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NOVAS AQUISIÇÕES: 

 

 

 

 

 

Alegro, Regina Célia ... [et al.] (orgs.). Temas e questões: para o ensino de história do Paraná. 
Londrina: EDUEL, 2008. 295 p. il. ISBN 9788572164849. 

Resumo: 
O livro testemunha experiências de um grupo de professores e estudantes de História que 
podem ser consideradas como um efeito recente e localizado no contexto de uma ampla 
discussão de História há pelo menos duas décadas. Essa preocupação pode ser sintetizada pela 
pergunta que se fez extremamente presente no final da década de 1970 e por quase toda 
década seguinte; é possível produzir conhecimento no ensino fundamental e médio?.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coelho, Duarte de Albuquerque, Marquês de Basto. Memórias diárias da guerra do Brasil pelo 
decurso de nove anos, começando em 1630. [Organização de: Murilo de A. L. Lisboa], 
[Tradução: Paula Maciel Barbosa]. São Paulo: Beca, 2003. 337 p. ISBN 8587256343. Título 
original: Memorias siarias de la guerra del Brasil por discurso de nueve años, empeçando desde 
el año de MDCXXX; Acompanhado de 1 CD-ROM - Pedir no Balcão de Empréstimos - Anotar CD 
0033 / 2003. 
 

Maquiavel, Nicolau. Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio. Tradução: Sérgio Bath. 
5. ed. Brasília: Editora UnB, 2008. 436 p. ISBN 9788523012380. Título original: Discorsi sopra la 
prima deca di Tito Lívio. 

Resumo: 
Em 'Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio', Maquiavel brinda o leitor com a história 
de Roma, discorrendo sobre a sua política, suas divergências e seus conflitos.  

 
Ferretti, Celso João ... [et al.] (org.). Novas tecnologias, trabalho e educação: um debate 

multidisciplinar. [12. ed.]. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 220 p. il. ISBN 9788532611758. 

 

Sieber, Allan. Mais preto no branco. [Prefácio de: Fausto Wolff]. Rio de Janeiro: Desiderata, 
2007. 101 p. principalmente il. ISBN 9788599070437. 

Resumo: 
Coletânea de tiras publicadas na Folha de S.Paulo e no site Minitonto, com o humor ácido e 
efervescente de Allan Sieber, quadrinista e diretor de animação.  

 

Appiah, Kwame Anthony. Na casa de meu pai: a África na filosofia da cultura. Tradução: Vera 
Ribeiro, Revisão da tradução: Fernando Rosa Ribeiro. [3. reimpr.]. Rio de Janeiro: Contraponto, 
2010. 302 p. ISBN 9788585910167. Título original: In my father's house: Africa in the philosophy 
of culture. 

Resumo: 
Uma coletânea de ensaios, com textos interdisciplinares, dividida em quatro grupos , cada um 
deles com uma preocupação central. No primeiro, uma crítica do autor à própria idéias de raças 
humanas. No segundo, analisa como a tentativa de construir uma identidade africana levou a 
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minimizar-se a enorme diversidade cultural do continente e a esconder-se a profunda influência 
que os intelectuais negros engajados nesse movimento receberam das idéias dominantes na 
Europa e nas Américas. O autor trata ainda da modernização da Africa - fazendo uma análise 
crítica de algumas posições adotadas por Max Weber - e de questões que convergem para a 
discussão teórica, como a construção de identidades raciais, étnicas, nacionais e supranacionais.  

Lacan, Jacques. O seminário, livro 2: o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise. Texto 
estabelcido por Jacques-Alain Miller, [Versão brasileira de: Marie Christine Laznik Penot com a 
colaboração de Antonio Luiz Quinet de Andrade]. [2. ed.]. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010. v. 2. 
447 p. (Campo Freudiano no Brasil). ISBN 9788571103160. Título original: Le Séminaire de 
Jacques Lacan Livre II: Le moi dans la theorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse 
(1954-1955). 

Resumo: 
Fora de qualquer dúvida, Lacan é a figura mais discutida da psicanálise contemporânea. Seus 
Seminários, realizados em Paris de 1953 a 1980, são indispensáveis para o conhecimento 
integral da nova e revolucionária leitura por ele empreendida da obra de Freud.  

 
 

  

 

 

Citelli, Adilson. Linguagem e persuasão. [16. ed., 6. impr.]. São Paulo: Ática, 2010. v. 17. 103 p. 
(Princípios). ISBN 9788508091065. 

Resumo: 
'Linguagem e persuasão' é uma análise sobre o que é a linguagem persuasiva, quais são os seus 
modos de persuasão e como se articula e funciona o procedimento persuasivo. O autor alia à 
exposição teórica uma série de exemplos de textos extraídos da publicidade, da religião, dos 
livros didáticos, da literatura, do jornalismo e da política.  

 
 

 

 

 

 

Alain. Idéias: introdução à filosofia: Platão, Descartes, Hegel, Comte. [Tradução: Paulo Neves]. 
São Paulo: Martins Fontes, 1993. 399 p. (Tópicos). ISBN 8533602294. Título original: Idées. 

Resumo: 
Com o objetivo de despertar no estudante o gosto da filosofia, o autor reúne nesta introdução à 
filosofia todo o conjunto da especulação filosófica, de Aristóteles a Hegel, passando por Platão, 
Sócrates, Descartes até Comte, traçando um desenho de toda a filosofia ocidental desde a 
antiguidade.  

 
 

 

 

 

 

Febvre, Lucien. Honra e pátria. Tradução: Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1998. 341 p. ISBN 8520040830. Título original: Honneur et Patrie.. 

Resumo: 
Combinando referências precisas, intuição e paixão, o historiador Lucien Febvre busca nas 
obras de Rabelais, Montaigne, Corneille, Bossuet, Stendhal, assim como em suas próprias 
convicções, aquilo que resulta ao mesmo tempo do sentimento da honra e do apego à pátria. 
Febvre procura desvincular dois termos abusivamente associados e confrontar dois 
sentimentos que na verdade não são contemporâneos.  

 
 

 

 

 

 

Mosca, Lineide do Lago Salvador (org.). Retóricas de ontem e hoje. 3. ed. São Paulo: Humanitas, 
2004. 200 p. ISBN 8598292273.. 

 

http://unifesp.phlnet.com.br/cgi-bin/wxis.exe?IsisScript=phl82/003.xis&bool=exp&opc=decorado&exp=EMPIRISMO&tmp=/tmp/filegTEoGI
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Louro, Guacira Lopes; Felipe, Jane; Goellner, Silvana Vilodre (orgs.). Corpo, gênero e 

sexualidade: um debate contemporâneo na educação. [5. ed.]. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 191 

p. ISBN 9788532629142. 

 

 

 

 

Micheletti, Guaraciaba (org.). Enunciação e gêneros discursivos. São Paulo: Cortez, 2008. 176 p. 
ISBN 9788524914362. 

Resumo: 
O leitor tem nas mãos um livro essencial para o entendimento da questão do vínculo da 
enunciação com os gêneros discursivos. Embora muito se tenha tratado de gêneros discursivos 
no Brasil, principalmente desde a sua inserção como tema de base dos Parâmetros Curriculares 
Nacional (PCN), não são muitos os trabalhos que os vinculam explicitamente à enunciação, 
como o fazem os autores dos artigos que compõe essa obra, quando analisam diferentes 
enunciados concretos, produtos de determinadas práticas discursivas. Assim, aqui o leitor 
encontra análises fundamentais sobre diversos gêneros discursivos, tais como o publicitário, o 
conto, o ensaio jornalístico e a história em quadrinhos. Não bastasse isso, há textos que tratam 
de aspectos teóricos da prática da escrita e do ensino de língua portuguesa.  

 
 

 

 

 

 

Volkogonov, Dmitri Antonovich. Stalin: triunfo e tragédia, 1939-1953. Edição inglesa por 

Harold Shukman, Tradução: Joubert de Oliveira Brízida. 5. impr. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2004. v. 2. 620 p. il. (Nova Fronteira. História mundial). ISBN 8520916856. Título original: 

Tryumf i tragediya: politischeskii portret I. V. Stalina.; Tradução de: Stalin: triumph and tragedy. 

Resumo: 
Neste volume, o autor relata a trajetória do ditador russo desde o momento em que rompe o pacto 

de não-agressão com a Alemanha nazista até sua morte. Narra também períodos heróicos, como a 

campanha da URSS na Segunda Guerra Mundial, e outros vergonhosos, como o assassinato de 

Trotsky. A obra de Volkogonov, militar que integrou o alto escalão do Partido Comunista russo, 

foi construída tendo por base documentos secretos do próprio partido, dos quais era guardião.  
 

 

 

 

 

 

Vasconcelos, Zacarias de Góis e. Zacarias de Góis e Vasconcelos. Organização: Cecilia Helena de 
Salles Oliveira. São Paulo: Editora 34, 2002. 316 p. il. (Formadores do Brasil). ISBN 8573262575. 

Resumo: 
Tendo iniciado carreira no Partido Conservador e passando depois para o lado liberal, Zacarias 
de Góis e Vasconcelos (1815-1877) foi uma das principais figuras do cenário político no Segundo 
Reinado. Este volume traz sua obra Da natureza e limites do poder Moderador - que propunha 
limites ao poder do monarca, causando grande polêmica, uma vez que era então o auge do 
poder de d. Pedro II - além de discursos parlamentares acerca de temas fundamentais do 
período.  

 
 

 

 

 

 

Ridley, Aaron. A filosofia da música: tema e variações. Tradução: Luís Carlos Borges. São Paulo: 
Loyola, 2008. 260 p. ISBN 9788515035786. Título original: The philosophy of music - theme and 
variations. 

Resumo: 
Este livro é animado pela convicção de que a música é parte da vida. Assim sendo, ela 
compartilha algumas das suas características e condições básicas. A música é inteiramente 
histórica - os papéis musicais, as concepções de música, seu propósito e sua inserção na vida 
mudam. Em comum com todas as outras coisas, a música ocupa um espaço conceitual nos 
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Hill, Christopher. A Bíblia inglesa e as revoluções do século XVII. Tradução: Cynthia Marques. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 641 p. ISBN 8520005802. Título original: The English 
Bible and the seventeenth-century revolution. 

Resumo: 
Christopher Hill , um dos mais importantes historiadores inglêses do século XX - defende, nesta 
obra, a tese que a tradução da Bíblia reformista do século XVI para o inglês foi o estopim para 
as revoluções do século XVII. O autor parte da tese de que todas as idéias que dividiram os 
partidos da guerra civil e que separaram, entre os parlamentaristas, os conservadores dos 
radicais podem ser encontradas nas escrituras sagradas. Mostra como a história de Israel foi 
utilizada para justificar, em nome de Deus, tanto a defesa quanto o ataque ao rei, e como as 
citações bíblicas se tornaram uma espécie de código para a divulgação de novas idéias em vez 
de censura, sendo utilizadas por grupos tão diferentes quanto os reformistas, quacres, 
caçadores de heréticos, antipapistas e médicos. Mas, neste livro, o autor não se restringe às 
finalidades religiosas e políticas para as quais a Bíblia foi usada. Ele também leva em 
consideração os efeitos sobre a economia, a agricultura, a colonização, a literatura e a vida 
social em geral.  

 
 

 

 

 

Lagrée, Michel. Religião e tecnologia: a bênção de Prometeu. Tradução: Viviane Ribeiro. Bauru, 
SP: EDUSC, 2002. 504 p. (Ciências Sociais). ISBN 8574601306. Título original: La bénédiction de 
Prométhée: religion et technologie. 

Resumo: 
Discussão de temas candentes e relatos muitas vezes pitorescos que exemplificam como 
personagens religiosos, durante um período de 130 anos, encararam a técnica, e as interações 
entre esta e o sagrado.  

 
 

 

 

 

 

Fraginals, Manuel Moreno. Cuba/Espanha, Espanha/Cuba: uma história comum. Tradução: Ilka 
Stern Cohen. Bauru, SP: EDUSC, 2005. 372 p. il. (História). ISBN 8574602558. Título original: 
Cuba/España, España, Cuba: história común. 

Resumo: 
Este livro apresenta a história de Cuba até 1898 - de uma Cuba que esteve mais unida à 
Espanha que nenhuma outra parte do império-, é a obra-mestra do maior historiador cubano, 
Manuel Moreno Fraginals. Se a história de Cuba até 1898 não pode ser contada separada da 
peninsular, a da Espanha no século 19 não tem sentido se for ignorada a importância da Cuba 
açucareira e escravista, como fonte de riqueza e de influência política para os mais favorecidos, 
ou como esperança de trabalho e de fortuna para os mais humildes. Este é um livro de história 
'diferente', nascido de duas paixões - o amor à história e o amor a Cuba, a uma Cuba que está 
além de qualquer contingência partidária -, sábio, sem erudição desnecessária, inovador e bem 
escrito, funde em uma narração bem alinhavada os feitos políticos e econômicos, retrata a 
complexidade mestiça da sociedade e o caráter singular de sua cultura. Quem desejar 
compreender a crise espanhola de 1898 encontrará aqui o código de acesso às explicações 
fundamentais, pois nunca se contou melhor a história de uma separação política que não 
implicou uma autêntica ruptura. Com prefácio de Josep Fontana, essa derradeira obra de 
Fraginals inscreve-se na antologia dos melhores textos já escritos na historiografia latino-

interstícios de um conjunto indefinidamente maior e mutável de outros interesses, cada um dos 
quais ela condiciona e pelos quais é condicionada. É essa inserção que confere à música boa 
parte da sua riqueza. Qualquer tentativa de compreendê-la a que ignore a sua inserção no 
humano e a sua historicidade será voltada ao fracasso. O autor fornece aproximações aos cinco 
tópicos da estética musical - compreensão, representação, expressão, execução e 
profundidade.  

 



 
 

6 

americana.  

