DISTÂNCIA: abordagens
e experiências

4ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1939-8

Os textos expressam perspectivas diferentes. Uma referente ao respeito e
à aceitação da diversidade do pensamento e da produção do conhecimento, outra revela a preocupação em
buscar o entendimento da própria
produção do conhecimento.

Este livro nasce do compromisso de
compartilhar um momento político
muito importante no processo de
construção de uma agenda continental da sociedade civil destinada a aprimorar nossas estratégias nas políticas 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 realidade escolar, fora da educação formal. Há produção de saberes e aprendizagens extracurriculares, distintos
do conhecimento prescrito às escolas e fazem parte da formação dos indivíduos.

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 formal em três momentos: o conceito; a
abordagem do papel do educador social; e terceiro, apresenta exemplos
de movimentos sociais, fóruns e conselhos de gestão compartilhada.

EDUCAÇÃO NEGADA (A):
introdução ao estudo
da educação brasileira
contemporânea
Paolo Nosella e Ester Buffa

Cintya Regina Ribeiro e Julio
Groppa Aquino (orgs.)

200 págs.

320 págs.

3ª edição (2001)

ISBN 85-249-0324-4

Esta obra percorre 60 anos de história. Para cada um desses períodos foi
feita uma síntese histórica dos principais acontecimentos nacionais e internacionais com suas repercussões
na educação, seguida de excertos das
entrevistas relativas ao período em
questão.

Educação popular
na escola pública

1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1735-6

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

EDUCAÇÃO
PÓS-FILOSOFIA DA
HISTÓRIA: racionalidade
e emancipação
Margarita R. Sgró
144 págs.

4ª edição (2001)

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

200 págs.

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

Coleção Questões da Nossa Época
vol. 8
ISBN 85-249-0429-1

Cláudio Almir Dalbosco

1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1776-9

Ana Maria do Vale

112 págs.

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

EDUCAÇÃO POR VIR (A):
experiências com
o cinema

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 popular reconhece e assume as atuais
demandas das sociedades mundiais
e os novos desafios. Indica alguns
marcos norteadores para o presente
e o futuro.

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 educação que seja capaz de recolocá-la
em sua relação constitutiva com a
ética e com a política.

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL
E O EDUCADOR
SOCIAL: atuação
no desenvolvimento
de projetos sociais
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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 brasileira antecipa a polêmica da indissociabilidade do cuidar e do educar, favorecendo a construção de uma pedagogia da infância e de uma pedagogia da educação infantil que supere o
atual modelo da escola de Ensino
Fundamental.

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA:
desafios e perspectivas

cessidade de esclarecer o uso da palavra complexidade e 3. o destino da
era planetária.

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 para o educando, ou como ele deve ser
formado para pensar, saber, saber-fazer e saber-ser em tempos de uma
tecnologia que está sempre se desenvolvendo e se ampliando.

EDUCADORA DE CRECHE
(A): construindo suas
identidades
Barbara Ongari e Paola Molina

EDUCAÇÃO
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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 dificuldade para contemplar a educação 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 temáticos: 1. o método visto como caminho
que se inventa e nos inventa; 2. a ne-

EDUCAR SEM REPROVAR

ENCONTROS E
DESENCONTROS EM
EDUCAÇÃO INFANTIL
Maria Lúcia de A. Machado
(org.)

Márcia Aparecida Jacomini

304 págs.

264 págs.

ISBN 978-85-249-0886-6

1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1654-0

Neste livro é discutida a forma como
as diferentes redes de ensino implementaram os ciclos e a progressão
continuada, e como a má qualidade
do ensino corroborou para a construção de uma ampla oposição às políticas de não reprovação anual.

4ª edição (2011)

A obra apresenta três partes principais: a legislação e as políticas nacionais de educação infantil e a realidade;
a formação de profissionais de educação infantil; e o desenho como espaço
de produção cultural de crianças.

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 sensibilidade para que nosso olhar possa
ver além do visto, que promova a capacidade 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.

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 José 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.

Ana Amália Tavares B. Barbosa
136 págs.

1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1351-8

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 estudante do Ensino Médio a práticas
de estudo que abrem o caminho da
autonomia técnica e intelectual no
exercício da aprendizagem. Apresenta 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

Ao utilizar processos artísticos para
ensinar uma língua, a autora explorou
potencialidades criativas e pedagógicas de seu ofício de arte-educadora e
trouxe novos olhares para professores 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 pessoa, valorizando cruzamentos profissionais com vivências pessoais de
vários docentes/pesquisadores ibero-americanos, tendo em vista a melhoria do ensino das Ciências.

ENSINO DE ARTES
EM ONGS (O)
Lívia Marques Carvalho
144 págs.

1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1429-4

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

A obra contribui para ampliar as discussões sobre a importância da arte
na formação do indivíduo. É para todos aqueles que acreditam na educação 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 reconhecida como disciplina escolar obrigatória no currículo. Nos Parâmetros
Curriculares Nacionais, a arte é uma
área curricular e a dança é indicada
como linguagem artística diferenciada 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 matemática contribui para as transformações sociais não apenas através da
socialização do conteúdo matemático, mas também por meio de uma dimensão 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 permitem aos professores construir um novo projeto político-pedagógico, considerando as especificidades de sua
comunidade e a vinculação à concepção de homem e de sociedade que
unifica os que vivem do trabalho.

EDUCAÇÃO

ENSINO DAS ARTES
E DE INGLÊS (O):
uma experiência
interdisciplinar
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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 concepção curricular na qual tem lugar a ciência e a cultura; e a escola se reconhece como um “lugar de memória”
do que foi para projetar o que pretende ser.

Ensino noturno:
realidade e ilusão
Célia Pezzolo de Carvalho

EDUCAÇÃO

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.
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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 especificidades das ações docentes,
aproximando, os terrenos da Epistemologia 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 práticas educacionais. O movimento por
uma educação para e pela cidadania,
ampliou suas preocupações para a
construção de um novo currículo inter-transcultural, em favor de uma
educação com qualidade social.

ESCOLA COMO
ORGANIZAÇÃO EDUCATIVA
(A): uma abordagem
sociológica

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 etnográfico 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 sujeitos.

ESCOLA DE GRAMSCI (A)
Paolo Nosella

Licínio C. Lima

208 págs.

208 págs.

ISBN 978-85-249-1644-1

4ª edição (2011)/
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1714-1

Este trabalho recolhe e articula textos escritos ao longo da última década com o objetivo de apresentar ao
leitor brasileiro um quadro teórico para o estudo sociológico da escola como organização educativa e ação pedagógica organizada.

4ª edição (2010)

O leitor vislumbrará a escola proposta
por Gramsci no caldo dos acontecimentos econômicos e políticos em
que foi elaborada. Para ele, a escola
moderna é, sobretudo, a possibilidade 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

ESCOLA PARA TODOS E
A EXCELÊNCIA
ACADÊMICA (A)
António M. Magalhães e
Stephen R. Stoer

Tiago Adão Lara

Coleção Prospectiva vol. 8

248 págs.

Coedição IPF

ISBN 85-249-0589-1

128 págs.

1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0900-5

A síntese neste livro é representada
pela metáfora do fosso, existente entre o discurso pedagógico democrático e o discurso meritocrático, que parece impedir a escola pública portuguesa de avançar.

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 comprometimento político de caráter conservador e inovador. Este livro subsidiará
educadores na reflexão sobre o sentido 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 compuseram ordenamentos e enunciações que
modelaram a escola como tempo/espaço privilegiado na socialização das
futuras gerações.

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

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 Edufu
3ª edição (2003)

O livro é uma tentativa de pensar filosoficamente 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

Coedição CEAFRO

Coleção Questões da Nossa Época
vol. 129

136 págs.

120 págs.

3ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1978-7

Este livro é uma importante contribuição 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)

1ª edição (2007)

ISBN 85-249-1233-2

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

ESCRITA INFANTIL (A)

Georges Snyders

Cláudia Maria Mendes Gontijo

176 págs.

208 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 norteadores para buscar e contribuir com suas
“marcas” culturais escolares.

EDUCAÇÃO

Este livro oferece um panorama dos
ciclos no Ensino Fundamental, seus
fundamentos e modalidades, bem como suas complexas implicações pedagógicas e políticas.

1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1430-0

Este livro investiga os processos de
apropriação da linguagem escrita pelas crianças. Trata-se de uma importante referência para psicólogos, professores alfabetizadores e estudiosos 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 estudos curriculares na procura de respostas 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

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?

Nova Coleção Questões da Nossa
Época vol. 3
128 págs.

1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1585-7

EDUCAÇÃO
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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 trabalho mostra a diferença entre os objetivos proclamados e as prioridades reais da ação do Estado.

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 contribuição traz a filosofia para a indicação de horizontes de esperança no
caminho dos que desejam uma sociedade 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

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)

ÉTICA E COMPETÊNCIA

152 págs.

1ª edição (2011)/
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1733-2

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 educacional para a garantia do direito à educação, visando dar o respaldo necessário ao professor para sua atuação
docente.

Os estudos aqui reunidos compreendem as mutações que vêm ocorrendo
no campo da ética na sua relação com
a educação. Abordam questões da prática educativa concernentes à responsabilidade social em todo nível de ensino, 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 cruzamento de temas infância, cultura e
consumismo pelos campos da educação, da literatura, do direito, da filosofia entre outros.

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 superior, este livro proporciona ao leitor
um real entendimento do que é a universidade para, a seguir, encaminhá-lo à prática dos mecanismos que embasarão suas atividades acadêmicas.

FILOSOFIA
Antônio Joaquim Severino
212 págs.

1ª edição/10ª reimp.
(2007)

ISBN 978-85-249-0410-3

O livro trabalha a gênese da consciência 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 cultura 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 Filosofia, do professor Severino. Traz sugestões de posturas e estratégias que
facilitam a transposição didática dos
conteúdos formativos da disciplina.

FAZERES NA EDUCAÇÃO
INFANTIL (OS)
Maria Clotilde RossettiFerreira, 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)

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO
Cipriano Carlos Luckesi
224 págs.

3ª edição (2011)/
2ª reimp. (2013)

FILOSOFIA NO ENSINO
MÉDIO
ANTÔNIO JOAQUIM SEVERINO
NO PRELO
Este livro apresenta uma proposta
educativa, direcionada para os estudantes do Ensino Médio e compromissada com a tarefa fundamental da
formação integral de sua personalidade. Formação vista como a irrenunciável vontade utópica de lhes explicitar pedagogicamente o sentido de
sua existência, subsidiando-os na
compreensão do lugar que eles ocupam na realidade histórica de seu
mundo.

ISBN 978-85-249-1622-9

Este livro destina-se a educadores e
educandos em preparação para a docência, assim como a outros interessados em aprender a pensar filosoficamente sobre educação.

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.

questão da representação e da exclusão, apresentando temas da Filosofia
da Linguagem em uma perspectiva
interdisciplinar.

FILOSOFIA... PARA
NÃO FILÓSOFOS
Neidson Rodrigues
112 págs.

4ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1737-0

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 linguagem e política, focalizando a

O autor apresenta, em tom de conversa, temas tratados na história da
Filosofia e ressaltados em nosso cotidiano. Trata-se de uma tentativa de
explicitar o mundo muito humano da
cultura.

EDUCAÇÃO

FAZER UNIVERSIDADE:
uma proposta
metodológica
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FINANCIAMENTO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR:
Estado x Mercado
Nelson Cardoso Amaral

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

Coedição Editora Unimep

Regina Leite Garcia (org.)

216 págs.

240 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 também apreender as razões que a tornam tão permanente e, a cada dia,
mais grave.

5ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-0604-6

Traz a perspectiva de que o processo
de formação permanente crie oportunidades para que a professora alfabetizadora atue como pesquisadora, estabelecendo como critério de verdade
o momento prática-teoria-prática.

FORMAÇÃO DE
PROFESSORES: passado,
presente e futuro
EDUCAÇÃO

Lizete Shizue B. Maciel e
Alexandre Shigunov Neto
(orgs.)
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128 págs.

2ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1092-0

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.

A temática “formação de professores”
vem se apresentando de forma constante 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 capital não pode deixar de instruir, vai
querer controlar mais a escola, garantindo 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 necessidades formativas do professor de
Ciências; na segunda, os autores sugerem 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 colaboração. Destina-se a estudantes, professores e formadores do professorado
e a todos que desejam informar-se
sobre as novas tendências da formação 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

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 novo de formação permanente do professorado, baseado num clima de colaboração, 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 pesquisadores que vêm debatendo e propondo
novos olhares sobre a política e a gestão da educação, numa conjuntura
mundial marcada pela diminuição da
presença do Estado e pela crescente
exclusão de contingentes populares.

O livro oferece ideias e sugestões para 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.

José A. Dias (adaptação)
Coedição Unesco/MEC
176 págs.

10ª edição (2009)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0491-2

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 educação, cidadania, sustentabilidade
ambiental e desenvolvimento humano na pesquisa e no ensino de sua
disciplina.

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 inquietam os educadores.

HISTÓRIA,
ANTROPOLOGIA E A
PESQUISA EDUCACIONAL:
itinerários intelectuais
Marcos Cezar de Freitas
120 págs.

2ª edição (2002)

ISBN 85-249-0774-6

GESTÃO EDUCACIONAL
E DESCENTRALIZAÇÃO:
novos padrões
Vera Lúcia Cabral Costa (org.)
Eny Marisa Maia e Lúcia Mara
Mandel

O autor apresenta a trajetória de temas como a transplantação de ideias
e realidade cultural desde a virada para o século XX, até o momento de configuração dos “campos de pesquisa”
junto aos educadores brasileiros nos
anos 1950.

ESGOTADO

GLÓRIAS E MISÉRIAS DA
RAZÃO: deuses e sábios
na trajetória do mundo
ocidental
Neidson Rodrigues

GESTÃO DA ESCOLA
FUNDAMENTAL

HISTÓRIA AMBIENTAL
NO BRASIL: pesquisa
e ensino

240 págs.

1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0967-6

Quem acompanhou Neidson Rodrigues no seu papel combativo diante
das associações de classe e como administrador público, irá descobrir um
outro perfil do autor, um filósofo que
procura, que interpela e nos envolve
com sua busca.

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 trabalhados em sala de aula são influenciados pela trajetória acadêmica do professor, pelo currículo oficial e pelo livro didático? Como o professor percebe as diferentes demandas dos alunos e da sociedade?

EDUCAÇÃO

Um livro que fala de formação humana
em todas as dimensões e possibilidades, que se rege pela força do conhecimento e de princípios éticos. Examina
a política e a gestão a partir de vários
conteúdos de interpretações.
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO:
da antiguidade
aos nossos dias

O livro didático visto como “ilustração” do antagonismo entre discurso
e realidade.

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

EDUCAÇÃO
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Propõe-se uma abordagem jurídica da
História da Educação que pode ser lida como a lenta evolução entre dois
paradigmas político-pedagógicos: do
antigo paradigma holista do “direito
de educação”, ao contemporâneo paradigma 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 escolar possui na pesquisa histórica
que trata dos fenômenos educacionais.

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 teorizações ou excessivos posicionamentos ideológicos.

IMPORTÂNCIA DO ATO DE
LER (A): em três artigos
que se completam
Paulo Freire
Nova Coleção Questões de Nossa
Época vol. 22
104 págs.

IDENTIDADE
DO PROFESSOR
NO ENVELHECIMENTO
Rita de Cássia M. T. Stano
Coleção Questões da Nossa Época
vol. 87
120 págs.

ISBN 978-85-249-1646-5

Este livro marca a presença viva de
Paulo Freire no desafio, vontade e paixão pelos direitos da alfabetização,
pronunciados ao mundo sobre a importância do ato de ler.

1ª edição (2001)

ISBN 85-249-0807-6

O ser velho é uma invenção cultural e
o envelhecimento precisa ser desvendado a partir de quem está vivenciando este processo no cotidiano.

Ideologia no livro
didático
Ana Lúcia Goulart de Faria
Coleção Questões da Nossa Época
vol. 37
96 págs.

51ª edição (2011)/
2ª reimp. (2013)

16ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-0157-7

INCLUSÃO EDUCACIONAL
DE ALUNOS COM
SURDEZ: concepção
e alfabetização
Ensino Fundamental –
1º. Ciclo
MÁRCIA HONORA
no prelo
O livro tem como objetivo levar ao conhecimento do professor do Ensino
Fundamental I um completo entendimento de como incluir alunos surdos
nas salas de aula regulares. Trata-se
de uma publicação inovadora e que

leva ao acesso do professor os conhecimentos teóricos e atividades
que facilitarão o processo de aprendizagem de seus alunos, respeitando
sua língua materna, a Libras, e seu
acesso à Língua Portuguesa.

Indivíduo em
formação (O): diálogos
interdisciplinares sobre
educação
Barbara Freitag

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 leitores a transformarem o processo de
inclusão, comumente visto como um
problema, em um desafio a ser criativamente abordado e superarem assim, 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 Antiguidade Clássica, e lembra que a deficiência não impediu o grande desempenho de homens e mulheres em
vários ramos do conhecimento.

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 compreender fenômenos sociais altamente
complexos.

INFÂNCIA, EDUCAÇÃO E
DIREITOS HUMANOS
Luiz Cavalieri Bazílio e SOnia
Kramer

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

Um livro significativo para todos os
profissionais que se comprometem
com a afirmação de uma cultura dos
Direitos Humanos na nossa sociedade.

Neste livro, a autora, em parceria com
diversos pesquisadores, reúne artigos que debatem questões como a
consciência fonológica, o processo
de conceituação das crianças, o sentido do conhecimento ortográfico e as
importantes novidades que a era digital traz para a escrita.

EDUCAÇÃO

INCLUSÃO EM EDUCAÇÃO:
culturas, políticas
e práticas

INFÂNCIA EM
PERSPECTIVA: políticas,
pesquisas e instituições

INQUIETAÇÕES E
MUDANÇAS NO ENSINO
DA ARTE
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152 págs.

4ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1839-1

Fernanda Muller (org.)

Ana Mae Barbosa (org.)

256 págs.

208 págs.

1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1645-8

Esta coletânea reúne grandes especialistas do Brasil e do exterior que
com capítulos muito instigantes oferecem contribuição crítica e inovadora aos estudiosos da infância.

7ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1910-7

Este livro trata de temas como: formação de professores de Arte; multiculturalidade e interdisciplinaridade; tecnologias contemporâneas e o ensino da
Arte; aprendizagem da Arte e o Museu
Virtual do Projeto Portinari etc.

Graças ao uso da videogravação na
observação de crianças, muitas pesquisas têm confirmado a existência
de ricas interações criadas por elas
desde cedo.

JOGOS NA EDUCAÇÃO:
criar, fazer, jogar
Maria da Glória Lopes
192 págs.

