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APRENDENDO A CONVIVER
As regras na brincadeira de faz de conta

Karen Ambra

Karen Ambra nos brinda com um trabalho instigante, motivante e desafiador, que parte da concepção 
de desenvolvimento integral da criança, dentro de uma visão sócio-histórica, privilegiando o 
aluno como um ser ativo no processo de aquisição dos conhecimentos, descobrindo no jogo as 
possibilidades pedagógicas que podem auxiliar nessa construção. Suas observações empíricas 
levaram-na a realizar uma pesquisa científica na qual estudou atentamente o faz de conta, mais 
especificamente a brincadeira de escolinha entre crianças de 6 anos, escolha feita a partir dos seus 
contextos. Verificou que nessa brincadeira elas aprendem diferentes papéis e com isso conseguem 
desenvolver comportamentos de respeito, de interação, de observação de regras e de cooperação, 
não apresentados durante outras situações. Ler este trabalho é ir para além do imaginário infantil; 
é compreender, valorizar e significar o lúdico, é perceber seu real valor no trabalho pedagógico.

EDUC
ISBN 978-85-283-0424-4 • 2012 • 112 p. • 16x23 cm

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL EM DEBATE
Experiências no Brasil e na França

Fernando José de Almeida (org.)

Este livro expõe as discussões realizadas no I Colóquio Brasil-França de Avaliação sobre os diversos 
experimentos educacionais feitos em ambos os países. Os debates propostos abordam, por um lado, 
a avaliação feita pelo governo francês, e também sua contribuição para a Comunidade Europeia. Por 
outro lado, analisam as experiências brasileiras nas práticas escolares, refletindo sobre os avanços e as 
necessidades dessa área. Os autores expõem em seus textos as ideias e os resultados das práticas em 
diferentes áreas da avaliação, englobando o sistema educacional francês, os modelos de avaliação nas 
universidades brasileiras, as avaliações de projetos pedagógicos e ambientes virtuais, entre outros.

EDUC-Cortez
ISBN 85-283-0328-4 • 2005 • 159 p. • 16x23 cm

CADERNO DE TUTORES

Ronaldo Ferreira Negrão e Vera Cecília Achatkin

O objetivo deste documento é estabelecer princípios gerais para o desenvolvimento 
do trabalho do professor tutor, por ocasião do projeto de educação continuada 
dos professores de Artes e de Educação Física, oferecido pela PUC-SP.

EDUC
ISBN 85-283-0347-0 • 2006 • 25 p. • 20x24 cm



Educação

40 anos – 1974-2014
55

CONDIÇÃO POLÍTICA NA PÓS-MODERNIDADE, A 
A questão da democracia

Madalena Guasco Peixoto

Baseando-se na análise dos escritores pós-modernos que mais fortemente vêm influenciando 
o campo educacional, a autora encontra os elementos necessários para aferir a negação dos 
temas mais queridos da modernidade. Entre eles, privilegia dois: democracia e educação.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0163-X • 2004 • 302 p. • 16x23 cm

CONSTRUÇÃO DE REPRESENTAÇÕES SOBRE O TRABALHO DOCENTE: 
O PAPEL DO ESTÁGIO, A

Luzia Bueno

Resultado de uma tese de doutorado, esta pesquisa possui três méritos essenciais. Ela propõe 
inicialmente uma análise rigorosa do dispositivo de estágios assim como do conteúdo exato dos 
textos de prescrição que normatizam os “projetos de intervenção” que devem redigir os estagiários. 
Já quanto ao plano metodológico, esta pesquisa se caracteriza por uma análise do conteúdo e da 
organização discursiva dos projetos, que se funda em uma combinação particularmente benéfica 
do método adotado pelo grupo LAF de Genebra e daquele adotado pelo grupo Alter da PUC de 
São Paulo. Por fim, quanto ao tratamento dos dados e de sua conceitualização, a presente
pesquisa permitiu identificar e diferenciar claramente as instâncias agentivas que eram de fato 
mobilizadas nos textos prescritivos ou nos projetos dos estagiários, nesse caso, respectivamente, 
os alunos, o professor supervisor, o professor observado e um professor “genérico”.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0404-6 • 2009 • 272 p. • 14x21 cm