 
 

 

 

 

 

Kosminsky, Ethel Volfzon; Lépine, Claude; Peixoto, Fernanda Arêas (orgs.). Gilberto Freyre em 
quatro tempos. São Paulo; Bauru, SP: FAPESP: Editora UNESP: EDUSC, 2003. 379 p. (Ciências 
sociais). ISBN 8574602175 (EDUSC); 8571395020 (Editora UNESP). 

Resumo: 
Os textos reunidos nesta obra procuram apresentar as novas interpretações que os analistas da 
produção de Gilberto Freyre têm recentemente elaborado e fornecer ao leitor um roteiro, uma 
aproximação original a temas e problemas já tratados, bem como a descoberta de novas 
perspectivas e frentes de reflexão. O pensamento de Gilberto Freyre esteve à frente do seu 
tempo pelas questões que aborda, pela metodologia inovadora de que faz uso e pelas fontes 
inusitadas a que recorre, como se observa em - 'Casa Grande & Senzala' (1933) - uma inversão 
nas leituras racistas disponíveis no período fazendo com que a mestiçagem, vista como origem 
de nossos males, transforme-se em nossa maior virtude; 'Sobrados e Mucambos' (1936) - dá 
continuidade à análise da família patriarcal no Brasil, ampliando temas e questões que dizem 
respeito não apenas ao período e à decadência do patriarcalismo, mas que atingem a cena 
contemporânea, como as relações entre o público e o privado; e 'Nordeste' (1937) - livro em 
que o sociólogo envereda de modo original por domínios pouco conhecidos, como o das 
relações entre cultura e natureza, apresentando o interesse inédito pela higiene, alimentação e 
culinária, bem como a preocupação com os hábitos íntimos, com o corpo, vida sexual, moda, 
comportamentos femininos, entre outros.  

 
 

 

 

 Kenny, Anthony. Uma nova história da filosofia ocidental. Tradução: Carlos Alberto Bárbaro, 
Revisão técnica: Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 2008. 395 p. il. ISBN 9788515035267. Título 
original: A new history of Western Philosophy: volume I: ancient philosophy. 

Resumo: 
Esta é a história do nascimento da filosofia, de seu florescimento na Antiguidade do 
Mediterrâneo e da evolução das idéias que moldaram o curso do pensamento e da sociedade 
ocidentais.  

Notas de conteúdo: 

 - Conteúdo: v.1. Filosofia antiga 

 
 

 
 

 

 

Souza, Licia Soares de. Introdução às teorias semióticas. Salvador, BA; Petrópolis, RJ: FAPESB: 
Vozes, 2006. 215 p. il. ISBN 853263365X. 

Resumo: 
Quais são as razões, hoje, para nos debruçarmos sobre a semiótica, nascida no início do século 
XX? As teorias semióticas, que foram evoluindo e acompanhando as transformações das 
representações do séc. XX, se apresentam agora, no conjunto das ciências humanas, como 
verdadeiros sistemas de reflexão para as formas significantes desse universo mundializado.  
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Candau, Vera Maria (org.). Sociedade, educação e cultura(s): questões e propostas. [3. ed.]. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 284 p. ISBN 9788532626783. 

Resumo: 
A preocupação central do livro é a de promover a reflexão sobre as complexas relações entre 
educação e cultura(s) na sociedade atual, marcada por fenômenos como globalização, pós-
modernidade, novas tecnologias da informação, multiculturalismo e exclusão social. Além de 
discutir os novos desafios provenientes das tensões socioculturais, pretende oferecer 
elementos para se trabalhar esta problemática no contexto escolar.  

 
 

 

 

 

 

 

Spaggiari, Barbara; Perugi, Maurizio. Fundamentos da crítica textual. Rio de Janeiro: Lucerna, 
2004. 407 p. ISBN 8586930385. 

Resumo: 
Este livro apresenta um completo manual de ecdótica em língua portuguesa sobre este 
importante campo de atividade das ciências filológicas - a crítica textual. Numa linguagem 
acessível aos iniciantes, sem, contudo, descurar o rigor da informação científica, alicerçados que 
estão nas lições e experiência de competentes autoridades na matéria, estes 'Fundamentos da 
Crítica Textual' foram escritos foram escritos por Bárbara Spaggiari e Maurízio Perugi, dois dos 
mais conceituados representantes da moderna geração de filólogos italianos. A teoria exposta 
na primeira parte é aplicada a casos concretos nos Exercícios de Crítica Textual que finalizam a 
obra, elaborados e discutidos com profundidade e segurança pelos dois autores.  

 
 

 

 

 

 

Luz, Nícia Vilela. A luta pela industrialização do Brasil. Prefácio: João Cruz Costa. 3. ed. São 

Paulo: Alfa-Omega, 2004. 224 p. (Biblioteca Alfa-Omega de cultura universal. Série 1., v. 3). 

ISBN 8529500431. 

Resumo: 
Hoje quando se faz necessário o estudo e a melhor compreensão do processo da industrialização 

brasileira, este livro se reveste de importância; uma análise histórica do período da regência até 

os governos de Bernardes e Washington Luís, enfocando os caminhos e descaminhos da 

industrialização brasileira.  

 
 

 

 Meurer, José Luiz; Motta-Roth, Désirée (orgs.). Gêneros textuais e práticas discursivas: 
subsídios para o ensino da linguagem. Bauru, SP: EDUSC, 2002. 316 p. il. (Signum). ISBN 
8574601411. 

Resumo: 
Estudos de vários autores que discutem como os textos devem ser descritos e explicados, 
evidenciando que neles e através deles os indivíduos produzem, reproduzem ou desafiam a 
realidade social na qual vivem e dentro da qual vão construindo sua própria narrativa pessoal.  

 
 

 

 

 

Todorov, Tzvetan. Poética da prosa. Tradução: Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 
2003. 332 p. (Tópicos). ISBN 8533617771. Título original: Poétique de la prose. 

Resumo: 
Alguns dos grandes momentos da história da narrativa compõem o objeto deste livro - a 
'Odisséia' e as 'Mil e uma noites', a 'Busca do Graal' e o 'Decamerão', mas igualmente Henry 
James e Joseph Conrad, Dostoiévski e o romance policial. Partindo de uma análise minunciosa 
do relato, Todorov é levado a fazer uma reflexão que questionará a primazia do interior sobre o 
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exterior, do original sobre o derivado, da presença sobre a ausência, do ser sobre o outro.  

 
 

 

 

 

 

Martins, Maria Helena (org.). Questões de linguagem. [7. ed.]. São Paulo: Contexto, 2004. 105 
p. (Repensando o ensino). ISBN 8585134984. 

Resumo: 
Este livro defende a atuação de alunos atuantes no processo de aprendizagem da língua. A 
linguagem é encarada como algo construído social e coletivamente, uma interação humana 
sujeita a constantes transformações.  

 

 

 

 

 Andrade, Maria Lúcia C. V. O. Relevância e contexto: o uso de digressões na língua falada. São 

Paulo: Humanitas: FAPESP, 2001. 252 p. ISBN 8575060260. Originalmente apresentada como 

Tese (Doutorado em Linguística Geral - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo, 1995).. 

 

 

 

 
Meneses, Paulo. Abordagens hegelianas. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2006. 187 p. ISBN 
8588782294. 

Resumo: 
Neste livro, o autor, enfrenta e vence o desafio de expor de maneira clara e suscinta o 
fundamental do pensamento de Hegel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Monteiro, Pedro Meira; Eugênio, João Kennedy (orgs.). Sérgio Buarque de Holanda: 
perspectivas. Campinas, SP; Rio de Janeiro: Editora UNICAMP: EDUERJ, 2008. 718 p. il. ISBN 
9788526807570 (Editora UNICAMP); 9788575111017 (EDUERJ). 

Resumo: 
Os ensaios aqui reunidos, de 28 estudiosos de várias gerações e procedências, além das 
imagens, da bibliografia e dos textos pouco conhecidos do próprio historiador, formam um 
testemunho de uma obra que ainda impressiona pelas suas diferentes perspectivas.  

 

 

 
 

 

 

Fiorin, José Luiz; Petter, Margarida (orgs.). África no Brasil: a formação da língua portuguesa. [2. 
reimpr.]. São Paulo: Contexto, 2009. 208 p. il. ISBN 9788572443821. 

Resumo: 
Estudar o encontro do português com línguas, povos e culturas africanas e indígenas é 
fundamental para a compreensão do chamado português brasileiro. 'África no Brasil' tem por 
objetivo identificar os traços lingüísticos atribuídos ao contato do português com as línguas 
africanas que aqui aportaram no período da colonização. As palavras de origem africana que se 
perpetuaram no território brasileiro constituem uma maneira de conceituar e categorizar a 
realidade. É isso que este livro demonstra através da abordagem de questões que ajudam a 
entender melhor a formação do português brasileiro, como a apropriação do léxico de origem 
africana, a contribuição semântica no vocabulário, o exame da sintaxe e outros processos 
lingüísticos. Mais que um livro de lingüística, esta obra revela um sentimento de profundo 
respeito pelos povos africanos e pelas suas línguas, cristalizações de sua maneira de ver o 
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mundo.  

 
  

 

 
 

Rivière, Peter. O indivíduo e a sociedade na Guiana: um estudo comparativo sobre a 
organização social ameríndia. Tradução: Carlos Eugênio Marcondes de Moura. São Paulo: 
EDUSP, 2001. 158 p. (Ponta; 18). ISBN 8531405041. Título original: Individual and society in 
Guiana: a comparative study of Amerindian social organization. 

 

 

 

 

 

 

Engels, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra: segundo as observações do 
autor e fontes autênticas. Tradução: B. A. Schumann, Supervisão, apresentação e notas: José 
Paulo Netto. 1. ed. rev.. São Paulo: Boitempo, 2010. 383 p. il. (Marx-Engels). ISBN 
9788575591048. Título original: Die Lage der Arbeitenden Klasse in England. 

Resumo: 
O texto produzido por Engels abordou a revolução industrial como elemento central para a 
compreensão do controle da produção de mercadorias realizado pelo capital, além de 
condicionar a solução da 'questão social' à supressão do padrão societário representado pela 
propriedade privada dos meios de produção. O autor atribui aos trabalhadores urbano-
industriais o status de classe, descrevendo a dinâmica que coloca o proletariado na posição de 
sujeito revolucionário, capaz de promover a própria emancipação. O volume conta ainda com 
notas do editor, índice onomástico, relação das obras do autor publicadas no Brasil e uma 
cronologia de Engels e Marx, ressaltando aspectos de suas trajetórias e relacionando-os aos 
fatos históricos da época em que viveram.  

 

 

 

 

 

 

Arruda, Maria Arminda do Nascimento. Metrópole e cultura: São Paulo no meio século XX. 
Bauru, SP: EDUSC, 2001. 482 p. il. (algumas col.). (Ciências sociais). ISBN 8574601179. 

Resumo: 
História cultural da cidade de São Paulo num período vital de sua evolução, este livro situa os 
principais movimentos culturais do período (desde o Modernismo até o Concretismo) num 
contexto sociológico mais amplo, que tem inserido elementos geográficos, institucionais e 
políticos como marcos fundamentais para sua compreensão.  

 

 

 

 

 

 

Resende, Viviane de Melo; Ramalho, Viviane. Análise do discurso crítica. [2. ed.]. São Paulo: 
Contexto, 2011. 158 p. il. ISBN 9788572443333. 

Resumo: 
Com abordagem interdisciplinar, este livro tem como objetivo discutir a teoria e o método em 
Análise de Discurso Crítica (ADC). Oferece caminhos alternativos para a análise de discurso de 
diversos tipos de texto, mostrando que muitas categorias de análise tradicionalmente 
estudadas são convocadas para a criação de sentidos e podem ser reorganizadas numa 
perspectiva textual/discursiva. De maneira didática, as autoras estabelecem o diálogo entre a 
Lingüística e as Ciências Sociais e exemplificam o uso possível das categorias de análise da ADC, 
aplicando-as diretamente a excertos de textos.  

 



 
 

10 

  
 

 

 

 Botelho, André. O Brasil e os dias: estado-nação, modernismo e rotina intelectual. Bauru, SP: 
EDUSC, 2005. 255 p. (História). ISBN 8574602965. 

Resumo: 
'O Brasil e os dias' apresenta a trajetória intelectual de Ronald de Carvalho, um dos principais 
representantes do Modernismo Brasileiro, e, através da ação-produção do intelectual-
diplomata, analisa as relações que se estabeleceram entre Sociedade, Cultura e Estado nas 
primeiras décadas do século 20 (1910-1930). André Botelho centraliza e discute uma questão 
historicamente conflitiva à sociedade brasileira. Trata-se da consciência intelectual 
compromissada com os projetos modernizadores, perante os graves problemas nacionais, os 
quais cabe ao Estado equacionar e responder às propostas necessárias à construção da 
modernidade. A metodologia adotada orienta a análise em duas direções - a atuação de Ronald 
de Carvalho no Itamaraty e a produção de seus escritos sobre literatura, política e cultura 
brasileiras. Assim, o autor amplia as dimensões dos estudos sobre o Modernismo Brasileiro, 
pois reflete sobre o alojamento do espírito modernista na estrutura burocrática do Estado.  

  

 

 Tarski, Alfred. A concepção semântica da verdade: textos clássicos de Tarski. Tradução: Celso 
Braida ... [et al.], Organização: Cezar Augusto Mortari e Luiz Henrique de Araújo Dutra. São 
Paulo: Editora UNESP, 2007. 251 p. ISBN 9788571397361. Título original: The semantic 
conception of truth. 

Resumo: 
Alfred Tarski ficou conhecido por sua teoria semântica da verdade. Este volume reúne vários 
dos textos centrais em que Tarski expõe a teoria, suas conseqüências e possíveis aplicações. 
Alguns desses artigos são mais técnicos e requerem conhecimentos de lógica; em outros, mais 
acessíveis, os aspectos filosóficos da teoria são mais explorados. Além dos textos retirados de 
'Logic, semantics, metamathematics' - coletânea de textos do autor, este livro reúne 'A 
concepção semântica da verdade e os fundamentos da semântica', publicado em 'Philosophy 
and phenomenological research', bem como 'Verdade e demonstração', artigo de divulgação 
publicado em 'Scientific American'.  