INTRODUÇÃO
À FILOSOFIA: aprendendo
a pensar
Cipriano Carlos Luckesi e
Elizete Silva Passos
240 págs.

7ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1886-5

EDUCAÇÃO

O livro está composto de quatro temáticas básicas: o conhecimento e
sua prática; o filosofar como forma de
conhecer e direcionar a vida; os caminhos históricos do filosofar; nossa experiência brasileira de filosofar.

7ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1804-9

Os modelos de jogos são apresentados com objetivos, faixa etária, material e estratégia para que o educador
possa organizar seu trabalho, integrando conteúdos ao aperfeiçoamento das áreas cognitiva e motora do
desenvolvimento infantil.

JOHN DEWEY E
A EDUCAÇÃO INFANTIL:
entre jardineiras e
cientistas
Ieda Abbud

JOGO, BRINQUEDO,
BRINCADEIRA E
A EDUCAÇÃO
92

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.

136 págs.

1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1734-9

A autora oferece aos educadores e estudiosos da história e da psicologia
da educação, uma pesquisa minuciosa sobre as ideias teóricas e as reflexões sobre práticas educativas desse
importante filósofo e educador.

John Dewey e o Ensino
da Arte no Brasil
Ana Mae Barbosa

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

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 University, 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 gramáticas 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 apenas apresenta um dos mais importantes pesquisadores, Klauss Vianna,
mas também redimensiona sua obra
à luz dos novos estudos pelas chamadas 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 antigamente, 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 memórias afetivas da infância, a libertar-se

LEITURA DE IMAGENS
NA PESQUISA SOCIAL (A):
história, comunicação
e educação
Maria Ciavatta e Nilda Alves
(orgs.)
136 págs.

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 educação nas Constituições federais de
1824 a 2009.

Os artigos aqui publicados contribuem para o avanço no debate sobre
o significado das imagens fotográficas e suas consequências para a produção do conhecimento e para a educação, 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 características das linguagens virtuais.
Ao mesmo tempo busca levar os professores 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.

Leda Verdiani Tfouni
Nova Coleção Questões da Nossa
Época vol.15
104 págs.

2ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1094-4

LDB DEZ ANOS DEPOIS:
reinterpretação sob
diversos olhares

LETRAMENTO E
ALFABETIZAÇÃO

5ª edição rev. (2005)

ISBN 85-249-0520-4

Na língua escrita, o livro identifica duas atividades: uma silenciosa, individual, a leitura; e outra sonora, social,
que chamamos dizer.

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 preocupações 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)

EDUCAÇÃO

das amarras sociais que lhe são impostas e a despertar a criança interior
que todos nós temos.

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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forma integrada com o estudo da Língua Portuguesa, no ensino Fundamental II e no Médio.

LIVROS DE OCORRÊNCIA:
(in)disciplina,
normalização e
subjetivação
Ana Lúcia Silva Ratto

LINGUAGENS E CULTURAS
INFANTIS
ADRIANA FRIEDMANN
184 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2131-5

EDUCAÇÃO

O livro apresenta manifestações multiculturais de crianças e grupos infantis a partir de brincadeiras, expressões plásticas, imagens, narrativas
etc. Tomando como referência a Antropologia da Infância, é feita uma incursão reflexiva e sensível aos universos expressivos das crianças.

1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1306-8

Este livro resulta de rigorosa pesquisa que teve por finalidade analisar
questões disciplinares com base no
funcionamento dos livros de ocorrência 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

LITERACIA: teoria e
prática – orientações
metodológicas
94

264 págs.

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 literatura como ferramenta didática para
os campos da História e Geografia, de

Os mitos que foram construídos sobre os velhos – que não aprendem,
não mudam, são conservadores –,
estão caindo por terra. Este livro traz
uma importante contribuição dos autores na intenção de superar essa divisão da vida em faixas etárias.

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 “Humano”, sondando as “Marcas” deixadas
no caminho pelos ancestrais do homem 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 impregnação entre Matemática e a língua, fundamento para a proposição de ações
que superem as dificuldades encontradas no ensino de Matemática.

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 ideologias que se estratificam na representação dos professores, mas busca
a competência técnica do professor.

MATEMÁTICA E
REALIDADE: das
concepções às ações
docentes

176 págs.

8ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2027-1

Esta obra discute os vínculos do conhecimento matemático com a realidade, o lugar da Matemática no edifício científico e reflete sobre os lugares comuns que pretendem caracterizar essas relações.

Apresenta os principais temas metodológicos da pesquisa-ação como alternativa aplicável em diferentes áreas de conhecimento.

METODOLOGIA DA
PESQUISA EDUCACIONAL

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 manifestações que reivindicam o resgate cultural e social das contribuições originárias da África. Com enfoque interdisciplinar, o texto está comprometido
com as últimas posturas pedagógicas referentes ao ensino.

Regina Leite Garcia (org.)
208 págs.

1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0929-3

Neste livro os autores vão desvelando o que foi sendo “esquecido” para
que uma “verdade” fosse sendo aceita como “a verdade”. A esse movimento de desconstrução, vão sendo discutidos 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

12ª edição (2010)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1638-0

Reúne textos de diferentes especialistas nos seus diversos enfoques da
pesquisa educacional, sem desvincular de uma reflexão teórica.

Metodologia de
avaliação em políticas
públicas

208 págs.

2ª edição rev. e ampl.
(2009)/
1ª reimp. (2011)

ISBN 978-85-249-1465-2

As autoras discutem neste livro a importância da Arte na formação de
crianças e jovens, apontando a importância da mediação do educador na
construção e na vivência de um projeto pedagógico comprometido com a
formação crítico-reflexiva de educandos e educadores.

Isaura Belloni, Heitor de
Magalhães e Luzia Costa de
Sousa
Coleção Questões da Nossa Época
vol. 75
96 págs.

MÉTODO, MÉTODOS,
CONTRAMÉTODO

Maria Heloísa C. de Toledo
Ferraz e Maria F. de Rezende e
Fusari

Ivani Fazenda (org.)
214 págs.

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

METODOLOGIA DO ENSINO
DE ARTE: fundamentos
e proposições

EDUCAÇÃO

Nílson José Machado

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 perceber e compreender o papel dessa
disciplina no currículo escolar.
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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 formas de apropriação do conhecimento
específico da Educação Física na qual
está presente o singular de cada tema da cultura corporal.

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 “ensino produtivo”, em oposição ao “tradicional ensino reprodutivo”.

METODOLOGIA DO ENSINO
DE MATEMÁTICA: história,
currículo e formação de
professores
Viviane Lovatti Ferreira

EDUCAÇÃO

176 págs.

1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1783-7

O objetivo dessa pesquisa foi compreender o processo histórico de disciplinarização da metodologia do ensino de Matemática em cursos de licenciatura em Matemática de instituições públicas de ensino superior do
estado de São Paulo.
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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 desenvolvimento do processo ensino/
aprendizagem de sua formação acadêmica.

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 escolar à medida que construa pontes
com o campo teórico e da pesquisa
em comunicação social, pode oferecer respostas para a crescente presença das mídias na vida dos estudantes.

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

METODOLOGIA DO
TRABALHO CIENTÍFICO

Este volume apresenta o descaso
com a biblioteca escolar no país e alternativas 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 projeto 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 educadores, 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 construir uma compreensão de uma obra
que está em pleno processo de
produção.

António Cachapuz, Daniel GilPerez, 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 deformadas da Ciência e da tecnologia transmitidas pelo ensino, as críticas dirigidas ao modelo construtivista de
aprendizagem como investigação e a
evolução do status epistemológico
da didática das Ciências.

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)

O QUE CONTA COMO
PESQUISA?
Menga Lüdke (coord.)
120 págs.

1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1500-0

Este livro mostra caminhos mais promissores para o trabalho de pesquisa
de todos os professores de qualquer
nível de ensino.

ISBN 978-85-249-0770-3

O livro mostra a reconfiguração da
educação superior brasileira instituída por meio de um processo de mercantilização dessa esfera social, relacionada às transformações históricas em curso no país a partir da segunda 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

NEGRO NO BRASIL (O)
JÚLIO JOSÉ CHIAVENATO
240 págs.

1ª edição (2012)

Este livro é um convite ao desconhecido das pesquisas recentemente produzidas por eminentes educadores.
Em cada texto, traz a presença de inúmeras contradições por eles vivenciadas em seus próprios itinerários.

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 descendentes.

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 transversalidade do conhecimento em face do
desafio da alfabetização que a muitos
exclui, a outros adestra e à minoria reserva o privilégio da apropriação da
leitura e da escrita.

O QUE É
INTERDISCIPLINARIDADE?

EDUCAÇÃO

NECESSÁRIA RENOVAÇÃO
DO ENSINO DAS CIÊNCIAS
(A)

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 conhecimento, 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 menos? Como respeitar a pessoa quando 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

ces distintos é um exercício de cidadania e uma atitude de não alheamento face à uma problemática cada
vez mais central e decisiva na sociedade e educação contemporâneas.

OLHOS QUE PINTAM:
a leitura da imagem e
o ensino da arte
Anamelia Bueno Buoro

Vilma Abdalla

Coedição Educ/Fapesp

Coleção Questões da Nossa Época
vol. 110

256 págs.

120 págs.

1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1017-8

É um retrato complexo e original sobre as relações entre alunos e professores, sobre as políticas públicas, o
Ensino Médio e sobre as relações entre os alunos.

2ª edição (2003)

ISBN 85-249-0845-9

EDUCAÇÃO

A obra é inspirada na visão semiótica
sobre a prática do ensino de Arte no
contexto da escola formal desde o nível fundamental até o médio. Discute
a leitura da imagem no cotidiano da
sala de aula e seu papel na formação
do educador de arte.

OLHAR EM CONSTRUÇÃO
(O): uma experiência de
ensino e aprendizagem
da arte na escola
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ISBN 85-249-0619-0

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 educacional partindo de olhares e interfa-

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 construir e ampliar a gestão democrática
na escola.

ORIENTAÇÃO
EDUCACIONAL (A):
conflito de paradigmas e
alternativas para
a escola
240 págs.

8ª edição (2009)

Este livro relata uma experiência de
ensino de arte para crianças. A autora
trabalha com grandes pintores do século XX e por meio deles vai costurando as tramas de um ensino de arte rico e significativo.

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
E DEMOCRACIA RADICAL:
Paulo Freire e a
governação democrática
da escola pública

Mírian P. S. Zippin Grinspun

Anamelia Bueno Buoro
160 págs.

sição entre Educação Infantil e Ensino Fundamental.

5ª edição (2011)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1702-8

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 letramento e da alfabetização, enfatizando a importância da função poética e
das habilidades linguageiras orais no
ensino da escrita, sobretudo na tran-

Este livro tem dois objetivos: 1º. analisar a formação do orientador educacional e a pós-graduação; 2º. destacar o porquê da orientação educacional 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

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 papel determinante nas relações intersubjetivas, nas manifestações emotivas e nos processos que irão resultar
na própria construção de muitos dos
produtos visuais que nos cercam.

metidos com a construção coletiva
de um mundo melhor.

PARCERIA NA FORMAÇÃO
DE PROFESSORES
Erineu Foerste
168 págs.

ISBN 85-249-1122-0

Este livro resgata o conceito de parceria como prática social da Idade Média
aos dias de hoje; a caracteriza, na formação de professores na atualidade
em suas interfaces com o processo
de profissionalização do magistério.

PARTICIPAÇÃO É
CONQUISTA
Pedro Demo
176 págs.

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 entender 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 escrever se perguntando e trazendo depoimentos de outros que se indagam sobre o papel de intelectuais compro-

1ª edição (2005)

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 perguntas que todos se fazem sobre a
evolução da educação brasileira. As
respostas brotam do debate e da experiência vivida em sala de aula e no
grito do povo manifestado no movimento de massa.

6ª edição (2009)/
1ª reimp. (2013)

EDUCAÇÃO

Uma intervenção pedagógica que favorece a reflexão sobre a sexualidade, problematizando os temas polêmicos, além de favorecer uma ampla
liberdade de expressão em um ambiente acolhedor.

ISBN 978-85-249-0128-7

O livro busca rearranjar algumas dimensões da participação, de tal modo 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 atividades para a comunidade escolar no sentido de “educá-la” para a prática da inclusão social, contribuindo para o desenvolvimento dos portadores de necessidades especiais, bem como para
a aceitação das diferenças individuais.
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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 diferentes olhares sobre a teoria da educação,
pedagogia e ciência. Os autores refletem sobre a cientificidade da pedagogia, procurando contribuir para um
processo educativo emancipatório.

PEDAGOGIA COMO
CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO

uma educação que os torne capazes
de se posicionar frente à questão do
trabalho.

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 espaço científico da Pedagogia na qual
se junta o que é clássico na tradição
epistemológica da Pedagogia às investigações recentes em torno do
fenômeno educativo referentes à
cultura, à reflexividade crítica, entre
outras.

PEDAGOGIA DA
ALFABETIZAÇÃO:
da oralidade à escrita
EDUCAÇÃO

EGLÊ PONTES FRANCHI
360 págs.

8ª edição (2010)

ISBN 85-249-0111-9

A autora descreve os mecanismos
presentes na relação entre alfabetizado e alfabetizando, e reflete sobre
eles a partir de conceitos oriundos de
várias fontes, sistematizando-os.
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PEDAGOGIA DA
COMUNICAÇÃO: teorias
e práticas

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.

ISBN 978-85-249-0816-3

Uma obra obrigatória como referência
para professores do Ensino Fundamental, Médio e Superior, para sindicatos e grupos que atuam com processos educativos e de formação junto aos trabalhadores.

PEDAGOGIA DIALÓGICA
José Eustáquio Romão
Coleção Biblioteca Freiriana vol. 1

ESGOTADO

152 págs.

2ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-0874-3

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 distorcida pelo modelo empresarial e
com a necessidade de propiciar-lhes

Eglê Franchi
224 págs.

9ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1865-0

O livro mostra como servir-se da oralidade, tomando-a como base e mediação inicial da alfabetização. Estabelece uma forte correlação entre oralidade e escrita.

4ª edição (2011)

Heloísa Dupas Penteado (org.)

PEDAGOGIA DA FÁBRICA

PEDAGOGIA DO
ALFABETIZAR LETRANDO:
da oralidade à escrita

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 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 epistemológica da Pedagogia e recupera a
tradição histórica do trabalho dos pedagogos nas escolas brasileiras.

PEDAGOGIA E
PEDAGOGOS: caminhos
e perspectivas
Selma Garrido Pimenta (org.)
200 págs.

3ª edição (2011)

ISBN 987-85-249-1746-2

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 narrativas de situações concretas no processo de formação pedagógica e de
estruturação de repertórios educacionais 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 superior como uma experiência em
construção, na qual participam inúmeros sujeitos e instâncias institucionais. Colocam seus conhecimentos e experiências a serviço da reflexão 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

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 cumprir bem sua tarefa se abandonar a
pesquisa e o estudo? Esta obra pretende desmistificar a pesquisa e despertar nos educadores a curiosidade
criativa.

Carlos Rodrigues Brandão
320 págs.

1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0966-8

O livro não descreve métodos específicos do “como fazer uma boa pesquisa”. Responde a perguntas como: De
que maneira viver a investigação
científica como uma experiência séria, criativa e aberta ao diálogo?

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

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 presentes 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.

Um texto para contribuir com a compreensão de como se dá a aprendizagem de Educação Matemática e auxiliar professores no planejamento de
intervenções em sala de aula.

EDUCAÇÃO

Este livro investiga a formação de pedagogos e sua atividade profissional.
Insere-se no debate, emerge de pesquisas e apresenta propostas fundamentadas teórica, histórica, política e
culturalmente.
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PESQUISA QUALITATIVA:
segundo a visão
fenomenológica

POLÍTICAS
EDUCACIONAIS: questões
e dilemas

Maria Aparecida Viggiani Bicudo
(org.)

Stephen J. Ball e Jefferson
Mainardes (orgs.)

152 págs.

288 págs.

1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1764-6

Este livro questiona o próprio significado de qualitativo e traz modos de
apreendê-lo à luz da compreensão de
quantitativo; interroga a própria interrogação.

PLANEJAMENTO E
EDUCAÇÃO NO BRASIL
Acacia Z. Kuenzer, Walter
Garcia e Julieta Calazans
Nova Coleção Questões da Nossa
Época vol. 27

EDUCAÇÃO
102

112 págs.

8ª edição (2011)/
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1728-8

Este importante volume analisa e dialoga com o leitor sobre as estratégias,
caminhos e descaminhos do planejamento e da educação em nosso país.

POLÍTICA DO PRÉESCOLAR 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 proclamado um discurso em defesa de uma
pré-escola de baixa qualidade para
crianças consideradas “carentes”.

1ª edição (2011)/
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1634-2

POLÍTICA, PARTICIPACÃO
E GOVERNO DAS
ESCOLAS: os casos do
Brasil e da Nicarágua

Este livro contribui para a ampliação
das discussões teórico-metodológicas da pesquisa sobre políticas educacionais e curriculares, com a publicação de textos que causaram uma
forte influência nos estudos sobre
políticas em diversos países.

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, compreendendo quem e como são tomadas as
decisões que atualmente levam a esses resultados não desejados.

POLÍTICAS
DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
NORTE-AMERICANAS:
faça o que digo mas
não faça o que faço?
Juliana do Couto Ghisolfi

POLÍTICAS E
FUNDAMENTOS DA
EDUCAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS

Coleção Questões da Nossa Época
vol. 121

Aida Maria Monteiro Silva e
Celma Tavares (orgs.)

120 págs.

160 págs.

1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1087-9

Aborda um cenário indispensável para
analisar as recomendações que autoridades daquele país fazem nesse
campo por meio de entidades multilaterais como o Banco Mundial e o FMI.

1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1629-8

Este livro aborda as políticas e os fundamentos da educação em direitos
humanos a partir dos cinco eixos temáticos do Plano Nacional.

PRÁTICA DOS
ORIENTADORES
EDUCACIONAIS (A)

PRÁTICAS
INTERDISCIPLINARES
NA ESCOLA

Veleida AnahÍ da Silva

Mírian P. S. Zippin Grinspun (org.)

Ivani Fazenda (org.)

136 págs.

208 págs.

192 págs.

1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1498-0

A Matemática é mesmo uma matéria
difícil? A conclusão é otimista e desafiante. O papel das práticas pedagógicas e didáticas cumprem uma
função essencial e decisiva no ensino da disciplina.

7ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1882-7

A fundamentação teórica da obra evidencia a redefinição do campo da
Orientação Educacional, comprometido com a formação do aluno.

192 págs.

ISBN 85-249-0310-4

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 será que pode ser dessa forma?

2ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1449-2

13ª edição (2003)

POSSO ESCOLHER
MEU FUTURO?