CONSTRUÇÃO DA EXCELÊNCIA ESCOLAR, A 
Desempenho acadêmico de universitários oriundos de ensino supletivo

Ani Martins da Silva

A construção da excelência escolar: desempenho acadêmico de universitário oriundos de ensino 
supletivo constitui relevante contribuição aos estudos que se voltam aos processos de inclusão/
exclusão escolar no Brasil, na medida em que não se prende à mera constatação de que 
mantêm relação com a origem dos sujeitos, mas avança no sentido de identificar mecanismos 
sub-reptícios e quase inconscientes que os agentes sociais utilizam para alcançar posições 
sociais mais elevadas ou evitar possíveis desclassificações relacionadas à sua origem.

EDUC
ISBN 978-85-283-0406-0 • 2009 • 246 p. • 14x21 cm
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CUIDADO E A FORMAÇÃO MORAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL, O

Thereza Montenegro

A autora defende a inclusão de um programa de educação moral para profissionais que trabalham em 
creches. Considera a educação moral como parte necessária da formação para o cuidado infantil. Debate 
o conceito de “cuidado”, sua função no psiquismo humano e aplicação na formação de educadoras infantis.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0235-0 • 2001 • 182 p. • 16x23 cm

CULTURA ACÚSTICA E LETRAMENTO EM MOÇAMBIQUE
Em busca de fundamentos antropológicos para uma educação intercultural

José de Sousa Miguel Lopes

As questões de escolarização e de letramento que afetam o povo de Moçambique 
envolvem os decisivos problemas que a modernidade impôs aos povos da periferia do 
mundo ocidental e cristão; portanto, a nós brasileiros também. O autor nos incita a pensar 
que não há uma linha reta a unir a difusão da leitura e escrita em sociedades como a 
moçambicana e a partilha universal dos benefícios das culturas urbanas e tecnológicas.

EDUC
ISBN 85-283-0286-5 • 2004 • 672 p. • 16x23 cm

EDUCAÇÃO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Foco Vestibular: um experimento da diferença

Edélcio Ottaviani e Silvana Tótora (orgs.).

Este livro relata uma experiência inovadora, tanto do ponto de vista pedagógico quanto 
pastoral, de preparação, acesso e permanência na universidade de estudantes de escolar 
públicas provenientes das populações de pobres, negros, negras e indígenas. 

EDUC-Paulinas
ISBN 978-85-283-0397-1 • 2010 • 232 p. • 16x23 cm
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EDUCAÇÃO E MÍDIAS INTERATIVAS 
Formando professores

Marina Graziela Feldmann (org.)

Esta obra traz ao público o resultado de um programa elaborado e desenvolvido pela PUC-SP juntamente 
com a USP, Unesp e Secretaria do Estado da Educação. Este programa, inspirado em um projeto inovador 
de formação de professores primários, organizou ambientes de aprendizagem através de tecnologias 
inovadoras. Contemplando professores com atividades que combinam ações presenciais e a distância, 
o PEC (Programa de Educação Continuada) procura fornecer formação superior para os docentes 
inscritos, abrangendo áreas de gestão, informática e conteúdos específicos de diferentes disciplinas.

EDUC
ISBN 85-283-0354-3 • 2005 • 140 p. • 14x21 cm

EDUCAÇÃO ESPECIAL BRASILEIRA
Integração/segregação do aluno diferente

José Geraldo Silveira Bueno

Tendo como núcleo o conceito de excepcionalidade, esta obra permite não só o desvelamento dos 
determinantes sociais que levaram à construção histórica do conceito, mas também a compreensão 
de como, a partir de uma determinada visão de anormalidade, foi produzida uma teoria que 
conformou os caminhos assumidos pela educação especial na sociedade industrial moderna.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0050-1 • 2004 (2ª ed. revista) • 187 p. • 16x23 cm

