A FARTURA DAS JUVENTUDES

Educação

1ª ed | 200p | 2013
Nunca foi tão difícil definir o que é ser jovem. A idade
cronológica há muito deixou de ser indicação suficiente
para a compreensão do fenômeno. A juventude como
estado de espírito é a forma como a entendemos hoje.
Este livro oferece uma importante contribuição sobre o
que é a juventude, como ela se apresenta e como ela é
sentida por cada um de nós.

ISBN:
Autor(es):

9788581280028
Aldo Victorio Filho,
Aristóteles Berino e Maria
da Conceição Silva...
Ver mais

A FOTOGRAFIA AMAZÔNICA DE GEORGE
HUEBNER
312p | 2012

ISBN:
Autor(es):

9788581280042
Andreas Valentim

Peso:

257g

Dimensões: 14 x 1.8 x 21cm

R$ 39 ,90

A fotografia amazônica de George Huebner conduz o
leitor através de uma viagem fascinante que começa na
Eupora na segunda metade do séc. XIX – em pleno boom
da indústria e do comércio de fotografias – e nos leva ao
coração da selva amazônica, às fronteiras da “civilização”
que se expande para o interior do continente sulamericano durante o apogeu e o declínio do comércio da
borracha.

A HISTÓRIA DA FILOSOFIA EM 40 FILMES
2ª ed | 416p | 2013

A História da Filosofia em 40 filmes é fruto de um evento
ocorrido na Caixa Cultural, no Rio de Janeiro. Durante
quarenta sábados, cerca de trezentos espectadores em
média lotaram as sessões para assistir aos filmes
clássicos e, em seguida, às palestras que tinham a
intenção de potencializar a fruição dos filmes por meio de
sua análise filosófica. Os autores Alexandre Costa e
Patrick Pessoa apresentam aqui os textos que serviram
de base para as análises dos filmes, acompanhados de
um CD com o áudio das palestras ministradas. O objetivo
foi propiciar a discussão das...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280202
Alexandre Costa e Patrick
Pessoa

A HORA DAS CRIANÇAS: NARRATIVAS
RADIOFÔNICAS
1ª ed | 292p | 2015

História
Entre os anos de 1927 e 1932, Walter Benjamin
apresentou programas de variados gêneros em
emissoras de rádio de Berlim e Frankfurt, que consistiam,
em sua maioria, em palestras radiofônicas sobre livros e
questões culturais. Entre elas, as chamadas “peças
radiofônicas”(Hörspiele), encontramse conferências,
leituras literárias, resenhas de livros e histórias infantis.
Ao todo, somam-se cerca de 86 programas com
periodicidade variada, 60 dos quais ele mesmo se
encarregou da leitura de apresentação. Propor uma
programação que tivesse por interlocutores as crianças,
no contexto...
Ver mais

Peso:

ISBN:
Autor(es):

9788581280349
Walter Benjamin e Aldo
Medeiros - Tradutor

345g

Dimensões: 14 x 1.7 x 21cm

R$ 52 ,90

A UNIVERSIDADE IMAGINADA

Educação

1ª ed | 248p | 2012
Esta publicação pretende contribuir para imaginar uma
universidade que seja mais democrática e eficiente, mais
diversa e mais justa. Explora discursos, sistemas e ideais
sobre a universidade do século XXI, tomando em conta as
perspectivas críticas bem como aquelas mais otimistas.
Este livro analisa os modelos de universidade, os
processos de expansão e diversificação da educação
superior, explorando outras possibilidades, outros
discursos, outras perguntas. A iniciativa de reunir
pesquisas que coloquem em discussão a própria
Universidade e suas transformações numa coletânea de...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936969
Gustavo Fischman

A VERDADE E AS FORMAS JURÍDICAS

Peso:

315g

Dimensões: 14 x 21 x 1.9cm

Filosofia

4ª ed | 160p | 2009
A Verdade e as Formas Jurídicas foi o título das
conferências proferidas por Michel Foucault no Brasil –
entre 21 e 25 de maio de 1973, organizadas pelo
Departamento de Letras da PUC-Rio – que deram origem
a este livro. Para celebrar os quarenta anos do evento, a
NAU Editora organizou esta edição comemorativa, com
apresentação de Eduardo Jardim. A Verdade e as Formas
Jurídicas é um livro sui generis no conjunto da obra deste
que é um dos filósofos mais importantes do século XX.
Em A Verdade e as Formas Jurídicas, Foucault questiona
radicalmente o conceito de verdade e analisa...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280165
Michel Foucault

Peso:

193g

Dimensões:

14 x 1 x 21cm

R$ 38 ,00

AÇÕES EM SOCIEDADE

Ciências Sociais

288p | 1998
Uma análise atenta das ações das ONGs, realizado por
pesquisadores do ISER, resultado do projeto Filantropia e
Cidadania no Brasil. Trazendo à tona a discussão sobre o
papel e a atuação das instituições privadas do Brasil, esta
coletânea reúne o resultado de trabalhos sobre o
universo das chamadas organizações não
governamentais sem fins lucrativos ou associações
voluntárias. Em uma perspectiva por dentro, o livro
discute sobre a ação social no país, que vem ganhando
peso e visibilidade, possui diversas formas e
características peculiares no contexto e interação com a...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

858593624x
Leilah Landim
Assumpção

ADOLESCÊNCIA E ERRÂNCIA

R$ 24 ,30

Psicanálise

1ª ed | 230p | 2009
Adolescência e errância apresenta um panorama da
condição da adolescência no séc. XXI. Tribos, signos, o
que é ser adolescente no mundo de hoje e como este
significado foi construído historicamente. Mais do que em
qualquer outra época, o jovem de hoje participa das
mudanças aceleradas pelas quais vem passando a
sociedade. Esse quadro de instabilidade o torna
vulnerável. Como forma de ancorar uma existência fluida,
os adolescentes formam hordas, bandos e fratrias – as
chamadas “tribos” - que se fazem e desfazem com a
mesma rapidez. Essas pequenas sociedades também
podem ser...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936761
Luciana Gageiro Coutinho

Peso:

307g

Dimensões: 14 x 1.3 x 21cm

R$ 44 ,90

ALEGORIAS DA DIALÉTICA

História

1ª ed | 264p | 2009
Em Alegorias da Dialética, Katia Muricy apresenta um
belo e extensivo ensaio sobre um dos pensadores mais
seminais do século XX. Este trabalho propõe uma leitura
da obra vasta e diversificada de Walter Benjamin. Em sua
curta (e, em vários aspectos, trágica) existência, o teórico
apresentou em suas teses um caráter revolucionário que
só pode ser medido pela profundidade e extensão da
influência que até os dias de hoje exerce sobre o
pensamento crítico da cultura moderna e contemporânea
nos campos da filosofia, da história, das teorias da arte e
da literatura etc. Em todo o seu...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936754
Katia Muricy

Peso:

313g

Dimensões: 14 x 2 x 21cm

R$ 43 ,90

ALTERIDADE E DOMINAÇÃO: PSICOLOGIA E
CULTURA
1ª ed | 180p | 1995

Psicologia
Situado na confluência da psicologia e antropologia, este
livro questiona a contribuição psicológica dita tradicional
para explicar questões relacionadas à formação cultural
do Brasil. Com um conteúdo atualizado e consistente que
explora um terreno entre a Psicologia e a Antropologia,
este livro questiona a contribuição psicológica dita
tradicional para explicar a formação cultural do Brasil.
Oferece, por isso, uma contribuição expressiva para a
discussão dos limites e dos eixos de articulação da
Psicologia com a Cultura. Uma leitura recomendável a
professores,...
Ver mais

Peso:

ISBN:
Autor(es):

8585936010
Monique Augras

218g

Dimensões: 14 x 1.2 x 21cm

R$ 34 ,00

ANARQUIA E ANARQUISMOS: PRÁTICAS DE
LIBERDADE ENTRE HISTÓRIAS DE...
1ª ed | 432p | 2021

Filosofia
A partir do entrecruzamento de diversas áreas de
conhecimento, este livro é uma articulação de forças para
pensar o exercício da liberdade, no presente e na história.
Nas palavras de Jorge Vasconcellos, professor da UFF e
teórico ativista do Coletivo 28 de Maio, este "é, a um só
tempo, um livro e uma arma, uma crítica contundente ao
capitalismo neo-liberal necropolítico e uma clínica social
libertária às axiomáticas constituídas por esse sistema da
crise permanente." Nos textos aqui reunidos, o leitor
encontrará uma multiplicidade de análises sobre a
anarquia e os...
Ver mais

Peso:

ISBN:
Autor(es):

978-65-87079-20-2
José Maria Carvalho
Ferreira, João da Mata e
Juniele Rabêlo de...

639g

Dimensões:23 x 2 x 15.5cm

R$ 59 ,00

Ver mais

ANDORINHAS

Arte

1ª ed | 156p | 2011
Mais um lindo livro de fotografias que nossa editora tem
o prazer de apresentar: da renomada fotógrafa Nana
Moraes, mais do que um livro de imagens é um livro de
poesia. Nana Moraes, respeitada fotógrafa do mercado
editorial e publicitário, surge com um novo desafio em
sua carreira. Lança em parceria com a Nau editora, o livro
Andorinhas. Com uma câmera Leica M7, uma lente 50mm
e filmes preto e branco, Nana desvela as vidas de cinco
mulheres que trabalham como prostitutas na Rodovia
Presidente Dutra, principal estrada do país, que liga o Rio
de Janeiro a São Paulo. No livro, além de...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280011
Nana Moraes

Peso:

496g

Dimensões: 17 x 1.5 x 23cm

R$ 76 ,90

ARCHIVOS DE SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL 2

Archivos de saúde mental e atenção psicossocial 1 e 2
reuniu textos voltados para o mesmo objetivo: a
superação do modelo psiquiátrico tradicional de
assistência manicomial. O tema interessa a todos aqueles
envolvidos na área de saúde pública do país,
principalmente psiquiatras, psicólogos, assistentes
sociais e enfermeiros. Contribuiu com o debate acerca da
construção de uma rede de atenção psicossocial efetiva,
que substitua verdadeiramente o modelo atualmente
utilizado (e que vem sendo extinto) no país. A obra contou
com a participação fundamental dos italianos...
Ver mais

Peso:

ISBN:
Autor(es):

8585936614
Paulo Duarte de Carvalho
Amarante

ARPOADOR

453g

Dimensões: 21 x 2 x 14cm

Fotografia

1ª ed | 88p | 2011
Belíssimo livro de fotografias e desenhos do artista
plástico Marcos Bonisson. São imagens capturadas e
colecionadas ao longo de 10 anos sobre o Arpoador. Uma
verdadeira obra de arte que mostra não apenas lugar,
mas imagens feitas por quem o conhece intimamente,
apresentando novas e impressionantes sensações.
Enganam-se os que pensam que encontrarão no livro
Arpoador mais um desses trabalhos fotográficos sobre a
paisagem da cidade maravilhosa, muito apreciados pelos
turistas e frequentadores dessa praia da moda. Para o
artista Marcos Bonisson, que nasceu na cidade do Rio de
Janeiro,...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936907
Marcos Bonisson