Os autores discutem aspectos teóricos e práticos do assunto, apontando
novas formas de análise e pesquisa
do processo educativo.

Maria Irene Miranda

Neidson Rodrigues

Esta obra conduz os educadores a
uma compreensão mais abrangente
do momento histórico em que vivemos e induzi-los a considerar os desafios que nos são agora colocados.

ISBN 978-85-249-2055-4

PROBLEMA DE
APRENDIZAGEM NA
ALFABETIZAÇÃO E
INTERVENÇÃO ESCOLAR

POR UMA NOVA
ESCOLA: o transitório
e o permanente na
educação
120 págs.

13ª rev. ampl. (2013)

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 formação 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 educadores colocando-os de encontro com diversas situações do dia-a-dia das sala
de alfabetização.

Com este livro refletimos sobre nossa
ação, como identificar lacunas, alterar o curso das coisas, sem perder de
vista o sucesso dos alunos e dos professores.

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 entender a educação no interior da totalidade social, envolvendo assim uma
análise que a articula com dimensões econômicas, políticas, filosóficas e socioculturais.

EDUCAÇÃO

POR QUE E PARA QUE
APRENDER
A MATEMÁTICA?
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PROFESSOR E O COMBATE
À ALIENAÇÃO IMPOSTA
(O)

Professores e
ativistas da esfera
pública

Ezequiel Theodoro da Silva

Marcelo Ridenti

Nova Coleção Questões da Nossa
Época vol. 24

Coleção Questões da Nossa Época
vol. 51

104 págs.

88 págs.

6ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1687-8

Este volume trata de caminhos e metas possíveis para um trabalho transformador nas escolas brasileiras.

1ª edição (1995)

ISBN 85-249-0597-2

A ambiguidade existente entre as propostas de transformação social e o
“corporativismo” de setores do magistério “de esquerda”.

PROFESSOR REFLEXIVO
NO BRASIL: gênese e
crítica de um conceito

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

Selma Garrido Pimenta e
Evandro Ghedin (orgs.)
264 págs.

EDUCAÇÃO
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280 págs.

ISBN 978-85-249-1578-9

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 nova direita, com tensões que permeiam as buscas de professores, estudantes e da própria sociedade para
reinventar a escola.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2130-8

7ª edição (2012)

O livro busca compreender o paradoxo:
a perspectiva conceitual tem se revelado importante para a leitura e compreensão do processo de formação de
professores, mas também tem sido
apropriada por diversos pesquisadores e reformadores educacionais.

PROJETOS
BEM-SUCEDIDOS DE
EDUCAÇÃO EM VALORES

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 dimensão coletiva da atividade dos professores. Mas não esquece os alunos, nem sua posição perante as exigências da sociedade.

O livro aborda experiências educacionais levadas a efeito em escolas públicas 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 sobre a contribuição da Psicologia em
sua intersecção com a Educação. Um
livro que é fonte de questionamentos,
de dúvidas e de críticas.

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.

JOCIAN MACHADO BUENO
536 págs.

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

O livro apresenta um mapeamento
amplo e de forma didática sobre a ciência da Psicomotricidade, associando sua teoria, com ênfase nas práticas relacionadas à natação nos processos de reabilitação.

QUEM EDUCA MARCA
O CORPO DO OUTRO
Fátima Freire Dowbor, Sônia
Carválho e Deise Luppi (orgs.)
2ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1293-1

A autora nos traz a ideia de que educação é emoção, sentimento, apego e
desapego. Aqui ela nos conduz à prática da reflexão sobre o que buscamos na área da educação e sobre que
caminhos podemos construir atuando com crianças.

REFLEXÕES SOBRE
ALFABETIZAÇÃO
Emilia Ferreiro
Nova Coleção Questões da Nossa
Época vol. 6

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2058-5

144 págs.

ISBN 85-249-0946-3

Tomo II
120 págs.

1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0947-1

Esta segunda parte trata da problemática da ciência, da cultura, do direito, 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 Comunidade, denota a responsabilidade
em aprofundar a compreensão desse
universo que envolve comunidades
de periferia, adolescentes, disposição
de transformar seu contexto e promover vida com dignidade.

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” para “o que se aprende”.

EDUCAÇÃO

PSICOMOTRICIDADE:
teoria e prática.
Da escola à aquática

1ª edição (2003)

REFORMAS EDUCATIVAS
NO BRASIL E NA
ARGENTINA: ensaios de
história comparada da
educação (1820-2000)

105

Diana G. Vidal e Adrián Ascolani
(orgs.)
272 págs.

1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1518-5

Este livro apresenta um campo de relações que envolvem os dois países,
trazendo um farto material para reflexão sobre afinidades e diferenças
nesse processo histórico que mais
nos une do que distancia.

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 alternativa de escolarização.

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

EDUCAÇÃO

336 págs.

O livro discute as funções da creche
no Brasil. Baseado em Foucault, focaliza o “cuidado de si”, que se desdobra
em um trabalho sobre si (por parte
das recreadoras), reorientando a relação com os bebês na creche.

1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1119-4

Este livro documenta as lutas empreendidas desde os tempos da ditadura
militar para construir um intercâmbio
profícuo entre universidade e escola
pública.

REPENSAR A EDUCAÇÃO
AMBIENTAL: um olhar
crítico
Carlos Frederico B. Loureiro,
Philippe P. Layrargues e
Ronaldo S. de Castro (orgs.)
208 págs.

ISBN 978-85-249-1502-4

O leitor encontrará um material inovador que o ajudará a compreender a
educação ambiental crítica e emancipatória em seus compromissos com
as lutas populares e com a transformação das relações sociais que definem nosso modo de ser na natureza.

REVISITANDO
A PRÉ-ESCOLA
Regina Leite Garcia (org.)
6ª edição (2006)

ISBN 85-249-0496-8

Este livro expressa a concepção de
uma pré-escola que, não sendo escolar, se constitua numa verdadeira escola. Trata-se de buscar intervir para
estimular a construção de uma prática pedagógica transformadora.

SABER, CIÊNCIA, AÇÃO
RELAÇÕES ENTRE BEBÊS
E ADULTOS NA CRECHE:
o cuidado como ética
Daniela Guimarães
216 págs.

1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1765-3

SABER PENSAR
Pedro Demo
Coleção Guia da Escola Cidadã vol. 6
Coedição IPF
160 págs.

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 ciência mais aberto à complexidade do
real. Defende uma metodologia mul-

7ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-0762-3

O autor ensaia tópicos importantes
do saber pensar. Pretende abrir caminhos dentro de alguma estruturação
lógica, indicando modos de fazer conhecimento que impliquem o constante refazer.

SABERES PEDAGÓGICOS E
ATIVIDADE DOCENTE
Selma Garrido Pimenta (org.)
304 págs.

168 págs.
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1ª edição (2009)/
1ª reimp. (2013)

tirreferencial para que os profissionais se tornem cientistas capazes de
contribuir para o saber nas Ciências
Humanas e Sociais.

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 compreender 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 concernentes ao tratamento da população infantojuvenil brasileira.

Esta obra analisa questões de produção e reprodução do saber nos papéis
dos professores e dos investigadores. Essas questões parecem interagir assumindo, eventualmente, algumas especificidades em cada um dos
diferentes níveis de ensino.

Sete ensaios sobre
o Collège de France
Afrânio Mendes Catani e Paulo
H. Martinez (orgs.)

Maria Fernandes

Coleção Questões da Nossa Época
vol. 72

232 págs.

120 págs.

2ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1403-4

2ª edição (2001)

ISBN 85-249-0722-3

Este livro tem como objetivo o letramento, isto é, desenvolver vivências
de leitura e escrita de diferentes gêneros textuais e reflexão sobre o funcionamento do sistema linguístico.

Reúne ensaios sobre aulas inaugurais no Collège de France, proferidas
por Roland Barthes, Pierre Bourdieu,
Fernand Braudel, Michel Foucault e
Claude Lévi-Strauss.

SENSO PRÁTICO DE SER E
ESTAR NA PROFISSÃO (O)

SETE ESCRITOS SOBRE
EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Maria de Fátima B. Abdalla

Attico Chassot

Coleção Questões da Nossa Época
vol. 128

ESGOTADO

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 professor 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

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 temas são: conceito de educação; forma e conteúdo da educação; estudo
particular do problema da educação
de adultos; o problema da alfabetização, 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 caminhos que se abrem a todos os que
pensam e fazem educação e que estão preocupados com o futuro das novas gerações.

SOCIOLOGIA
Paulo Meksenas
160 págs.

3ª edição (2010)/
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1551-2

Apresenta os temas mais significativos da Sociologia contemporânea, indispensáveis aos alunos do Ensino
Médio, e contribui para a construção
de um projeto coletivo de cidadania.

EDUCAÇÃO

SEGREDOS DA
ALFABETIZAÇÃO (OS)
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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 escola como direito.

SOLIDARIEDADE COMO
EFEITO DE PODER

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 numa dimensão que promova o projeto
político-pedagógico.

Coedição IPF

EDUCAÇÃO
108

288 págs.

1ª edição (2002)

ISBN 85-249-0883-1

Mostra como a solidariedade é princípio ético fundamental da política social. Como tudo é ambíguo na sociedade, 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 conceituados intelectuais brasileiros, espanhóis e argentinos que se propuseram a pensar e escrever sobre suas
investigações e estudos a respeito da
escola, da supervisão educacional e
dos profissionais da educação.

JOSÉ CARLOS LIBÂNEO E NILDA
ALVES (ORGS.)
552 págs.

Pedro Demo
Coleção Prospectiva vol. 7

TEMAS DE PEDAGOGIA:
diálogos entre didática
e currículo

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)

1ª edição (2012)/
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1942-8

O objetivo deste livro é saber como articular, 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.)

Rosália Duarte (org.)

Revisão técnica e prefácio de Ana
Lúcia de Goulart Faria

176 págs.

192 págs.

1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1428-7

Este livro traz análises de textos escritos por crianças, nos quais elas expressam suas opiniões, críticas e reflexões sobre o que veem na televisão. É surpreendente constatar a clareza e a competência com que elas
tratam o assunto.

1ª edição (2004)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1063-0

Apresenta estudos de caso que permitem evidenciar as qualidades do
uso do tempo empreendidas pelas
crianças de 0 a 11 anos.

Vitor Henrique Paro (org.)
216 págs.

2ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2017-2

O leitor terá oportunidade de conhecer uma rica análise sobre questões
como: conceito de homem; democracia e liberdade; escola e transformação 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: Sociologia 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, objetiva atender às necessidades de
formação profissional e iniciação à
pesquisa em currículo de licenciandos 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 aprofundamento, como o conceito de bioprodução, a
crise do capitalismo cognitivo e o capitalismo 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 fundamentais 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 diferentes 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 transformadora 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 produzido no espaço científico e o conhecimento, principalmente aquele onde
se desenvolve o ensino básico.

TRILHAS DA ESCRITA:
autoria, leitura e ensino

EDUCAÇÃO

TEORIA DO VALOR EM
MARX E A EDUCAÇÃO (A)

Eduardo Calil (org.)
208 págs.

1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1299-3

Tais “trilhas” pretendem desenhar a
teia de relações diversas, heterogêneas e singulares nas quais os autores se propõem a tecer sobre a subjetividade constitutiva de todo e qualquer 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

UNIVERSIDADE
NO MERCOSUL

cular realizadas por educadores com
a intenção de se aproximar de políticas educacionais e práticas pedagógicas inovadoras.

VIDAS COMPARTILHADAS:
cultura e relações
intergeracionais na vida
cotidiana

Coleção Questões da Nossa Época
vol. 74

Marília Morosini (org.)

Paulo de Salles Oliveira

Coedição GEU/FAPERGS/CNPq

384 págs.

120 págs.

312 págs.

ISBN 978-85-249-1650-2

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
EDUCAÇÃO

Moacir Gadotti
Coleção Questões da Nossa Época
vol. 91
112 págs.

2ª edição (2006)

ISBN 85-249-0814-9
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Os estudos aqui reunidos oferecem
subsídios para que o leitor interessado no tema da universidade e seu futuro neste século XXI possa se valer
do acervo de informações que o autor
nos oferece.

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

Dá continuidade e recria a herança
das ideias freirianas, como ressuscita
em nós sentimentos ao ouvir diretamente as palavras de Paulo Freire.

Boaventura de Sousa Santos

UNIVERSIDADE: políticas,
avaliação e trabalho
docente

ISBN 978-85-249-1606-9

Deise Mancebo e Maria de
Lourdes de Albuquerque
Fávero (orgs.)

Valdemar Sguissardi
360 págs.

1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1526-0

Trata-se de um estudo do dia a dia de
crianças cuidadas por seus avós nas
classes populares. Situações de ternura e de desprendimento se mesclam a conflitos e tensões, mas encontram seres dispostos à aventura
da superação, de seus próprios limites e dos impasses que a vida traz.

Nova Coleção Questões da Nossa
Época vol. 11
120 págs.

3ª edição (2011)/
1ª reimp. (2011)

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?

ESGOTADO

UNIVERSIDADE
BRASILEIRA NO SÉCULO
XXI

2ª edição (2011)

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-

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 retaliações, os alunos reprimiram o ódio em
relação ao professor. Mas será que tal
repressão implica no desaparecimento desse sentimento? O objetivo deste
livro é responder essa questão.

Lenice Gomes e Fabiano Moraes

Biblioteca Básica
dE Alfabetização
e Letramento – BBAL

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2114-8

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 literário para crianças em processo de alfabetização, os autores traçam considerações sobre a especificidade do
texto literário e da literatura infantil e,
consequentemente, do letramento literário e da riqueza dos diálogos entre gêneros do discurso presentes
nas obras; apresentam a trajetória da
literatura infantil (da gênese aos tempos atuais), destacando nas atividades propostas a reinvenção da linguagem na constituição dos universos
lúdicos e oníricos de contos e poemas destinados a crianças.

No livro os autores se propõem a contribuir com a formação e com as práticas do professor no que tange ao processo de alfabetização e às práticas
de letramento com gêneros da oratura (provérbios e fábulas; parlendas e
cantigas; mitos e adivinhas; lendas e
contos tradicionais). Para tanto, conceitua o termo oratura destacando a
importância do respeito à fala do aluno no processo de alfabetização e letramento visando à constituição de
sua cidadania; aborda os aspectos lúdicos concernentes a alguns gêneros
da oratura como pontos favoráveis ao
seu uso nos processos de alfabetização e letramento.

EDUCAÇÃO

O objetivo primeiro da Biblioteca Básica de Alfabetização
e Letramento é oferecer aos
professores dos anos iniciais
da educação básica, especialmente os que trabalham
com crianças de seis a oito
anos de idade, um ponto de
referência em seu catálogo.
Por ponto de referência entendemos uma Biblioteca Básica identificada com a alfabetização e o letramento em
suas múltiplas faces, que
ofereça subsídios concretos
para o leitor refletir criticamente, mas tomando como
ponto de partida a necessidade básica de compreender o
que é e como se faz.
Para além da dimensão operacional e metodológica, característica fundamental da
Biblioteca Básica de Alfabetização e Letramento, esse
ponto de referência será também constituído por títulos
de natureza mais reflexiva
sobre outras questões que
permeiam as práticas de alfabetização e os diversos letramentos, por exemplo a alfabetização matemática, científica e tecnológica.

184 págs.
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Alfabetizar letrando
na biblioteca escolar
Fabiano Moraes, Eduardo
Valadares e Marcela
Mendonça Amorim
176 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2113-1

Alfabetizar letrando
com a tradição oral

Neste livro, tomando por foco a proposta de alfabetizar letrando na biblioteca escolar e nas salas de leituras, os autores questionam a concepção de biblioteca como lugar de silêncio, defendendo-a como espaço crítico em que as diversas vozes se façam ouvir, propondo atividades com
poesia e canção; conceituam letramento informacional, respaldando a

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

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?

EDUCAÇÃO

Na trilha
da gramática:
conhecimento
linguístico na
alfabetização e
letramento
Luiz Carlos Travaglia
328 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2112-4
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A obra apresenta exemplos de práticas de análise linguística, com o objetivo de, desde cedo, levar os alunos a
refletirem, de forma contextualizada
e dinâmica, sobre a sua língua materna. Os vários tipos de reflexão linguística que serão incentivados 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.

Biblioteca Básica da
História da Educação
Brasileira
Esta Coleção aborda detalhadamente a construção histórica da educação pública. Em
cada volume, o leitor encontrará um conjunto abrangente de informações estatísticas, biográficas, bibliográficas e legislativas, dispostas
em texto claro e objetivo.

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

Vol. 1

EDUCAÇÃO, PODER E
SOCIEDADE NO IMPÉRIO
BRASILEIRO
José Gonçalves Gondra e
Alessandra Schueler
320 págs.

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

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 Brasileiro como ferramenta necessária para construir novos tempos, outros
presentes, outras histórias.

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 problematização do currículo e da organização do
trabalho escolar. Retrata o processo de
transmissão da cultura e de constituição da educação básica no Brasil.

Vol. 3

Este livro apresenta uma análise das
condições de formação e de trabalho,
dos professores, dos vínculos funcionais com o Estado desde o período
Imperial até a década de 1970 do século XX.

Vol. 5

HISTÓRIA INACABADA
DO ANALFABETISMO
NO BRASIL
Alceu Ravanello Ferraro
320 págs.

1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1524-6

COLEÇÃO
Diálogo com o Mundo
Esta Coleção é composta por
quatro volumes destinada
aos alunos do ciclo Fundamental I. Sua proposta pedagógica é baseada na conscientização 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

O livro inicia pela imensa tarefa de alfabetização deixada para o século
XXI, voltando no tempo à busca de um
ponto de partida, para analisar a trajetória do analfabetismo até o final do
século XX. Afinal, quem são os analfabetos?

EDUCAÇÃO

Vol. 2

HISTÓRIA SOCIAL
DA EDUCAÇÃO NO BRASIL
(1926-1996)
Marcos Cezar de Freitas e
Maurilane de Souza Biccas
376 págs.

1ª edição (2009)

Vol. 1

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

96 págs.

2ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1165-1

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 compreensão do processo de transformação de
valores, princípios e finalidades em
práticas pedagógicas. Para tanto, procura-se captar os conceitos educacionais em seu movimento de formação.

Sumário: Unidade 1. História pessoal
– Vida Nova; 2. Grupo – Clube de Amigos; 3. Vida – Fotografando a Vida; 4.
Ecologia – Aprendendo a Cuidar da Vida; 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 compromissos; 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

EDUCAÇÃO

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 – Consumir é preciso.

Vol. 4
96 págs.

2ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1168-2

114

COLEÇÃO
Docência em Formação

ANA M. A. CARVALHO, MARIA ISABEL
PEDROSA E M. CLOTILDE ROSSETTIFERREIRA

Ganhadora do Prêmio
Jabuti 2003
Categoria Educação e
Psicologia

Zilma de Moraes Ramos de Oliveira
(Coord.)

Esta Coleção tem por objetivo contribuir para a formação dos professores e alunos das diversas modalidades de cursos de preparação
e especialização profissional. Os volumes baseia-se
nos seguintes pontos:
• Investir em sólida formação 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

Sumário: Unidade 1. O corpo vai mudando e o comportamento também;
2. Sentimentos; 3. Família – Ter ou
não ter irmãos; 4. Escola; 5. Responsabilidade – O que fazer com a responsabilidade? 6. Água; 7. Consumo;
8. Pluriculturalismo – Culturas diferentes enriquecem o mundo.

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 Psicologia 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

APRENDENDO COM
A CRIANÇA DE ZERO
A SEIS ANOS

Neste livro, Charlot trabalha questões antropológicas, epistemológicas
e sociais que aprofundam e atualizam 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.

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 construção social de uma prática político-pedagógica portadora de nova sensibilidade e postura ética, sintonizada
com a dimensão ambiental.

ILIANA PAULO, MARCELO ANDRADE,
MARIA DA CONSOLAÇÃO LUCINDA,
SUSANA SACAVINO, VERA MARIA
CANDAU E VIVIANE AMORIM

no desenvolvimento como processo
sociocultural que envolve a criança
como um todo.

Série Saberes Pedagógicos

EDUCAÇÃO INFANTIL
DO CAMPO

232 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2117-9

O livro pretende analisar as principais dimensões e implicações da integração da perspectiva da educação em Direitos Humanos nos processos de formação inicial e continuada de professores. Apresenta aspectos 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, pedagógicos-curriculares e organizações 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

EDUCAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS E FORMAÇÃO
DE PROFESSORES(AS)

Destaca elementos para a construção
de uma proposta pedagógica por parte das instituições infantis com base

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 especificidades da escolarização praticada
no meio rural, reconhecendo a importância do debate para subsidiar políticas públicas e a própria prática docente.

EDUCAÇÃO INFANTIL E
REGISTRO DE PRÁTICAS
Amanda Teagno Lopes
Série Educação Infantil
200 págs.

EDUCAÇÃO

DOCÊNCIA NO ENSINO
SUPERIOR

1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1546-8

Traz à tona a perspectiva dos professores como produtores de saberes e
a experiência como palco do desenvolvimento 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 educação profissional do Brasil, tomando
como ponto de partida as relações e
tensões entre trabalho, escola e profissionalização, vistas de uma perspectiva histórico-sociológica.
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ENSINO DE FILOSOFIA
NO ENSINO MÉDIO
Evandro Ghedin
Série Ensino Médio
256 págs.

2ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1326-6

ENSINO DE BIOLOGIA:
histórias e práticas
em diferentes espaços
educativos
Martha Marandino, Sandra
Escovedo Selles e Márcia
Serra Ferreira

A Filosofia no Ensino Médio precisa
conquistar seu espaço no campo político-institucional como no plano de
sua efetivação no currículo. Este livro
contribuirá na elaboração de uma proposta de metodologia para o ensino.

ENSINO DE HISTÓRIA:
fundamentos e métodos
Circe Maria F. Bittencourt

Série Ensino Médio

Série Ensino Fundamental

216 págs.

408 págs.

EDUCAÇÃO

1ª edição (2009)/
1ª reimp. (2011)

ISBN 978-85-249-1530-7

Este livro oferece material reflexivo
que auxilia na sustentação de práticas docentes aproximando os sentidos entre o que se trabalha na formação profissional e o que é realizado
nos diferentes espaços do ensino de
Biologia.
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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 disciplina de Ciências. O texto apresenta
exemplos tanto de programação
quanto de atividades de sala de aula.

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 fundamentam 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 caminhos para a efetivação do ensino religioso 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 pedagogos. Discute e aponta caminhos para
as questões de estágio marcadas pela 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 formados 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.

FORMAÇÃO DE
PROFESSORES NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Marineide de Oliveira Gomes

INDISCIPLINA E
DISCIPLINA ESCOLAR:
fundamentos para
o trabalho docente

Série Ensino Infantil

Celso DOS SANTOS Vasconcellos

240 págs.

Série Saberes Pedagógicos

1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1529-1

1ª edição (2009)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1552-9

Este livro faz interconexões com um
amplo leque de temas, como: o sentido da atividade docente e discente,
comportamento humano, convivência escolar, ética, entre outros.

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.

EDUCAÇÃO

O livro busca compreender e analisar
as identidades profissionais e as trajetórias de formação de educadores,
identificando desafios na concretização dos direitos e das políticas de formação em uma perspectiva de desenvolvimento profissional.

304 págs.

PARA ENSINAR E
APRENDER GEOGRAFIA

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 permeiam as universidades e faculdades. Oferece ao leitor experiências em
nosso país e internacionais para
apoiar o compromisso com uma docência superior transformadora.

PEDAGOGIA E PRÁTICA
DOCENTE
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 Brasil 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 pedagogia social para outra sociedade, mais
justa e mais humana.

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 contribuições da Pedagogia à atuação do
professor, resgatando sentidos construídos no processo histórico de tais
reflexões e práticas.
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COLEÇÃO
Educação em Direitos
Humanos

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

EDUCAÇÃO

Neste livro, as questões de método
surgem como condição de retomada
dos processos investigativos que tornam possíveis e cientificamente válidos os conhecimentos produzidos na
área educacional.

No Brasil, a grande contradição é ser um país democrático de direito, mas ao
mesmo tempo uma sociedade violadora de direitos. Para construir uma cultura de
respeito aos direitos das
pessoas, apostamos que a
Educação em Direitos Humanos é a grande contribuição para a construção de
uma sociedade democrática. Assim, os livros desta
Coleção traz subsídios que
podem apoiar os processos
de formação em Direitos
Humanos em várias temáticas, níveis, modalidades e
áreas de conhecimentos.

Este livro busca oportunizar reflexões
sobre o desafio de pensar a prática pedagógica 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 compromisso 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
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152 págs.

1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1988-6

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 volume apresenta ao leitor discussões que aproximam a Educação
de Jovens e Adultos e a Educação em
Direitos Humanos, possibilitando verificar as similitudes e especificidades de cada uma dos referidos campos.

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 sentido de ampliar o conhecimento e contribuir para o debate entre os/as professores/as e para a formação de estudantes da educação básica em relação à educação do campo.

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, capaz de contribuir para motivar e apoiar o professor nas
mais desafiadoras questões
da sala de aula.

Vol. 3

TRANSTORNO DO
DÉFICIT DE ATENÇÃO E
HIPERATIVIDADE
Mauro Muszkat, Monica C.
Miranda e Sueli Rizzutti

Vol. 1

144 págs.

ALUNO-PROBLEMA (O):
forma social, ética e
inclusão

ISBN 978-85-249-1757-8

128 págs.

Vol. 5

Educação Superior:
espaço de formação
em Direitos Humanos
Aida Maria Monteiro Silva (Org.)
240 págs.

1ª edição (2013)

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-problema”, considerando o tema no contexto do ambiente de ensino historicamente constituído e sob múltiplas
perspectivas.

Vol. 4

PROFESSOR DIANTE DA
VIOLÊNCIA SEXUAL (O)
Tatiana Savoia Landini
112 págs.

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, contemplando a diversidade como categoria de respeito às diferenças nas
suas múltiplas dimensões.

Neste livro os autores oferecem conceitos e reflexões aos atores das instituições educacionais comprometidos com a formação dos diversos
educandos.

EDUCAÇÃO

Marcos Cezar de Freitas

1ª edição (2011)/
1ª reimp. (2012)

1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1775-2

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 educacionais em ambientes diferenciados de
ensino e aprendizagem, propondo um
olhar detalhado e criterioso para os
alunos em condição de enfermidade
extrema.

A autora amplia os limites da reflexão
para além das estratégias pedagógicas, contextualizando e agregando
múltiplas perspectivas oriundas de
diferentes campos do saber.
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Vol. 5

Vol. 7

PROFESSOR E O ALUNO
COM DEFICIÊNCIA (O)

PROFESSOR DIANTE DAS
RELAÇÕES DE GÊNERO
NA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR (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 foco a relação professor-aluno.

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.

MARCOS CEZAR DE FREITAS
120 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2016-5

O livro aborda os processos de inclusão que estão em andamento na educação básica. Apresenta uma visão
crítica do processo levando em consideração o ponto de vista do aluno incluído e argumenta que, muitas vezes, a forma de incluir tem dificultado
a ação dos professores e a permanência de alunos.

Vol. 8

PROFESSOR E
A DISLEXIA (O)
EDUCAÇÃO

MAURO MUSZKAT E SUELI RIZZUTTI
112 págs.

Vol. 6

ESCOLA E O FRACASSO
ESCOLAR (A)
120

1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1916-9

REGINA C. ELLERO GUALTIERI E
ROSÁRIO GENTA LUGLI
128 págs.

Os autores expõem de maneira didática os aspectos neurobiológicos e
cognitivos que subjazem aos padrões
comportamentais da dislexia no sentido de reconhecê-la e implementar
estratégias de intervenção.

Vol. 10

PERCEBER DE QUEM
ESTÁ NA ESCOLA SEM
DISPOR DA VISÃO (O)
Elcie F. Salzano Masini
144 págs.

1ª edição (2012)

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2131-5

ISBN 978-85-249-1914-5

Este livro põe o leitor em contato com
pessoas com deficiência visual por
meio de relatos, dados históricos, informações de autoridades no assunto e recortes de pesquisas. Assinala a
relevância de investigar este tema na
realidade brasileira, com o reconhecimento de autoridades da comunidade
acadêmica e, assim, estabelece mais
um sistema de apoio para trabalhos
com seres humanos.

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 assunto.

Vol. 9

ALUNO INCLUÍDO NA
EDUCAÇÃO BÁSICA (O):
avaliação e permanência

O volume destaca a importância do
esporte na formação integral dos alunos e em um novo pensar sobre o papel fundamental da Educação Física
no seu desenvolvimento.

COLEÇÃO
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

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 pesquisas e práticas que ampliam o sentido de conteúdos como as noções de
corporeidade e esporte.

CORPO EM MOVIMENTO
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1906-0

A obra apresenta ao professor uma reflexão sobre os sentidos do corpo e
do movimento durante os primeiros
anos da infância, reconhecendo a riqueza dos jogos e dos recursos lúdicos em sala de aula.

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, evidenciando seu potencial como conhecimento para vida que apresenta e propicia a vivência na sociedade.
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VILMA LENÍ NISTA-PICCOLO E
WAGNER WEY MOREIRA
192 págs.

ESPORTE PARA A VIDA
NO ENSINO MÉDIO
EDUCAÇÃO

Esta Coleção é composta por
quatro volumes complementares que dialogam com as
especificidades e desafios
da vivência do corpo, do movimento e do esporte em cada etapa da escolarização.
Cada livro oferece ao educador um panorama do segmento, seguido de uma reflexão sobre a vivência dos
conteúdos da Educação Física em cada contexto.

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

COLEÇÃO
História Geral da África

EDUCAÇÃO

Durante muito tempo, mitos e
preconceitos de toda espécie
ocultaram ao mundo a verdadeira história da África. As sociedades africanas eram vistas como sociedades que não
podiam ter história. Havia
uma recusa a considerar o
povo africano como criador
de culturas originais que floresceram e se perpetuaram
ao longo dos séculos por caminhos próprios. Esta Coleção traz à luz tanto a unidade
histórica da África quanto suas relações com os outros
continentes, principalmente
as Américas e o Caribe. É de
suma importância a publicação dos oito volumes desta
Coleção em parceria com a
Unesco. Todos ilustrados com
fotografias em preto e branco, mapas, ilustrações, figuras e extensa bibliografia.
Coedição Unesco

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 desenvolvimento. A segunda metade lida
com o surgimento do homem na África 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 final 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.

ÁFRICA DO SÉCULO VII
AO XI
Editor Assistente I: Hrbek

Vol. I

METODOLOGIA E
PRÉ-HISTÓRIA DA ÁFRICA
Editor Joseph Ki-Zerbo
992 págs.

3ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1808-7

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 história do continente é marcada pelos
registros escritos que se tornam mais
comuns, cujos temas são: o triunfo do
Islã, a extensão das relações comerciais, os intercâmbios culturais e os
contatos humanos, e o desenvolvimento de reinos e impérios.

Vol. III

Editor Mohammed El Fasi
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Vol. IV

Vol. V

ÁFRICA DO SÉCULO XVI
AO XVIII

1056 págs. 2ª edição (2011)

Editor Bethwell Allan Ogot

ISBN 978-85-249-1810-0

1208 págs. 2ª edição (2011)

Este volume aborda o período que
abrange do século VII ao XI e trata
principalmente da influência crescente do Islã nas regiões Norte e Oeste do continente. Discute-se detalhadamente a dinastia islâmica no Norte
da África. Analisa-se a diáspora africana na Ásia, bem como as relações internacionais e a difusão da tecnologia
no contexto africano.

ISBN 978-85-249-1812-4

Dois grandes temas se apresentam
nesta obra: primeiro, a contínua evolução interna dos Estados africanos e
seus aspectos culturais; segundo: o
crescente envolvimento dos africanos com o comércio externo e suas
consequências. As consequências
desse comércio para a África são examinadas, inclusive a longo prazo, tendo resultados na atual economia
mundial e nas suas desigualdades.

Vol. VI

COLEÇÃO
nova Questões da Nossa
Época

ÁFRICA DO SÉCULO XIX
À DÉCADA DE 1880
Editor J. F. Ade Ajayi
1032 págs. 2ª edição (2011)
ISBN 978-85-249-1813-1

Vol. VIII

ÁFRICA DESDE 1935
Editor Ali A. Mazrui
Editor Assistente: Christophe Wondji
1272 págs. 2ª edição (2011)

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 africanos aos desafios do colonialismo.

ISBN 978-85-249-1815-5

São examinadas as dimensões política, econômica e cultural do continente 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 domina a primeira seção deste volume
com a descrição das crises no Chifre
da África, na África do Norte e em outras regiões sob o domínio das potências europeias.

EDUCAÇÃO

O livro inicia com quatro capítulos temáticos que examinam as principais
forças de trabalho na sociedade africana no início do século XIX; a mudança do papel da África na economia
mundial; as tendências e os processos emergentes, e os efeitos da abolição no comércio de escravos.

Nessa Coleção selecionamos
textos endossados pelo público, relacionados a temáticas permanentes das áreas
de Educação, Cultura Brasileira, Serviço Social, Meio Ambiente, Filosofia, Linguagem,
entre outras. A Coleção divulga autores prestigiados e novos autores que discutem
conceitos, instauram polêmicas e repropõem questões
com novos olhares.
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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 formal em três momentos: o conceito; a
abordagem do papel do educador social; e terceiro, apresenta exemplos
de movimentos sociais, fóruns e conselhos de gestão compartilhada.

Vol. 2

Vol. 5

Vol. 8

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

CULTURA DO
VOLUNTARIADO
NO BRASIL (A):
determinações
econômicas e
ideopolíticas na
atualidade

PROFESSORES
REFLEXIVOS EM UMA
ESCOLA REFLEXIVA

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 emergentes dessa nova realidade, pensa proposições assertivas sobre a escola e os
professores dentro de um projeto
emancipatório de educação.

Vol. 3

EDUCAÇÃO

ESPORTE PODE TUDO (O)
Vitor Marinho
128 págs.

1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1585-7

124

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.

Paula Bonfim
112 págs.

1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1581-9

Este livro discute sobre as principais
determinações econômicas e ideopolíticas da “cultura do voluntariado” no
Brasil. Apresenta uma crítica sobre a
funcionalidade que este assume na
sociedade brasileira nos dias atuais.

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 dimensão coletiva da atividade dos professores. Mas não esquece os alunos, nem sua posição perante as exigências da sociedade.

Vol. 9

ESCOLA CIDADÃ
Moacir Gadotti

Vol. 6

REFLEXÕES SOBRE
ALFABETIZAÇÃO
Emilia Ferreiro
104 págs.

Isabel Alarcão

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” para “o que se aprende”.

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 práticas educacionais. O movimento por
uma educação para e pela cidadania,
ampliou suas preocupações para a
construção de um novo currículo inter-transcultural, em favor de uma
educação com qualidade social.

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. 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 contribuição traz a filosofia para a indicação de horizontes de esperança no
caminho dos que desejam uma sociedade mais justa?

Vol. 10

EDUCAÇÃO ESTÉTICA
PARA JOVENS E ADULTOS

128 págs.

1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1597-0

Este livro traz à luz uma compreensão da estética e dimensiona, sob
uma perspectiva filosófica, um currículo estético para jovens e adultos.

Vol. 13

Vol. 15

MEIO AMBIENTE
E FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

LETRAMENTO E
ALFABETIZAÇÃO

Heloisa Dupas Penteado
128 págs.

7ª edição (2010)/
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1604-5

Vol. 11

UNIVERSIDADE
NO SÉCULO XXI (A):
para uma reforma
democrática e
emancipatória da
Universidade

A “cidadania” diz respeito aos direitos
e deveres do ser humano, à sua dignidade, em sociedades que se pautam
por princípios democráticos de organização do poder e que comprometem todos os cidadãos entre si, e em
tomadas de decisões que dizem respeito a nossas próprias vidas.

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 preocupações políticas e sociais de inclusão e
justiça, principalmente por meio dos
mecanismos educacionais.

Vol. 16

EDUCAÇÃO E CIDADANIA:
quem educa o cidadão?

Boaventura de Sousa Santos
120 págs.

Leda Verdiani Tfouni

3ª edição (2011)/
1ª reimp. (2011)

Ester Buffa, Miguel Arroyo e
Paolo Nosella

ISBN 978-85-249-1606-9

120 págs.

Nesta obra 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
nos nossos dias?

14ª edição (2010)/
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1632-8

A participação dos autores na IV Conferência Brasileira de Educação tornou possível a publicação dos textos
deste volume.
Vol. 14

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.

EDUCAÇÃO

Sonia Carbonell

FORMAÇÃO DOCENTE E
PROFISSIONAL:
formar-se para a
mudança e a incerteza
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Vol. 17

CATEGORIA “QUESTÃO
SOCIAL” EM DEBATE (A)
Alejandra Pastorini

Francisco Imbernón

128 págs.

128 págs.

ISBN 978-85-249-1635-9

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 colaboração. Destina-se a estudantes, professores e formadores do professorado
e a todos que desejam informar-se
sobre as novas tendências da formação docente.

3ª edição (2010)

Trata-se de um texto que reúne uma
síntese de algumas polêmicas pertinentes à “questão social”. Raros textos acadêmicos, hoje, são como este
– simples, breve e direto.