 
 

 

 

 

 

Sposito, Eliseu Savério. Redes e cidades. São Paulo: Editora UNESP, 2008. 161 p. il. 
(Paradidáticos. Sociedade, espaço e tempo). ISBN 9788571397187. 

Resumo: 
A idéia básica que permeia Redes e cidades é fornecer amplo e generalizado quadro sobre o 
conceito de rede geográfica, cuja materialização e expressão mais completa é a rede urbana, 
tanto do ponto de vista histórico, como esta vai se organizando, historicamente, no caso 
brasileiro, em relação à rede de internet, expressão mais disseminada da articulação entre as 
novas tecnologias de informação e o cotidiano de pessoas e empresas, sem se esquecer do 
cotidiano do poder político, constituído pelos governos que regulam e regulamentam as 
relações sociais de produção. O panorama apresentado não tem, como objetivo, esgotar as 
análises sobre a temática mas, sobretudo, articular as características mais evidentes da rede 
urbana com as características das cidades em rede, com destaque para as metrópoles, 
salientando como exemplo São Paulo e alguns aspectos da rede urbana brasileira. 
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Nóbrega, Francisco Pereira. Compreender Hegel. [5. ed.]. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 76 p. 
(Compreender). ISBN 9788532632081. 

Resumo: 
O livro é uma introdução objetiva aos conceitos que constituem os alicerces de pensamento de 
Hegel, um filósofo que por sua agudeza e profundidade nem sempre conseguiu atingir a todos. 
De forma didática e com uma linguagem descomplicada, a obra é uma extraordinária chave de 
leitura para 'Compreender Hegel'.  

 
 

 

   

 

Carvalhal, Tania Franco. Literatura comparada. [5. ed.]. São Paulo: Ática, 2010. v. 58. 94 p. 
(Princípios). ISBN 9788508130825. 

 
 

 

 

 

 

Ponzio, Augusto; Calefato, Patrizia; Petrilli, Susan. Fundamentos de filosofia da linguagem. 
Tradução: Ephraim F. Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 391 p. ISBN 9788532634993. Título 
original: Fondamenti di filosofia del linguaggio. 

Resumo: 
Esta obra trata dos fundamentos da filosofia da linguagem dentro da amplitude da própria 
filosofia, abordando, em um segundo momento, com campos e especificações, instrumentos e 
intersecções, e registra diferentes 'setores' dessa pesquisa, tais como - linguagem e identidade, 
trazendo um aporte consistente e fundamentado.  

 
 

 

 

 

Bagno, Marcos. Dramática da língua portuguesa: tradição gramatical, mídia e exclusão social. 
[4. ed.]. São Paulo: Loyola, 2008. 327 p. il. ISBN 9788515021291. 

Resumo: 
Este livro é o resultado de uma longa reflexão, aliada a investigações empíricas, sobre as 
concepções de língua e de linguagem na sociedade brasileira.  

 

 

 

 

 

 

Kenny, Anthony. Uma nova história da filosofia ocidental. Tradução: Carlos Alberto Bárbaro, 
Revisão técnica: Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 2009. 403 p. il. ISBN 9788515036165. Título 
original: A new history of Western Philosophy: volume III: the rise of modern philosophy. 

Resumo: 
Este volume apresenta as ideias e os sistemas que forjaram o pensamento moderno. A obra 
introduz o leitor a alguns pensadores da História, levando-o ao encontro de Descartes, fundador 
da filosofia moderna, e de outros filósofos como - Hobbes, Locke, Hume e Kant. O livro 
pretende mostrar o caminho para a compreensão da obras desses autores.  

Notas de conteúdo: - Conteúdo: v.3. O despertar da filosofia moderna.  

 
 

 

 

 

Charaudeau, Patrick. Discurso político. Tradução: Dilson Ferreira da Cruz e Fabiana Komesu. 
[1. reimpr.]. São Paulo: Contexto, 2008. 328 p. ISBN 9788572443180. Título original: Le 
discours politique: les masques du pouvoir. 

Resumo: 
O que escondem e o que revelam os políticos quando falam? Quais são os artifícios que 
utilizam para convencer seus interlocutores? O que os políticos falam? Mas o que eles querem 
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dizer com isto? A mentira é inerente ao político? Ou devemos analisar seus discursos de outra 
maneira? Essas e muitas outras indagações (e suas respostas) estão presentes neste livro. O 
livro apresenta, entre outros, os seguintes tópicos - O que é discurso político?; A palavra 
política no espaço social; O estudo do discurso político; As condições do discurso político; 
contratos e estratégias; As restrições do discurso político - dispositivos, Identidades, 
legitimidade; As estratégias do discurso político; Imagens dos atores políticos; O ethos, uma 
estratégia; Do discurso político; Alguns procedimentos lingüísticos; Os imaginários de verdade 
do discurso político; Da ideologia aos imaginários sociodiscursivos; Alguns imaginários de 
verdade do conceito de política; Balanço - uma questão em debate; - Degenerescência do 
discurso político ou nova ética? ; As interferências na opinião pública; As interferências do 
discurso dos atores políticos - O chão do populismo; Conclusão; da dessacralização do discurso 
político à pesquisa de uma nova ética.  

 
 

 

 

 

 

Trask, R. L.. Dicionário de linguagem e linguística. Tradução: Rodolfo Ilari, revisão técnica: 
Ingedore Villaça Koch e Thaïs Cristófaro Silva. [2. ed., 1. reimpr.]. São Paulo: Contexto, 2008. 
364 p. ISBN 8572442545. Título original: Key concepts in language and linguistics. 

Resumo: 
Qual o sentido, para o leitor brasileiro, de um 'Dicionário de Linguagem e Lingüística' escrito por 
um especialista em língua inglesa? O que poderia soar como um aparente contra-senso revela-
se, neste livro, uma preciosa contribuição aos estudos lingüísticos no país. Isso porque, mais do 
que uma simples tradução, Rodolfo Ilari oferece aqui uma rigorosa e criativa adaptação da obra 
original escrita por R.L. Trask. Ele adequou o universo de referência tipicamente britânico do 
autor e as construções próprias da língua inglesa às referências culturais e à estrutura do 
português falado no Brasil.  

 
 

 

 

 

 

Santos, Boaventura de Sousa (org.). Conhecimento prudente para uma vida decente: 'um 
discurso sobre as ciências' revisado. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 821 p. ISBN 8524909838. 

Resumo: 
Qual é a relação entre o conhecimento científico e a realidade que ele pretende conhecer? O 
conhecimento científico representa, descobre, cria ou inventa a realidade que pretende 
conhecer? Quais os critérios por que se afere a adequação ou a correcção dessa relação? O 
conhecimento científico aspira à verdade, à eficácia, à verossimilhança, à coerência, à 
referencialidade? 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? O modo 
como a ciência está organizada e o modo como se realiza na prática interfere no tipo e na 
validade do conhecimento que se produz? Quais as relações entre a ciência e outras formas de 
conhecimento? Qual o verdadeiro papel do conhecimento científico? Como devem interagir os 
cientistas com o "resto da sociedade" nos processos de decisão? Estas são algumas das 
questões analisadas neste livro.  

 
 

 

 

 

Rossi, Paolo. Naufrágios sem espectador: a idéia de progresso. Tradução: Álvaro Lorencini. São 
Paulo: Editora UNESP, 2000. 154 p. (Ariadne). ISBN 8571392781. Título original: Naufragi senza 
spettatore. L'idea di progresso. 

Resumo: 
Neste livro, Paolo Rossi - um dos maiores historiadores das idéias da atualidade -, examina as 
teorias sobre a evolução das civilizações desde o renascimento até os dias atuais. Mostra a 
intensidade com que o tema do naufrágio das civilizações está presente na obra de um dos 
chamados precursores da idéia de progresso, o filósofo inglês Francis Bacon. A obra apresenta 
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ainda o nascimento, no século XVII, de uma nova imagem da ciência estreitamente ligada à 
idéia de um crescimento ou avanço do saber, além de polemizar com a concepção pós-moderna 
de uma crença no progresso que caracterizaria como um todo o final do século XIX e o início do 
XIX.  

 

 

 

 

 

 

 

Aguiar, Vera Teixeira de. O verbal e o não verbal. São Paulo: Editora UNESP, 2004. 109 p. il. 
(Paradidáticos. Linguagens e representações). ISBN 8571395608. 

Resumo: 
Neste livro, Vera Teixeira de Aguiar discorre sobre o fenômeno geral da comunicação, 
abordando questões centrais para a compreensão da natureza e da função, não apenas da 
linguagem verbal, mas de muitas outras linguagens, tais como a das imagens, da moda ou da 
propaganda, e das complexas relações que mantêm com a linguagem verbal, nas suas mais 
diferentes manifestações.  

 

 

 

  

Memmi, Albert. Retrato do colonizado precedido pelo retrato do colonizador. Tradução: 
Roland Corbisier e Mariza Pinto Coelho. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 127 p. (O 
mundo hoje; v. 20). Título original: Portrait du colonisé précédé du portrait du colonisateur. 

Resumo: 
A abordagem que Memmi faz das figuras do colonizador e do colonizado descreve uma 
realidade, uma situação humana e um fenômeno histórico - o colonialismo - que, longe de ter 
desaparecido, permanece, sofrendo apenas superficiais metamorfoses.  

 

 

 

 

 

 

 

Feyerabend, Paul. Matando o tempo: uma autobiografia. Tradução: Raul Fiker. São Paulo: 
Editora UNESP, 1996. 197 p. il. (Prismas). ISBN 8571391300. Título original: Ammazzando il 
tempo: un autobiografia. 

Resumo: 
Paul K. Feyerabend, um dos filósofos mais citados e controvertidos de nosso tempo, completou 
esta autobiografia no último mês de vida. Em um estilo límpido e vibrante, relembra sua família, 
a ascensão do nazismo, os anos de guerra, o teatro e o canto lírico, a filosofia da ciência, as 
mulheres de sua vida e seu relacionamento com alguns dos intelectuais mais importantes do 
século, como Brecht, Wittgenstein e Popper. Bem mais que uma biografia intelectual, o livro 
oferece uma inteligente biografia humana - irônica, profunda e extraordinariamente honesta.  

 
 

 

Santos, José Henrique. O trabalho do negativo: ensaios sobre a Fenomenologia do 

Espírito. São Paulo: Loyola, 2007. 356 p. (Filosofia). ISBN 9788515034512. 

 

 

 

 

 Araujo, Virgínia Gil. Arte pública: a escultura de Vasco Prado e Carlos Tenius Rio Grande 

do Sul/Anos Setenta. In: Avila, Maria de Fátima (org.). Porto Alegre. Porto Alegre: 

Unidade Editorial Porto Alegre, 1998. p. 7-16. (Cadernos Porto & Vírgula; 15) 
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 Bittencourt, Circe (org.). Dicionário de datas da história do Brasil. São Paulo: Contexto, 
2007. 303 p. ISBN 8572442960. 

Resumo: 
Este 'Dicionário de datas da história do Brasil', escrito por uma equipe de especialistas de 
todo o Brasil, sob a coordenação da Professora Circe Bittencourt, coloca ao alcance do 
público o estado atual de conhecimento sobre as mais importantes datas do calendário 
brasileiro. O livro, que pode ser lido na seqüência do calendário (por mês e dia), por ano, 
por tema - ou mesmo fora de qualquer ordem -, possibilita ao leitor consultar datas 
comemorativas e/ou fatos históricos ao longo do ano e identificar os assuntos conforme 
seu interesse - pesquisa, ensino, política educacional ou simples curiosidade. Políticos, 
militares, religiosos, empresários, intelectuais e artistas, assim como populações de 
diferentes etnias ou gênero, trabalhadores das cidades e do campo, são apresentados 
em diversas datas marcadas por lutas, confrontos e festas; datas mescladas por alegrias e 
tristezas; datas cheias de heroísmo e idealismo; datas manchadas por traições e 
mesquinharias.  

 
 

 

 

 

Greimas, A. J.; Courtés, J. Dicionário de semiótica. Prefácio: José Luiz Fiorin, Tradução: Alceu 
Dias Lima ... [et al.]. São Paulo: Contexto, 2008. 543 p. ISBN 9788572443166. Título original: 
Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage. 

Resumo: 
A obra permite três percursos de leitura - 1) a leitura alfabética, que é utilizada para consultar o 
significado de um termo em semiótica ou a maneira como ela vê uma noção de outra teoria; 2) 
a leitura do verbete e daqueles que têm como entrada os termos indicados ao final, que 
formam um conjunto de imbricações conceituais e são, assim, verdadeiros artigos; 3) a leitura 
do verbete e daqueles que se referem a vocábulos indicados com asterisco, o que permite 
situar o termo no interior de um componente da teoria, dando a ele um lugar epistemológico.  

 
 

 

 

 

Salvadori, Maria Ângela Borges. História, ensino e patrimônio. Araraquara, SP: 
Junqueira&Marin, 2008. 65 p. il. (Escola; v. 4). ISBN 9788586305610. 

Resumo: 
Trata-se de um trabalho de natureza didática, de apoio ao professor, apresentando proposta de 
ensino específica e contextualizada. Discute patrimônio histórico-cultural - conceito, práticas de 
preservação, educação patrimonial - bem como seu tratamento no ensino de história nas 
escolas de ensino fundamental e médio. Voltado especialmente ao público de professores de 
história, o texto contribui com o currículo escolar.  