Peso:

1073g

Dimensões:

30.5 x 1.5 x
30.5cm

R$ 125 ,00

ARTE DE EXPOR - CURADORIA COMO
EXPOESIS
1ª ed | 224p | 2015

Arte
A curadoria de exposições de arte também pode ser uma
forma de arte? Esta é a questão principal deste livro, que
a autora discute através de argumentos teóricos e
históricos, bem como de exemplos práticos, com ricas
referências visuais de obras e montagens de exposições
contemporâneas nacionais e estrangeiras. A curadoria de
exposições de arte tomou tal conta do pedaço nas
últimas três décadas que o termo se disseminou para
todo lado, existe curadoria para tudo, deste desfile de
modas até banquetes. Era tempo de alguém se deter no
assunto mais seriamente aqui no Brasil....
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280400
Sonia Salcedo del Castillo

Peso:

1080g

Dimensões:

21 x 2.5 x
28cm

R$ 124 ,90

ARTE E SEUS LUGARES

Arte

1ª ed | 160p | 2018
Esta é uma publicação do Grupo de Pesquisa
Entresséculos, ligado ao Programa de Pós-Graduação em
Artes Visuais (PPGAV) da Escola de Belas Artes (EBA) da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Reúne as
pesquisadoras Ana Cavalcanti, Marize Malta e Sonia
Gomes Pereira e desde 2010, organiza seminários anuais
voltados para a discussão da arte brasileira nos séculos
XIX e XX. ARTE E SEUS LUGARES toma como tema a
questão dos lugares da arte e seus espaços reais,
procurando explorar alguns eixos principais de discussão,
tais como os percursos da obra, suas locações e modos
de...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280608
Ana Cavalcanti, Arthur
Valle, Maria João Neto,
Marize Malta e Sônia...
Ver mais

Peso:

269g

Dimensões: 16 x 1.3 x 23cm

R$ 43 ,50

ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: ARTE ALÉM
DA LOUCURA
296p | 2013

O crítico Frederico Morais retoma neste livro o percurso
iniciado nos anos 1980, quando apresentou Bispo do
Rosário ao mundo da arte contemporânea. Tendo vivido a
maior parte da sua vida internado em instituições
psiquiátricas, este artista é hoje considerado como um
dos maiores nomes da arte brasileira. Coedição da NAU
Editora e da Livre Galeria, Arthur Bispo do Rosário: Arte
Além da Loucura foi um fenômeno editorial que esgotou a
tiragem de 1 mil exemplares em poucos meses.
Organizado pela psicanalista e pesquisadora Flavia
Corpas, a publicação bilíngue (com versão em...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280080
Flavia Corpas e Frederico
Morais

AS CRIANÇAS E OS DESENHOS ANIMADOS

Educação

1ª ed | 192p | 2013
Os meios de comunicação de massa são frequentemente
vistos sob uma ótica negativa pelos educadores: a mídia
como aquela que “perverte” ou “deseduca” a criança.
Revelando o anacronismo dessa perspectiva, este livro
analisa a importância dos meios de comunicação nos
processos de constituição das subjetividades e das novas
modalidades da experiência de ser criança na cultura
contemporânea. Vivemos numa época de profundas e
rápidas mudanças sociais, que tem a mídia,
principalmente televisiva, como uma das principais
veiculadoras de informações e valores. A experiência...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

8581280035
Adriana Hoffmann
Fernandes

Peso:

290g

Dimensões: 14 x 1.7 x 21cm

R$ 42 ,80

AS SENTENÇAS DE EPICURO

Filosofia

1ª ed | 200p | 2021
Edição bilíngue grego/português, com tradução e
comentários de dois dos maiores especialistas em
filosofia epicurista e em letras clássicas,
respectivamente. Epicuro é o principal filósofo da
antiguidade grega (c. 341-270 a.C.) a eguer uma voz
dissonante em relação à metafísica platônica. Com sua
metafísica atomista, não acreditava que os deuses
influenciassem as vidas humanas. De outro lado, também
fazia contraponto ao ceticismo, pois sua epistemologia
empirista propunha a possibilidade de se obter
conhecimento a partir dos sentidos. Para Epicuro, o
objetivo de todas as...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

978-65-87079-26-4
Markus Figueira da Silva e
Henrique Murachco

Peso:

259g

Dimensões: 21 x 1.2 x 14cm

R$ 44 ,90

ATÉ QUE A RUA NOS SEPARE
320p | 2012

Maurício Dias e Walter Riedweg, dupla de artistas com
quase vinte anos de parceria no campo das artes visuais,
do teatro e da performance, apresentam o livro Até que a
rua nos separe, um poema de imagens apaixonado, em
que o Rio de Janeiro aparece como palco das relações
entre as pessoas e os seus territórios. Até que a rua nos
separe é o catálogo da exposição homônima dos artistas
Maurício Dias e Walter Riedweg (ocorrida no Centro de
Arte Hélio Oiticica em ago-set de 2012), em que são
apresentadas nove videoinstalações e cinco conjuntos de
fotografias executados entre 1995 e...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280110
Dias & Riedweg

ATUALIDADES EM PSICOLOGIA JURÍDICA

Psicologia

1ª ed | 360p | 2016
Na esteira do sucesso do livro Psicologia Jurídica no Brasil
organizado por Hebe S. Gonçalves e Eduardo Ponte
Brandão), publicado em 2004 e já em sua terceira edição,
a NAU Editora dá sequência a esta importante linha de
estudos críticos das imbricações da Psicologia com o
Direito, cuja aplicação vem encontrando campo crescente
e fértil em nosso país. Tendo em vista a qualidade dos
textos aqui reunidos e a qualificação de seus autores –
todos com reconhecida experiência na área –,
acreditamos que Atualidades em Psicologia Jurídica siga
pelos mesmos caminhos da...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280462
Eduardo Ponte Brandão

Peso:

447g

Dimensões: 14 x 1.5 x 21cm

R$ 54 ,90

BLOOMFIELD E SKINNER

Psicologia

1ª ed | 320p | 2004
Um resgate de um dos nomes mais importantes da
Lingüística moderna, contribuindo também para a
Psicologia ao tratar de conceitos fundamentais da ciência
da linguagem. Através do confronto entre a análise
funcional skinneriana sobre o comportamento verbal e a
análise estruturalista de Bloomfield, este livro apresenta
as fontes sobre as quais Skinner se fundamentou para
sua obra clássica Verbal Behavior. O resultado é um
estudo multidisciplinar, de interesse tanto para a
Linguística quanto para a Psicologia. Além de tratar
conceitos fundamentais da Ciência da Linguagem,
traçando um...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936576
Maria de Lourdes Passos

Peso:

462g

Dimensões: 14 x 3 x 21cm

R$ 48 ,90

CADA DIA MEU PENSAMENTO É DIFERENTE

Fotografia

1ª ed | 204p | 2013
Uma bela coletânea de imagens feitas com câmeras
pinhole, tendo como fio condutor a obra de Machado de
Assis. O livro foi realizado pelos participantes do projeto
"Mão na Lata", desenvolvido na comunidade da Maré com
a coordenação de Tatiana Altberg. São imagens de rara
poesia que fazem um passeio pelo Rio de Janeiro e pelo
cotidiano dos jovens integrantes do projeto. "Cada dia
meu pensamento é diferente" é um livro composto por
imagens feitas com câmeras artesanais (pinhole) e por
textos produzidos pelos integrantes das oficinas de
fotografia e literatura do projeto Mão na Lata. O...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280141
Tatiana Altberg

Peso:

1100g

Dimensões: 22 x 3 x 25cm

R$ 77 ,90

CAMINHOS DA RAZÃO

Filosofia

1ª ed | 312p | 2019
A obra reúne estudos de diversos filósofos brasileiros e
estrangeiros em homenagem a Guido Antônio de Almeida
e Raul Ferreira Landim Filho. Trata-se de uma celebração
da vida dedicada ao pensamento e da trajetória
acadêmica desses dois grandes filósofos e mestres por
ocasião de seus aniversários de 80 anos.

ISBN:
Autor(es):

978-85-8128-081-3
Lia Levy, Luiz Carlos
Pereira, Ethel Rocha,
Edgar Marques e
Marcos...
Ver mais

Peso:

453g

Dimensões: 16 x 1 x 23cm

R$ 42 ,90

CAPITALISMO, DESEJO E POLÍTICA:
DELEUZE E GUATTARI LEEM MARX
1ª ed | 464p | 2020

Quais os usos, diálogos e aproximações que Gilles
Deleuze e Félix Guattari travam com Karl Marx? Esta obra
trata das relações que os dois filósofos franceses
estabelecem as ideias de Marx e o pensamento crítico ao
capitalismo. Entre semelhanças e diferenças,
apropriações e deslocamentos, aborda o surgimento da
economia política em David Ricardo e Adam Smith e o
surgimento da psicanálise em Freud, articulando trabalho
abstrato e libido, chave do “marxismo” de Deleuze e
Guattari. Esta mesma chave irá ajudá-los a se opor, em
alguns aspectos decisivos, a Freud, Lacan e à...
Ver mais

Peso:

530g

Dimensões: 16 x 1.8 x 23cm

ISBN:
Autor(es):

978-65-87079-08-0
Rodrigo Gueron

CLIO-PSYCHÉ: GÊNERO, PSICOLOGIA,
HISTÓRIA
336p | 2012

R$ 48 ,90

De que modo o processo de construção das identidades
femininas — na cultura ocidental moderna e
contemporânea — se entrecruza com a própria história
da psicologia? Essa e outras questões são abordadas
neste instigante livro. Através de coletânea de artigos de
pesquisadores nacionais e internacionais, o livro tematiza
as relações entre tópicos tão recorrentes no pensamento
contemporâneo quanto problemáticos na vida social. Por
um lado, debate-se muito a questão do gênero e parece já
se ter superado a discriminação entre gêneros – feminino,
masculino e homossexual,...
Ver mais

Peso:

350g

Dimensões: 23 x 2 x 16cm

ISBN:
Autor(es):

9788581280059
Ana Maria Jacó Vilella e
Francisco Teixeira
Portugal

R$

42 ,00

R$ 32 ,00

COMBO GRAEFF - ICONOGRAFIA DA
PAISAGEM BRASILEIRA + FITOGEOGRAFIA
DO...