Vol. 18

EDUCAÇÃO CONTINUADA
NA ERA DIGITAL
Maria Helena Bettega
120 págs.

2ª edição (2010)

Esta obra trata de compreender a razão pela qual as sociedades industrializadas produzem brinquedos na
profusão que o fazem. Com esse objetivo, procura determinar a função social e o significado do brinquedo nos
dias de hoje.

104 págs.

Vol. 21

CRISE DOS PARADIGMAS E
A EDUCAÇÃO (A)
Zaia Brandão (org.)
112 págs.

BRINCAR, CONHECER,
ENSINAR
Sanny S. da Rosa
128 págs.

1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1655-7

Vol. 19

5ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1642-7

(DES)CAMINHOS
DA ESCOLA (OS):
traumatismos
educaciones
Ezequiel Theodoro da Silva

ISBN 978-85-249-1636-6

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

Vol. 23

EDUCAÇÃO

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

A autora realiza uma interlocução entre a filosofia da educação e a psicanálise, proporcionando uma oportunidade de ampliarmos o olhar sobre o
encontro entre sujeitos que ensinam-aprendem num espaço institucional
chamado escola.

8ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1678-6

Qual é a técnica que devo utilizar em
classes superlotadas? O que devo fazer para motivar alunos que dormem
em aula? Qual é o melhor método para 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 metas possíveis para um trabalho transformador nas escolas brasileiras.
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Vol. 25

DIMENSÕES SOCIAIS
DO ESPORTE
Vol. 22

IMPORTÂNCIA DO ATO DE
LER (A): em três artigos
que se completam
Paulo Freire
104 págs.

Vol. 20

BRINQUEDO E CULTURA
Gilles Brougère
120 págs.

8ª edição (2010)/
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1648-9

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 paixão pelos direitos da alfabetização,
pronunciados ao mundo sobre a importância do ato de ler.

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 internacionais.

Vol. 26

Vol. 29

Vol. 31

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL
E CULTURA POLÍTICA

LIÇÕES DO PRÍNCIPE E
OUTRAS LIÇÕES:
o intelectual, a política,
a educação

PARA QUEM
PESQUISAMOS PARA
QUEM ESCREVEMOS:
o impasse dos
intelectuais

128 págs.

5ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1723-3

O pressuposto básico deste volume
é: há formas educacionais fora da realidade escolar, fora da educação formal. Há produção de saberes e aprendizagens extracurriculares, distintos
do conhecimento prescrito às escolas e fazem parte da formação dos indivíduos.

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. 27

PLANEJAMENTO E
EDUCAÇÃO NO BRASIL

ISBN 978-85-249-1728-8

128 págs.

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 necessidades formativas do professor de
Ciências; na segunda, os autores sugerem uma análise crítica da formação
atual dos professores de Ciências.

4ª edição (2011)/
3ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1763-9

Vol. 30

Anna Maria P. de Carvalho e
Daniel Gil-Pérez

Quatro intelectuais refletem sobre o
que os move ao pesquisar e a escrever se perguntando e trazendo depoimentos de outros que se indagam sobre o papel de intelectuais comprometidos com a construção coletiva
de um mundo melhor.

Maria da Glória Gohn

Este importante volume analisa e dialoga com o leitor sobre as estratégias,
caminhos e descaminhos do planejamento e da educação em nosso país.

FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DE
CIÊNCIAS: tendências
e inovações

3ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1740-0

CONSELHOS GESTORES
E PARTICIPAÇÃO
SOCIOPOLÍTICA

8ª edição (2011)

Vol. 28

128 págs.

Vol. 32

Acacia Z. Kuenzer, Julieta
Calazans e Walter Garcia
112 págs.

Regina Leite Garcia (org.)

EDUCAÇÃO

Maria da Glória Gohn

FORMAÇÃO DE
PROFESSORES:
pensar e fazer
Nilda Alves (org.)
112 págs.

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

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 capital não pode deixar de instruir, vai
querer controlar mais a escola, garantindo seu projeto político.

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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Vol. 38

Este livro analisa o desempenho das
crianças com dificuldades acentuadas de aprendizagem, e vários aspectos da tarefa de aprender a ler e escrever que podem constituir obstáculos para todo aprendiz.

PASSADO E PRESENTE
DOS VERBOS L…R E
…SCR…V…R
EMILIA FERREIRO
96 págs.

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 escola pública tem reservado à brincadeira. Baseia-se na reflexão dos dados
obtidos e nas cenas observadas em
uma escola na cidade de São Paulo.

EDUCAÇÃO

Vol. 35

REPENSANDO O ENSINO
DE HISTÓRIA

Vol. 36

EDUCAÇÃO E
INFORMÁTICA: os
computadores na escola
FERNANDO JOSÉ DE ALMEIDA
128 págs.

8ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1877-3

128

Em um mundo em rápida transformação, mudam o aluno, a escola e o ensino. Como lidar com essas mudanças? Como tornar a aprendizagem
mais interessante? Neste livro, os
autores discutem estas e outras
questões, procurando apontar novos
caminhos na complexa arte de ensinar/aprender História.

Este livro reúne textos de Emilia Ferreiro apresentados em diversos congressos. Destinados a sacudir as
consciências adormecidas, tentam
colocar com rigor e sem concessões
fáceis, certos problemas que concernem muito diretamente à variada gama de profissionais ligados à própria
existência da língua escrita.

5ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1878-0

O autor traz problemas políticos, filosóficos e epistemológicos sobre a
vinda do computador para a escola
pública como uma forma de oxigenação da educação que contribua para
sua qualidade social.

SÔNIA NIKITIUK (ORG.)
128 págs.

4ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1880-3

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

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 sobre a relação movimentos sociais e
educação. Destaca-se o caráter educativo das ações para os participantes, sociedade e entidades públicas a
que se relacionam. Disso resulta a
premissa básica – a de que os movimentos são fontes de inovação e matrizes geradoras de saberes e aprendizagens.

O que traz de novo o debate ambiental? O novo está na incorporação do
ambiente como categoria estratégica
para se discutir os estilos de vida e a
estrutura social no planeta pela primeira vez visto com limites naturais.
O livro aborda essa e outras inquietantes questões, associando-as a duas temáticas prioritárias nos tempos
atuais: sustentabilidade e educação.

ALFABETIZAÇÃO DOS
ALUNOS DAS CLASSES
POPULARES: ainda um
desafio
REGINA LEITE GARCIA (ORG.)
104 págs.

7ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1908-4

Vol. 40

INOVAR O ENSINO E
A APRENDIZAGEM
NA UNIVERSIDADE
FRANCISCO IMBERNÓN
128 págs.

A cada ano entram na escola milhares
de crianças que já trazem importantes conhecimentos sobre a linguagem 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 aprender a sua incapacidade para aprender.

1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1863-6

Este livro tem como objetivo aprimorar
o ensino a fim de que os alunos aprendam mais e melhor. Nesse sentido, é
essencial transformar o modo de ensinar na universidade. A obra apresenta
elementos para melhorar o que se pretende 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”

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 utilização de uma linguagem excessivamente técnica ou destinada apenas a
especialistas.

JOSÉ PAULO NETTO
104 págs.

5ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1932-9

A crise do socialismo é abordada como esgotamento de um padrão da
transição social que se revelou incapaz de realizar: a socialização do poder político e a socialização da economia. Já a ofensiva neoliberal é enfocada como expressão da incompatibilidade entre o capitalismo contemporâneo 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 psicológico sobre autoridade, relacionando este conceito com os diversos papéis
que compõem a competência profissional do professor universitário. A
autora busca apresentar propostas
que ultrapassem o autoritarismo.
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Vol. 46

Pesquisa educacional:
quantidade-qualidade
José Camilo dos Santos Filho e
Silvio Sánchez Gamboa (orgs.)

LICÍNIO C. LIMA

120 págs.

128 págs.

ISBN 978-85-249-2022-6

1ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1862-9

Com base no lema “aprender para ganhar”, insiste-se na adaptação funcional de cada indivíduo aos imperativos
da economia, empregabilidade, flexibilidade e competitividade, no quadro da
“sociedade da aprendizagem” e da
“economia do conhecimento”.

8ª edição (2013)

Técnicas e métodos quantitativos e
qualitativos para o campo das teorias
da ciência e da epistemologia.

Vol. 44

CRISE DO SOCIALISMO E
OFENSIVA NEOLIBERAL

EDUCAÇÃO

Vol. 42

Vol. 47

COLEÇÃO Oficinas
Aprender Fazendo

SOCIOLOGIA DOS
MOVIMENTOS SOCIAIS

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 Infantil e de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental.

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 Sociologia dos Movimentos Sociais. Focaliza as práticas e ações coletivas de
determinados movimentos sociais
capturando a natureza do associativismo civil e seu significado em termos
de processos de mudanças sociais.

Vol. 49

POLÍTICA EM GYÖRGY
LUKÁCS (A)
RANIERI CARLI
112 págs.

Vol. 48

IMPERIALISMO GLOBAL
(O): teorias e consensos
EDUCAÇÃO
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FLÁVIO BEZERRA DE FARIAS
128 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2019-6

Este livro critica as teorias do imperialismo global, na sua configuração
atual. Aborda esta experiência tanto
para orientar a práxis de resistência,
quanto para encontrar uma alternativa àquela configuração socioeconômica opressora, como uma totalidade concreta.

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 polêmica entre as ideias defendidas por
Lukács em confronto com as de outros filósofos no que concerne às categorias que perfazem a dialética interna da política.

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 Religioso 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

Nesta obra estão inseridos conteúdos da cultura corporal de movimento
para ambos os sexos. Inclui também
atividades específicas para portadores de necessidades especiais.

DIFERENTES TEMPOS
E ESPAÇOS DO HOMEM
(OS): atividades
de Geografia e de
História para o Ensino
Fundamental

EUREKA! PRÁTICAS DE
CIÊNCIAS 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 envolvem o conhecimento de História e
Geografia na perspectiva de mudanças promovidas pelo homem nos espaços e tempos que vem ocupando
no planeta.

Alexandre Brandão Grosso
48 págs.

3ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1145-3

Este livro contém experiências que
podem ser feitas com material simples, mas que demonstram importantes fenômenos físicos, químicos e
biológicos, desenvolvidos no Ensino
Fundamental.

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 aspectos fundamentais do desenvolvimento: 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 serem aplicados nas aulas de matemática. As atividades evidenciam questões do dia a dia que podem ser aprimoradas para um grau maior de complexidade.

200 DIAS DE LEITURA E
ESCRITA NA ESCOLA

EDUCAÇÃO

O livro apresenta atividades propostas para os seis temas transversais:
Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde, Orientação Sexual e Trabalho e Consumo.

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 aulas 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

FÍSICA LÚDICA:
práticas para o Ensino
Fundamental e Médio

MEIO AMBIENTE E
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
na Educação
Infantil e no Ensino
Fundamental

Paulo Henrique de Souza

Sandra Branco

80 págs.

60 págs.

1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1696-0

Este livro contém 60 atividades práticas para serem aplicadas nas aulas
de Física. Tais atividades podem ser
desenvolvidas com materiais recicláveis e de fácil obtenção.

2ª edição (2010)/
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1325-9

As atividades propostas neste livro
têm sua fundamentação numa educação humanista, voltada para a felicidade e o bem-estar do homem.
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OFICINAS DE DANÇA E
EXPRESSÃO CORPORAL
PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL

PRÁTICAS DE
ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO
Geraldo Peçanha de Almeida

Ivo Ribeiro de Sá e Kathya M.
Ayres de Godoy

128 págs.

56 págs.

ISBN 978-85-249-0861-3

1ª edição (2009)/
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1519-2

As atividades são vinculadas à linguagem da dança e da expressão corporal das crianças. A dança possibilita o
contato com uma forma de apreciação estética que envolve o corpo em
movimento, além de ampliar suas habilidades psicomotoras.

2ª edição (2009)/
2ª reimp. (2013)

Este livro pretende apoiar o professor
alfabetizador e traz práticas de alfabetização e letramento.

PRÁTICAS DE ORALIDADE
NA SALA DE AULA
CLÉO BUSATTO
80 págs.

1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1569-7

EDUCAÇÃO

Principalmente nos anos iniciais é
importante que se dê um espaço significativo à contação de histórias, às
leituras em voz alta e às rodas de conversa, nas quais a criança exercita a
criação do texto oral, ao criar e recriar
histórias ouvidas e vividas.

COLEÇÃO
Preconceitos
Esta Coleção aborda com rigor e objetividade as questões tensas que estão na
raiz de muitas injustiças sociais que transformam o cotidiano de milhares de pessoas 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
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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 desenvolver 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 instrumentos com base em materiais recicláveis.

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

Durval M. Albuquerque Júnior
2ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1911-4

Este livro quer contribuir para que nessa época em que parecemos mais próximos, possamos compreender e aceitar as diferenças que nos separam.

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

Esta série busca juntar
questões e temas os quais
enfrentam os curriculeiros.
Sabemos que apesar da situação difícil com que profes
sores(as) enfrentam nas escolas eles estão criando as
artes do currículo, muitas
vezes, em trajetórias solidárias e em outras, bastante
solitárias.

Vol. 6

Vol. 4

120 págs.

Série
Cultura, Memória
e Currículo

2ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1897-1

PRECONCEITO RACIAL:
modos, temas e tempos

EDUCAÇÃO

136 págs.

As sexualidades sempre foram um tema importante nas discussões políticas da sociedade. É neste contexto
que fica evidente o quanto os homossexuais tornaram-se um grupo influente, que luta por igualdade de direitos e que têm imensa relevância
no cenário cultural e político.

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 discriminação foi criado através dos tempos,
e aponta para possibilidades de garantir uma maior igualdade de oportunidades para a população negra.

Vol. 1

CRIAR CURRÍCULO
NO COTIDIANO
Nilda Alves (org.)
104 págs.

3ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-0892-7

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 presentes nos processos de adoção de
crianças.

Os autores decidiram “passar para o
papel” as inúmeras “conversas” que
tiveram com professores(as) por esse Brasil afora.
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Vol. 2

Vol. 5

CURRÍCULO: debates
contemporâneos

ESCOLA, CURRÍCULO E
AVALIAÇÃO

Alice Casimiro Lopes e
Elizabeth Macedo (orgs.)

Maria Teresa Esteban (org.)

240 págs.

ISBN 978-85-249-0968-9

3ª edição (2010)

ISBN 97885-249-0893-4

4ª edição (2013)

O currículo vem adquirindo centralidade nas políticas educacionais, que
são desenvolvidas sem diálogo com
os pesquisadores do campo do currículo no cotidiano escolar.

Ressaltando a avaliação como processo reflexivo, nos convida a buscar
no cotidiano, pistas que conectam
sua dinâmica à complexa rede em
que são tecidas práticas mais dialógicas, participativas e inclusivas.

Vol. 3

Vol. 6

PRÁTICAS DE MEMÓRIA
DOCENTE
Ana Chrystina Mignot e Maria
Teresa Santos Cunha (orgs.)

EDUCAÇÃO
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168 págs.

184 págs.

1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0945-5

Traz registros do cotidiano escolar feitos por professores(as): arquivos, diários íntimos, diários de classe, cartas, registros de atividades, relatórios 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 currículos praticados em espaços/tempos
diferenciados, fruto da invenção coletiva dos envolvidos.

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 diferentes 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 diferentes enfoques e perspectivas teórico-metodológicas, apresentam resultados 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 deslocamentos na vida cotidiana. Os protagonistas
narram seus cotidianos e engajamento na construção de uma sociedade
justa, democrática e sustentável.

HOMENAGEM

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.

EDUCAÇÃO
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A Fonoaudiologia estuda a comunicação humana no que se refere ao seu
desenvolvimento, aperfeiçoamento,
distúrbios e diferenças em relação
aos aspectos envolvidos na função
auditiva periférica e central, na função vestibular, na função cognitiva,
na função linguagem oral e escrita,
na fala, na fluência, na voz, nas funções orofaciais e na deglutição.
Atenta à importância das temáticas
relacionadas à foniatria, a Cortez Editora tem publicado livros que focam
e atualizam os conhecimentos do
profissional e de outros ligados às
áreas do saber das Ciências Médicas.

LANÇAMENTOS

FONOAUDIOLOGIA

137

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

FONOAUDIOLOGIA
138

Destacam-se os marcos institucionais que diferenciam a linguagem como função normativa do desenvolvimento, daquela que estrutura o sujeito e funda o campo da palavra e da
ampliação de discussões interdisciplinares 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 básicos para a realização de uma avaliação auditiva, mostrando as diversas
técnicas usadas para esse procedimento.

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 concepção e a realização de investigação
e relatos de pesquisas realizadas
com crianças.

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 atualizados, além de um glossário dos termos 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 infantil, enfatizando não só o trabalho direto com a criança, mas também o trabalho com os pais e pessoas de contato 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 linguagem afásica, de forma a contribuir criticamente com a teorização sobre as
relações entre linguagem, cérebro e
cognição.

FONOAUDIOLOGIA

PRÁTICA DA AUDIOLOGIA
CLÍNICA

139

LANÇAMENTOS
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Vivemos numa sociedade contemporânea na qual cada vez mais as pessoas estão perdendo contato com o
outro, tornando-se assim, solitárias.
A Psicologia, uma das linhas de publicação da Cortez, destaca-se por abordar situações cotidianas e os processos cognitivo e psíquico que envolvem a consciência do indivíduo. Seus
títulos abrangem temas fundamentais como a angústia, adolescência,
morte, distúrbios mentais, agressividade, sexualidade, entre outros.

LANÇAMENTOS

PSICOLOGIA

141

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 situação de risco social e exclusão etc.

ADOLESCÊNCIAVIOLÊNCIA: desperdício
de vida
Maria de Lourdes Trassi
264 págs.

PSICOLOGIA
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1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1257-X

Resgata a história da violência institucional que vem marcando muitas
das unidades de internação de adolescentes 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 todas as pessoas, mas que se manifesta de forma individualizada.

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

CRIANÇA FALA (A):
a escuta de crianças
em pesquisa
Silvia Helena Vieira Cruz (org.)
390 págs.

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 infância e da criança.

1ª edição (2008)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1434-8

Enfoca a escuta de crianças em pesquisas. Aprofunda e discute aspectos
fundamentais para a concepção e a
realização de investigação com crianças 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 categorias de análise de sentidos e significados e pontua aspectos fundamentais para uma abordagem crítica em
Psicologia.

ORIENTAÇÃO
PROFISSIONAL:
a abordagem
sócio-histórica
Silvio Duarte Bock
190 págs.

3ª edição (2006)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0850-7

Edna M. Peters Kahhale (org.)
304 págs.