 
 

 
 

 

 

Strathern, Marilyn. O gênero da dádiva: problemas com as mulheres e problemas com a 
sociedade na Melanésia. Tradução: André Villalobos. [1. reimpr.]. Campinas, SP: Editora 
UNICAMP, 2009. 530 p. (Gêneros & feminismos). ISBN 8526807218. Título original: The gender 
of the gift: problems with women and problems with society in Melanesia. 

Resumo: 
'O Gênero da Dádiva', de Marilyn Strathern, é obra de referência na antropologia 
contemporânea. Retomando o tema clássico da dádiva de uma perspectiva de gênero, a autora 
nos oferece muito mais do que uma etnografia feminista da Melanésia, fazendo reflexões 
inovadoras sobre a própria antropologia e sobre o próprio feminismo.  
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Duarte, Lia Cupertino. Lobato humorista: a construção do humor nas obras infantis de 
Monteiro Lobato. São Paulo: Editora UNESP, 2006. 287 p. ISBN 8571397317. 

Resumo: 
A obra faz uma análise do processo de construção do humor nas obras infantis de Monteiro 
Lobato, o qual, dessa maneira, reinventa a linguagem literária, projetando com esse recurso as 
contradições da experiência humana na literatura. O estudo é feito considerando aspextos 
como; narrador, linguagem, exploração dos recursos semânticos, nonsense, paródia, 
comparações inusitadas, ironia, cômico da situação, inversão/subversão, grotesco e 
personangens.  

 
 

 

 

 

 

Junqueira, Mary A. 4 de julho de 1776: Independência dos Estados Unidos da América. [1. 
reimpr.]. São Paulo: Companhia Editora Nacional: Lazuli, 2010. 71 p. il. (Rupturas). ISBN 
9788504009194. 
Resumo: 
No dia 4 de Julho de 1776 foi declarada a independência de 13 das colônias inglesas do Novo 
Mundo e nasciam os Estados Unidos da América. A historiadora Mary A. Junqueira, por meio de 
documentos de época, mapas, pinturas e outros recursos, reconstrói e discute neste livro o 
processo que levou à Declaração de Independência. 

 
 

 

 

 

 

Bastos, Maria Helena; Faria Filho, Luciano Mendes de (orgs.). A escola elementar no século XIX: 
o método monitorial/mútuo. Passo Fundo, RS: EDIUPF, 1999. 280 p. il. ISBN 8586010626. 

Resumo: 
Esta coletânea reúne estudos de diversas procedências - França, Portugal, Argentina, Brasil - 
que procuram ilustrar um período das idéias e das práticas pedagógicas do século XIX - a 
implantação do ensino monitorial mútuo.  

 
 

 
 

 

 

Melo, Chico Homem de (org.). O design gráfico brasileiro: anos 60. [2. ed.]. São Paulo: 
CosacNaify, 2008. 302 p. principalmente il. col.. ISBN 9788575037270. 

Resumo: 
'O design brasileiro antes do design' dá continuidade ao projeto editorial de traçar uma história 
do design gráfico nacional. Com um panorama da cena mundial dos anos 1960, a obra retrata e 
discute o que pode ser considerado como o período de consolidação do design gráfico 
brasileiro. No capítulo 'Design de livros', Chico Homem de Melo mostra a relação entre o 
desenvolvimento da indústria editorial brasileira e do design gráfico a partir da década de 60 e 
se vale dos exemplos das revistas Realidade e Senhor para ilustrar sua reflexão. O design do 
baiano Rogério Duarte é abordado no texto de Jorge Caê Rodrigues. O capítulo 'A identidade 
visual toma corpo', de autoria de André Stolarski, trata da consolidação da identidade visual no 
Brasil na década de 60, tanto pela qualidade dos trabalhos como pela atitude profissional, que 
aliava à elaboração estética uma visão de design ligada ao planejamento, ao contexto do 
projeto gráfico. No capítulo 'De costas para o Brasil - o ensino de um design internacionalista', 
João de Souza Leite discute o ensino de design no país a partir de uma análise do exemplo 
emblemático da Esdi (Escola Superior de Desenho Industrial).  
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Lajolo, Marisa; Zilberman, Regina. O preço da leitura: leis e números por detrás das letras. 1. 
ed., 1. impr. São Paulo: Ática, 2001. 183 p. il. (Temas; v. 76). ISBN 8508080026. 

Resumo: 
Em 'O preço da leitura' - leis e números por detrás das letras , Marisa Lajolo e Regina Zilberman 
abordam a literatura e os escritores de um ângulo inusitado - esmiuçam leis e contratos de 
direitos autorais, estatutos de agremiações literárias (entre elas a Academia Brasileira de 
Letras) e a correspondência entre autores. O objetivo é conhecer a condição do escritor, como 
profissional da escrita, ao longo da história da sociedade burguesa e capitalista, sobretudo a 
brasileira.  

 
 

 Staiger, Emil. Conceitos fundamentais da poética. Tradução de: Celeste Aída Galeão. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 199 p. (Biblioteca Tempo Brasileiro; v. 16). Título original: 

Grundbegriffe der Poetik. 

 

 

 

 

 

Sahlins, Marshall. Esperando Foucault, ainda. Tradução: Marcela Coelho de Souza e Eduardo 
Viveiros de Castro. São Paulo: CosacNaify, 2004. 111 p. ISBN 8575033395. Título original: 
Waiting for Foucault, still. 

Resumo: 
Esta 'sátira antropológica' reúne textos curtos que associam ironia, polêmica, erudição e 
inteligência - sempre temperados com muito humor - sobre o conhecimento antropológico 
contemporâneo e das ciências humanas de um modo geral. O livro é uma mescla de provocação 
e crítica mordaz às proporções que teria tomado o poder no pensamento contemporâneo, 
devido à influência de Michel Foucault. A explicação das coisas e dos fenômenos sociais pelas 
relações de poder que estão por trás delas é, para o autor, uma abordagem reducionista, mas 
amplamente difundida nas ciências humanas.  

 
 

 

 

 

Giddens, Anthony. A transformação da intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas 
sociedades modernas. Tradução: Magda Lopes. São Paulo: Editora UNESP, 1993. 228 p. ISBN 
8571390371. Título original: The transformation of intimacy: sexuality, love & eroticism in 
Modern Societies. 

Resumo: 
Neste livro, o autor questiona muitas das interpretações correntes a respeito do papel da 
sexualidade na cultura moderna.  

 
 

 

 

 

Barthes, Roland. O rumor da língua. Prefácio: Leyla Perrone-Moisés, Tradução: Mario 
Laranjeira, Revisão da tradução: Andréa Stahel M. da Silva. [2. ed.]. São Paulo: Martins Fontes, 
2004. 462 p. (Roland Barthes). ISBN 8533619863. Título original: Le bruissement de la langue. 

Resumo: 
Em 'O rumor da língua', a grande maioria dos ensaios trata da linguagem e literatura e, sendo 
estes os grandes temas barthesianos, não é necessário insistir sobre sua importância. Eram 
textos até então dispersos em jornais e revistas de vários países, ou introduções a livros de 
pequena circulação, por isso de difícil acesso para os leitores, os quais têm agora a possibilidade 
de os ver reunidos.  
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Calainho, Daniela Buono. Agentes da fé: familiares da Inquisição portuguesa no Brasil colonial. 
Bauru, SP: EDUSC, 2006. 202 p. il. (História). ISBN 8574603155. Originalmente apresentado 
como dissertação da autora (Mestrado - Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1992). 

Resumo: 
A Inquisição é mais conhecida do leitor pelas chamas dos autos-de-fé, pelos cárceres secretos, 
pela tortura, pela intolerância religiosa. Mas esta máquina do medo carecia, como toda 
instituição repressiva, de seu corpo de policiais. É dele que trata o livro de Daniela Calainho, 
'Agentes da fé'. No Brasil Colonial, muitos comerciantes buscaram o posto em proveito de seu 
ofício - isenções fiscais, prova de que não corria sangue judeu em suas veias, posição 
diferenciada nos negócios, prestígio e honra. Daniela Calainho nos mostra tudo isso, desvelando 
redes ocultas, sem as quais não se pode entender o que foi a Inquisição. Mas o livro nos mostra 
mais; homens que se forjaram de agentes para obter vantagens pessoais, agentes que 
extrapolaram suas atribuições para extorquir indivíduos, trapaças, perfídias; a confusão entre o 
público e o privado, típica do Antigo Regime e da vida colonial, atingia o extremo nesses casos. 
Examinando processos e regimentos, Daniela Calainho nos revela, em suma, o mundo silencioso 
dos agentes da Inquisição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caire-Jabinet, Marie-Paule. Introdução à historiografia. Tradução: Laureano Pelegrin. Bauru, SP: 
EDUSC, 2003. 166 p. (História). ISBN 8574601640. Tradução de: Introduction à l'Historiographie. 

Resumo: 
'Introdução à Historiografia' discute uma das mais difíceis tarefas para qualquer estudioso das 
Ciências Humanas, especialmente os historiadores, o olhar para o passado sem perder a visão 
do presente. A obra traz como tema central, apresentadas de forma lúcida e sempre explicadas 
e interpretadas, as fases pelas quais passou a Historiografia desde a época medieval até o 
século 20, desenvolvidas especialmente na França.  

 Monteiro, Pedro Meira. A queda do aventureiro: aventura, cordialidade e os novos tempos em 

Raízes do Brasil. Campinas, SP; São Paulo: Editora UNICAMP: FAPESP, 1999. 335 p. il. 

(Momento). ISBN 8526804553. 

Resumo: 
Esse livro tem como objetivo participar do debate contemporâneo sobre o legado teórico, 
metodológico e ideológico do historiador paulista, propondo uma leitura de sua mensagem 
política e teoria sociológica.  

 

 

 

 

 

Heilborn, Maria Luiza ... [et al.] (orgs.). O aprendizado da sexualidade: reprodução e trajetórias 
sociais de jovens brasileiros. Rio de Janeiro: Garamond: Editora FIOCRUZ, 2006. 534 p. il. ISBN 
8576170981. 

Resumo: 
'O Aprendizado da Sexualidade' reúne os resultados gerais de um inquérito com quase cinco mil 
moças e rapazes de 18 e 24 anos, conduzido por pesquisadores de universidades públicas em 
três capitais brasileiras, sobre a vida sexual dos jovens. A pesquisa de que trata este livro, 
descreve características sociais e demográficas da juventude e investiga seus nexos com as 
diferentes trajetórias de entrada na sexualidade e com possíveis eventos reprodutivos - a tão 
discutida gravidez adolescente.  
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Moreschini, Claudio. História da filosofia patrística. Tradução: Orlando Soares Moreira. São 
Paulo: Loyola, 2008. 779 p. ISBN 9788515035168. Título original: Storia della filosofia patristica. 

Resumo: 
O autor traça aqui a história da filosofia patrística, na qual afloram interpretações das 
apropriações conceituais operadas pelos Padres a partir da cultura filosófica grecoromana, 
assim como as novidades teóricas por eles introduzidas no leito comum da civilização ocidental. 
Os temas aqui investigados no seu surgimento e nas suas transformações são os problemas que 
migrarão para o pensamento medieval e moderno e que continuam interpelando a reflexão 
filosófica.  

 
 

 Angeli. Walter Ego: o mais Walter dos Walters e outros tipinhos inúteis. Porto Alegre, RS: L&PM, 

2010. 99 p. principalmente il. (L&PM Pocket; v. 583). ISBN 9788525416094. 

 

 

Resumo: 
Arnaldo Angeli Filho, Angeli, é um dos mais importantes e populares desenhistas de humor e 
quadrinhos do país. É também o criador de personagens e tipos que hoje fazem parte da cultura 
brasileira. Suas charges, cartuns e tiras são publicadas na Folha de S. Paulo desde 1973 e em 
vários outros jornais e revistas desde 1980. Foi para a Folha que criou a tira diária Chiclete com 
banana, título que lançou personagens como Rê Bordosa, Bob Cuspe, Wood & Stock e os 
Skrotinhos. Em 1985, a tira se transformou na revista de humor e quadrinhos Chiclete com 
banana, lançada pela Circo Editorial, que exerceu uma inquestionável mudança no mercado, 
não só pelo sucesso das vendas em bancas, mas também por ter influenciado toda uma 
geração. Nesta edição, estão reunidas pela primeira vez as aventuras de personages 
emblemáticos de Angeli, como Walter Ego, que ama a si mesmo acima de tudo; Osgarmo, o 
precoce; Rampal, o paranormal; Ritchi Pareide, o roqueiro pré-fabricado; Rigapov, sempre 
prestes a explodir o mundo; Vudu, a personificação do azar; Hippo-glós, o hipocondríaco, e mais 
os quadrinhos das séries Pim-pam-pum e A vaca vai pro brejo.  

 

 

Angeli. Wood and Stock: em algum lugar do passado. Porto Alegre, RS: L&PM, 2010. 104 p. 

principalmente il. (L&PM Pocket; v. 702). ISBN 9788525417619. 

Resumo: 

Este volume apresenta algumas das histórias de Wood & Stock, dois hippies cabeludões que 

ouvem Bob Dylan e Beatles enquanto lembram do passado regado a muito sexo, drogas e 

rock'n'roll. Agora eles só fumam cigarros de orégano, mas o espírito de paz e amor está mais 

vivo do que nunca. A participação especial de Overall e Lady Jane - o filho e a esposa de Wood - 

mostram uma família nada convencional - Lady Jane e Wood são os pais doidões, e é o filho do 

casal quem tenta colocar alguma ordem nesta casa que respira o ar dos anos 60 e 70. As 

aventuras da dupla criada por Angeli foram publicadas em três revistas da série 'Chiclete 

Tipinhos Inúteis' e chegaram ao cinema com o filme Wood & Stock, sexo, orégano e rock'n'roll, 

de Otto Guerra. 

 

Caruso, Paulo. As mil e uma noites. Porto Alegre, RS: L&PM, 2007. 106 p. principalmente il. 
(L&PM Pocket; v. 607). ISBN 9788525415752. 