Combo de livros do autor Orlando Graeff ICONOGRAFIA DA
PAISAGEM BRASILEIRA Segundo livro do pesquisador
naturalista Orlando Graeff, esta é uma luxuosa edição
bilíngue (português-inglês) com imagens das paisagens
dos diversos biomas brasileiros: da Mata Atlântica à
Floresta Amazônica, passando pelo Cerrado, Caatinga,
Pampa, entre outros. Apresenta desenhos a grafite e
nanquim com imagens-síntese das diversas paisagens
brasileiras e seus quadros típicos de fauna e flora,
compondo um belíssimo exemplar de uma arte
praticamente em extinção: a dos desenhos naturalistas
das...
Ver mais

Peso:

2577g

Dimensões:

27 x 6.5 x
23cm

R$

357 ,80

R$ 298 ,90

COMBO GUÉRON - DA IMAGEM AO CLICHÊ
DO CLICHÊ À IMAGEM +...

Combo de livros do autor Rodrigo Guéron DA IMAGEM AO
CLICHÊ DO CLICHÊ À IMAGEM Rodrigo Guéron faz uma
leitura política e filosófica da questão: analisa com a
mesma lucidez e brilho os conceitos filosóficos e as
imagens do cinema: “o que um nos apresenta por
imagens, o outro descobre por meio de conceitos”,
percorrendo a imagem-ação no cinema americano, a
ruptura neorrealista, o nietzschianismo de Orson Welles,
o cinema moderno de Cassavetes, o cinema-pensamento
de Jean-Luc Godard e Glauber Rocha, entre outros. “Da
imagem ao clichê, do clichê à imagem” apresenta ao...
Ver mais

Peso:

940g

Dimensões:

16 x 46 x
1.8cm

R$

92 ,80

R$ 77 ,90

CONCEITOGRAFIA
1ª ed | 216p | 2019

Conceitografia, publicada em 1879, inaugura a lógica
matemática contemporânea e representa um marco
fundamental na história da lógica. Neste livro, um dos
mais importantes na história da lógica, representa
formalmente a estrutura dos enunciados lógicos, suas
relações e a contribuição para a implementação do
cálculo de predicados. Apresenta também o que veio a ser
sua maior e mais importante contribuição para a lógica: a
substituição da clássica distinção entre sujeito e
predicado pela distinção entre função e argumento.
Encontramos aqui a primeira...
Ver mais

Peso:

ISBN:
Autor(es):

9788581280646
Gottlob Frege

276g

Dimensões: 14 x 21 x 1.2cm

R$ 52 ,90

CONTAINER-PÁTRIA: A HISTÓRIA DAS
CASAS DE COBRE, DA ALEMANHA A...
1ª ed | 160p | 2017

Container-Pátria: a história das casas de cobre, da
Alemanha a Israel lança um olhar sobre um episódio
ainda pouco conhecido na história da arquitetura: as
casas de cobre produzidas pelas empresas Hirsch e
desenhadas pelo arquiteto Walter Gropius, entre outros.
Além do material metálico de grande durabilidade e
resistência ao tempo, as casas pré-fabricadas eram
equipadas com instalações elétrica, hidráulica e de
escoamento que já vinham integradas nos módulos de
parede e teto. A casa podia ser embalada em caixas,
transportada para qualquer lugar do mundo e montada
em apenas 24...
Ver mais

Peso:

212g

Dimensões: 14 x 21 x 1.5cm

ISBN:
Autor(es):

9788581280516
Friedrich von Borries,
Jens-Uwe Fischer e Aldo
Medeiros - Tradutor

R$ 38 ,90

DA IMAGEM AO CLICHÊ DO CLICHÊ À
IMAGEM
1ª ed | 272p | 2011

Filosofia
Rodrigo Guéron faz uma leitura política e filosófica da
questão: analisa com a mesma lucidez e brilho os
conceitos filosóficos e as imagens do cinema: “o que um
nos apresenta por imagens, o outro descobre por meio de
conceitos”, percorrendo a imagem-ação no cinema
americano, a ruptura neorrealista, o nietzschianismo de
Orson Welles, o cinema moderno de Cassavetes, o
cinema-pensamento de Jean-Luc Godard e Glauber
Rocha, entre outros. “Da imagem ao clichê, do clichê à
imagem” apresenta ao leitor um fecundo diálogo entre
filosofia e cinema, partindo do questionamento de uma...
Ver mais

Peso:

ISBN:
Autor(es):

9788585936990
Rodrigo Gueron

410g

Dimensões: 16 x 1.8 x 23cm

R$ 43 ,90

DEFICIÊNCIA EM QUESTÃO: PARA UMA
CRISE DE NORMALIDADE
1ª ed | 248p | 2018

Psicologia
A deficiência é uma construção cultural cuja história (de
poucos séculos) pode e deve ser conhecida e analisada de
acordo com uma perspectiva crítica que denuncia as
formas particulares de opressão de um segmento
significativo da sociedade. Este é o pressuposto teórico e
epistemológico compartilhado pelos autores e
organizadores desta coletânea, afinados com o
pensamento dos chamados Estudos da Deficiência
(Disability Studies), área de estudos em franca expansão
– no Brasil e no exterior – no campo das ciências
humanas e sociais, que procura aproximar a pesquisa e
a...
Ver mais

Peso:

ISBN:
Autor(es):

9788581280561
Bruno Sena Martins,
Fernando Fontes, Luiza
Teles Mascarenhas e
Marcia...
Ver mais

313g

Dimensões: 14 x 1.8 x 21cm

R$ 44 ,90

DEMOCRACIAS ESPECTRAIS: POR UMA
DESCONSTRUÇÃO DA COLONIALIDADE
1ª ed | 320p | 2020

Filosofia
O que é democracia? Como ela funciona? A democracia é
somente um ideal? A democracia é o regime político mais
justo? A democracia é o melhor para o futuro das
sociedades? A tirania é a maior rival da democracia? A
democracia é tirana e escravocrata? Podemos enxergar
nela alguma esperança? A esperança na democracia não
traz consigo o perigo de apostarmos na tirania como um
meio? A democracia pode ser a favor de todos os
membros de uma sociedade? Essas e outras perguntas
surgem misturadas numa bela jornada, o que faz deste
trabalho uma agradável experiência de leitura.
Democracias...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

978-85-8128-085-1
Marcelo José Derzi
Moraes

DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM

R$ 48 ,20

Psicologia

1ª ed | 144p | 2001
Este livro explora três temas relacionados ao
desenvolvimento da linguagem, desde da aquisição do
sistema de escrita pela criança ao desenvolvimento da
textualidade. Para tanto, oferece ao leitor um panorama
das pesquisas realizadas nas últimas três décadas sobre
o tema, organizados em torno das evidências empíricas
oriundas de pesquisas nacionais e internacionais sobre o
desenvolvimento da escrita e da textualidade. As autoras,
pesquisadoras dessa área, enfatizam a escrita por sua
importância para o pensamento, já que a aprendizagem
da língua escrita constitui tanto o acesso a...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936452
Alina Galvão Spinillo, Jane
Corrêa e Selma Leitão

Peso:

181g

Dimensões:

14 x 1 x 21cm

R$ 38 ,90

DEVIRES AUTOBIOGRÁFICOS

Literatura

1ª ed | 192p | 2009
A atualidade das questões envolvidas nas narrativas
autobiográficas que sintetizam, como nenhum outro
gênero, as complexas relações entre verdade e ficção,
entre realidade, subjetividade e linguagem. Ao abordar as
narrativas em primeira pessoa e explorar as perspectivas
que vão se abrindo ao longo da escrita, Devires
Autobiográficos provoca uma reflexão sobre a estrutura
de relação a si que caracteriza o auto da autobiografia.
Nesta pesquisa, a autora apresenta a atualidade das
questões envolvidas nesse tipo de narrativa, que sintetiza
as complexas relações entre verdade e...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936785
Elizabeth Muylaert Duque
Estrada

Peso:

237g

Dimensões: 14 x 1.2 x 21cm

R$ 37 ,90

DISPOSITIVO FOTOGRAFIA E
CONTEMPORANEIDADE
1ª ed | 248p | 2013

Este livro abre um espaço de experiência sobre o
pensamento visual que nos descortina alguns dos
caminhos através dos quais a fotografia – no campo da
arte, no design, na documentação etc. – vem fabricando
não apenas novas imagens e experiências de visualidade,
mas também realidades e subjetividades que se
“performam audiovisualmente”. Nos artigos reunidos
nesta coletânea, a fotografia nos ajuda a pensar
instâncias e dimensões da atividade social em contínuo
processo de atualização: da sua inserção na história das
linguagens gráficas à invenção de novas...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280219
André Soares Monat,
Barbara Szaniecki,
Washington Dias Lessa
e...
Ver mais

Peso:

620g

Dimensões:

17 x 1 x 24cm

DIVERSIDADE E TRANSVERSALIDADE NAS
PRÁTICAS EDUCATIVAS
140p | 2010

O título deste livro é relativo às palestras e aos minicursos apresentados durante os eventos:
“Transversalidade e redes de conhecimento, “II Semana
Paulo Freire” e os eventos relacionados à discussão da
africanidade e da negritude – Lei 10.639/03. O evento
sobre “Transversalidade e redes de conhecimento” teve
por objetivo debater a complexidade da construção do
conhecimento no mundo contemporâneo, trabalhando
essa questão mais geral em mesas-redondas com
especialistas e possibilitando que cada grupo de trabalho
temático trouxesse suas contribuições específicas em...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

Peso:

285g

Dimensões:

14 x 1 x 21cm

9788585936853
Marília Lopes de Campos
e Ana Cristina Souza dos
Santos

DUAS PALAVRAS PARA O FEMININO

Filosofia

1ª ed | 224p | 2013
Partindo do reconhecimento de uma herança cultural
falo-fono-logo-cêntrica e apoiando-se no diálogo
filosófico de Derrida com Nietzsche – no que diz respeito
à suspensão da “verdade” – e com Lévinas – sobre as
diferenças sexuais e a associação entre feminino e
alteridade –, a autora acompanha a ampliação da crítica
da desconstrução aos conceitos da tradição filosófica.

ISBN:
Autor(es):

9788581280134
Carla Rodrigues

Peso:

225g

Dimensões: 14 x 1.3 x 21cm

R$ 44 ,80

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:
POLÍTICAS E PRÁTICAS EDUCATIVAS
1ª ed | 240p | 2011

O campo da educação de jovens e adultos tem se
constituído ao longo de sua história com a marca da
diversidade. Esta obra é fruto de interlocuções, não
necessariamente consensuais, sobre a área, sendo
permeada pela pluralidade. É uma obra que reúne autores
pelo compromisso político com as classes menos
favorecidas, com a superação das desigualdades no
acesso ao conhecimento e com a luta pelo direito à
educação de todos aqueles a quem esse direito foi
negado.

Peso:

300g

Dimensões: 21 x 1.8 x 14cm

ISBN:
Autor(es):

9788585936649
Sandra Regina Sales e
José dos Santos Souza

EDUCAÇÃO ESTÉTICA DE SCHILLER A
MARCUSE
1ª ed | 200p | 2011

Filosofia
Os textos reunidos nesta coletânea trazem uma
contribuição importante para o aprofundamento de
estudos na área de estética e filosofia moderna e
contemporânea. Trata-se de uma obra de amplo alcance
histórico e grande consistência teórica, na qual se
encontra uma sólida fundamentação para o debate sobre
as relações entre educação e cultura.