4ª edição (2011)/
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0863-7

Nesta obra são abordados temas como: a constituição histórica da Psicologia como ciência; behaviorismo radical; fenomenologia; psicodrama; psicologia 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 referência para psicólogos, professores alfabetizadores e estudiosos da linguagem que se interessam pelos processos 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 central 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 desvendar a natureza do “Humano”, sondando as “Marcas” deixadas no caminho pelos ancestrais do homem contemporâneo.

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 naturalização das desigualdades é chave para qualquer projeto que busca
intervir na construção da sociedade,
decidiu-se focalizar suas dimensões
psicossociais a partir dos acontecimentos 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, alterar o curso das coisas, sem perder de
vista o sucesso dos alunos e dos professores.

PSICOLOGIA

DIVERSIDADE DA
PSICOLOGIA (A): uma
construção teórica

Este livro investiga os efeitos de um
programa de orientação profissional
de base teórica sócio-histórica.
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Em este texto retomamos a tradição
de compromisso da psicologia com
as elites. Apontados desafios para
uma psicologia que se propõe a estabelecer um compromisso com as necessidades da maioria da população.

PSICOLOGIA
SÓCIO-HISTÓRICA:
uma perspectiva crítica
em psicologia
PSICODIAGNÓSTICO
INTERVENTIVO: evolução
de uma prática
SILVIA ANCONA-LOPEZ (Org.)
240 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2064-6

PSICOLOGIA

O psicodiagnóstico interventivo constitui-se hoje numa prática consolidada. Visa promover um maior envolvimento 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.

224 págs.

Esta obra pretende ser introdutória
na Psicologia Sócio-Histórica, trazendo os fundamentos teóricos da abordagem e o debate sobre a prática a
partir dessa perspectiva.

PSICOTERAPIA E
BRASILIDADE
Valdemar A. A. Camon (org.)
1ª edição (2011)

TELEVISÃO PELO OLHAR
DAS CRIANÇAS (A)
Rosália Duarte (org.)

384 págs.

2ª edição rev. (2009)/
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1515-4

ESGOTADO

ISBN 978-85-249-0785-2

A obra mostra a Psicologia atuando
em direção à nossa brasilidade e no
enfrentamento de questões que aviltam nossa dignidade.

Ana M. Bahia Bock (org.)

Tradução de Claudia Berliner

5ª edição (2011)/
1ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1741-7

PSICOLOGIA E O
COMPROMISSO SOCIAL

Guillermo Carvajal

Ana M. Bahia Bock, Maria Graça
M. Gonçalves e Odair Furtado
(orgs.)

320 págs.
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TORNAR-SE
ADOLESCENTE:
a aventura de uma
metamorfose.
Uma visão psicanalítica
da adolescência

176 págs.

1ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1428-7

Este livro traz análises de textos escritos por crianças, nos quais elas expressam suas opiniões, críticas e reflexões sobre o que veem na televisão.

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 saúde-doença mental. Uma obra que merece 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 violência física contra crianças e adolescentes no lar, detectado por meio de
consulta a fontes documentais.

COLEÇÃO
Construindo Compromisso
Social da Psicologia
Fazer avançar o projeto do
Compromisso Social da Psicologia é uma tarefa possível porque muitos profissionais dedicaram suas competências a produzir novas formas de pensar e atuar na
sociedade.
Coordenação: Ana Mercês
Bahia Bock
Apoio: Instituto Silvia Lane

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 visibilidade aos sentidos constituídos pelos
jovens da camada pobre sobre diversos aspectos que estão presentes na
escolha profissional.

Vol. 3

HIV/AIDS: enfrentando
o sofrimento psíquico

Um verdadeiro programa para a inserção e o desenvolvimento da Psicologia nas políticas públicas é o que encontramos 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 trabalho abstrato, como do concreto.

144 págs.

PSICOLOGIA

Edna Kahhale, Cynthia
Christovam, Elisa Esper, Mara
Salla E Tatiana Anéas
1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1627-4

Um texto rico de experiências e de saberes sobre o tema, cujo compromisso se expressa exatamente na maneira como a pessoa está referida.
Vol. 1

VIOLENTAMENTE
PACÍFICOS:
desconstruindo a
associação juventude
e violência

Vol. 6

SUBJETIVIDADE E SAÚDE:
superando a clínica
da patologia
FERNANDO GONZÁLEZ REY
128 págs.

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.

1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1849-0

Vol. 4

PSICOLOGIA,
SUBJETIVIDADE E
POLÍTICAS PÚBLICAS
Maria da Graça M. Gonçalves
136 págs.

1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1641-0

Saúde e clínica, sujeito e subjetividade estão aqui elaborados e relacionados nos marcos de uma compreensão histórico-cultural.
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O Serviço Social tem conquistado espaço e se destacado ao longo dos
anos em diversas áreas do conhecimento. A Cortez, referência na área,
acompanha há mais de 30 anos os
assistentes sociais e se orgulha em
editar textos de caráter polêmico, crítico e teórico que versam sobre temais atuais em busca de uma sociedade mais justa e mais humana.
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ABUSO SEXUAL
DOMÉSTICO:
atendimento às vítimas
e responsabilização do
agressor

ADOÇÃO CONSENTIDA:
do desenraizamento
social da família à
prática de adoção aberta
Dalva Azevedo Gueiros

CRAMI/Campinas (org.)

280 págs.

Série Fazer Valer os Direitos vol. 1

ISBN 978-85-249-1309-9

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 direitos, agravadas pelo fato de que é provocada por pessoas que deviam assegurar o desenvolvimento e a proteção
da criança.

ADEUS AO TRABALHO?
ensaio sobre as
metamorfoses e a
centralidade do mundo
do trabalho
Ricardo Antunes
216 págs.

SERVIÇO SOCIAL

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.)
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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.

1ª edição (2007)/
1ª reimp. (2013)

15ª edição (2011)/
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1460-7

Neste livro, o autor coloca-se na contracorrente da ideologia dominante.
Ele nos oferece uma análise minuciosa 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

A autora evidenciou que mães e pais
que entregam filhos em adoção vivem tanto processo de desenraizamento pessoal e social, como os
sentimentos de dor e alegria ao realizarem uma adoção aberta ou consentida.

ADOLESCÊNCIAVIOLÊNCIA: desperdício
de vida
Maria de Lourdes Trassi
264 págs.

1ª edição (2006)

ISBN 85-249-1257-X

Resgata a história da violência institucional que vem marcando muitas
das unidades de internação de adolescentes autores de ato infracional
em nosso país.

ADOLESCENTE E
O ATO INFRACIONAL (O)

Luiz Antonio Miguel Ferreira

Mário Volpi (org.)

200 págs.

88 págs.

1ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1673-1

Apresenta subsídios para a atuação
dos profissionais envolvidos nos processos de adoção, analisando o tema
de maneira clara, com base no que
estabelece o ECA.

9ª edição (2011)/
1ª reimp. (2012)

Coedição Inesc
ISBN 978-85-249-0648-0

Esta publicação apresenta um conjunto de reflexões e dados que contribui para orientar a aplicação das medidas socioeducativas aos adolescentes em conflito com a lei.

Mário Volpi (org.)

ARQUIVOS DO ABANDONO:
experiências de
crianças e adolescentes
internados em
instituições do Serviço
Social de Menores
de São Paulo 1938-1960

Coedição Fonacriad

Elaine Marina Bueno Bernal

176 págs.

192 págs.

5ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-0666-4

Este livro reúne documentos e textos
como: Estatuto da Criança e do Adolescente; Convenção da ONU sobre os
Direitos da Criança; Regras Mínimas
das Nações Unidas para a Proteção
dos Jovens Privados de Liberdade e
outros.

1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1082-8

Esta obra apresenta a vivência de
crianças e adolescentes em instituições controladas pelo Serviço Social
de menores.

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 consequências do assédio moral, cuja seriedade da análise contribui para compreendermos as táticas e estratégias
do assédio nas relações laborais. Leitura fundamental para homens e mulheres 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

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 cenário público do chamado novo voluntariado, apresentando-o como uma
construção e não como resultado da
soma de iniciativas pessoais espontâneas.

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

Os textos são de fundamental importância para todos os que se preocupam em desenvolver seu exercício
profissional numa perspectiva crítica e compromissada com a construção 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

As pesquisas deste livro colocam a
análise histórica a serviço de uma reflexão de grande relevância atual sobre as políticas da infância.

Esta obra suscita, de forma renovada, diversas preocupações para todos aqueles que se interessam pelo
assunto.
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ADOLESCENTES
PRIVADOS DE LIBERDADE:
a Normativa Nacional
e Internacional &
reflexões acerca da
responsabilidade penal
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
ENTRE A ORDEM E
A “DES-ORDEM”:
mistificação dos direitos
sociais e da cidadania

Maria Ozanira da Silva e Silva
(coord.)

Selma Maria Schons

Apoio CNPq e CAPES

232 págs.

136 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 assistência social pode ser concebida como um Direito Social e um avanço para a cidadania.

SERVIÇO SOCIAL
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AVALIANDO O BOLSA
FAMÍLIA: unificação,
focalização e impactos

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 fundamentais para a avaliação de programas sociais, tanto do ponto de vista
metodológico quanto ético-político.

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 implementado 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 reflexões da presente coletânea, considerando-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, desencadeada a partir da “adaptação” do país à
dinâmica do capitalismo contemporâneo, 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 impactos da crise do capital, o fundo público
e a condição geral dos direitos, ameaçados e materialmente atingidos nesse contexto.

CLASSES SUBALTERNAS E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Maria Carmelita Yazbek
200 págs.

7ª edição (2009)/
2ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1535-2

José Paulo Netto
176 págs.

Leila Escorsim Netto

8ª edição (2011)/
2ª reimp. (2013)

160 págs.

ISBN 978-85-249-0394-6

1ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1778-3

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 execução das políticas sociais.

CATEGORIA “QUESTÃO
SOCIAL” EM DEBATE (A)

CONSERVADORISMO
CLÁSSICO (0): elementos
de caracterização e
crítica

Este livro resume as linhas-mestras
do conservadorismo do século XIX,
sem as quais não é possível compreender os seus desdobramentos mais
contemporâneos e recentes.

CÓDIGO DE ÉTICA
DO/A ASSISTENTE SOCIAL
COMENTADO

COTIDIANO,
CONHECIMENTO E
CRÍTICA

Nova Coleção Questões da Nossa
Época vol. 17

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO
SOCIAL – CFESS (ORG.), Maria
Lucia Silva Barroco e Sylvia
Helena Terra

José Paulo Netto E Maria do
Carmo BRANT DE CARVALHO

128 págs.

264 págs.

ISBN 978-85-249-1902-2

Alejandra Pastorini

3ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1635-9

Trata-se de um texto que reúne uma
síntese de algumas polêmicas pertinentes à “questão social”. Raros textos acadêmicos, hoje, são como este
– simples, breve e direto.

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 totalidade.

96 págs.

10ª edição (2012)

Neste livro são enfrentadas questões
como: o que é a cotidianidade, quais as
suas características, quais os requisitos críticos e as categorias teóricas imprescindíveis para o seu estudo.

SERVIÇCO SOCIAL

CAPITALISMO
MONOPOLISTA E SERVIÇO
SOCIAL

Com este livro, a autora escancara o
âmago da dignidade do pobre subalterno expresso no inconformismo
conformado da subalternidade consentida.
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CRISE DE MATERIALIDADE
NO SERVIÇO SOCIAL:
repercussões no
mercado profissional

Custos sociais
do ajuste neoliberal
na América Latina (Os)
Laura Tavares Soares

Rose MARY S. Serra
200 págs.

Coleção Questões da Nossa Época
vol. 78

3ª edição (2010)/
2ª reimp. (2013)

120 págs.

ISBN 978-85-249-0759-3

ISBN 978-85-249-0755-5

Nesta obra, a autora busca focalizar a
crise da materialidade do Serviço Social vinculada ao setor público estatal, inscrita no interior da crise capitalista brasileira a partir de meados da
década de 1980.

Crise do marxismo e
irracionalismo
pós-moderno
SERVIÇO SOCIAL

João E. Evangelista
Coleção Questões da Nossa Época
vol. 7
104 págs.

3ª edição (2002)

ISBN 85-249-0467-4

“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 examina o problema do determinismo/racionalismo dentro do
pensamento marxista.

Este livro discute sobre as principais
determinações econômicas e ideopolíticas da “cultura do voluntariado” no
Brasil. Apresenta uma crítica sobre a
funcionalidade que este assume na
sociedade brasileira nos dias atuais.

CULTURA DA CRISE E
SEGURIDADE SOCIAL:
um estudo sobre
as tendências da
previdência e da
assistência social
brasileira nos anos 80
e 90

CULTURA POLÍTICA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL:
uma análise das
orientações de gestores
estaduais
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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 processos hegemônicos na era neoliberal do
capitalismo brasileiro.

3ª edição (2009)

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 democrática, no que tange à dinâmica
descentralizada e participativa prevista na legislação referente a essa
política.

Analisa os impactos sobre a desigualdade social e a pobreza – e sobre a
política social: o desmonte e as propostas 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 necessário democratizar o ensino militar 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 administradores do bem comum, aparece como
relação de poder que envolve os interesses de dominantes e dominados.

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)

1ª edição (2012)

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 sobre Desenvolvimento de Comunidade
seja discutido e confrontado, produzindo novas experiências de produção de conhecimentos e habilidades,
ajudando a chegar ao necessário
amadurecimento na prática desse assunto.

4ª edição (2010)/
3ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1970-1

Este livro tem como foco de análise a
assistência social, buscando apreendê-la no movimento da constituição
de direitos no Brasil.

Aldaíza Sposati, Maria do Carmo
BRANT DE CARVALHO e Sonia M. T.
Fleury

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 impactos deste projeto nas consciências, no meio ambiente, nas políticas
sociais.

200 págs.

DIREITOS
(DOS DESASSISTIDOS)
SOCIAIS (OS)

ANA ELIZABETE MOTA (ORG.)
248 págs.

Berenice Rojas Couto

168 págs.

7ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1940-4

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 condenados da terra ou uma vigorosa denúncia do papel funesto desempenhado, em todo mundo, pelas corporações transnacionais no agro. Trata-se de uma obra rigorosa que demonstra o caráter destrutivo do modelo de agricultura capitalista monopolista que está em curso em todo
mundo e que, no Brasil, chamamos
de agronegócio.

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 temas centrais deste livro. Ele demonstra que mais do que a crítica da política social, é imprescindível fazer a crítica da crítica da política social.

SERVIÇCO SOCIAL

DESENVOLVIMENTISMO
E CONSTRUÇÃO
DE HEGEMONIA:
crescimento econômico
e reprodução da
desigualdade

Este livro enfrenta sobre o processo
multidimensional que caracteriza a
“nova pobreza”; a degradação do mercado de trabalho; o desemprego e a
fragilização dos laços sociais, entre
outros.

DIREITO SOCIAL E A
ASSISTÊNCIA SOCIAL NA
SOCIEDADE BRASILEIRA
(O): uma equação
possível?
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ECOLOGIA E SOCIALISMO
Michel Löwy
Coleção Questões da Nossa Época
vol. 125
96 págs.

1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1151-4

DIREITOS SOCIAIS E SUA
REGULAMENTAÇÃO (OS):
coletânea de leis
Luiz Antonio Miguel Ferreira
784 págs.

2ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2054-7
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Os direitos sociais precisam ser compreendidos por toda a sociedade.
Nesse sentido, todo profissional necessita conhecer a legislação que garante 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 marxista, Netto percorre os principais documentos do Serviço Social, analisando-os na sua estrutura interna e na
sua vinculação com o processo histórico-social e político-ideológico vivido
pelo país no pós-64.

Uma tentativa original de articular as
ideias fundamentais do socialismo de
Marx com os avanços da crítica ecológica, 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 atingindo o modo de produção capitalista
têm provocado grandes impactos no
assalariamento, gerando desemprego, excluindo trabalhadores e ampliando o trabalho autônomo.

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 modelo energético brasileiro e seus impactos socioambientais e simbólicos,
especialmente sobre os atingidos diretamente pela construção de hidrelétricas.

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 submetido à exigência de vender a sua força
de trabalho para sua sobrevivência e
de sua família? Este livro desvenda algumas das tendências do sistema atual de proteção social no Brasil.

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 teórico rigoroso ao tema, diante da difícil
discriminação que envolve as continuidades e rupturas na tessitura da
realidade contemporânea.

ESFERA PÚBLICA
E CONSELHOS DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL:
caminhos da construção
democrática

304 págs.

6ª edição (2011)/
2ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0685-5

A autora aborda questões atualíssimas como: o que é “esfera pública”;
como se constitui a tensa relação entre o “público” e o “privado” em nossa
sociedade; a importância dos Conselhos de gestão democrática das políticas 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 filantropia no Brasil. Reafirma a assistência social na sua trajetória quase
sempre pouco visível, mas persistente, e hoje reconhecida como política
indispensável de seguridade social.

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 concepções sobre estágios, bem como a
relação entre as faculdades de Serviço Social e as instituições campos de
estágio.

ESTRATÉGIAS DE
SOBREVIVÊNCIA:
a Previdência e
o Serviço Social

Conselho Federal de Serviço
Social – CFESS (org.)
Coedição CFESS

196 págs.

96 págs.

2ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-0570-4

O livro aborda a problemática das estratégias de sobrevivência que a população de baixa renda tem desenvolvido ao longo dos últimos anos no
Brasil diante do crescimento assustador das desigualdades sociais.

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 preocupação frequente dos(as) assistentes
sociais que trabalham no Poder Judiciário, na Previdência Social e no Sistema Penitenciário.
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ÉTICA E SERVIÇO
SOCIAL: fundamentos
ontológicos

Asa Cristina Laurell (org.)
Coedição Cedec
5ª edição (2009)/
1ª reimp. (2012)

Maria Lucia Silva Barroco
222 págs.

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.

ESTUDO SOCIAL EM
PERÍCIAS, LAUDOS E
PARECERES TÉCNICOS
(O): contribuição ao
debate no Judiciário,
Penitenciário e na
Previdência Social

Ana Maria Baima Cartaxo

ESTADO E POLÍTICAS
SOCIAIS NO
NEOLIBERALISMO

244 págs.

O livro apresenta como ponto de articulação a permanente relação entre
história, estratégias e teoria, e evidencia um posicionamento teórico-político no sentido de se trabalhar o
fortalecimento dos oprimidos na estratégia de aliança entre profissional
e usuário.

SERVIÇCO SOCIAL

Raquel Raichelis

8ª edição (2010)/
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0813-2

ESTRATÉGIAS EM
SERVIÇO SOCIAL
Vicente de Paula Faleiros
208 págs.