Resumo: 
No início da década de 80, o Jornal do Brasil abriu espaço para dez artistas nacionais serem 
confrontados diariamente em suas criações com dez artistas estrangeiros consagrados. Paulo 
Caruso enveredou pelas 'Mil e uma noites', partindo da construção de um relato da boemia. 
Com personagens anônimos, em geral notívagos, o assunto se desdobrou, dando origem 
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também a quadrinhos que abordam com muito bom humor temas como a crise política do país, 
a vida dos recém-separados, o feminismo.  

 

 

 

 

Angeli. Rê Bordosa (1984-1987): do começo ao fim. Porto Alegre, RS: L&PM, 2010. 155 p. 
principalmente il. (L&PM Pocket; v. 519). ISBN 9788525415899. 

Resumo: 
A trajetória da personagem totalmente rock’n de Angeli é contada em 'Rê Bordosa - Do começo 
ao fim'. O livro reúne todas as tiras publicadas na Folha de S.Paulo entre 1984 e 1987. Rê 
Bordosa, sempre de óculos escuros, não tem medo de falar o que pensa, recebe os mais 
diversos convidados na sua banheira, discute a relação com a mãe, fuma e bebe todas - mas 
com uma certa preferência pela vodca. Os leitores irão se divertir com as tiras desta junkie, que 
em 2006 tornou-se personagem do filme de animação Wood & Stock - Sexo, Orégano e 
Rock'n'Roll, com a voz de ninguém menos que Rita Lee.  

 
 

 

 

 

 

Rodari, Gianni. Era duas vezes o Barão Lamberto. Tradução: Maria Suzette Casellato, [Texto 
final: Monica Stahel]. [2. ed.]. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 139 p. (Escola de magia). ISBN 
8533613792. Título original: C'era due volte il Barone Lamberto. 

Resumo: 
O barão Lamberto era um homem muito velho, muito rico e muito doente. Ele tinha vinte e 
quatro doenças e morava numa ilha com seu mordomo, Otávio. Um belo dia, chegaram a sua 
mansão mais seis empregados, contratados por um alto salário para ficar dia e noite repetindo 
o nome do barão. O trabalho era simples, mas muito, muito estranho.  

 
 

 
 

Cesar, Ana Cristina. Crítica e tradução. São Paulo: Ática: Instituto Moreira Salles, 1999. 462 p. 
ISBN 850807283X. 

Resumo: 
Reunindo em um só volume Escritos no Rio, Escritos da Inglaterra e Literatura não é documento, 
este livro apresenta o pensamento crítico de Ana Cristina nas suas mais diversas vertentes - a 
crítica literária, a crítica de cinema, a reflexão e a prática da tradução literária. Contém resenhas 
e artigos publicados em diversos jornais a partir do início da década de 70; a tradução anotada 
do conto 'Bliss', de Katherine Mansfield; um levantamento dos filmes documentários sobre 
autores ou obras literárias produzidos no Brasil. No âmbito da tradução literária, traz ainda 
traduções inéditas de Emily Dickinson e Sylvia Plath.  

 

 

 

 

 

Fiorin, José Luiz. As astúcias da enunciação: as categorias de pessoa, espaço e tempo. 2. ed., 6. 
impr. São Paulo: Ática, 2010. 318 p. ISBN 9788508060191. 

Resumo: 
Conciliando os postulados teóricos da análise do discurso e da enunciação, o livro faz uma 
ampla descrição das categorias de pessoa, espaço e tempo em língua portuguesa, ricamente 
exemplificadas.  
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Holston, James. A cidade modernista: uma crítica de Brasília e sua utopia. Tradução: Marcelo 
Coelho. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 362 p. il., mapas. ISBN 9788571643024. 
Título original: The modernist city: an anthropological critique of Brasilia. 

Resumo: 
Este livro abre perspectivas inovadoras para o estudo das cidades e da sociedade, 
demonstrando o potencial da antropologia para desenvolver uma crítica da modernidade. 
Unindo análise formal de convenções arquitetônicas e de planejamento urbano e análise sócio-
econômica, James Holston exibe as contradições inerentes à racionalidade e ao projeto utópico 
modernos, tal como encarnados na nova capital do país.  

 

 

 

 

 
Granatic, Branca. Redação: humor e criatividade. São Paulo: Scipione, 1997. 255 p. il. ISBN 
8526229699. 

 

 

 

 
Marcuschi, Luiz Antônio. Cognição, linguagem e práticas interacionais. Rio de Janeiro: Lucerna, 
2007. 170 p. il. (Dispersos). ISBN 9788586930669. 

 

 

 

 

 

Beck, Ulrich; Giddens, Anthony; Lash, Scott. Modernização reflexiva: política, tradição e 
estética na ordem social moderna. Tradução: Magda Lopes, Revisão técnica: Cibele Saliba Rizek. 
São Paulo: Editora UNESP, 1997. 264 p. (Biblioteca básica). ISBN 8571391432. Título original: 
Reflexive modernization: politics, tradition and aesthetics in the modern social order. 

Resumo: 
Este livro apresenta o debate entre três autores europeus contemporâneos - Ulrich Beck, 
Anthony Giddens e Scott Lash - e se configura como uma contribuição à discussão das 
concepções e diagnósticos sobre a modernidade, investida do caráter de modernidade 
reflexiva, sobre suas transformações, seu processo de crise e sobre as consequências que daí 
podem ser tiradas em termos de suas configurações atuais.  

 
 

 

 

 

Prigogine, Ilya. O fim das certezas: tempo, caos e as leis da natureza. Tradução: Roberto Leal 
Ferreira. São Paulo: Editora UNESP, 1996. 199 p. il. (Biblioteca básica). ISBN 8571391319. Título 
original: La fin des certitudes: temps, chaos et les lois de la nature. 

Resumo: 
As questões estudadas neste livro - 'O universo é regido por leis deterministas?' ; 'Qual é o 
papel do nosso tempo?' - foram formuladas pelos pré-socráticos na aurora do pensamento 
ocidental. Elas nos acompanham já há dois mil anos. Hoje, os desenvolvimentos da Física e das 
Matemáticas do caos e da instabilidade abrem um novo capítulo nessa longa história.  
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Fletcher, Richard. A cruz e o crescente: Cristianismo e Islã, de Maomé à Reforma. Tradução: 
Andréa Rocha. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004. 190 p. mapas. ISBN 8520916147. Título 
original: The cross and the crescent. 

Resumo: 
Desde o início do islamismo até os dias de hoje a convivência da mais recente das três grandes 
religiões monoteístas com sua antecessora imediata, o cristianismo, é marcada por tensão ou 
acomodação. Uma animosidade latente que muitas vezes originou guerras sangrentas, 
revelando uma escassa vontade de compreensão mútua. Em 'A cruz e o crescente - Cristianismo 
e Islã de Maomé à Reforma', o historiador inglês Richard Fletcher mergulha na gênese desse 
relacionamento, pesquisando os primeiros séculos da convivência entre muçulmanos e cristãos 
e suas circunstâncias históricas.  

 
 

  

 

Martins, José de Souza. A sociabilidade do homem simples: cotidiano e história na 
modernidade anômala. 2. ed., rev. e ampl., 1. reimpr. São Paulo: Contexto, 2010. 172 p. ISBN 
9788572443852. 

Resumo: 
Este livro defende que, um dos mais complicados aspectos da sociedade contemporânea é, o 
advento da cotidianidade e nela o de uma vida cotidiana de desencontros entre o homem e sua 
obra. A duplicidade, a dissimulação, os ocultamentos, a difundida necessidade de teatralizar 
não só os grandes gestos dos momentos solenes da vida, mas também os gestos pequenos de 
todo dia, mergulham o homem moderno num reiterado desencontro com sua obra histórica, na 
angústia de uma História que já não parece fluir senão como farsa. Para o autor deste livro, é 
nos meandros do repetitivo, do ordinário e banal da vida social que podem ser encontrados os 
enigmas que pedem uma ação transformadora e libertadora e apontam as saídas possíveis do 
labirinto em que perde-se sempre de novo, todos os dias. São essas as dificuldades do 
pessimismo que o autor deste livro propõe à reflexão crítica.  

 
 

 

 

 

 

Wittgenstein, Ludwig. Gramática filosófica. Organização: Rush Rhees, Tradução inglesa: 
Anthony Kenny, Tradução: Luís Carlos Borges. [2. ed.]. São Paulo: Loyola, 2010. 397 p. il. ISBN 
9788515026067. Título original: Philosophical grammar. 

Resumo: 
A 'Gramática Filosófica', escrita entre 1931 e 1934, reúne apenas uma parte da produção (cerca 
de quarenta mil páginas) de Wittgenstein no período que vai da retomada de sua atividade 
filosófica, em 1929, até a sua morte em 1951. A Gramática tem importância na reflexão de 
Wittgenstein no período de elaboração das Observações e Investigações filosóficas, pois ela 
contém de modo preliminar, mas também de forma completa, materiais que serão 
desenvolvidos e retomados posteriormente. Além de discutir as noções de inferência e de 
generalidade, contra suas posições anteriores, apresenta o tratamento da prova matemática, 
especialmente das provas - indutiva e recorrente. A organização do material publicado em 1969 
com o título 'Philosophische Grammatik' é de Rush Rhees, que foi discípulo de Wittgenstein e 
um de seus executores literários. A tradução inglesa, a partir da qual foi feita a presente 
tradução, é fruto do trabalho de Anthony Kenny.  

Notas de conteúdo: 

-Conteúdo: Parte 1. A proposição e seu sentido 

-Parte 2. Sobre a lógica e a matemática 
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Suárez, Mireya; Bandeira, Lourdes (orgs.). Violência, gênero e crime no Distrito Federal. 
Brasília: Editora UNB, 1999. 535 p. ISBN 8523007040. 

 

 

 

 

 

 

Castorina, José Antonio ... [et al.]. Piaget-Vygotsky: novas contribuições para o debate. 
Tradução: Cláudia Schilling. 6. ed., 7. impr. São Paulo: Ática, 2006. 175 p. (Funadamentos; 122). 
ISBN 8508056532. 

Resumo: 
Ensaios de renomados educadores, interessados em promover a contribuição de piagetianos e 
vigotskyanos no sentido de melhor compreender importantes questões relativas à prática 
educacional.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santana, Marco Aurélio; Ramalho, José Ricardo. Sociologia do trabalho no mundo 
contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010. 62 p. (Passo a passo. Ciências 
Sociais; 39). ISBN 9788571107847. 

Resumo: 
As transformações no mundo do trabalho e a reestruturação da atividade produtiva na 
sociedade contemporânea são o assunto desse livro. Abrangente, aborda tanto a análise 
conceitual e as linhas analíticas que balizam o desenvolvimento mais recente da sociologia do 
trabalho, quanto o cenário geral dessas mudanças, avaliando ainda seus impactos sobre 
processos e relações de trabalho, qualificação dos trabalhadores e formas organizativas.  

 
Garcia, Joana. O negócio do social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 61 p. (Passo a passo; 
40). ISBN 8571107866. 

Resumo: 
Esse volume trata de assuntos em alta no mundo dos negócios - a combinação entre 
interesses privados e virtudes públicas, conscientização e politização do empresariado, a 
distinção entre ' filantropia social' e 'responsabilidade social' das empresas, marketing como 
recurso ou finalidade. Incentivando um debate incipiente, a autora avalia os impactos sociais 
do novo negócio das empresas.  

Gonçalves, Williams. Relações internacionais. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 68 p. 
(Passo a passo; 11). ISBN 8571106746. 

Resumo: 
A globalização e as transformações no sistema internacional despertam o interesse de um 
público cada vez maior. Esse livro avalia o papel e a importância do estudo das Relações 
Internacionais para a compreensão da nova realidade.  

 
Ciça. Pagando o pato. Porto Alegre, RS: L&PM, 2006. 99 p. principalmente il. (L&PM Pocket; v. 
55). ISBN 8525416061. 

Resumo: 
O humor político de Ciça tem a cara do Brasil, principalmente em época de eleições. Uma 
série de patos, galos, pintinhos, formigas, sapos e cobras discutem os temas que estão em 
voga nos jornais e nas falas dos governantes - inflação, dívidas, corrupção, cidadania, cotação 
do dólar e consumismo; sem contar as pitadas feministas que permeiam as relações entre os 
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 Faria, Ana Lúcia Goulart de; Mello, Suely Amaral (orgs.). Linguagens infantis: outras formas de 

leitura. 2. ed., rev. e ampl. Campinas, SP: Autores Associados, 2009. 106 p. il. (Polêmicas do 

nosso tempo; 91). ISBN 9788574961323. Trabalhos apresentados no III Seminário Linguagens 

na Educação Infantil, realizado no 14º Congresso de Leitura do Brasil (COLE), 2003. 

Resumo: 
Este livro é o primeiro dos 2 volumes que compõem a publicação do III Seminário 'Linguagens 
na educação infantil' (XIV COLE, 2003). Trata-se de discussão e problematização das 
pedagogias que excluem quem não fala, quem não anda, quem não lê, quem não escreve. 
Assim, estudando as várias linguagens e várias formas de leituras, pretende contribuir para a 
formação continuada de 'outro tipo' para professoras e educadoras de crianças de 0 a 10 anos 
que frequentam as creches, pré-escolas e primeiras séries do ensino fundamental.  

Othero, Gabriel de Ávila; Menuzzi, Sérgio de Moura. Linguística computacional: teoria & 
prática. São Paulo: Parábola, 2005. 126 p. il. (Na ponta da língua; 11). ISBN 858845639X. 

Resumo: 
Como fazer para que um computador entenda a linguagem natural (e o que será que essa 
pergunta mesma quer dizer)? Em termos práticos, como fazer para desenvolver corretores 
ortográficos e gramaticais mais confiáveis, tradutores automáticos menos macarrônicos, 
sistemas de busca mais precisos e eficazes e programas de atendimento virtual mais naturais e 
completos? Este livro introduz o leitor nessa nova área da lingüística, que tenta 'ensinar uma 
linguagem a uma máquina'. O leitor irá descobrir fatos curiosos sobre esse ramo e, ao mesmo 
tempo, será capaz de, ele mesmo, dar seus primeiros passos no desenvolvimento de 
programas computacionais que enfoquem o tratamento da língua portuguesa por 
computador.  