EDUCAÇÃO ESPECIAL BRASILEIRA 
Questões conceituais e de atualidade

José Geraldo Silveira Bueno

O livro Educação especial brasileira: questões conceituais e de atualidade é integrado pela reedição parcial 
do livro Educação especial brasileira, de 1993, e por um conjunto de produções selecionadas dentre os 
vários e relevantes trabalhos publicados por José Geraldo Silveira Bueno nas duas últimas décadas. 
O balanço dessas duas últimas décadas mostra que, a despeito da edição de diversos instrumentos 
legais/políticos em nome de um novo momento, e a despeito do aumento significativo de matrículas 
de alunos “com necessidades especiais” na escola comum, pública, ainda são enormes os 
desafios. A formação do educador, de modo geral, e em particular do especialista, não tem 
conseguido responder à perspectiva de um trabalho articulado e efetivo de inclusão escolar.
Nesse contexto, a produção acadêmica crítica, consolidada em grupos e trajetórias de 
investigação, cumpre papel singular; e aí o livro do professor José Geraldo segue como uma 
referência nacional para a compreensão e análise das políticas educacionais brasileiras.

EDUC
ISBN 978-85-283-0430-5 • 2011 • 208 p. • 16x23 cm
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EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA 
Novas abordagens

Luiz Carlos de Campos, Ely Antonio Tadeu Dirani e Ana Lúcia Manrique (orgs.)

No relato de abordagens denominadas diferenciadas para ensino de engenharia, os autores desta 
coletânea discorrem sobre projetos interdisciplinares, adoção da metodologia aprendizagem baseada 
em problemas ou baseada em projetos, novos designs, inovação pedagógica e mudança. Expressam a 
tendência de buscar novas formas de ensinar e aprender por meio de metodologias ativas provenientes 
da aproximação entre teoria e prática presentes em redesenhos curriculares diferenciados.

EDUC
ISBN 978-85-283-0429-9 • 2011 • 280 p. • 16x23 cm

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Uma introdução

Carol Kolyniak Filho

A complexidade dos possíveis significados da educação física remete à necessidade de se considerar 
o processo histórico de sua constituição como área de conhecimento, em especial no Brasil, onde 
muitos professores debatem hoje seus rumos possíveis e desejáveis. Este livro explicita uma posição 
a respeito do que significa a educação física e de suas possibilidades na promoção de mudanças 
na forma de se compreender o homem, sua motricidade, a sociedade e o próprio conhecer.

EDUC
ISBN 978-85-283-0371-1 • 2008 (2ª ed.) • 126 p. • 11x18 cm

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Uma (nova) introdução

Silvia D. A. Machado (org.)

Transposição, contrato e situações didáticas; obstáculo epistemológico; dialética ferramenta-objeto; 
registros de representação; teoria dos campos conceituais; engenharia didática. Oito noções que 
introduzem o leitor, de modo inovador, ao discurso pedagógico da matemática, com o objetivo 
de ajudar a uma melhor compreensão dos problemas de ensino-aprendizagem na área.

EDUC
ISBN 978-85-283-0373-5 • 2008 (3ª ed. rev.) • 254 p. • 11x18 cm
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EDUCANDO PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 
Sugestões de atividades em educação ambiental

Maria Cornélia Mergulhão e Beatriz Nascimento Gomes Vasaki

Este livro relata a riqueza de experiências pioneiras em educação ambiental não-formal 
realizadas no Zoológico Municipal Quinzinho de Barros – o zôo de Sorocaba. Uma obra criativa 
e uma grande contribuição à metodologia de educação ambiental, é um recurso importante 
para qualquer um que queira criar um programa de educação ambiental na comunidade.

EDUC
ISBN 85-283-0145-1 • 2002 (2ª ed.) • 139 p. • 14x21 cm

ENSINO DE ALGORITMOS EM CURSOS DE COMPUTAÇÃO

Lisbete Madsen Barbosa

A busca de novas orientações no ensino de algoritmos a partir de uma análise de 
como alunos de Computação reagem às representações em linguagem natural 
e àquelas veiculadas através de pseudocódigos ou linguagens de programação. 
Descrição e desenvolvimento de algoritmos através de exemplos.