Peso:

ISBN:
Autor(es):

9788585936884
Pedro Hussak e Vladimir
Vieira

252g

Dimensões: 14 x 1.2 x 21cm

R$ 47 ,50

EDUCAÇÃO ESTÉTICA E CRÍTICA DE ARTE
NA OBRA DE MÁRIO PEDROSA
1ª ed | 152p | 2011

História
Este livro resgata para o público brasileiro a trajetória e
pensamento de uma das figuras mais importantes do
século passado. Através da sensibilidade e acuidade da
autora, podemos acompanhar passo a passo a coerente e
multifacetada linha de reflexão sobre arte e cultura.
Apresenta a trajetória de pensamento de uma das figuras
mais seminais da história da arte no Brasil. No ano em
que se completaram 30 anos de sua morte, a autora
Martha D`Angelo nos contempla com a publicação de dois
belos ensaios – apresentados por Italo Moriconi – em que
acompanha com acuidade e concisão a...
Ver mais

Peso:

ISBN:
Autor(es):

9788585936945
Martha D'Angelo

159g

Dimensões: 14 x 1 x 17.3cm

R$ 34 ,90

EDUCAÇÃO EXPERIÊNCIA ESTÉTICA
1ª ed | 240p | 2011

Peso:

ISBN:
Autor(es):

9788585936976
Rita Ribes e Mailsa Carla
Pinto Passos

530g

Dimensões: 21 x 1.3 x 14cm

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
1ª ed | 240p | 2011

Educação
Esta publicação apresenta e discute experiências comuns
nos contextos escolares, analisando-as sob a luz de
múltiplos posicionamentos teóricos. Nos últimos anos,
podemos acompanhar o crescimento das políticas que
visam ampliar a cobertura escolar no campo da Educação
Infantil no Brasil. O debate das questões surgidas neste
novo contexto vem somar-se às tradicionais discussões
levantadas no campo dessa modalidade de ensino. Esta
publicação resulta do encontro de diversos professores
universitários do curso de Pós-Graduação “Desafios do
trabalho cotidiano: a educação das...
Ver mais

Peso:

ISBN:
Autor(es):

9788585936631
Anelise Monteiro do
Nascimento

EDUCAÇÃO, ÉTICA E TRAGÉDIA

240g

Dimensões: 14 x 1.4 x 21cm

R$ 37 ,90

Filosofia

1ª ed | 130p | 2009
Os ensaios abordam problemas fundamentais da reflexão
ética de Aristóteles no que talvez seja a tarefa mais
importante: a tarefa da Educação. A Filosofia da Educação
na obra do pensador não se apresenta na forma de um
programa didático ou de um método, mas como a
tematização do próprio humano nas reflexões dos
tratados éticos, políticos e na Poética. Em vez de se
restringir ao que acontece na escola, o tema engloba
também a casa, a praça, a assembleia e o teatro,
envolvendo, além dos conteúdos intelectuais, a formação
de todas as capacidades humanas, dos valores morais...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936716
Susana de Castro e João
B. Carvalho

Peso:

170g

Dimensões:

14 x 1 x 21cm

R$ 36 ,90

EM PLENO VOO
1ª ed | 88p | 2014

NESTA CAMPANHA PROMOCIONAL PARA O MÊS DAS
MÃES, O LIVRO EM PLENO VOO ESTÁ COM 50% DE
DESCONTO (DE R$ 38,00 POR R$ 19,00). “Em pleno voo” é
o segundo livro da autora norte-americana Kelly Corrigan
e chegou a conquistar o segundo lugar na lista de bestsellers do New York Times. Escrito em forma de carta
para as suas filhas Georgia e Claire, o livro entrelaça
relatos pessoais da autora com histórias de outras
mulheres que aprenderam a lidar com os desafios e as
alegrias da maternidade. Com um texto ágil e inspirador,
“Em pleno voo” pode ser lido num único fôlego. Conta...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280240
Kelly Corrigan

Peso:

158g

Dimensões:

12 x 18 x 1cm

R$

38 ,00

R$ 12 ,00

ESPECTROS DE DERRIDA

Filosofia

1ª ed | 214p | 2008
Coletânea de artigos sobre os temas do perdão, do luto,
da alteridade, da escritura e da morte, pensados de
acordo com a ética desconstrutivista de Jacques Derrida.
É resultado do trabalho de pesquisa que vem sendo
desenvolvido, desde 2002, pelo Núcleo de Estudos em
Ética e Desconstrução (NEED), sobre temas
contemporâneos no cruzamento de linguagem e
alteridade a partir do pensamento do filósofo Jacques
Derrida. O objetivo do NEED é, através de uma perspectiva
trans-autoral e transdisciplinar, contribuir para a
divulgação e o debate com o pensamento de Derrida no
ambiente...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936709
Paulo César Duque
Estrada

Peso:

244g

Dimensões: 14 x 1.3 x 21cm

R$ 34 ,00

ESPORAS, OS ESTILOS DE NIETZSCHE

Filosofia

1ª ed | 112p | 2013
Pela primeira vez traduzido em língua portuguesa,
Esporas, os estilos de Nietzsche é fruto de uma
conferência proferida por Derrida em 1972, em que o
autor explora a “questão da mulher” simultaneamente a
uma certa leitura-interpretação do pensamento e do
estilo aforístico de Nietzsche. Como o próprio Derrida
reconhece, sua obra se dá por influência de três grandes
pensadores: Nietzsche, Freud e Heidegger. Apesar da
reconhecida importância da herança de Nietzsche em seu
pensamento, Derrida escreveu pouco sobre o filósofo
alemão, tendo dedicado apenas três textos ao...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280127
Jacques Derrida

Peso:

128g

Dimensões: 12 x 0.7 x 21cm

R$ 38 ,90

EXERCÍCIOS DE VER E NÃO VER

Psicologia

1ª ed | 287p | 2010
Os textos aqui reunidos tratam da articulação entre arte e
cegueira, abordando diferentes temas e domínios da arte.
Uma experiência de sensibilidade e humanismo. Mais que
uma coletânea de textos sobre deficiência visual, este
livro inaugura uma nova abordagem na psicologia
brasileira e abre um novo campo de problemas teóricos,
metodológicos e políticos na pesquisa em deficiência
visual que começam agora a ser enfrentados. Neste
campo novo, a questão da falta e da negatividade cede
lugar a um conhecimento positivo sobre a maneira de
viver e conhecer da pessoa com deficiência...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936846
Marcia Moraes e Virgínia
Kastrup

Peso:

456g

Dimensões: 16 x 2 x 23cm

R$ 44 ,90

EXPERIÊNCIA Nº 2

Arte

1ª ed | 152p | 2001
Experiência n.2 traz um relato de Flavio de Carvalho, um
dos maiores e mais polêmicos nomes da geração
modernista brasileira, sobre sua experiência com uma
procissão de Corpus Christi. Na ocasião, o artista
ostentou um chapéu em flagrante contraste com a
assistência. Quase linchado pela multidão enfurecida,
consegue escapar e termina na delegacia de polícia. A
experiência é noticiada nos jornais em 1931 e, alguns
meses depois, lançada em livro, onde o autor acrescenta
aos fatos uma análise da psicologia das massas, até certo
ponto bastante influenciada pelo pensamento de...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936444
Flávio de Carvalho

Peso:

224g

Dimensões:

14 x 1 x 21cm

R$ 42 ,90

FEMININO MANIFESTO

Literatura

1ª ed | 256p | 2021
Cada texto desta coletânea é uma espécie de desafio.
Diferente do pesquisador-observador, que olha de longe
seu objeto e busca para ele um melhor enquadramento;
tomado pelo feminino, não há outra possibilidade para o
escritor senão a escrita de si. De modo geral, ao
circunscrever um conceito, forjamos nele um tempo
estático e morto, e assim perdemos aquilo que só se
observa no que vive e se movimenta. O feminino e a
fugacidade do repertório teórico que o acompanha
(diferente das certezas fixas do
masculino/patriarcal/universal) propõe uma outra ética
com o saber, com o mundo e com...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

978-65-87079-25-7
Paula Cesari e Andressa
Maxnuck

Peso:

320g

Dimensões:

21 x 0.8 x
14cm

R$ 42 ,90

FILOSOFIA E ARTE NA GRÉCIA ANTIGA

Filosofia

1ª ed | 160p | 2011
“O que é a obra de arte” é o tema que une os artigos
reunidos neste livro, Filosofia e Arte na Grécia Antiga. O
ponto de convergência é a relação entre a arte e a
filosofia no pensamento clássico, ora aproximando suas
visões de mundo, ora se antagonizando em princípios e
objetivos. Uma das reflexões mais decisivas para a
compreensão do pensamento ocidental sobre a arte está
baseada em Aristóteles: pressupondo-se que a arte
imitaria a natureza, esse filósofo vai observar que essa
relação se inverte. Outra teoria fundadora é associada a
Platão, que supostamente...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936952
Izabela Bocayuva

Peso:

200g

Dimensões:

14 x 0.8 x
21cm

R$ 42 ,90

FITOGEOGRAFIA DO BRASIL: BASES E
CONCEITOS
1ª ed | 552p | 2015

Desde que os cientistas Alexander von Humboldt e
Charles Darwin estabeleceram as bases para o
desenvolvimento das ciências naturais, conhecemos cada
vez mais e melhor as entranhas da natureza. O avanço do
conhecimento nas ciências naturais se deve a estudos e
observações que procuravam compreender os
fenômenos sob uma perspectiva sistêmica, a partir da
análise integrada de sistemas físicos e biológicos.
Entretanto, esse extraordinário conhecimento
especializado parece ter nos custado a capacidade de
vislumbrar a natureza em sua complexa rede de
interações dinâmicas. Este é o...
Ver mais

Peso:

1520g

Dimensões: 21 x 4 x 27cm

ISBN:
Autor(es):

9788581280431
Orlando Graeff

R$ 169 ,90

GLÓRIA FERREIRA: FOTOGRAFIAS DE UMA
AMADORA
1ª ed | 236p | 2016

Arte
Glória Ferreira construiu uma reputação sólida como
crítica, curadora e professora de arte. Já a sua produção
como artista é bem menos conhecida. Esta publicação
apresenta pela primeira vez ao público o conjunto da sua
produção fotográfica. Focaliza especialmente suas séries,
tais como: Para Tocha, 2003; By, 2004-2006; Cicatrizes,
2003; Cenas, anos 80/90; Empenas, anos 90; De G. a S.,
2000; Olho por Olho, dente por dente, 1988; "Subindo o
Tocantins Descendo o Araguaia", anos 80, "Série
"Experimentos", anos 80; Retratos do Exílio, anos 70.
Integram o livro ensaios e textos...
Ver mais