10ª edição (2011)/
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0667-1

A autora explicita as bases ontológico-sociais da Ética e analisa a trajetória do Serviço Social nessa esfera, evidenciando as diferenças significativas entre o ethos tradicional e o ethos
de ruptura presentes em seu evolver
histórico.

Este livro tem por objetivo contribuir
para o debate em torno da promoção
e apoio às famílias, com reconhecimento dessa como agente social ativo, merecedor de políticas públicas
adequadas.

FEITIÇO DA AJUDA (O):
as determinações
do serviço social na
empresa
Ana Elizabete Mota

FAMÍLIA COMO ESPELHO
(A): um estudo sobre a
moral dos pobres
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
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Em razão do acentuado destaque obtido pelo gênero feminino na pesquisa de campo, maioria dentre provedores dos lares e respondentes dos
questionários, a autora antes de escrever 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. Dentre as aludidas entrevistas, Safira selecionou duas para constar deste texto, por retratarem de maneira mais
viva e contundente a problemática
das classes trabalhadoras e por representarem 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

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 pensadas em termos morais e comportam valores positivos. A família aparece como a referência fundamental
que permite pensar, organizar e dar
sentido ao mundo social.

176 págs.

6ª edição (2010)/
2ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1402-7

A autora analisa a requisição do Serviço Social na ótica da empresa capitalista, 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
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 base estratégica para condução de políticas públicas. No entanto, não pode
ser vista apenas como estratégia
dessas políticas.

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 poderio militar e a tendência autoritária
dos Estados Unidos da América.

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 regional brasileira, bem como as políticas
destinadas a combater as desigualdades regionais no país?

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 processos de terceirização são geradores 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

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 mantém pertinência com a realidade nacional, regional e continental, tomando a crise capitalista e a financeirização como determinantes da
sua dinâmica, e expõe particularidades obscurecidas pelo politicismo de
algumas interpretações.

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.

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 globalização, serviço social e prática profissional na perspectiva da correlação
de forças, de fortalecimento de poder
dos dominados e sujeitos de direitos
dos serviços sociais. Aprofunda a discussão da atuação profissional nas
condições de mercadorização capitalista global, agravamento das desigualdades e precarização do trabalho.

GESTÃO DA SEGURIDADE
SOCIAL BRASILEIRA (A):
entre a política pública e
o mercado
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Ademir Alves da Silva
256 págs.

3ª edição (2010)/
3ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1085-2

Este livro apresenta cuidadosa caracterização dos problemas e tendências
do Estado do bem-estar social em face
da ofensiva neoliberal no contexto da
prolongada crise capitalista.

SERVIÇCO SOCIAL

Fim do Nordeste &
outros mitos (O)

GRAMSCI: sua teoria,
incidência no Brasil,
influência no Serviço
Social
Ivete Simionatto
256 págs.

4ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1730-1

Este livro reflete a contribuição da autora para adensar não só o estudo na
área dos fundamentos do Serviço Social, mas para se pensar os processos
sociais e políticos em uma época de
escassas referências aos valores democráticos e de real solidariedade.

dos particularismos das classes dominantes.

IMPERIALISMO GLOBAL
(O): teorias e consensos
FLÁVIO BEZERRA DE FARIAS

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

SERVIÇO SOCIAL

Esta nova edição traz uma apresentação de Marilda Iamamoto para
quem “reler o livro de Manrique não
significa apenas uma revisão do passado, mas instiga indagações sobre o
presente.”

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 imperialismo global na sua configuração
atual. Aborda esta experiência tanto
para orientar a práxis de resistência,
quanto para encontrar uma alternativa àquela configuração socioeconômica opressora, como uma totalidade concreta.

INFÂNCIA E VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA: fronteiras
do conhecimento

Safira BEZERRA Ammann
264 págs.

12ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2136-0

Obra que caracteriza quase quatro décadas, num complexo balanço global,
da evolução do Desenvolvimento de
Comunidade no Brasil, sob o impulso
dos EUA, da ONU, da Igreja Católica e

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 submetidas ao processo de interdição civil, 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

368 págs.

184 págs.

6ª edição (2011)/
1ª reimp. (2013)

Esta obra reúne contribuições de vários especialistas dentro de uma
perspectiva que explora várias fronteiras do conhecimento, fazendo uma
leitura histórico-crítica da relação infância e violência doméstica.

IDEOLOGIA DO
DESENVOLVIMENTO DE
COMUNIDADE NO BRASIL

Maria Bernadette de Medeiros

Maria Amélia Azevedo e Viviane
N. de Azevedo Guerra (orgs.)

ISBN 978-85-249-1447-8
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INTERDIÇÃO CIVIL:
proteção ou exclusão

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 intervenção ocupa na prática profissional.

1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1071-2

Os “justiceiros” encarnaram com maestria a tradição patriarcal acostumada a solucionar os conflitos através
de acordos e de acomodações pessoais e os pressupostos do regime autoritário 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 visibilidades têm estado no foco dos debates, estudos e políticas nos últimos
anos: seja abordada como problema
social, seja como esperança do futuro.

Maria Antonieta Pisano Motta

José Paulo Netto

288 págs.

256 págs.

3ª edição (2008)/
1ª reimp. (2011)

ISBN 978-85-249-0815-6

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

Esta obra cobre uma lacuna da literatura científica brasileira sobre adoção, focalizando as mães que entregam seus bebês.

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 estudo de grande impacto, recomendado para estudantes e profissionais de
serviço social, sociologia, psicologia,
medicina social, administração e áreas 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 dependência ontológica da qual o direito
é dotado em relação à economia.

MARXISMO IMPENITENTE:
contribuição à história
das ideias marxistas

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.

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 Werneck Sodré e Florestan Fernandes.
Mostra de forma primorosa o que esses autores têm de importante para
pensar o presente histórico e contribui 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

SERVIÇCO SOCIAL

MÃES ABANDONADAS:
a entrega de um filho
em adoção

Reinaldo Nobre Pontes
200 págs.

7ª edição (2010)/
3ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0566-7

Neste livro, o autor esclarece a categoria 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 constroem formas diferenciadas de medir a
desigualdade social de cidades brasileiras com base em seus bairros, distritos, unidades de planejamento etc.
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MEDO SOCIAL:
da violência visível ao
invisível da violência
Luzia Fátima Baierl

Mariângela B. Wanderley

224 págs.

200 págs.

1ª edição (2004)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1079-1

A violência e o medo social combinam processos de mudanças, alterando a arquitetura urbana, segregando e discriminando grupos sociais, bem como o modo de agir de
organizações, comunidades e movimentos populares.

MENINA LOAS (A): um
processo de construção
da Assistência Social
SERVIÇO SOCIAL
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METAMORFOSES
DO DESENVOLVIMENTO
DE COMUNIDADE
2ª edição (1998)

ISBN 85-249-0504-2

A autora percorre a produção universitária significativa do Serviço Social
sobre Desenvolvimento de Comunidade, realizando uma análise textual
exemplar para efetivar o mais completo balanço de duas décadas de elaboração acadêmica.

METODOLOGIA E
IDEOLOGIA DO TRABALHO
SOCIAL: crítica ao
funcionalismo

Aldaíza Sposati

Vicente de Paula Faleiros

96 págs.

144 págs.

6ª edição (2011)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1851-3

O texto oferece cuidadosa reconstrução histórica da trajetória da assistência 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.)

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 latino-americano. A obra oferece alternativas ao trabalho institucional-profissional de assistentes sociais, educadores, médicos, psicólogos e outros.

MÍDIA, QUESTÃO SOCIAL E
SERVIÇO SOCIAL

Coedição Unicef

Mione Apolinario Sales e
Jefferson Lee de Souza Ruiz
(orgs.)

128 págs.

408 págs.

Série Fazer Valer os Direitos vol. 2
3ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-0887-3

Esta obra retrata principalmente o
atendimento a usuários de substâncias psicoativas (drogas) – crianças e
adolescentes que vivem pelas ruas.

3ª edição (2011)

ISBN 978-85-249-1503-1

Este livro inaugura um debate que enriquece o campo de possibilidades do
Serviço Social e de outras profissões
interessadas em qualificar sua intervenção 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 políticas sociais no capitalismo contemporâneo com destaque para a assistência 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 Serviço Social e os rebatimentos da lógica positivista herdada da sua emersão, resposta no desenvolvimento
atual da profissão.

NECESSIDADES
HUMANAS: subsídios
à crítica dos mínimos
sociais

ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO: teoria
e prática
Félix Sánchez

Potyara A. P. Pereira

Coleção Questões da Nossa Época
vol. 97

6ª edição (2011)/
1ª reimp. (2012)

128 págs.

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 histórica. Contém apreciável avaliação das
políticas de satisfação das necessidades no mundo e no Brasil.

ISBN 85-249-0873-5

NOVO SINDICALISMO
NO BRASIL: histórico
de uma desconstrução
TEONES FRANÇA
216 págs.

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 reestruturação produtiva no Brasil e seus impactos nas condições de vida dos trabalhadores na gestão empresarial e nos
mecanismos de regulação socioinstitucional.

1ª edição (2002)

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2031-8

O livro trata centralmente das principais razões que teriam levado o chamado “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

O Orçamento Participativo aparece como uma proposta consistente de reorganização 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 maioridade da profissão que vem se colocando como uma efetiva interlocução
no processo de construção do conhecimento no campo social.
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216 págs.

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 sociedade global justa e respeitosa do direito de cada um à vida? Este livro
tem por objetivo mobilizar forças para
ajudar a resolver esses problemas e
tentar pôr fim à tragédia.

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 construto moral que produz e atualiza a figuração dos pobres, desconstruindo
sua impotência. Busca-se desessencializar a questão da pobreza e dos
pobres como maquinação imutável
capaz de imputar sofrimento, piedade
e resignação.
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POLÍTICA SOCIAL: temas
& questões
Potyara A. P. Pereira
Apoio CNPQ
216 págs.

3ª edição (2011)/
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1391-4

POBREZA E SERVIÇO
SOCIAL: diferentes
concepções e
compromissos políticos
LUANA SIQUEIRA
320 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2059-2

SERVIÇO SOCIAL

Este livro apresenta o debate sobre
as concepções de pobreza, assim como as formas de seu enfrentamento.
Observa-se o que chamamos de
“equívocos” no tratamento (teórico e
político) sobre a pobreza.

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

POLÍTICA EM GYÖRGY
LUKÁCS (A)
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A autora traz neste livro suas reflexões sobre “temas e questões” que
considera essenciais para compreender a política social numa perspectiva
global.

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 polêmica entre as ideias defendidas por
Lukács em confronto com as de outros filósofos no que concerne às categorias que perfazem a dialética interna da política.

Os autores analisam as contradições
que permeiam o sistema de proteção
social brasileiro, apesar dos avanços
obtidos na Constituição Federal de
1988.

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

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 alcance das medidas de política social
no desenvolvimento do capitalismo e
da luta de classes. A segunda analisa
as lutas e resistências pela implantação e desenvolvimento de políticas
sociais.

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.

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
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.

POLÍTICAS FOCALIZADAS
DE TRANSFERÊNCIA
DE RENDA: contextos
e desafios
BARBARA COBO

Ana Maria de Vasconcelos

288 págs.

600 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-1951-0

POLÍTICA SOCIAL
NO CAPITALISMO TARDIO
Elaine Rossetti Behring
200 págs.

5ª edição (2011)/
1ª reimp. (2013)

PRÁTICA DO SERVIÇO
SOCIAL (A): cotidiano,
formação e alternativas
na área da saúde

A autora nos conduz pelos caminhos
da literatura internacional sobre sistemas de proteção social, convocando-nos a conhecer e compreender a
arquitetura de diversos sistemas nacionais e suas histórias das formas
de proteção aos cidadãos.

8ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-1993-0

Em tempos de neoliberalismo, se as
demandas postas aos assistentes sociais são cada vez mais complexas e
numerosas, cada vez mais os profissionais contam com menos recursos
para viabilizá-las.

ISBN 978-85-249-0686-2

Este livro examina as contribuições
de autores renomados como Boccara,
Baran e Swezzy e Mandel. Esse estudo é brindado com o prefácio de José
Paulo Netto, texto de orelhas de Carlos Nelson Coutinho e 4ª capa de Emir
Sader.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE
TRABALHO E RENDA NO
BRASIL CONTEMPORÂNEO
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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, afetando fortemente o capitalismo e o sistema de produção de mercadorias. Essas mudanças acarretaram profundas repercussões no universo do trabalho e das classes trabalhadoras.
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280 págs.

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

Esta lúcida análise da seguridade social no Brasil é de interesse da academia e de todos aqueles que atuam no
campo da seguridade social. É de fundamental importância para a defesa
(e ampliação) da seguridade social
no Brasil.

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

Discutir a reforma sanitária é, atualmente, tarefa fundamental de todos
aqueles que, em diferentes países,
estão comprometidos com a democratização das estruturas políticas e
a melhoria da qualidade de vida dos
cidadãos.

Maria das Graças e Silva

PROTAGONISMO DA
SOCIEDADE CIVIL (O):
movimentos sociais,
ONGs e redes solidárias
Maria da Glória Gohn
Coleção Questões da Nossa Época
vol. 123
120 págs.

256 págs.

1ª edição (2010)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1621-2

O trabalho discute a questão ambiental desde uma perspectiva histórica,
determinada pela produção destrutiva da natureza, no âmbito das relações capitalistas de produção.

2ª edição (2008)

ISBN 978-85-249-1104-0

SERVIÇO SOCIAL
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Este livro apresenta novos modelos
de associativismo civil protagonizado
por movimentos sociais e organizações 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, elaboradas por pesquisadores e professores
brasileiros, franceses e portugueses.

RELAÇÕES SOCIAIS E
SERVIÇO SOCIAL
NO BRASIL: esboço
de uma interpretação
histórico-metodológica
Marilda Villela Iamamoto e
Raul de Carvalho
400 págs.

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 transformações 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

39ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-1706-6

Neste livro, os autores apresentam
uma contribuição importante para o
conhecimento das relações de classes no Brasil. Trata-se de trabalho indispensável pelos aspectos históricos 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 sociais uma síntese crítica das problemáticas centrais da profissão, ilumi-

nadas por um foco teórico singular e
tratadas com a sua reconhecida competência.

SABER PROFISSIONAL E
PODER INSTITUCIONAL
Vicente de Paula Faleiros
10ª edição (2011)/
3ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0049-5

Esta obra retoma uma temática comum de grande repercussão nos
meios profissionais: a relação existente entre o saber profissional e o
poder político.

SAÚDE E SERVIÇO
SOCIAL NO CAPITALISMO:
fundamentos
sócio-históricos
Maria Inês Souza Bravo

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 periferia 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 vinculados à Faculdade de Serviço Social
da UERJ examinam políticas de saúde
como o Programa de Saúde da Família
(PSF).

192 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2118-6

Este livro traz uma contribuição imprescindível para o entendimento da
saúde e das práticas profissionais
nesta área, especialmente do Serviço
Social, a partir das condições econômicas sociais, políticas e culturais
historicamente determinadas, numa
perspectiva de totalidade. A autora toma 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 explorados, 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 realidade envidando esforços para compreender qual o potencial político dos
movimentos sociais, dos sindicatos,
dos partidos políticos e dos conselhos 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 concernentes ao tratamento da população infantojuvenil brasileira.
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160 págs.

165

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 contribuiu para melhorar a vida deles. Sendo
assim, é preciso revisar as práticas
atuais para que o adolescente aumente sua participacao na sociedade.

SERVIÇO SOCIAL:
identidade e alienação

Com esta obra de excelente nível –
amplamente informada e fundamentada, ademais de corajosa, instigante
e polêmica –, José Fernando Siqueira
da Silva, que há alguns anos era uma
promessa entre os jovens pesquisadores do Serviço Social brasileiro,
afirma-se como destacado protagonista em nosso cenário acadêmico e
profissional.

SERVIÇO SOCIAL E
A ORGANIZAÇÃO
DA CULTURA: perfis
pedagógicos da prática
profissional

SERVIÇO SOCIAL

16ª edição (2011)/
4ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0351-9

Nesta obra, a autora aborda questões
originais e complexas, como a identidade profissional, a alienação, o fetiche da prática e a consciência de
classe da categoria profissional.

192 págs.

240 págs.

ISBN 978-85-249-2061-5

4ª edição (2011)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0895-8

Tratando a cultura como modo ou sistema 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 trajetória profissional na sociedade.

SERVIÇO SOCIAL E
A PSICOLOGIA
NO JUDICIÁRIO (O):
construindo saberes,
conquistando direitos

166

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.

SERVIÇO SOCIAL:
resistência e
emancipação?
JOSÉ FERNANDO SIQUEIRA DA SILVA
280 págs.

1ª edição (2013)

ISBN 978-85-249-2034-9

Giovane Antonio Scherer

Marina Maciel Abreu

Maria Lúcia Martinelli
168 págs.

SERVIÇO SOCIAL E ARTE:
juventudes e direitos
humanos em cena

4ª edição (2011)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1123-1

Este livro mostra a realidade de trabalho do assistente social e do psicólogo no Poder Judiciário. Trata-se de
pesquisa inédita e reveladora do perfil desses profissionais.

1ª edição (2013)

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, mostra 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 subsidiou 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.

SERVIÇO SOCIAL E
INTERDISCIPLINARIDADE:
dos fundamentos
filosóficos à prática
interdisciplinar no
ensino, pesquisa e
extensão
Jeanete L. Martins de Sá (org.)

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 central o desvelamento da realidade e
seus impactos nos serviços de saúde, visando defender uma adesão crítica e consciente pelos profissionais
de Serviço Social aos projetos Ético-Político e da Reforma Sanitária. A leitura deste livro chega em um momento conjuntural importante em face
das manifestações de massa por mudanças 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 desenvolvimento no Brasil.

8ª edição (2010)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-0197-5

A perspectiva de trabalho interdisciplinar é vista como exigência intrínseca do próprio saber, como caminho
novo para uma exploração mais rica
dos problemas da análise e da intervenção social.

SERVIÇO SOCIAL
EM TEMPO DE CAPITAL
FETICHE: capital
financeiro, trabalho
e questão social
Marilda Villela Iamamoto
496 págs.

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 conseguidos, ainda é muito comum a necessidade de se explicitar que o ecológico não exclui nem ignora o social.

7ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-1345-7

Este livro traz uma análise completa
da profissão no processo de (re)produção das relações sociais no movimento 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 recente do Serviço Social tomando como marco a década de 1970. O percurso explicita o esforço de ruptura
com a tradição conservadora que
marca a emergência e institucionalização do Serviço Social.
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96 págs.
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SERVIÇO SOCIAL E
REFORMA SANITÁRIA:
lutas sociais e práticas
profissionais

SERVIÇO SOCIAL NA
CONTEMPORANEIDADE
(O): trabalho e formação
profissional

Maria Inês Souza Bravo

Marilda Villela Iamamoto

352 págs.