EDUC
ISBN 85-283-0236-9 • 2001 • 153 p. • 16x23 cm

ENSINO DE HISTÓRIA 
Revisão urgente

Conceição Cabrini, Helenice Ciampi, Maria do Pilar de Araújo Vieira, 
Maria do Rosário da Cunha Peixoto, Vavy Pacheco Borges

Dirigido a professores de História do ensino fundamental, este livro é um convite à reflexão sobre os 
processos de ensino e aprendizagem na área e sobre as concepções de História que aí vão incorporadas. 
Com base na experiência docente das autoras, há propostas e sugestões concretas, buscando recuperar 
o papel, o sentido e os objetivos do conhecimento histórico ensinado no primeiro e segundo graus.

EDUC
ISBN 85-283-0190-7 • 2013 • 164 p. • 14x21 cm
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ESCOLA E JUVENTUDE 
O aprender a aprender

Regina Magalhães de Souza

Em texto bastante provocador, apoiado em dados precisos, a autora faz, de um estudo sobre 
o ensino médio da escola pública brasileira, uma ampla reflexão sobre o papel da escola 
na sociedade contemporânea. Aborda temas muito atuais, como ética, crise da escola, 
comportamento juvenil, que estão na ordem do dia tanto na universidade como na mídia.

EDUC-Paulus-Fapesp
ISBN 85-283-0271-7 • 2003 • 271 p. • 16x23 cm

FORMAÇÃO DO PROFESSOR CENTRADA NA ESCOLA, A
Uma introdução

Moacyr da Silva

Com um texto fluente e agradável, o autor nos mostra que propostas de formação continuada de 
professores, apresentadas hoje como inovadoras, tiveram sua concretização no Brasil na década de 1960, 
na realização de vários projetos de renovação educacional. Faz do Ginásio Vocacional de Americana, do 
qual foi orientador pedagógico na década de 1960, seu objeto de estudo para discutir uma experiência 
de formação continuada na escola, dando voz a diversos profissionais envolvidos no projeto.

EDUC
ISBN 85-283-0222-9 • 2002 • 99 p. • 11x18 cm

GAROTAS TRICOLORES, DEUSAS FARDADAS
As normalistas em Feira de Santana – 1925 a 1945

Ione Celeste de Sousa

Pesquisa histórica sobre o cotidiano das normalistas em uma cidade no interior da 
Bahia. A implantação de uma escola normal para o letramento dos sertões. A condição 
feminina num ambiente tido como extensão do espaço doméstico e num Brasil em que 
as professoras primárias eram consideradas agentes do progresso da nação.

EDUC
ISBN 85-283-0263-6 • 2001 • 197 p. • 16x23 cm
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IDENTIDADE EM CONSTRUÇÃO
Investigando professores na prática da avaliação escolar

Amândia Maria de Borba

A construção da identidade do professor a partir da análise de práticas de avaliação no cotidiano da 
sala de aula e nas relações com os colegas. A autora trata do ensino fundamental, mas contribui para 
um debate mais amplo sobre as políticas públicas de avaliação nos diferentes níveis educacionais.

EDUC-Ed. da Univali
ISBN 85-283-0228-8 • 2001 • 232 p. • 16x23 cm

JOGANDO E APRENDENDO A JOGAR
Funcionamento cognitivo de crianças com história de insucesso escolar

Marilda Pierro de Oliveira Ribeiro

Neste trabalho, a autora recorre a um jogo e a um conjunto especial de procedimentos de 
intervenção e observação das condutas de crianças de segunda a terceira séries com queixas 
de aprendizagem. Além de seu imenso valor didático e clínico, a pesquisa é realizada em 
uma perspectiva científica, organizado em fase de pré-teste, intervenção e pós-teste.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0326-8 • 2005 • 200 p. • 16x23 cm