Peso:

ISBN:
Autor(es):

9788581280509
Glória Ferreira

1536g

Dimensões: 28 x 21 x 2cm

R$ 128 ,00

HERANÇAS DE DERRIDA (VOL. 1) – DA
ÉTICA À POLÍTICA
1ª ed | 166p | 2015

Heranças de Derrida é uma obra publicada em 3 volumes,
que reúne os textos apresentados no I Colóquio
Internacional Desconstrução, Linguagem e Alteridade,
ocorrido no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da
UFRJ em 2011. O Colóquio foi uma realização conjunta do
Grupo de Trabalho Desconstrução, Linguagem e
Alteridade (ANPOF); Khôra: Laboratório de Filosofias da
Alteridade (UFRJ); Núcleo de Estudos em Ética e
Desconstrução (PUC-Rio); Núcleo em Ética e Políticas
Contemporâneas (UFU); Politeía: Laboratório de Política e
Metafísica (UFRJ). As publicações receberam...
Ver mais

Peso:

250g

Dimensões: 21 x 1.2 x 14cm

ISBN:
Autor(es):

9788581280356
Carla Rodrigues, Rafael
Haddock-Lobo, Alice
Serra, Georgia Amitrano
e...
Ver mais

R$ 34 ,90

HERANÇAS DE DERRIDA (VOL. 2) – DA
LINGUAGEM À ESTÉTICA
1ª ed | 148p | 2016

Heranças de Derrida é uma obra publicada em 3 volumes,
que reúne os textos apresentados no I Colóquio
Internacional Desconstrução, Linguagem e Alteridade,
ocorrido no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da
UFRJ em 2011. O Colóquio foi uma realização conjunta do
Grupo de Trabalho Desconstrução, Linguagem e
Alteridade (ANPOF); Khôra: Laboratório de Filosofias da
Alteridade (UFRJ); Núcleo de Estudos em Ética e
Desconstrução (PUC-Rio); Núcleo em Ética e Políticas
Contemporâneas (UFU); Politeía: Laboratório de Política e
Metafísica (UFRJ). As publicações receberam...
Ver mais

Peso:

250g

Dimensões: 21 x 1.2 x 14cm

ISBN:
Autor(es):

9788581280363
Carla Rodrigues, Rafael
Haddock-Lobo, Alice
Serra, Georgia Amitrano
e...

R$ 34 ,90

Ver mais

HERANÇAS DE DERRIDA (VOL. 3) – DA
FILOSOFIA AO DIREITO
1ª ed | 156p | 2016

Heranças de Derrida é uma obra publicada em 3 volumes,
que reúne os textos apresentados no I Colóquio
Internacional Desconstrução, Linguagem e Alteridade,
ocorrido no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da
UFRJ em 2011. O Colóquio foi uma realização conjunta do
Grupo de Trabalho Desconstrução, Linguagem e
Alteridade (ANPOF); Khôra: Laboratório de Filosofias da
Alteridade (UFRJ); Núcleo de Estudos em Ética e
Desconstrução (PUC-Rio); Núcleo em Ética e Políticas
Contemporâneas (UFU); Politeía: Laboratório de Política e
Metafísica (UFRJ). As publicações receberam...
Ver mais

Peso:

250g

Dimensões: 21 x 1.2 x 14cm

ISBN:
Autor(es):

9788581280370
Carla Rodrigues, Rafael
Haddock-Lobo, Alice
Serra, Georgia Amitrano
e...
Ver mais

R$ 34 ,90

HIGIENE E ILUSÃO: O LIXO COMO INVENTO
SOCIAL
288p | 1995

Uma visão lúcida e crítica da noção de lixo como uma
invenção social, seus significados culturais e políticos e
as contradições em que costumam cair os discursos
sobre ele. Este trabalho propõe uma reflexão sobre o
significado social do lixo. Assunto geralmente reservado
aos “técnicos” - urbanistas, médicos, engenheiros,
administradores – esse tema singular raramente chama a
atenção de cientistas sociais. No entanto, a leitura desta
obra mostra que esse assunto é menos ligado à higiene
do que se crê, além de questionar a aparente neutralidade
política da questão e...
Ver mais

ISBN:

8585936126

HISTÓRIA DA PSICOLOGIA - RUMOS E
PERCURSOS - 3ª ED.
3ª ed | 720p | 2013

Psicologia
Este livro é uma verdadeira iniciação ao estudo da
Psicologia e à História da Psicologia produzida por
autores que conhecem a realidade do ensino universitário
no Brasil. Terceira Edição revista e ampliada. Reúne
textos que oferecem uma reflexão sobre a História da
Psicologia produzida por autores que conhecem a
realidade do ensino universitário e da pesquisa no Brasil,
atuando nas principais instituições de nosso país.
Diferente de uma coletânea, História da Psicologia foi
estruturado e tecnicamente revisto de forma a oferecer
ao leitor uma visão geral sobre o tema,...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280158
Ana Maria Jacó Vilella,
Arthur Arruda Leal
Ferreira e Francisco...
Ver mais

Peso:

1026g

Dimensões:

16 x 3.5 x
23cm

R$ 96 ,90

HISTÓRIA SOCIAL DA LÍNGUA NACIONAL 2:
DIÁSPORA AFRICANA
1ª ed | 392p | 2014

História
Um dos campos de estudos mais férteis das últimas
décadas é o resgate da história dos africanos e seus
descendentes e a valorização da cultura e tradições
negras no Brasil. Este livro discute questões da diáspora
africana relacionadas ao processo histórico-social de
constituição da língua nacional, considerando o tráfico de
escravos e as redes do mundo atlântico como travessia
de homens, culturas, línguas, modos de comunicação e
vida social. Ao pesquisarmos a escravidão, percebemos
que as estratégias de comunicação criadas pelos próprios
africanos e descendentes...
Ver mais

Peso:

ISBN:
Autor(es):

9788581280288
Ivana Stolze Lima e Laura
do Carmo

HISTÓRIA SOCIAL DA PSICOLOGIA

537g

Dimensões:14 x 2.4 x 21cm

R$ 43 ,90

Psicologia

1ª ed | 128p | 2018
Elaborado com o objetivo de ser uma introdução aos
estudos de História da Psicologia, este livro faz mais do
que fornecer um “mapa” de orientação nesse campo. Em
linguagem simples, questões, autores e obras
referenciais são problematizados, abrindo uma trilha
acessível em meio ao emaranhado de teorias de
diferentes épocas e geografias. Nesse sentido, desperta o
interesse e facilita os percursos de aprofundamento das
pesquisas. Mas é no exercício da crítica às narrativas
tradicionais e seus modos viciosos de escrita da história
que esta publicação se supera e...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280615
Alexandre de Carvalho
Castro, Francisco Teixeira
Portugal e Cristiana...
Ver mais

Peso:

179g

Dimensões:14 x 2.4 x 21cm

R$ 41 ,90

HORIZONTES DA ARTE - PRÁTICAS
ARTÍSTICAS EM DEVIR
1ª ed | 208p | 2011

Arte
Tendo sua origem em um seminário sobre as relações
entre arte e tecnologia, os textos desta coletânea
desviam-se dos lugares-comuns sobre o contemporâneo
e compõem, em polifonia, um complexo e fragmentado
discurso poético-crítico a respeito do sujeito, do mundo,
da vida, da arte. Do campo híbrido da arte
contemporânea, este livro traça então um panorama
vigoroso, examinando e, ao mesmo tempo, efetivando a
"reconfiguração de seu modelo sensível", como quer
Luciano Vinhosa. São revisitadas importantes questões,
como a relação da arte com a política, a cidade, o som e
os...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936877
Luciano Vinhosa

Peso:

253g

Dimensões:

14 x 1 x 21cm

R$ 37 ,00

ICONOGRAFIA DA PAISAGEM BRASILEIRA

Arte

1ª ed | 204p | 2020
Segundo livro do pesquisador naturalista Orlando Graeff,
esta é uma luxuosa edição bilíngue (português-inglês)
com imagens das paisagens dos diversos biomas
brasileiros: da Mata Atlântica à Floresta Amazônica,
passando pelo Cerrado, Caatinga, Pampa, entre outros.
Apresenta desenhos a grafite e nanquim com imagenssíntese das diversas paisagens brasileiras e seus quadros
típicos de fauna e flora, compondo um belíssimo
exemplar de uma arte praticamente em extinção: a dos
desenhos naturalistas das paisagens no âmbito das
pesquisas científicas. É sabido esse tipo de...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

978-65-87079-00-4
Orlando Graeff

Peso:

1057g

Dimensões:

23 x 2.5 x
27cm

R$ 187 ,90

IMAGENS DO POVO

Fotografia

1ª ed | 160p | 2012
O livro Imagens do Povo reúne imagens do cotidiano das
comunidades cariocas feitos através do olhar fotógrafos
do Programa Imagens do Povo – idealizado pelo fotógrafo
João Roberto Ripper e Dante Gastaldoni, desenvolvido
pelo Observatório de Favelas desde 2004. O Programa
Imagens do Povo, desde sua criação, em 2004,
documenta o cotidiano de favelas e regiões periféricas do
Rio de Janeiro com o objetivo contribuir com uma nova
percepção desses locais, frequentemente estigmatizados
pela grande mídia como violentos e improdutivos. Neste
belo livro, a produção coletiva dos...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280097
Antônio Paiva, Tatiana
Altberg, João Roberto
Ripper, Kita Pedroza e...