328 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 “transição democrática”.

SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE:
formação e trabalho
profissional
SERVIÇO SOCIAL

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
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23ª edição (2012)/
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-0693-0

Este livro comporta uma nova e inquietante agenda de questões para o
trabalho e para a formação profissional 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 profissional do assistente social numa
realidade complexa e conflituosa, levando-nos a conhecer meandros fascinantes do dia a dia do Serviço Social
e seus problemas.

Esta coletânea enfoca a política de
saúde e também questões relacionadas a vários temas de importância capital nos dias de hoje, como: seguridade social, políticas sociais e democratização do Estado.

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 psiquiátrica, desvelando os interesses econômicos e os conflitos ideológicos que
atravessam as práticas institucionais.

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 importância da “Matriz Teórico-Metodológica 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 posturas que percorrem vários estágios do
conservadorismo até a sua ruptura
crítica.

Lúcia Maria de B. Freire, Silene
de Moraes Freire e Alba Tereza
Barroso de Castro (orgs.)
Coedição UERJ

José Augusto Bisneto
3ª edição (2011)/
1ª reimp. (2012)

Coedição CFESS

SERVIÇO SOCIAL,
POLÍTICA SOCIAL E
TRABALHO: desafios
e perspectivas para
o século XXI

SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE
MENTAL: uma análise
institucional da prática
224 págs.

LÉa Braga e Maria do Socorro
Reis Cabral (Orgs.)

304 págs.

SERVIÇO SOCIAL
NA PREVIDÊNCIA (O):
trajetória, projetos
profissionais e saberes

3ª edição (2010)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1260-3

A coletânea tem como objeto as
transformações societárias que afetam o conjunto da vida social e suas
repercussões tanto no trabalho quanto na política social.

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 posicionamento analítico que mostra que temos uma intelectualidade madura e
constituída e práticas competentes
nos espaços sócio-ocupacionais.

SÍNDROME DA ALIENAÇÃO
PARENTAL: um novo tema
nos juízos de família
Analicia Martins de Sousa

Maria Lúcia Duriguetto

224 págs.

240 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).

312 págs.

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.

1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1184-7

Este livro analisa a capacidade de respostas de governos e instituições a
determinadas necessidades e demandas da população em situação de
vulnerabilidade por meio de serviços
socioassistenciais.

2ª edição (2010)/
2ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1492-8

ISBN 978-85-249-1736-3

Egli Muniz

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.

232 págs.

1ª edição (2011)

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO
SOCIAL (Os): um estudo
comparado entre Brasil
e Portugal

ISBN 978-85-249-1292-4

Alzira Maria Baptista Lewgoy

Renato Veloso

Análise refinada sobre a importância
do uso da Tecnologia da Informação
(TI) nos processos de trabalho em que
se inserem os assistentes socias.

1ª edição (2007)

SUPERVISÃO DE ESTÁGIO
EM SERVIÇO SOCIAL:
desafios para
a formação e o exercício
profissional

SERVIÇO SOCIAL,
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
TRABALHO
248 págs.

SOCIEDADE CIVIL E
DEMOCRACIA: um debate
necessário

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.

A obra introduz as exigências e os desafios contemporâneos que se impõem na formação em Serviço Social,
destaca os discursos produzidos sobre o tema no Serviço Social e aponta
o desafio contemporâneo que se impõe 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 conceito 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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SERVIÇO SOCIAL,
PÓS-GRADUAÇÃO
E PRODUÇÃO DE
CONHECIMENTO
NO BRASIL
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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

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

Este livro discute a relação capital trabalho na agroindústria canavieira e
seus rebatimentos na ação do serviço social.

Vicente de Paula Faleiros
360 págs.

SERVIÇO SOCIAL
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1ª edição (2013)

Este livro contribui para o aprofundamento do debate sobre a construção
de políticas sociais no Brasil, pois toma como período de análise seis décadas. Analisam-se os interesses em
jogo quanto à saúde e segurança do
trabalhador.

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 fundamentais. Expõe os conceitos gerais e específicos dos direitos sociais, distinguindo-os das diversas formas e limites em que expressam suas particularidades 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 setorializadora desse termo que impede uma
visão de totalidade.

2ª edição (2010)

ISBN 978-85-249-1609-0

Carlos Simões
384 págs.

TRABALHO DA POLÍTICA
(O): saúde e segurança
dos trabalhadores

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 profissionais muito difundidos e ainda pouco estudados no Serviço Social. Neste
livro o autor busca, após o resgate
sócio-histórico desses elementos em
nossa profissão, abordar como assistentes sociais vêm atuando concretamente com tais dimensões do exercício profissional em suas várias faces.

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 injustiças sociais advindas daquela dominação, explicação primeira dos processos de adoecimento e sofrimento
mental. Trata-se de leitura fascinante
para os que buscam compreender as
marcas do trabalho sobre os trabalhadores.

Marilda Villela Iamamoto
296 págs.

5ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-0817-0

A autora coloca em evidência a centralidade do trabalho na vida dos indivíduos sociais na sociedade capitalista. O contexto é a “modernidade arcaica” que peculariza o desigual desenvolvimento histórico do país.

TRABALHO E POPULAÇÃO
EM SITUAÇÃO DE RUA
NO BRASIL

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 pluralidade das abordagens e o desvelamento
de questões presentes no cotidiano
da política pública brasileira, como: a
relação entre acumulação e vida urbana, os novos contornos das políticas da juventude etc.

Maria Lucia Lopes da Silva
296 págs.

1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1499-7

A degradação do trabalho é compreendida pela autora como uma determinação fundante na expansão da
população em situação de rua, rompendo, assim, com análises que subjetivam sua causalidade.

TRABALHO E
PROLETARIADO
NO CAPITALISMO
CONTEMPORÂNEO
Sergio Lessa
360 págs.

Lucia Rosa
368 págs.

ISBN 978-85-249-0920-7

Este livro trata dos impactos do transtorno mental no grupo familiar, destacando as exigências impostas no cotidiano pelo provimento de cuidado doméstico ao portador de transtorno
mental.

UM ESTADO PARA
A SOCIEDADE CIVIL:
temas éticos e políticos
da gestão democrática
Marco Aurélio Nogueira
264 págs.

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 debates, aproximando e diversificando o
diálogo com base em temas relevantes e atuais na sociedade brasileira.

2ª edição (2011)/
1ª reimp. (2013)

3ª edição (2011)/
1ª reimp. (2012)

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 brasileira.

ISBN 978-85-249-1781-3

Este livro investiga um amplo panorama da discussão internacional acerca
do trabalho e das classes sociais, suas transformações e suas configurações desde a década de 1960 até os
dias de hoje.

TRANSTORNO MENTAL E
O CUIDADO NA FAMÍLIA
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TRABALHO E INDIVÍDUO
SOCIAL
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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 leitores uma bibliografia comentada, indicações de filmes,
obras literárias, musicais etc.
que expressem a realidade
ali tratada e analisada.

Vol. 2

POLÍTICA SOCIAL:
fundamentos e história
Elaine Rossetti Behring e
Ivanete Boschetti
216 págs.

9ª edição (2011)/
4ª reimp. (2013)

Vol. 4

ÉTICA: fundamentos
sócio-históricos
Maria Lucia S. Barroco
248 págs.

3ª edição (2010)/
3ª reimp. (2013)

ISBN 978-85-249-1426-3

ISBN 978-85-249-1259-7
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Este livro traz a política social como expressão dos embates das lutas dos
trabalhadores pelos direitos sociais
universais de cidadania, que têm no
Estado uma mediação fundamental.
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Ética! Insistir, persistir, resistir; não
deixar de dar tratamento agudo e fundo a tema crucial para existirmos
mais juntos e na melhor partilha.

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 condições de existência do capitalismo e,
o que é mais importante, de sua superação, rumo a uma organização societária.

Vol. 5
Vol. 3

CURSO DE DIREITO
DO SERVIÇO SOCIAL
(acompanha CD)

ESTADO, CLASSE E
MOVIMENTO SOCIAL
Carlos Montaño e Maria Lúcia
Duriguetto
384 págs.

Carlos Simões
592 págs.

6ª edição (2012)

ISBN 978-85-249-2001-1

Esta obra expõe uma análise abrangente dos principais conceitos jurídicos sobre a assistência social e suas
relações com o serviço social.

3ª edição (2011)/
1ª reimp. (2012)

ISBN 978-85-249-1857-5

Os conceitos de Estado, classe e movimentos sociais estão entre os mais
controversos no campo do pensamento social. Os autores deste livro
deixam claro o ponto de vista teórico

Vol. 6

QUESTÃO SOCIAL”:
particularidades
no Brasil

COLEÇÃO
BIBLIOTECA
LATINOAMERICANA DE
SERVICIO SOCIAL
La colección tiene por objetivo trabajar los fundamentos
de la profesión y las reflexiones que permitan una clara
comprensión del Servicio Social en la transición al siglo
XXI, dentro del actual proceso de transformación social.
Publica ensayos desde una
perspectiva crítica y progresista, que representen lo que
de mejor se produce en
nuestra profesión (y fuera
de ella).

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 tratando a “questão social” como parte da
dinâmica capitalista e das lutas sociais contra a exploração do trabalho.

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 investigaciones acerca de la génesis
histórico-social de la profesión y explora de forma original las conexiones
entre el trabajo social y el conjunto de
problemas sociopolíticos y económicos que surgen con el capitalismo
monopolista.

Al buscar la génesis del servicio social dentro de la división social y técnica del trabajo en el proceso de reproducción de las relaciones sociales,
esta obra se constituye en un clásico
para todo asistente social.

Vol. 3

SERVICIO SOCIAL:
identidad y alienación
Maria Lúcia Martinelli
208 págs.

2ª edição (2001)

ISBN 85-249-0657-X

Esta obra supera las lagunas provenientes de aquellas concepciones
que toman la historia de la profesión
como una sucesión de eventos y como una prolongación natural de las
prácticas de “ayuda”.

Vol. 4

NATURALEZA DEL
SERVICIO SOCIAL
(LA): un ensayo
sobre su génesis, su
especificidad y su
reproducción
Carlos Montaño
210 págs.

2ª edição (2000)

ISBN 85-249-0683-9

El libro enseña como son variadas las
formas de responder a preguntas básicas, como: ¿qué determinó el surgimiento del Trabajo Social?, ¿hay o no
una especificidad del quehacer profesional?

Vol. 2

SERVICIO SOCIAL Y
DIVISIÓN DEL TRABAJO
Marilda Villela Iamamoto
264 págs.

2ª edição (2001)

ISBN 85-249-0656-1

Vol. 5

POLÍTICA SOCIAL HOY (LA)
Elisabete Borgianni y Carlos
Montaño (orgs.)
264 págs.

2ª edição (2004)

ISBN 85-249-0725-8
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que adotam no tratamento desses
conceitos: o marxismo.
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El libro se organiza con artículos que
tratan las políticas sociales en los
marcos de los sistemas regulados en
lo económico, político y social y por
ensayos que abordan la temática en
los contextos de transformaciones
neoliberales y de reestructuración
productiva.

Vol. 6

METODOLOGÍA Y SERVICIO
SOCIAL: hoy en debate
Elisabete Borgianni y Carlos
Montaño (orgs.)
232 págs.

1ª edição (2000)

ISBN 85-249-0760-6

SERVIÇO SOCIAL

Esta coletánea reúne algunos de los
aportes más críticos que problematizan las varias propuestas ya tradicionales sobre la (supuesta) existencia
de “un método único de intervención
profesional”.

Este notable y actualísimo libro demuestra que el capitalismo continúa
siendo un modo de expropiación de la
fuerza de trabajo.

Vol. 8

NECESIDADES HUMANAS:
para una crítica a los
patrones mínimos de
sobrevivencia
Potyara A. P. Pereira
248 págs.

1ª edição (2002)

ISBN 85-249-0843-2

Este libro trabaja con el concepto de
necesidades humanas básicas como
contrapunto a la noción liberal de mínimos sociales.

Vol. 10

SERVICIO SOCIAL
CRITICO: hacia la
construcción del nuevo
proyeto ético-político
profesional
Elisabete Borgianni, Yolanda
Guerra y Carlos Montaño
(orgs.)
352 págs.

1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0978-1

El libro se organiza con textos de autores comprometidos con la construcción del nuevo proyecto ético-político del Servicio Social.

Vol. 11

174

ÉTICA Y SERVICIO
SOCIAL: fundamentos
ontológicos

Vol. 9

Vol. 7

¿ADIÓS AL TRABAJO?
ensayo sobre las
metamorfosis y la
centralidad del mundo
del trabajo
Ricardo Antunes
176 págs.

1ª edição (2001)

ISBN 85-249-0819-X

SERVICIO SOCIAL EN LA
CONTEMPORANEIDAD
(EL): trabajo y formación
profesional
Marilda Villela Iamamoto
304 págs.

1ª edição (2003)

ISBN 85-249-0864-5

Este libro configura una extensa, nueva e inquietante agenda de cuestiones para el trabajo y para la formación profesional del asistente social,
dimensiones complementarias en la
inserción de la profesión en la historia
contemporánea.

Maria Lucia Silva Barroco
248 págs.

1ª edição (2004)

ISBN 85-249-1056-9

La autora explicita las bases ontológico-sociales de la Ética y analiza la
trayectoria del Servicio Social en esta
esfera, evidencia las diferencias significativas entre el ethos tradicional y
el ethos de ruptura presentes en su
evolución histórica.

Vol. 12

REVISTA
SERVIÇO SOCIAL & SOCIEDADE

Carlos Montaño
376 págs.

1ª edição (2005)

ISBN 85-249-1175-1

Este libro cuestiona el debate sobre el
concepto de “Tercer Sector”, caracteriza el origen sectorial de este término, que impide una visión de totalidad
y, por tanto, cae por tierra la perspectiva de transformación social.

Vol. 13

INSTRUMENTALIDAD DEL
SERVICIO SOCIAL (LA):
sus determinaciones
socio-históricas y sus
racionalidades
Yolanda Guerra
264 págs.

1ª edição (2007)

ISBN 978-85-249-1318-1

Para Guerra, comprender la “instrumentalidad del Servicio Social” equivale a comprender el papel social y la
funcionalidad de nuestra profesión
en la sociedad capitalista.

Vol. 14

COYUNTURA ACTUAL,
LATINOAMERICANA
Y MUNDIAL: tendencias
y movimientos
Elisabete Borgianni E Carlos
Montãno (orgs.)
416 págs.

1ª edição (2009)

ISBN 978-85-249-1521-5

Esta obra contribuye con la formación
profesional, con el conocimiento crítico de la realidad actual que enmarca
y condiciona las situaciones sociales
en los procesos de intervención profesional.

Hoje a revista é uma referência nacional e internacional,
com o objetivo de levar aos
profissionais da categoria e
áreas afins as últimas informações sobre os mais diversos temas ligados à realidade
social, política e econômica.
São mais de 30 anos ininterruptos no mundo do Serviço
Social.
Periodicidade: Trimestral
Assine on-line:
www.cortezeditora.com.br
ou através da Central do
Assinante:
assinatura@cortezeditora.
com.br
Importante: Em uma política de valorização ao assinante, informamos que os
números a partir de 113 não
serão comercializados de
forma avulsa.
nº 50 – O Serviço Social no século XXI
nº 51 – Identidade e formação
profissional
nº 52 – Mundo do trabalho
nº 53 – Política Social e direitos
nº 54 – Descentralização, cidadania,
participação
nº 55 – Mínimos sociais, exclusão
social
nº 56 – Assistência social, sociedade
civil
nº 57 – Temas contemporâneos
nº 58 – T erceiro Setor e movimentos
sociais hoje
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TERCER SECTOR Y
CUESTIÓN SOCIAL: crítica
al patrón emergente de
intervención social
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nº 59 – E spaço público, cidadania,
terceiro setor
nº 60 – Crise e proteção social
nº 61 – 20 anos da Revista
nº 62 – Processo de trabalho
e Assistência Social

nº 110 – Questão agrária; pobreza

nº 88 – Espaço público e controle
social

nº 111 – Q
 uestão social; Expressões
contemporâneas

nº 89 – Ética pública e cultura
de direitos

nº 112 – Especial: (Neo)
desenvolvimentismo &
Política Social

nº 90 – Gestão pública

nº 63 – O enfrentamento da pobreza
em questão

nº 91 – Especial: Projeto profissional
e conjuntura

nº 64 – Modernidade sombras e lutas

nº 92 – P olíticas sociais: desafios
para o Serviço Social

nº 65 – S eguridade social e cidadania
nº 66 – Fórum social, gestão de
políticas
nº 67 – Especial: Temas
sócio-jurídicos
nº 68 – Assistência e proteção social
nº 69 – Multifaces do trabalho
nº 70 – Violência

nº 93 – Trabalho e trabalhadores
nº 94 – Exame de proficiência
em debate
nº 95 – Especial: Serviço Social:
memória e história
nº 96 – Memória do serviço social.
Políticas públicas
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nº 71 – Especial: Famílias

nº 97 – Serviço social, história
e trabalho

nº 72 – C idade, proteção e controle
social

nº 98 – M
 undialização do capital
e serviço social

nº 73 – Políticas públicas e sociedade
civil

nº 99 – D
 ireitos, ética e serviço
social

nº 74 – Saúde, qualidade de vida
e direitos

nº 100 – Especial: O Congresso
da Virada e os 30 anos
da Revista

nº 75 – Especial: Envelhecimento
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nº 87 – Especial: SUAS e SUS

nº 76 – Estado e regulação social

nº 101 – Fundamentos críticos para
o exercício profissional

nº 77 – A ssistência Social, políticas
e direitos

nº 102 – Serviço social e saúde:
múltiplas dimensões

nº 78 – Gestão Pública

nº 103 – Formação e exercício
profissional

nº 79 – E special: Serviço Social
formação e projeto político
nº 80 – P olítica de Assistência Social
nº 81 – Temas em debate

nº 104 – Especial: Crise social,
trabalho e mediações
profissionais

nº 82 – Trabalho e saúde

nº 105 – Direitos sociais e política
pública

nº 83 – Especial: Criança
e Adolescente

nº 106 – Formação, trabalho e
sociabilidade

nº 84 – R
 econceituação do Serviço
Social: 40 anos

nº 107 – Condições de trabalho,
saúde

nº 85 – É tica Execução de Políticas
Democracia Participativa

nº 108 – Especial: Serviço Social
no mundo

nº 86 – E spaço público e direitos
sociais

nº 109 – Sociedade civil e controle
social

nº 113 – P roteção social e espaços
sócio-ocupacionais
nº 114 – D
 emandas sociais. Desafios
profissionais
nº 115 – Especial: Área Sociojurídica
nº 116 – Especial: Proteção social
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