 

sexos.  

 
Bluche, Frédéric; Rials, Stéphane; Tulard, Jean. Revolução Francesa. Tradução: Rejane 
Janowitzer. Porto Alegre, RS: L&PM, 2009. 143 p. (L&PM Pocket. L&PM Pocket Encyclopaedia; 
v. 760). ISBN 9788525418678. Título original: La Révolution Française. 

Resumo: 
A França estava em crise. Tanto no campo quanto na cidade, a insatisfação pairava no ar, e a 
sociedade clamava por reformas. Ao rei Luís XVI faltavam força e personalidade política para 
tomar as rédeas da situação. Enquanto o Antigo Regime agonizava, a voz do povo crescia e se 
fazia ouvir. Os escritos de Montesquieu, Locke, Voltaire e Rousseau mostravam que o espírito 
da modernidade tinha saído do campo das ideias para as ruas. Este é o cenário pré-Revolução 
Francesa, que é apresentado neste livro com seus desdobramentos e figuras históricas, 
revelando como o país inteiro - e posteriormente a Europa - se envolveu na série de 
revoluções que depuseram o rei, sepultaram o Antigo Regime e propagaram o espírito de 
modernidade e liberdade pelo mundo afora.  

 

  

 

 

 

 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Sobre as maneiras científicas de tratar o direito natural: seu 
lugar na filosofia prática e sua relação com as ciências positivas do direito. Tradução e 
apresentação: Agemir Bavaresco e Sérgio B. Christino. São Paulo: Loyola, 2007. 134 p. (Leituras 
filosóficas). ISBN 9788515033454. Título original: Über die wissenchaftlichen 
Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie und sein 
Verhältnis zu den positiven Rechtswissenschften. 
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Foucault, Michel. O poder psiquiátrico. Tradução: Eduardo Brandão, Revisão técnica: Salma 
Tannus Muchail e Márcio Alves da Fonseca. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 511 p. (Tópicos). 
ISBN 8533622767. Edição estabelecida por Jacques Lagrange sob a direção de François Ewald e 
Alessandro Fontana.; Título original: Le pouvoir psychiatrique: cours au Colège de France, 
1973-1974. 

Resumo: 
A História da loucura na idade clássica fazia a arqueologia da divisão segundo a qual, em 
nossas sociedades, o louco é separado do não-louco. O relato se encerra com a medicalização 
da loucura no início do século XIX. O curso que Michel Foucault consagra, em fins de 1973 e 
começo de 1974, ao 'Poder psiquiátrico' dá prosseguimento a essa história, mas mudando a 
orientação do projeto - trata-se agora de elaborar a genealogia da psiquiatria, da forma 
própria de 'poder-saber' que ela constitui. Para tanto, é impossível partir do que seria um 
saber médico sobre a loucura, inoperante na prática. Só se pode dar ciência da veridicção 
psiquiátrica sobre a loucura a partir dos dispositivos e das técnicas de poder que organizam o 
tratamento dos loucos nesse período que vai de Pinel a Charcot. A psiquiatria não nasce como 
conseqüência de um novo progresso no conhecimento da loucura, mas dos dispositivos 
disciplinares nos quais se organiza então o regime imposto à loucura. O poder psiquiátrico dá 
continuidade ao projeto de uma história das 'ciências humanas'.  

 
 

 
 

 

 

Velho, Gilberto. Subjetividade e sociedade: uma experiência de geração. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2006. 112 p. (Antropologia social). ISBN 857110655X. 

Resumo: 
Uma reflexão sobre determinado grupo de indivíduos que se tornaram adultos e viveram mais 
de vinte anos em pleno período autoritário do regime militar. Um trabalho abrangente, de 
implicações multidisciplinares, que inclui depoimentos de pessoas entrevistadas pelo autor.  

 
 

  

 

Lacan, Jacques. O seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Texto 
estabelecido por Jacques-Alain Miller, Tradução: M. D. Magno. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2008. v. 11. 279 p. (Campo Freudiano no Brasil). ISBN 9788571103177. Título original: Le 
Séminaire de Jacques Lacan, livre XI: les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse 
(1964). 

 
 

  

 

Lacan, Jacques. O seminário, livro 5: as formações do inconsciente. Texto estabelecido por 

Jacques-Alain Miller, Tradução: Vera Ribeiro, Versão final: Marcus André Vieira. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 1999. v. 5. 532 p. (Campo Freudiano no Brasil). ISBN 9788571105027. Título 

original: Le Séminaire de Jacques Lacan, livre V: les formations de l'inconscient. 

 

 

 

 

 

 

 

Lacan, Jacques. O seminário, livro 7: a ética da psicanálise. Texto estabelecido por Jacques-

Alain Miller, [Versão brasileira de Antônio Quinet]. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. v. 

7. 387 p. ISBN 9788571100435. Título original: Le Séminaire de Jacques Lacan, livre VII: 

l'éthique de la pysychanalyse. 
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Le Goff, Jacques. São Francisco de Assis. Tradução: Marcos de Castro. 9. ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2010. 251 p. ISBN 9788501058836. Título original: Saint François d'Assise. 

Resumo: 
Jacques Le Goff, considerado um dos dez mais importantes historiadores do século XX, revela 
neste livro, através de quatro ensaios, o que considera o primeiro santo moderno da Igreja 
Católica - São Francisco de Assis. O livro é uma viagem através da vida de um dos mais 
impressionantes e justos homens da história medieval. O autor não só apresenta a história de 
Francisco, como também a situa em seu tempo. Analisando a geografia, a religião e até 
mesmo a política da época, Le Goff contextualiza São Francisco de Assis e revela mais da 
personalidade que revolucionou o clero do século XIII. Canonizado em 1228, Francisco rompeu 
com a juventude rica para devotar-se a Deus e à natureza. Fundou a ordem dos franciscanos e 
viveu na pobreza até sua morte.  

 
 

  

Cirne, Moacy. Quadrinhos, sedução e paixão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 220 p. il. ISBN 
8532624863. 

Resumo: 
O autor foi o pioneiro do estudo das histórias em quadrinhos no Brasil. Aqui apresenta um livro-
reflexão sobre algumas das questões - em arte e literatura - mais pertinentes da atualidade, 
tomando como centro de sua abordagem crítica o mundo gráfico e temático das histórias em 
quadrinhos.  

 

 

 

 

 

Haidar, Maria de Lourdes Mariotto. O ensino secundário no Brasil Império. [2. ed.]. São Paulo: 
EDUSP, 2008. 265 p. ISBN 9788531410710. 

Resumo: 
Este livro estuda o ensino brasileiro no período imperial. Os marcos históricos da pesquisa são 
os anos que se seguem à reforma constitucional de 1834 até o período imediatamente anterior 
à proclamação da República. A autora analisa o sistema de ensino e verifica o papel 
desagregador que os exames parcelados de preparatórios aos cursos superiores 
desempenharam no esforço inicial de estruturação do sistema, com a criação dos liceus 
provinciais em 1835, e a criação do Colégio de Pedro II em 1837. Detém-se também na análise 
da contribuição privada no ensino secundário, inicialmente controlada pelos poderes públicos e 
posteriormente liberada graças à pressão advinda das províncias, e dedica capítulo especial ao 
ensino secundário destinado ao público feminino, organizado nos derradeiros anos do Império.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lapa, M. Rodrigues (Manuel Rodrigues). Estilística da língua portuguesa. [4. ed.]. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998. 275 p. (Ensino superior). ISBN 8533609566. 

Resumo: 
Obra de referência no campo da estilística, este pequeno livro do Prof. Rodrigues Lapa é 
recomendado para estudantes, jornalistas, executivos e demais interessados no bom uso da 
língua portuguesa escrita.  

 

 

 

Lacan, Jacques. O seminário, livro 3: as psicoses. Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller, 
[Versão brasileira de: Aluísio Menezes]. 2. ed. rev.. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. v. 3. 376 
p. (Campo Freudiano no Brasil). ISBN 9788571103894. Título original: Le Séminaire de Jacques 
Lacan, livre III: les psychoses (1955-1956). 
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Mari, Hugo. Os lugares do sentido. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2008. 152 p. il. (Idéias 
sobre linguagem). ISBN 9788575910856. 

Resumo: 
O conjunto das reflexões que conhecemos como semântica moderna - termo que cobre uma 
amplitude pouco uniforme de abordagens sobre o significado - baseou-se, fundamentalmente, 
nas possibilidades de se calcular o significado. A noção de cálculo aqui referida não é uniforme 
nas diversas abordagens semânticas, onde costuma ser utilizada, nem guarda, necessariamente, 
o mesmo rigor formal da lógica, em relação ao cálculo dos predicados. Nem todos os formatos 
de descrição do significado, produzidos no interior dessas abordagens, primam por 
procedimentos algorítmicos que fariam jus a uma extensão do cálculo; mas todos são vistos 
como tentativa de formalização do significado, o que torna a extensão natural. Se percorrermos 
a reflexão recente naquilo que se tem produzido de mais relevante sobre o sentido, seja numa 
análise teórica da sua concepção a partir das teorias semânticas, seja numa orientação 
pragmática, decorrente de abordagens sobre o processo enunciativo, vamos deparar com 
intervenções distintas que, para efeito de análise, podemos reunir nas três direções - (a) o 
sentido se constrói no sistema; (b) o sentido se constrói no sujeito; (c) o sentido se constrói no 
processo histórico.  

 
Hardman, Francisco Foot (org.). Morte e progresso: cultura brasileira como apagamento de 
rastros. 2. reimpr. São Paulo: Editora UNESP, 1998. 143 p. (Prismas). ISBN 8571391963. 

Resumo: 
Este livro faz uma crítica ampla dos mitos fundadores de nossa República, inspirados 
inicialmente no positivismo e atualizados, nesses mais de cem anos, numa perspectiva 
autoritária e excludente de modernização.  

Weedwood, Barbara. História concisa da linguística. Tradução: Marcos Bagno. [6. reimpr.]. São 
Paulo: Parábola, 2010. 165 p. (Na ponta da língua; 3). ISBN 9788588456037. 

Resumo: 
Esta obra traz uma visão da história das ideias linguísticas no Ocidente. Barbara Weedwood 
apresenta um painel das escolas linguísticas modernas e contemporâneas numa linguagem 
acessível para leigos e recém-iniciados.  

 
Bittencourt, Circe Maria Fernandes. Pátria, civilização e trabalho: o ensino de história nas 
escolas paulistas (1917-1939). São Paulo: Loyola, 1990. 227 p. (Realidade educacional; 11). ISBN 
8515001209. 
 
Hénault, Anne. História concisa da semiótica. Tradução: Marcos Marcionilo. [2. ed.]. São Paulo: 
Parábola, 2009. 159 p. (Na ponta da língua; 9). ISBN 9788588456464. Título original: Histoire de 
la sémiotique. 

Resumo: 
Esta 'História concisa da semiótica' mostra o encadeamento das descobertas semióticas que se 
produziram a partir do final do século XIX e funda a singularidade e a autonomia da semiótica a 
partir do 'ponto de não-retorno' que é o conjunto da meditação de Saussure sobre a língua. E 
também mostra como L. Hjelmslev, de um lado, e N. Trubetzkoi e R. Jakobson, de outro, 
prolongaram e aperfeiçoaram o saussurianismo. Depois analisa a contribuição dos formalistas 
russos e do 'estruturalista' V. Propp e delimita a maneira com que Greimas reinterpretou e con-

cretizou todo esse edifício teórico.  
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Calvet, Louis-Jean. As políticas linguísticas. Tradução: Isabel de Oliveira Duarte, Jonas Tenfen e 
Marcos Bagno, Prefácio: Gilvan Müller de Oliveira. São Paulo; Florianópolis: Parábola: IPOL, 
2007. 166 p. il. (Na ponta da língua; 17). ISBN 9788588456600. Título original: Les politiques 
linguistiques. 

Resumo: 
A intervenção humana na língua ou nas situações lingüísticas não é novidade; sempre houve 
indivíduos tentando legislar, ditar o uso correto ou intervir na forma da língua. De igual modo, o 
poder político sempre privilegiou essa ou aquela língua, escolhendo governar o Estado numa 
língua ou mesmo impor à maioria a língua de uma minoria. No entanto, a política lingüística 
(determinação das grandes decisões referentes às relações entre as línguas e a sociedade) e o 
planejamento lingüístico (sua implementação) são conceitos recentes que englobam apenas em 
parte essas práticas antigas. A política lingüística é inseparável de sua aplicação e é a esse 
binômio (política lingüística e planejamento lingüístico) que é dedicado este livro. Neste livro, 
trata-se da emergência de um conceito, o de política/planejamento lingüístico, que implica ao 
mesmo tempo uma abordagem científica das situações sociolingüísticas, a elaboração de um 
tipo de intervenção sobre essas situações e os meios para se fazer essa intervenção.  

 

 

 

 

 

Kerbrat-Orecchioni, Catherine. Análise da conversação: princípios e métodos. Tradução: Carlos 
Piovezani Filho. São Paulo: Parábola, 2006. 143 p. (Na ponta da língua; 16). ISBN 858845658X. 
Título original: La conversation. 

Resumo: 
Este livro é uma análise de um tipo especial de interação verbal - a conversação. Catherine 
Kerbrat-Orecchioni propõe o estudo das relações que se constroem, pelo viés da troca verbal, 
entre os interactantes - a relação inter-pessoal, a polidez, a variação cultural, as trocas rituais, o 
pedido de desculpas, o agradecimento. O objetivo da análise conversacional é explicitar as 
regras que sustentam o funcionamento das trocas comunicativas de todos os gêneros, decifrar 
a 'partitura invisível' que orienta (sempre deixando uma ampla margem de improvisação) o 
comportamento daqueles que se encontram engajados nessa atividade polifônica e complexa 
que é a condução de uma conversação.  