Peso:

820g

Dimensões:

24.5 x 2 x
24.5cm

Ver mais

R$ 77 ,90

INFÂNCIA CRÔNICA

Educação

1ª ed | 108p | 2019
As 35 crônicas aqui reunidas procuram falar da infância
de perto, íntima e despretensiosamente, num gênero
discursivo cuja substância é a simplicidade. No entanto,
pretensiosamente, entendemos que é também na
simplicidade da vida cotidiana que se funda a dimensão
política da infância. Mais que ter as crianças como objeto
das crônicas aqui apresentadas, nosso intuito é fomentar
a construção de uma história que se saiba incompleta se
não incluir sua voz e suas perspectivas de olhar. As
crônicas foram produzidas pelo Grupo de Pesquisa
Infância e Cultura Contemporânea, no...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280769
Rita Ribes e Raiza Venas

Peso:

170g

Dimensões:13 x 0.6 x 18cm

R$ 31 ,90

INFÂNCIA EM PESQUISA

Educação

1ª ed | 264p | 2012
Este livro aposta na dupla tarefa de analisar as
transformações da experiência da infância no mundo
contemporâneo e de refletir sobre as inúmeras questões
teóricas e metodológicas que o ato de pesquisar com
crianças implica. Esta é a primeira publicação do Grupo de
Pesquisa Infância e Cultura Contemporânea, coordenado
pela Professora Rita Ribes - no Programa de PósGraduação em Educação da UERJ - para quem as crianças
são parceiras do processo de investigação e não objetos
de pesquisa. Destinados a todos os interessados nas
questões da infância, os estudos aqui...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280073
Nélia Mara Rezende
Macedo e Rita Ribes

Peso:

430g

Dimensões:

14 x 1 x 21cm

R$ 43 ,70

INFÂNCIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO:
PRÁTICAS E PESQUISAS EM DIÁLOGO
440p | 2015

Este livro, pelos motivos que o leitor vai encontrar por si
só no transcorrer de sua leitura, é uma promessa de
abertura de novos caminhos para a pesquisa com
crianças e jovens. Para aqueles que buscam desvios mais
promissores no limiar do século XXI, tendo as crianças e
os jovens como parceiros e interlocutores. Dentre as
muitas coletâneas que fazem parte do cenário da
divulgação da pesquisa acadêmica no Brasil, este livro se
destaca pela sua história, pela articulação de seus
testemunhos na produção do conhecimento sobre o tema
da infância e da juventude, pela atualidade...
Ver mais

Peso:

435g

Dimensões: 14 x 2 x 21cm

ISBN:
Autor(es):

9788581280417
Rita Ribes, Ana Elisabete
Rodrigues de Carvalho
Lopes e Núbia de...
Ver mais

R$

37 ,60

R$ 26 ,70

INSÓLITO BENJAMIN

Educação

1ª ed | 120p | 2019
De grande atualidade e com escrita cativante, Insólito
Benjamin condensa os traços fundamentais do
pensamento de Walter Benjamin, esse gigante do
pensamento crítico-criativo do século XX, desmascarador
de falsidades ideológicas e fantasmagorias do capital,
para pensar o Brasil de hoje. Entre outras reflexões,
entendemos como o estado de exceção não é um acidente
de percurso nem um parêntese transitório de reajuste
nas crises contínuas, mas regra cada vez mais
naturalizada e recurso permanente da barbárie de quem
quer preservar a dominação e a sociedade de classe.
Mas,...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280783
Eduardo Rebuá

Peso:

220g

Dimensões: 14 x 21 x 1.2cm

R$ 42 ,90

INSTITUIÇÕES E PSICOLOGIA NO BRASIL
244p | 2007

Este livro traz trabalhos resultantes dos Encontros
Anuais Helena Antipoff, cujo objetivo é preservar a
memória e divulgar a obra da psicóloga e educadora.
Primeiro volume da Coleção 'Encontros anuais Helena
Antipoff', editada pela Nau Editora em parceria com o
Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff (
CDPHA), com apoio do Procad/ Capes. O livro traz
trabalhos resultantes dos Encontros cujo objetivo é
preservar a memória e divulgar a obra da psicóloga e
educadora Helena Antipoff . A Coleção publicará
anualmente as contribuições recebidas dos
conferencistas convidados.

Dimensões: 14 x 1.2 x 21cm

ISBN:
Autor(es):

9788585936679
Regina Helena de Freitas
Campos e Rita de Cássia
Vieira

R$

33 ,00

R$ 16 ,50

INTELECTUAIS, PODER E POLÍTICA NA
ROMA ANTIGA
1ª ed | 319p | 2010

História
“Intelectuais, Poder e Política na Roma Antiga” oferece um
conjunto de reflexões sobre o pensamento e a atuação de
diversos intelectuais na vida política na Antiguidade:
Cícero, Sêneca, Tácito, Plutarco, Polieno, João Crisóstomo
e Agostinho de Hipona são alguns desses autores
clássicos analisados a partir de suas obras seminais e
suas relações com o exercício do poder político. No caso
desses autores cujas obras compõem o que hoje se
considera uma “tradição clássica”, o conceito de
“intelectual” abrange o de poeta, filósofo, historiador e
orador,...
Ver mais

Peso:

ISBN:
Autor(es):

9788585936839
Fabio Duarte Joly, Sônia
Regina Rebel de Araújo e
Claudia Beltrão...

376g

Dimensões: 14 x 2.2 x 21cm

R$ 42 ,90

Ver mais

JOGO DAS FORMAS: A LÓGICA DO OBJETO
NATURAL
184p | 2014

Algumas das pesquisas mais inovadores da atualidade
vêm ocorrendo no campo da tecnologia de produção de
objetos e estruturas com materiais e fibras naturais,
capazes de colaborar para um mundo mais sustentável.
Este livro apresenta os processos de trabalho de
especialistas no assunto, divulgando resultados de
pesquisas acadêmicas de ponta, que fazem do Brasil um
dos pioneiros na área. O livro Jogo das Formas – lógica do
objeto natural visa despertar no leitor suas habilidades
inventivas na produção de objetos de utilidade, tendo
como foco o desenvolvimento dos objetos através de...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280066
Luís Eustáquio Moreira e
José Luíz Mendes Ripper

MALLARMÉ E CÉZANNE: OBRAS EM CRISE
116p | 2011

Este livro propõe uma aproximação entre a obra poética
de Mallarmé e a obra pictórica de Cézanne. Apesar de
serem consideradas revolucionárias no que diz respeito
aos sistemas de representação na história da arte, são
raras as reflexões que buscaram compará-las de forma
consistente. Privilegiando o ponto de vista do fruidor –
que se vê exposto à experiência de crise do olhar,
transformado em agente de um percurso incerto –, a
autora nos introduz num campo de experimentações e
pesquisas, semânticas e sensíveis, que trazem a um
tempo o frescor e a vertigem latentes no...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936914
Olga Donata Guerizoli
Kempinska

MANIFESTOS DO SURREALISMO
396p | 2004

ISBN:
Autor(es):

8585936436
André Breton

Manifestos do surrealismo constitui a primeira edição
completa, no Brasil, dos trabalhos conceituais de André
Breton, além dos textos em prosa surrealista Peixe
solúvel e Carta às videntes. Um marco na literatura e nas
artes em geral do século XX, o movimento surrealista tem
em Breton um de seus porta-vozes mais vibrantes e um
líder incontestável. A tradução de Sergio Pachá, marco
pela qualidade, ganhou Prêmio de melhor tradução do
ano da Biblioteca Nacional, e as notas do tradutor são
fruto de um sério trabalho de pesquisa filológico e
histórico.

METAFÍSICA, LÓGICA E OUTRAS COISAS

Filosofia

1ª ed | 328p | 2011
Livro em homenagem ao filósofo brasileiro Luiz Henrique
Lopes, um dos maiores expoentes da filosofia analítica.
Neste livro grandes nomes da filosofia brasileira
discorrem sobre a filosofia analítica e vários assuntos da
filosofia contemporânea.

ISBN:
Autor(es):

9788581280004
Lia Levy, Luiz Carlos
Pereira e Marco Zingano

Peso:

402g

Dimensões: 14 x 1.5 x 21cm

R$ 49 ,90

MICHEL FOUCAULT NO BRASIL

Filosofia

1ª ed | 236p | 2015
Michel Foucault veio ao Brasil cinco vezes. A primeira
visita ocorreu em 1965 a convite do professor Gerard
Lebrun para um curso na USP. O filósofo francês já havia
alcançado notoriedade com a publicação de História da
Loucura (1961). A segunda visita de Foucault ao Brasil
iniciou-se com sua ida à PUC-Rio onde pronunciaria as
Conferências de Maio de 1973. O Foucault que chega ao
Rio de Janeiro já era professor do Collège de France, havia
passado pela experiência de fundar o Departamento de
Filosofia de Vincennes em 1969 e mergulhara na
militância política após o Maio de 1968...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280455
Ana Kiffer, Francisco de
Guimaraens, Mauricio
Rocha e Paulo Fernando...
Ver mais

Peso:

313g

Dimensões: 21 x 1.3 x 14cm

R$ 39 ,00

MODELOS NA ARTE

Arte

1ª ed | 320p | 2017
Esta publicação do grupo de pesquisa Entresséculos –
que atua no Programa de Pós-Graduação em Artes
Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal
do Rio de Janeiro – reúne um conjunto diversificado de
pesquisas realizadas por historiadores brasileiros e
estrangeiros sobre as Academias de Arte, sua
constituição e práticas de ensino. Em sintonia com as
tendências recentes da crítica contemporânea, Modelos
na arte apresenta uma revisão do pensamento sobre a
arte dos séculos XIX e XX com o propósito de transcender
o tradicional maniqueísmo da historiografia...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280523
Ana Cavalcanti, Marize
Malta e Sônia Gomes
Pereira

MOSTRANDO A REAL

Peso:

489g

Dimensões: 16 x 1.8 x 23cm

R$ 64 ,90

Psicologia

1ª ed | 144p | 2015
Mostrando a real apresenta o trabalho de mapeamento
da vida dos jovens de baixa renda no Rio de Janeiro,
apresentando um perfil contundente dessa camada da
população. A partir de entrevistas com jovens de baixa
renda no Rio de Janeiro, mostra o perfil dessa camada da
população e traz uma reflexão sobre como as mudanças
na comunidade afetam a vida desses jovens brasileiros,
sua visão de mundo e expectativas de futuro. Essa análise
leva em conta como o jovem se conecta ao mundo social
mais amplo e qual o papel da família e da sociedade na
formação da personalidade, no apoio...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936594
Jane Corrêa e Lucia
Rabello de Castro

Peso:

167g

Dimensões:

14 x 1 x 21cm

R$ 38 ,90

NIURA BELLAVINHA - EM TORNO DA LUZ
1ª ed | 240p | 2015

Primeiro livro da artista Niura Bellavinha, realizado em
parceria com o OI Futuro, apresenta a essência de seu
repertório artístico com obras em vídeo, fotografia,
performance, instalações e interferências urbanas. Tratase de um mapeamento de sua obra conceitual que
compõe importantes propostas para a arte do século XXI.
É fruto de exposição homônima realizada no OI FUTURO
com curadoria de Alberto Saraiva. Apresenta a essência
do panorama conceitual da artista, destacando-se
principalmente seus trabalhos em vídeo, fotografia e
performance. Entre o final dos anos 1980 e o...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280424
Niura Bellavinha

O ARTISTA EM REPRESENTAÇÃO E EM
COLEÇÕES
1ª ed | 260p | 2020

Peso:

1066g

Dimensões:

28.5 x 19.5 x
2.8cm

Arte
Quais são as representações da figura do artista e como
se transformaram ao longo do tempo? Intelectuais ou
artesãos, mártires ou demônios, ingênuos ou
revolucionários, loucos ou filósofos? Possivelmente,
artistas foram e ainda são personagens em que várias
camadas de interpretação coexistem e se misturam.
Apesar de extensamente tratado na historiografia
internacional, no Brasil o tema ainda não havia obtido
uma atenção concentrada. Em edição conjunta no ano de
2019, o X Seminário do Museu D. João VI – Grupo
Entresséculos e o VI Colóquio Internacional Coleções de...
Ver mais

Peso:

ISBN:
Autor(es):

978-65-87079-04-2
Ana Cavalcanti, Arthur
Valle, Maria João Neto,
Marize Malta, Sônia...
Ver mais

404g

Dimensões: 16 x 1.5 x 23cm

R$ 47 ,90

O BELO NA ANTIGUIDADE GREGA

Filosofia

1ª ed | 248p | 2017
Nenhum tema é tão caro à Antiguidade grega quanto o
Belo. A poesia e a filosofia têm, ambas, seu princípio na
contemplação admirada da beleza, em cada gesto. A
beleza era indício de verdade entre os gregos. As obras
legadas por essa tradição são evidência disso: Mito,
Tragédia, Comédia, Sofística, Filosofia. Mas o que é o
belo? O que é a verdade? Não precisa dizer que são
questões sem resposta imediata. É preciso investigá-las,
querer percebê-las, fazer uma verdadeira experiência a
partir delas. Este livro é fruto do VII Seminário de Filosofia
Antiga, promovidos pelo...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280493
Izabela Bocayuva e Maria
Inês Anachoreta

Peso:

317g

Dimensões: 14 x 1.3 x 21cm

R$ 43 ,60

O COZINHEIRO DE BANGU

Literatura

1ª ed | 292p | 2019
Livro de estreia de Wagner Fontoura no campo da ficção,
"O Cozinheiro de Bangu" conta a história de seu alter ego,
José, um executivo de meia-idade que está reconstruindo
sua vida pessoal e profissional na cidade de São Paulo.
Através de uma prosa ágil em estilo coloquial, o livro
descreve uma fatia de vida que se inicia quando José
recebe a notícia de que seu filho mais novo foi preso por
tráfico de drogas. Daí em diante, a narrativa desdobra-se
em múltiplas peripécias, num fluxo dinâmico e
envolvente que faz lembrar os filmes de ação, até
encontrar um desfecho...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280684
Wagner Fontoura

Peso:

449g

Dimensões:

15.5 x 23 x
1.8cm

R$ 54 ,90

O LADO SOMBRIO DA MEDICALIZAÇÃO DA
INFÂNCIA: POSSIBILIDADES DE...
1ª ed | 460p | 2019

Psicologia
Este livro é resultado de um trabalho coletivo, de
profissionais e pesquisadores que atuam no campo da
saúde e da educação. Nele, será possível encontrar
problematizações sobre o fenômeno da medicalização da
infância, mas não somente desta, trata-se de refletir
sobre a medicalização da vida humana. Os autores
apontam contradições existentes nas concepções que
endossam uma prática medicalizante na qual nem a
saúde, nem o desenvolvimento humano, é a finalidade
última. Tratando desta discussão a partir de distintos
campos do saber, neste livro estão reunidos autores da...
Ver mais

Peso:

ISBN:
Autor(es):

9788581280707
Adriana de Fátima Franco
e Silvana Calvo Tuleski

O OLHO E O MICROSCÓPIO

495g

Dimensões:14 x 2.4 x 21cm

R$ 55 ,90

Filosofia

1ª ed | 206p | 2008
Um livro simples e elegante que introduz à leitura de
Frege, grande nome da filosofia contemporânea, que é
um dos pais da lógica matemática e simbólica. Em
linguagem simples e elegante, são apresentados os
conceitos e o simbolismo lógico formal propostos por um
dos maiores nomes da lógica e da filosofia
contemporâneas: Gottlob Frege. Trabalhando na fronteira
entre a filosofia, a lógica e a matemática, Frege criou e
sistematizou as bases conceituais da lógica matemática.
O olho e o microscópio analisa, de forma didática e
concisa, algumas das questões fundamentais da
filosofia...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936693
Luiz Henrique Lopes dos
Santos

Peso:

231g

Dimensões:

14 x 1 x 21cm

R$ 39 ,90

PARA A PRÓXIMA MÁGICA VOU PRECISAR
DE ASAS
1ª ed | 128p | 2014

Literatura
Alex Epstein é uma das vozes mais surpreendentes no
cenário da literatura hebraica contemporânea. Marcando
sua estreia no Brasil, este livro apresenta 111 minicontos
que com frequência desafiam nossas formas de
compreensão ordinárias: tomando de assalto a
imaginação do leitor e invadindo o espaço com generosas
lufadas de ar fresco, eles continuam ressoando muito
além do tempo da leitura. Tradução: Paulo Geiger. A obra
de Alex Epstein vem ganhando atenção internacional com
as recentes traduções para o inglês, francês, espanhol,
russo, grego, alemão, croata, italiano e agora...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280257
Alex Epstein

Peso:

150g

Dimensões:

12 x 20 x
0.8cm

R$ 38 ,90

PARA QUE FILOSOFIA? UM GUIA DE
LEITURA PARA O ENSINO MÉDIO
1ª ed | 272p | 2014

Verdadeiro guia de iniciação ao pensamento filosófico,
este livro reúne extratos de obras-chave da tradição
filosófica ocidental em traduções originais
cuidadosamente preparadas e comentadas por
professores especializados. Com linguagem simples,
evitando todo tipo de hermetismo, vai auxiliar os
professores e estudantes em suas práticas pedagógicas.
Este livro reúne extratos de algumas das obras filosóficas
mais importantes, em traduções originais
cuidadosamente preparadas por profissionais
especializados no ensino de filosofia. Cada tradução é
acompanhada por comentários...
Ver mais

Peso:

318g

Dimensões: 21 x 1.5 x 14cm

ISBN:
Autor(es):

9788581280264
Celso Martins Azar Filho
e Luís Antônio Cunha
Ribeiro

PARA UM PENSAMENTO ÚMIDO

Filosofia

1ª ed | 224p | 2011
Derrida desafia seu leitor a uma caçada sem a presa e o
lança no curso do grande rio, onde flui a inquietação do
sempre outro, a diferença sempre diferida, a deliberada
desorientação do e pelo pensamento. Este livro retoma
duas grandes aporias da filosofia: de um lado, a
indeterminação do conceito, donde a escolha do úmido,
aquém ou além do molhado e do seco, como metáfora da
travessia interminável do pensamento; e, de outro, a
contingência das ideias, donde a escolha da aposta como
forma do percurso textual para acercar-se do abismo da
fé, do lance de dados imponderável, da...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936891
Rafael Haddock-Lobo

Peso:

337g

Dimensões: 16 x 1.5 x 23cm

R$ 43 ,90

PENSANDO A FORMAÇÃO

Educação

1ª ed | 188p | 2010
A filosofia, fiel à origem de seu nome (amor ao saber) é
uma matéria difícil de ensinar. Não se restringe à leitura
dos filósofos, mas diz respeito ao desenvolvimento de
uma forma de pensar. A recente implementação da
obrigatoriedade da filosofia no ensino médio no Brasil,
foco de debates e polêmicas, traz para o campo filosófico
e pedagógico uma importante pergunta: por que ensinar a
filosofia como uma disciplina na escola? Este livro reúne
textos que abarcam diferentes temas envolvidos na
relação entre Filosofia e Educação e propõem uma
discussão ampla sobre o pensamento...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936808
Pedro Hussak e Gabriela
Rizo

Peso:

297g

Dimensões: 23 x 1 x 16cm

R$ 42 ,90

PESQUISA-INTERVENÇÃO NA INFÂNCIA E
JUVENTUDE

Os estudos de pesquisa-intervenção têm crescido no
campo da infância e da juventude. Isso é revelador na
medida em que partem exatamente da pesquisa com
grupos minoritários (politicamente) os desafios de se repensar os modelos canônicos de pesquisa baseados em
uma distância entre pesquisador e pesquisado, e em um
controle do processo de pesquisa a partir da centralidade
dada à posição do pesquisador. Problematizam-se as
diferenças (entre pesquisador e pesquisados) que antes
não importavam. A construção de pesquisas “com”
crianças e jovens, e não “sobre” eles,...
Ver mais

Peso:

ISBN:
Autor(es):

978-85-85936-68-6
Lucia Rabello de Castro e
Vera Lopes Besset

PODER, PERSUASÃO E PRODUÇÃO DE
VERDADE: A AÇÃO DOS SOFISTAS
1ª ed | 208p | 2018

620g

Dimensões: 23 x 3 x 16cm

Filosofia
A imagem dos sofistas que nos foi legada pela tradição
filosófica é quase sempre negativa, sendo associada ao
uso inescrupuloso da arte da oratória e da retórica em
proveito próprio e dissociada do compromisso com a
verdade. Por outro lado, sabemos que pensadores como
Protágoras ou Górgias costumavam encantar suas
plateias com o poder de seus discursos, que
invariavelmente revelavam a fragilidade dos valores e da
verdade que seus contemporâneos pensavam possuir.
Este livro procura entender e analisar como essa imagem
depreciativa foi construída historicamente através dos
séculos...
Ver mais

Peso:

ISBN:
Autor(es):

9788581280585
Admar Costa, Alice
Bitencourt Haddad,
Cristiane Almeida de
Azevedo e...
Ver mais

255g

Dimensões: 14 x 21 x 1.3cm

R$ 41 ,90

PORANDUBA - RODA DE HISTÓRIAS
INDÍGENAS
1ª ed | 64p | 2009

Literatura
É uma das mais cuidadosas publicações já realizadas
sobre a tradição oral dos povos indígenas e um mergulho
nas histórias de 28 mitos indígenas brasileiros. Composta
de um livro e quatro CDs, que misturam poesia,
imaginação e cultura nacional, essa obra, resultado de
anos de pesquisa da arte-educadora Rute Casoy, traz
histórias que remetem ao sentido da vida, à relação do
homem com a natureza, ao sobrenatural, às adversidades
e aos aspectos do imaginário de tribos como Bororo,
Kaiapó, Kaxinauá, Mawé, Tucano e Xavante. Uma das mais
cuidadosas publicações já realizadas...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936723
Rute Casoy

Peso:

488g

Dimensões:

28.5 x 2 x
17cm

R$ 69 ,00

PSICANÁLISE E DIREITO: SUBVERSÕES DO
SUJEITO NO CAMPO JURÍDICO
1ª ed | 280p | 2019

Psicanálise
A proposta de interlocução entre psicanálise e direito não
corresponde a uma mera aplicação da primeira sobre a
segunda. Ao buscar esta aproximação,espera-se que os
conceitos que ela exporta para outro campo de
conhecimento gerem algum tipo de subversão, revirando
noções muitas vezes assentadas e ideias estabelecidas
sobre sujeito,razão, verdade, bem, mal, entre outras.Ao
promover tal subversão, propicia-se uma mudança que
favorece a busca da verdade que orienta os sujeitos em
relação ao seu agir. Ingressamos, assim, numa dimensão
ética na qual incluímos a dimensão do...
Ver mais

Peso:

ISBN:
Autor(es):