 
 

 

 

 

Mendo, Anselmo Gimenez. História em quadrinhos: impresso vs. web. São Paulo: Editora 
UNESP, 2008. 107 p. il. ISBN 9788571398160. 

Resumo: 
Existente há pelo menos um século, a história em quadrinhos no final do século XX atravessa 
uma mudança de suporte físico - do papel, passa para as páginas virtuais eletrônicas, o que as 
aproxima aproxima cada vez mais de outras mídias como os videogames e os desenhos 
animados. Este livro tem como principal ponto de reflexão as incorporações feitas pelos 
quadrinhos na internet, que levam, de certo modo, à descaracterização da linguagem 
consolidada pelo suporte papel.  

 
 

 
 

 

 

Copérnico, Nicolau. Commentariolus: pequeno comentário de Nicolau Copérnico sobre suas 
próprias hipóteses acerca dos movimentos celestes. Introdução, tradução e notas: Roberto de 
Andrade Martins. [2. ed.]. São Paulo: Livraria da Física, 2003. 180 p. il. ISBN 8588325128. 

Resumo: 
'Commentariolus' é a primeira descrição que Copérnico divulgou a respeito de sua 
revolucionária teoria heliocêntrica. Escrito em 1519, esse pequeno texto circulou de forma 
manuscrita, não tendo sido publicado durante a vida do autor. Esse documento histórico, 
precedido por uma introdução sobre o desenvolvimento da astronomia até o século XVI, 
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permite estudar a evolução e a formação do pensamento astronômico de Copérnico.  

 
 

 

 

 Giles, Thomas Ransom. História do existencialismo e da fenomenologia. [4. reimpr.]. São Paulo: 

E.P.U., 2011. 315 p. ISBN 9788512764306. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bourdieu, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico. 
Texto revisto pelo autor com a colaboração de: Patrick Champagne e Etienne Landais, Tradução: 
Denice Barbara Catani. São Paulo: Editora UNESP, 2004. 86 p. ISBN 8571395306. Conferência e 
debate organizados pelo grupo Sciences en Questions, Paris, INRA, 11 de março de 1997.; Título 
original: Les usages sociaux de la science: por une sociologie du champ scientifique. 

Resumo: 
Livro que leva o título da conferência, seguida de debate, realizada no Instituto Nacional da 
Pesquisa Agronômica (INRA), pode ser classificado como uma sociologia da produção científica 
que se vale da teoria dos campos sociais, para discutir questões relevantes. O autor acredita 
que a luta pela 'verdade' científica no interior do campo é um jogo de lucros e perdas e que os 
'campos científicos' são o espaço de confronto necessário entre duas formas de poder que 
correspondem a duas espécies de capital científico; o social (ligado à ocupação de posições 
importantes nas instituições científicas) e o específico (que repousa sobre o reconhecimento 
pelos pares, também o mais exposto à contestação). Sob sua ótica, essas contradições podem 
ser ultrapassadas com a sociologia da ciência.  

 

Bastos, Lúcia Kopschitz Xavier. Anotações sobre leitura e nonsense. São Paulo: Martins Fontes, 
2001. 103 p. (Texto e linguagem). ISBN 8533614608. 

Resumo: 
Uma das maneiras de estudarmos o sentido é perseguir justamente sua falta. Assim é que o 
nonsense é essencial à definição do sentido - constitui sua margem, seu limite. Não haveria 
como definir um sem o outro. Em Anotações sobre leitura e nonsense a questão do sentido é 
tomada pelo avesso, através da consideração do universo de leituras autorizadas por um texto 
para e por seu leitor.  

Bourgeois, Bernard. Hegel: os atos do espírito. Tradução: Paulo Neves. Leopoldo, RS: Editora 
UNISINOS, 2004. 389 p. (Idéias; 14). ISBN 8574312150. Título original: Hegel: les actes de 
l'esprit. 

 

 Guimarães, Eduardo. Semântica do acontecimento: um estudo enunciativo da designação. 2. 
ed. Campinas, SP: Pontes, 2005. 96 p. ISBN 8571131619. 

Resumo: 
Ao redefinir o campo da enunciação e estudar expressões decisivas para o funcionamento 
lingüístico, este livro traz uma contribuição que interessará não só aos semanticistas, mas 
também aos analistas de discurso, aos filósofos da linguagem, aos historiadores, geógrafos, 
antropólogos, e a todos que se interessam pelos aspectos ligados à questão da relação da 
linguagem com aquilo sobre que ela fala (e constrói).  

 

 

Moreschini, Claudio; Norelli, Enrico. História da literatura cristã antiga grega e latina, II: Do 

Concílio de Nicéia ao início da Idade Média, tomo 1. Tradução: Marcos Bagno. São Paulo: Loyola, 

c2000. v. 2, t. 1. 455 p. ISBN 8515019639. Título original: Storia della letteratura cristiana antiga 
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greca e latina II: dal Concilio di Nicea agli inizi del Medioevo, tomo primo. 

 
 
Basilio, Margarida. Teoria lexical. [8. ed., 3. impr.]. São Paulo: Ática, 2010. v. 88. 103 p. 
(Princípios). ISBN 9788508108701. 

Resumo: 
Essa edição examina o fenômeno da formação de palavras no português e, com exemplos, 
orienta o leitor no estudo dos principais pontos da teoria lexical. A autora explica como se 
formam as palavras e discorre a respeito da diversidade de situações de suas formas e 
significados, além de apresentar os critérios para a definição de classes de palavras e as 

diferenças entre a língua escrita e a língua falada.  

 
Góes, Maria Cecília Rafael de. Linguagem, surdez e educação. 3. ed., rev. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2002. 97 p. il. (Educação contemporânea). ISBN 9788585701208. 
 

 
 
Rosas, Marta. Tradução de humor: transcriando piadas. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. 122 p. 
ISBN 8586930172. 

Resumo: 
Livro original e fluente que aborda com humor questões lingüísticas e sócio-culturais delicadas. 
Além de fornecer fundamentos teóricos, também sugere e comenta soluções criativas para 
textos de tradução complicada. Material de consulta indispensável para estudantes, professores 
e todos aqueles que se interessam pela tradução.  

Lopes, Marcos Antônio. Voltaire político: espelhos para princípes de um novo tempo. São 
Paulo: Editora UNESP, 2004. 140 p. ISBN 8571395357. 

Resumo: 
Instigante, profundo, informativo, esclarecedor e atraente, este livro demonstra um perfil da 
relação do grande iluminista Voltaire com a história e com a historiografia. Ao enriquecer o 
retrato de Voltaire, um dos mais fascinantes autores do século XVIII, Marcos Antônio Lopes 
concilia aspectos inovadores e tradicionais do pensamento desse iluminista, propondo que o 
vejamos como continuador e renovador de um antigo gênero literário (o dos espelhos dos 
príncipes), ao construir um modelo de príncipe ideal, devotado à boa administração dos 
negócios públicos e ao aperfeiçoamento das artes e das ciências. Resultado do trabalho solitário 
do autor dos textos voltairianos e de conversações, que manteve por vários anos, com 
pesquisadores de diversas instituições.  

 
José, Elias. Bicho que te quero livre. Ilustrações: Ana Raquel. 2. ed., 12. impr.. São Paulo: 
Moderna, 2010. 47 p. il. col.. (Girassol). ISBN 8516032531. 

Resumo: 
Nesta coletânea de poesias sobre bichos, Elias José brinca com a linguagem e cria poemas 
originais a partir de brincadeiras da tradição oral ou brincando com provérbios, com frases 
feitas ou mesmo com o nome dos bichos. Mostrando um olhar muito sensível para com a 
maneira de ser dos animais, aproxima-os de características humanas, por meio de um humor 

leve e bastante adequado ao público infantil.  
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Alberti, Leon Battista. Matemática lúdica. Edição apresentada e comentada por: Pierre Souffrin, 
Tradução: André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 115 p. il. (Ciência e cultura). ISBN 
8571109168. Título original: Ludi matematici. 

Resumo: 
Escrita em meados do século XV, essa obra ilustra uma convicção característica do 
Renascimento - a de que a ciência era capaz de ampliar o domínio do homem sobre a natureza. 
Ao demonstrar a possibilidade de medir grandezas aparentemente inapreensíveis sem o auxílio 
de instrumentos e aparelhos lançando mão apenas de relações matemáticas, o sábio e artista 
renascentista Leon Battista Alberti nos brinda com um singular testemunho de época, que 
permite reconstituir o tipo de problema que um homem do século XV enfrentava em seu 
cotidiano. Como medir a altura de uma torre da qual só se consegue avistar o topo? Como 
calcular a largura de um rio? No mar, como saber quanto um barco faz por hora? Em 
'Matemática lúdica', Alberti responde a essas e a muitas outras questões e oferece ao leitor 
moderno, em uma narrativa singularmente fácil e agradável de ler, um rico reflexo das tradições 
pré-renascentistas que tanto iriam se desenvolver com Leonardo da Vinci. Contribuição para o 
estudo da história da ciência, esse livro traz ainda - introdução, notas e comentários do 
astrônomo francês Pierre Souffrin; ilustrações originais do livro; texto inédito de Galileu - A 
pequena balança -, que ressalta a importância de Alberti no desenvolvimento do saber científico 
da Renascença.  

 
Arantes, Paulo Eduardo. Sentimento da dialética na experiência intelectual brasileira: dialética 
e dualidade segundo Antonio Candido e Roberto Schwarz. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 107 
p. ISBN 8521906552. 

Resumo: 
Quais os pressupostos de uma crítica literária verdadeiramente dialética? Esta é a questão que 
Paulo Eduardo Arantes busca responder neste livro, analisando a obra de dois dos mais 
importantes críticos brasileiros, Antonio Candido e Roberto Schwarz, cujo interesse ultrapassa 
de muito o âmbito puramente literário. O autor contextualiza o ensaísmo de ambos, discute as 
teorias explicativas da realidade brasileira que se desenvolviam paralelamente a eles e mostra 
como, em suas obras mais características, Antonio Candido e Roberto Schwarz atinaram com 
uma homologia estrutural entre a obra literária e a organização social cheia de conseqüências 
para o estudo da cultura de um país periférico.  

Sêneca. Sobre a brevidade da vida. Tradução, introdução e notas: William Li. São Paulo: Nova 
Alexandria, 1993. 79 p. ISBN 8586075407. Edição bilíngue. 

Resumo: 
Um dos homens mais poderosos de Roma, Sêneca reflete sobre os atos humanos para concluir 
que os únicos que vivem sabiamente são os que se dedicam ao aprimoramento do espírito, 
dominando suas ambições egoístas por poder e bens materiais. Estes poderão ter satisfação 
interior e merecerão a imortalidade divina.  

Prado, Maria Ligia Coelho; Soares, Gabriela Pellegrino; Colombo, Sylvia. Reflexões sobre a 

democracia na América Latina. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2007. 128 p. (Livre 

pensar; 19). ISBN 9788573596533. 

Resumo: 
Neste livro, os autores discutem aspectos da democracia no continente neste início de século 

XXI, após anos de ditadura, questionam e desconstroem lugares-comuns usados para definir tanto 

sua implantação como sue funcionamento. Por meio de entrevistas com formadores de opinão 
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latino-americanos e de uma reflexão histórica sobre a democracia, as autroas fornecem subsídios 

para uma reflexão mais crítica sobre o assunto.  

 

 
 
 
Barros, Diana Luz Pessoa de. Teoria semiótica do texto. [4. ed., 9. imp.]. São Paulo: Ática, 2010. 
96 p. (Fundamentos; 72). ISBN 9788508037322. 

Resumo: 
Os fundamentos da teoria semiótica de forma sucinta, clara e simples.  

 

Cunha, Luiz Antônio. A universidade crítica: o ensino superior na república populista. 3. ed. São 
Paulo: Editora UNESP, 2007. 216 p. il. ISBN 9788571397729. 

Resumo: 
Luis Antônio Cunha reconstrói o processo de transformação do ensino superior no Brasil no 
período de 1954-1954, em suas determinações sociais e econômicas. Ao lado dos aspectos 
morfológicos do ensino superior no período (expansão, integração e modernização), o autor 
explicita a consciência dos agentes envolvidos com esse processo de transformação, 
particularmente o Estado, os professores e os estudantes, estes últimos organizados por 
entidades como a SBPC e o sistema UNE/UEEs/DCEs/DAs.  

 

Schiller, Friedrich. Sobre graça e dignidade. Tradução: Ana Resende. Porto Alegre, RS: 

Movimento, 2008. 63 p. (Didática; v. 24). ISBN 9788571951167. Título original: Über Anmut und 

Würde. 

 

Winckelmann, Johann Joachim. Reflexões sobre a arte antiga. Estudo introdutório: Gerd A. 

Bornheim, Tradução: Herbert Caro e Leonardo Tochtrop. 2. ed. Porto Alegre, RS: Movimento, 

1993. 70 p. (Didática; v. 3). Título original: Gedanken über die Nachahmung der griechischen 

Werke in der Malerei und Bildhauerkunst. 

 

 
 
Chauveau, Agnès; Tétart, Philippe (orgs.). Questões para a história do presente. Tradução: Ilka 
Stern Cohen. Bauru, SP: EDUSC, 1999. 130 p. (História). ISBN 8586259993. Título original: 
Questions à l'histoire des temps presents. 

Resumo: 
O tempo presente pode ser objeto de investigação para o historiador? É o aparente divórcio 
entre o histórico e o imediato do presente que oito conhecidos historiadores, coordenados por 
Agnès Chauveau e Philippe Tétard, procuram resolver. Esta reflexão desdobra-se em três eixos - 
o historiador e sua disciplina, a atividade histórica, e a condição do historiador frente à história 
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e à própria sociedade.  

Brugger, Paula. Educação ou adestramento ambiental?. 3. ed., rev. e ampl. Chapecó; 
Florianópolis, SC: Argos: Letras Contemporâneas, 2004. 199 p. ISBN 8585775343. 

 
Faria, Ana Lúcia Goulart de; Demartini, Zeila de Brito Fabri; Prado, Patrícia Dias (orgs.). Por uma 
cultura da infância: metodologias de pesquisa com crianças. 3. ed. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2009. 153 p. (Educação contemporânea). ISBN 9788574960449. 

Resumo: 
Esta obra defende uma cultura da infância que garanta o direito das crianças de serem crianças, 
apresentando pesquisas no campo da educação dos pequenos (0 a 6 anos) e dos maiores, sob o 
enfoque da metodologia de pesquisa empregada e dando voz à cultura que as crianças estão 
produzindo.  

 
Du Bois, W. E. B. (William Edward Burghardt). As almas da gente negra. Tradução, introdução e 
notas: Heloisa Toller Gomes. Rio de Janeiro: Lacerda, 1999. 322 p. il. ISBN 857384051X. Título 
original: The souls of black folk. 

Resumo: 
As Almas da Gente Negra é um ensaio literário datado da juventude do líder negro em que são 
comentados os longos e hostis anos da Reconstrução do Sul. Momento em que os negros viram-
se livres, mas inteiramente excluídos da sociedade que, à primeira vista, parecia ter entrado em 
novos tempos. A obra está dividida em 14 capítulos- 13 ensaios e um conto. Ao longo dos 
ensaios, Du Bois discute e sobretudo apresenta diversas questões e problemas fundamentais 
para o povo negro; entre eles, a função que teria uma universidade negra e o papel feminino na 
sociedade, antecipando uma das discussões cruciais das décadas posteriores.  

Koch, Ingedore G. Villaça; Bentes, Anna Christina; Cavalcante, Mônica Magalhães. 
Intertextualidade: diálogos possíveis. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 166 p. il. ISBN 
9788524901348. 

Resumo: 
A intertextualidade constitui um dos grandes temas a cujo estudo se têm dedicado tanto a 
Lingüística Textual, como uma série de outras disciplinas, particularmente a Teoria Literária, no 
interior da qual o conceito teve origem. A Lingüística Textual incorporou o postulado dialógico 
de Bakhtin, de que um texto não existe nem pode ser avaliado e/ou compreendido 
isoladamente - ele está sempre em diálogo com outros textos. Assim, todo texto revela uma 
relação radical de seu interior com seu exterior. Este livro tem como principal objetivo analisar, 
com o auxílio de muitos exemplos, essa necessária presença do outro naquilo que dizemos 
(escrevemos) ou ouvimos (lemos), procurando dar conta desse fenômeno.  

Dias, Ana Rosa Ferreira. O discurso da violência: as marcas da oralidade no jornalismo popular. 
3. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 181 p. il. ISBN 9788524909566. 

Resumo: 
Um estudo sobre a violência. Não sobre suas causas, sua origem na sucessão hisórica dos fatos 
que não fazem história, embora existam vicos no dia-a-dia da vida dos povos. Mas é um estdo 
sobre as formas como a violência é veiculada pela mídia, mais especidicamente, pela imprensa. 
Em síntese; a maneira como o jornal manipula, nas palagras a 'mensagem da violência' para 
seus leitores e a eficiência dessa intermediação entre acontecimento e público-alvo. São 
resultados originais que resgatam a imagem da liguagem popular para aproximar-se de seus 
leitores, falando a linguagem destes. Da leitura desta obra, fica-nos o sentimento agradável de 
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renovação na pesquisa lingüística, pois comprova que há possibilidades, ainda pouco exploradas 
no Brasil, para a linha da Análise do Discurso, baseada em material colhido na imprensa.  

 
Araújo, Júlio César; Biasi-Rodrigues, Bernardete (orgs.). Interação na internet: novas formas de 
usar a linguagem. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005. 174 p. ISBN 8586930504. 

Resumo: 
Em 'Interação na Internet - Novas Formas de Usar a Linguagem', Júlio César Araújo e Bernadete 
Biasi-Rodrigues reuniram dez ensaios de pesquisadores brasileiros que têm dedicado seu tempo 
ao estudo das questões ligadas à Internet. São investigações ligadas às mudanças nas relações 
de comunicação, aos gêneros textuais e ao uso lingüístico tanto na escrita como nas relações 
interpessoais, todas observadas à partir da 'grande rede'.  

 
Seligmann-Silva, Márcio (org.). Palavra e imagem, memória e escritura. Chapecó, SC: Argos, 
2006. 403 p. ISBN 8598981435. "Os textos reunidos neste volume foram apresentados no 
evento Palavra e imagem, memória e escritura, promovido em 2002 pelo Programa de Pós-
Graduação em Teoria e História Literária do Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP".. 

Resumo: 
Esta obra reúne 14 trabalhos apresentados no evento 'Palavra e imagem, memória e escritura' 
realizado em novembro de 2002 na UNICAMP. Os textos reunidos no livro têm como alvo a 
nova reflexão sobre o signo diante do desafio histórico das catástrofes acumuladas ao longo do 
século XX, que, ao que tudo indica, continuarão a se repetir no século XXI. Eles também 
refletem sobre o estremecimento de nossas tradicionais concepções de signo diante da 
revolução na mídia que aprofundou os abalos gerados pelas vanguardas artísticas no início do 
século XX. Consideramos que mais do que nunca se impõe uma reflexão sobre as relações entre 
as palavras e as imagens, a memória (do mal) e a sua escritura. O livro convida o leitor a lançar 
um olhar mais crítico sobre as artes e a literatura. Partindo da idéia de Benjamin, para quem 
todo documento de cultura é também um documento da barbárie, os autores do livro refletem 
sobre a violência que está na origem de toda produção cultural. Entre os principais temas do 
livro, estão - A geração da memória reflexões sobre o 'boom da memória' nos estudos 
contemporâneos de história; A compaixão pelos pobres no século XIX um sentimento político; 
Sobre viver no lugar de quem falamos; Broch, Musil, Benjamin três abordagens da imagem e da 
história; entre outros.  

 
Brait, Beth (org.). Bakhtin: conceitos-chave. [4. ed., 4. reimpr.]. São Paulo: Contexto, 2010. 223 
p. il. ISBN 9788572442909. 

Resumo: 
Este livro mergulha nas águas profundas do pensamento de Bakhtin, um dos mais versáteis e 
originais filósofos da linguagem no século XX. Como conceitos e termos antes aplicados à 
literatura hoje são válidos para os veículos de comunicação de massa? Como essas teorias 
contribuem para a análise de textos e discursos reflexivos? 'Em Bakhtin - conceitos-chave', 
pesquisadores renomados explicam termos essenciais à compreensão da arquitetura 
bakhtiniana diante da linguagem e da vida. Conceitos como ato, polifonia e ideologia são 
analisados e interpretados de forma pontual.  

Nagamini, Eliana. Literatura, televisão, escola: estratégias para leitura de adaptações. São 
Paulo: Cortez, 2004. 215 p. il. (Aprender e ensinar com textos; v. 11). ISBN 8524909757. 
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Pinto, Paulo Roberto Margutti. Introdução à lógica simbólica. 1. reimpr. Belo Horizonte, MG: 
Editora UFMG, 2006. 339 p. il. (Aprender). ISBN 8570412150. 

Resumo: 
Neste livro você encontrará uma introdução aos principais conceitos da lógica simbólica. A 
teoria é explicada em detalhe, numa linguagem clara e acessível, sendo seguida por uma bateria 
de exercícios para fixação. O texto foi concebido para aqueles que precisam dominar os 
conceitos básicos da lógica contemporânea, através de suas ligações com a filosofia da 
linguagem. É ideal para estudiosos de filosofia, de ciências exatas, de direito e de áreas afins.  

 
Silva, Ezequiel Theodoro (coord.). A leitura nos oceanos da internet. São Paulo: Cortez, 2003. 
127 p. ISBN 8524909307. 

Resumo: 
No livro, três áreas são tratadas com maior profundidade - (1) a formação, pela escola, do leitor 
do texto eletrônico; (2) as características inerentes aos suportes que produzem e fazem circular 
esse texto (Internet e computador); e (3) as formas de estruturação ou configuração dos textos 
digitais nas suas relações com os comportamentos do leitor.  

 

Lefebvre, Georges. A Revolução Francesa. Tradução: Ely Bloem de Melo Pati. 3. ed. São Paulo: 
IBRASA, 1989. 574 p. (Biblioteca história, explorações e descoberta; 7). ISBN 9788534801577. 
Título original: La Révolution Française. 

 
Aguirre Rojas, Carlos Antonio. Antimanual do mau historiador: ou como se fazer uma boa 
história crítica?. Tradução: Jurandir Malerba. Londrina: EDUEL, 2007. 148 p. ISBN 
9788572164504. Título original: Antimanual del mal historiador, o como hacer hoy una buena 
historia crítica? Mexico: La Vasija, 2002. 

Resumo: 
Esta obra visa lançar como desafio ao historiador esse 'repensar' sobre a história, o fazer 
histórico e a historiografia. Por isso, esse livro que discute o fazer crítico da história, pretende 
despertar no leitor uma reflexão crítica sobre a disciplina, bem como sinalizar para uma 
diferente perspectiva de aprendizagem.  

 
Bourdieu, Pierre. Meditações pascalianas. Tradução: Sérgio Miceli. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2007. 320 p. ISBN 9788528608243. Título original: Méditations pascaliennes. 

Resumo: 
O livro permite ao leitor atualizar-se com o pensamento de Pierre Bourdieu, através desta obra 
que lida com seus principais conceitos sociológicos retrabalhados num diálogo crítico com o 
pensamento e a prática filosóficos. 

Jonas, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. 
Tradução do original alemão: Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: 
Contraponto: Editora PUC-Rio, 2006. 353 p. ISBN 8585910844. Título original: Das prinzip 
verantwortung: versuch einer ethic für die technologische zivilisation. 

Resumo: 
'O princípio responsabilidade' trata de um tema central para a sobrevivência física e espiritual 
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da humanidade - a busca de uma ética para a civilização tecnológica. A partir de um ponto de 
vista ontológico, Hans Jonas retoma as questões sobre a relação entre ser e dever, causa e 
finalidade, natureza e valor. Busca ultrapassar o subjetivismo dos valores para fundamentar no 
ser o dever do homem moderno. Certas transformações em nossas capacidades, ele diz, 
acarretaram uma mudança na natureza do agir humano. E, já que a ética tem a ver com o agir, a 
natureza modificada do agir humano também impõe uma modificação na ética. A técnica 
moderna introduziu ações de uma tal ordem inédita de grandeza, com tais novos objetos e 
conseqüências que a moldura da ética antiga não consegue mais enquadrá-las. No pensamento 
tradicional, a presença do homem no mundo era um dado primário e indiscutível, de onde 
partia toda idéia de dever referente à conduta humana. Agora, essa presença tornou-se, ela 
mesma, um objeto de dever, o dever de conservar o mundo e preservar as condições dessa 
presença.  

 Bechara, Evanildo. O que muda com o novo acordo ortográfico. 3. impr. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2008. 79 p. il. ISBN 9788520921388. 

Resumo: 
Elaborado pelo gramático e lexicógrafo da língua portuguesa Evanildo Bechara, este manual 
procura esclarecer dúvidas relacionadas à nova ortografia, que em 2009 já começa a ser 
adotada. E seu texto já está adaptado às novas regras do Acordo Ortográfico.  

Compagnon, Antoine. O trabalho da citação. Tradução: Cleonice P. B. Mourão. 1. reimpr. Belo 
Horizonte, MG: Editora UFMG, 2007. 176 p. ISBN 8585266112. Título original: La seconde main 
ou le travail de la citation. 

Preti, Dino (org.); Urbano, Hudinilson ... [et al.]. Cortesia verbal. São Paulo: Humanitas, 2008. 
375 p. (Projetos paralelos - NURC/SP ; v. 9). ISBN 9788577320684. Publicação do Projeto Estudo 
da Norma Linguística Urbana Culta de São Paulo (Projeto NURC/SP - Núcleo USP).. 

Villard de, Honnecourt. Estudos de iconografia medieval: o caderno de Villard de Honnecourt, 
arquiteto do século XIII. Edição, tradução e comentários: Eduardo Carreira. Brasília: Editora 
UNB, 1997. 183 p. il. ISBN 8523004645. 

Ésquilo; Sófocles; Eurípides. Os persas; Electra; Hécuba. Tradução do grego, introdução e notas: 
Mário da Gama Cury. 6. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. 226 p. (A tragédia grega; v. 4). 
ISBN 9788571102293. 

Resumo: 
Neste quarto volume da série de tragédias gregas estão presentes os três maiores dramaturgos 
gregos; Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Além da introdução e das notas que acompanham cada 
uma das peças, este volume inclui ainda uma apresentação geral da tragédia grega. 'Os Persas', 
uma das tragédias gregas mais antigas, foi encenada pela primeira vez em 472 a.C., e apresenta 
a singularidade de ser a única tragédia subsistente baseada em um acontecimento histórico - a 
guerra entre os gregos e os persas, guerra na qual o próprio autor, Ésquilo, participou como 
combatente. 'Electra' de Sófocles, representada pela primeira vez por volta de 413 a.C., começa 
com o retorno de Orestes, filho de Agamêmnon, a Micenas para vingar o assassinato do pai 
cerca de onze anos antes. 'Hécuba', representada pela primeira vez provavelmente em 423 a.C., 
em Atenas, se baseia em episódios do chamado Ciclo Troiano. Eurípides, chamado por 
Aristóteles de 'o mais trágico dos trágicos' deve essa merecida fama em parte à Hécuba.  

 

 