9788581280745
Eduardo Ponte Brandão

430g

Dimensões: 14 x 1.7 x 21cm

R$ 52 ,90

PSICOLOGIA JURÍDICA NO BRASIL

Psicologia

3ª ed | 348p | 2009
Nova edição revista e ampliada deste livro que apresenta
didaticamente um ramo da psicologia em franca
expansão e desenvolvimento no Brasil: a psicologia
jurídica. A Psicologia é um recurso cada vez mais utilizado
no âmbito jurídico, em casos de divórcio, adoção,
delinquência juvenil, entre muitos outros. Psicologia
Jurídica no Brasil traz textos que apresentam uma
discussão legítima a respeito do papel desse tipo de
profissional em processos judiciais, apresentando
didaticamente essa área que está em franca expansão e
desenvolvimento. Uma coletânea dividida em capítulos
de...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936938
Eduardo Ponte Brandão e
Hebe Signorini Gonçalves

Peso:

514g

Dimensões: 14 x 3 x 21cm

R$ 59 ,90

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E EDUCAÇÃO

Educação

1ª ed | 224p | 2013
Reunindo uma coletânea de textos de diversas áreas e
atravessados o tema das relações étnico-raciais, este
livro pretende dar conta de um desafio: reunir
pesquisadoras e pesquisadores que se debruçam, de
múltiplas formas, sobre diferença, diversidade, culturas
afrodescendentes e afro-brasileira. Em busca de políticas
e reflexões antirracistas, agrupamos perspectivas e
abordagens de vários matizes. A educação é um assunto
recorrente. Práticas pedagógicas se constituem como
objeto de várias reflexões, as Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação das Relações...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280103
Carlos Roberto de
Carvalho, Renato
Noguera e Sandra Regina
Sales

Peso:

266g

Dimensões: 14 x 1.2 x 21cm

R$ 42 ,90

RELICÁRIO DE BÊNÇÃOS

Literatura

1ª ed | 216p | 2020
Este é um livro sobre experiências de vida de um grupo de
mulheres que tem de especial o fato de serem pessoas
comuns: crianças e jovens filhas, esposas, mães, avós... e
junto com isso, profissionais dedicadas ao seu trabalho,
cada uma no seu campo de atuação. Elas compartilham
visões de mundo, valores e afetos, baseados na ética do
amor, da solidariedade e da vida simples. Através da
história de Maira, tomamos contato com lembranças de
uma infância feliz e das reviravoltas da vida adulta,
quando tudo muda de repente sem dar aviso.
Acompanhamos seus relatos e reflexões sobre...
Ver mais

ISBN:
978858128087-5
Autor(es) Org.: Maira Pereira Bastos Leal

Peso:

274g

Dimensões:

21 x 1 x 14cm

R$ 35 ,00

RENASCIMENTO ITALIANO, ENSAIOS E
TRADUÇÕES
494p | 2010

O livro reúne onze ensaios e sete traduções de textos
fundamentais da literatura artística renascentista, até o
momento inéditos em português. O livro Renascimento
Italiano, Ensaios e Traduções oferece ao leitor de língua
portuguesa um conjunto de textos inéditos, escritos por
historiadores da arte de destaque em universidades
brasileiras, sobre o renascimento italiano, sendo um dos
primeiros nesta área. Dotado de amplo aparato crítico e
didático, o livro reúne, além de onze ensaios e sete
traduções sobre questões centrais relativas ao
renascimento, um glossário, no...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936860
Maria Berbara

REPENSANDO A INCLUSÃO ESCOLAR

Educação

2ª ed | 296p | 2014
Esta é a 2a. edição, revista e atualizada, de uma análise
histórica e crítica corajosa à realidade da situação da
Educação Especial e da Educação Inclusiva no Brasil. Uma
reflexão profunda sobre o processo ensinoaprendizagem de pessoas com deficiência. Uma obra que
traz o retrato de como a inclusão escolar é tratada tanto
na teoria como na prática. Muito além dos estudos e
propostas para a inclusão de alunos com deficiência nas
escolas, a autora realiza uma consistente pesquisa de
campo em escolas da rede pública de ensino do Rio de
Janeiro, evidenciando, na vida real,...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280301
Márcia Denise Pletsch

Peso:

344g

Dimensões: 14 x 1.5 x 21cm

R$ 43 ,90

SUBJETIVIDADE E LITERATURA
440p | 2011

Subjetividade e Literatura tem como ponto de partida o
movimento historiográfico do final do século XX em que o
conceito de transdisciplinaridade ganha um novo status.
Reúne 16 estudos – e pesquisadores de diferentes áreas
do conhecimento – que procuram fundir literatura e
história, ou contos e psicanálise, ou ainda arte e romance,
estabelecendo uma nova forma de compreender a
realidade culturalmente construída. Nessa harmonização
de conteúdos das diversas abordagens – das Letras, da
Psicologia, da Filosofia, da Antropologia e das Artes –, a
subjetividade aparece como ponto...
Ver mais

Peso:

ISBN:
Autor(es):

9788585936983
Ariane Patricia Ewald

810000g

Dimensões: 17 x 2.2 x 21cm
R$

45 ,00

R$ 30 ,00

TAMBOR DE CRIOULA
184p | 2009

As fotografias de Tambor de crioula resgatam a memória
desta tradição afro-brasileira que foi reconhecida como
Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo Instituto de
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde
2007. A festa popular é típica do estado do Maranhão e
ainda pouco conhecida do público brasileiro em geral.
Tambor de Crioula conta, através de fotografias, a
história dos elementos dessa manifestação tradicional: a
roda, as coreiras e suas saias, os tocadores, os
cantadores, a afinação do tambor pelo fogo, a pungada, o
toque, a dança, o êxtase, a...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936778
Gabriel Jauregui e Micaela
Vermelho

TECNOLOGIAS DO CORPO
304p | 2004

As transformações nas subjetividades diante das
campanhas de prevenção à AIDS, o conceito de indivíduo
na psiquiatria e psico-dinâmica são algumas das
reflexões dessa antropologia das medicinas no Brasil.
Organizado pela antropóloga canadense Annette Leibing,
este livro reúne trabalhos de pesquisadores de diferentes
regiões do país, com o objetivo de analisar e
contextualizar a questão da saúde no Brasil. Algumas
características do nosso sistema de saúde chamam a
atenção por conter muitos paradoxos, como o fato de
lidar com problemas de terceiro mundo, combinadas com
a luta...
Ver mais

Peso:

ISBN:
Autor(es):

8585936517
Annette Leibing

430000g

Dimensões: 14 x 2 x 21cm

TEORIA ATOR - REDE
255p | 2010

Pensar a psicologia, sua teoria e prática, usando como
referencial teórico e metodológico a Teoria Ator-Rede,
desenvolvida por Bruno Latour, francês, pensador
original e iconoclasta, que define a si mesmo como um
antropólogo das ciências. Latour vem sendo cada vez
mais respeitado por suas ideias. O campo de estudos em
“Ciência, Tecnologia e Sociedade” (CTS) surge em meados
dos anos 1980, em resposta a uma tradicional separação
entre a epistemologia (devotada a abordagens
internalistas das ciências) e as ciências sociais (com
abordagens muito tímidas e restritas em relação...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788585936815
Arthur Arruda Leal
Ferreira e Marcia Moraes

TODO DIA

Peso:

350000g

Dimensões:

21 x 1 x 14cm

Literatura

1ª ed | 512p | 2018
Todo Dia é o romance de estreia de Terézia Mora,
escritora húngara radicada na Alemanha. Ganhadora do
mais importante prêmio de literatura alemã, o Prêmio
Georg Büchner Prize (2018) pelo conjunto da sua obra.
Autora até então inédita no Brasil, esta é sua primeira
obra traduzida e publicada em língua portuguesa
(originalmente publicado na Alemanha em 2004). O livro
acompanha os acontecimentos na vida de Abel Nema, um
homem misterioso que é um fenômeno linguístico capaz
de falar dez línguas com perfeição, mas que não
consegue dar conta dos acontecimentos de sua própria...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

9788581280639
Terézia Mora e Aldo
Medeiros - Tradutor

Peso:

625g

Dimensões: 21 x 5 x 14cm

R$ 58 ,40

UNS E OUTROS (ENSAIOS SOBRE
PERSONALIDADES DA HISTÓRIA DO
BRASIL)
1ª ed | 256p | 2014

Ensaios escritos pelo sociólogo José Almino de Alencar
em torno da vida e do pensamento de alguns dos mais
importantes intelectuais da história política e cultural
brasileira: Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Sílvio Romero,
Oliveira Lima, Américo Jacobina Lacombe, Celso Furtado e
Agostinho da Silva. Cada um ao seu modo e no contexto
de sua época, todos foram personagens emblemáticos
das histórias urdidas no processo de descoberta e
“invenção” do Brasil. Ensaios escritos pelo sociólogo José
Almino de Alencar em torno da vida e do pensamento de
alguns dos mais importantes...
Ver mais

Peso:

320g

Dimensões: 14 x 21 x 1.3cm

ISBN:
Autor(es):

9788581280295
José Almino de Alencar

WALTER FIRMO: UM OLHAR SOBRE BISPO
DO ROSÁRIO
1ª ed | 88p | 2013

R$ 37 ,00

Fotografia
UM OLHAR SOBRE BISPO DO ROSÁRIO é uma publicação
inédita do fotógrafo Walter Firmo, contendo o ensaio
dedicado à Arthur Bispo do Rosário, realizado em julho de
1985. O ensaio foi originalmente produzido para uma
reportagem da revista Isto É e é ambientado na antiga
Colônia Juliano Moreira, local onde Bispo do Rosário viveu
e criou sua obra singular ao longo de cerca de 25 anos
ininterruptos. As imagens são acompanhadas de um
texto da organizadora, a psicanalista Flavia Corpas, que
desde 2005 vem desenvolvendo uma extensa pesquisa
sobre Bispo do Rosário e sua obra. Também faz...
Ver mais

ISBN:
Autor(es):

8581280226
Walter Firmo e Flavia
Corpas

Peso:

690g

Dimensões:

24 x 1.2 x
24cm

R$ 78 ,90

WINNICOTT - 100 ANOS DE UM ANALISTA
CRIATIVO
1ª ed | 128p | 1997

Psicologia
O livro aborda áreas centrais do pensamento deste
psicanalista tão criativo que foi Winnicott através da
elaboração cuidadosa de estudiosos da sua obra. O
pensamento do psicanalista inglês Donald Woods
Winnicott, um dos representantes mais expressivos da
linha britânica da teoria das relações objetais, tem sido
objeto de crescente interesse pela psicanálise
internacional nas últimas décadas. Winnicott tinha
capacidade de se manter sempre no espaço intermediário
entre a clínica e a teoria, sem que o estudo deixasse de
lado a prática. Em seu trabalho, ofereceu conceitos na
área...
Ver mais

Peso:

ISBN:
8585936169
Autor(es) Org.: Marco Antonio Guimarães
e Angela Baraf
Podkameni

200g

Dimensões: 14 x 1.4 x 21cm

R$ 31 ,90