JOGO DO ALVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, O 
Um estudo de numeração

Maria Silvia Brumatti Sentelhas

Relato de pesquisa de campo que analisa a produção de alunos de classes de educação infantil 
quanto às condições de apropriação do significado de números com dois algarismos e do valor 
posicional de sua escrita. A obra oferece contribuições tanto para formação de professores 
quanto para uso em salas de aula de pré-escola e de primeiro ano do ensino fundamental.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0316-0 • 2004 • 129 p. • 16x23 cm
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MOTRICIDADE
Um novo olhar sobre o movimento humano

Carol Kolyniak Filho e Ricardo Augusto Haltenhoff Melani

Este livro não é um manual de orientações a respeito da Educação Física ou uma descrição 
de técnicas relacionadas às práticas educacionais que envolvem o corpo e a conduta motora. 
Seu objetivo é suscitar um novo olhar para um velho conhecido: o movimento humano.

EDUC
ISBN 85-283-0338-1 • 2006 • 95 p. • 20x24 cm

OLHOS QUE PINTAM
A leitura da imagem e o ensino da arte

Anamelia Bueno Buoro

Livro inspirado na visão semiótica sobre a prática do ensino de arte no contexto da 
escola formal desde o nível fundamental até o médio. Discute a leitura da imagem 
no cotidiano da sala de aula e seu papel na formação do educador de arte. Inclui 
exemplos dos procedimentos de análise semiótica de cinco obras de arte.

EDUC-Cortez-Fapesp-Comped/Inep
ISBN 85-283-0256-3 • 2002 • 252 p. • 16x23 cm

PARA UMA VISÃO REFLEXIVA DA VIOLÊNCIA 
Guia temático da videoteca da PUC-SP

Ana Salles Mariano e Samir Curi Meserani (coords.)

Precioso guia de informações audiovisuais sobre o tema da violência. Resulta de um projeto 
voltado à produção de guias que facilitem, sobretudo àqueles que precisam de materiais para 
a preparação de aulas, o acesso e a localização de entrevistas, documentários, palestras, 
reproduções de fotos jornalísticas e outras referências sobre temas específicos.

EDUC
ISBN 85-283-0242-3 • 2001 • 157 p. • 21x24 cm
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PRÁTICA DE LINGUAGEM EM SALA DE AULA, A 
Praticando os PCNs

Roxane Rojo (org.)

Discussão dos Parâmetros Curriculares Nacionais do MEC para o ensino de Língua Portuguesa no nível 
fundamental, no que se refere à formação de professores e à elaboração de currículos, programas e 
projetos. Voltado especialmente para as práticas de leitura e redação em sala de aula, o livro busca traduzir 
e reinterpretar os parâmetros gerais em um terreno mais específico – o das práticas pedagógicas.

EDUC-Mercado de Letras-Comped/Inep
ISBN 85-283-0237-7 • 2001 • 247 p. • 16x23 cm

(PRÉ)-ESCOLA, CIDADE E FAMÍLIAS 
Comunidades de sentido (1980-1999)

Julice Dias

Um dos grandes desafios dos estudos e das pesquisas na área das ciências humanas vem sendo 
a abordagem dos focos de maneira relacional. A proposta teórica de compreensão das realidades 
existe há tempos, porém sua efetivação é cercada de dificuldades. E Julice Dias apresenta ao leitor um 
desses raros trabalhos no Brasil. Portanto, o que o leitor tem em mãos é um material rico, que permite 
compreender facetas da educação brasileira, embora possa ser representativo das tramas da sociedade 
na sua relação com a escola em outros países com as mesmas características classificatórias. Sinto-me 
extremamente honrada em poder apresentá-lo ao público, que terá, sem dúvida, muito a aprender.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0345-2 • 2010 • 288 p. • 14x21 cm

PROPOSTA PEDAGÓGICA LABOR

Margarida M. P. Gioielli, Sílvia Pompéia e Daniella Michel

Caixa com 7 fascículos e folheto com “Sugestões para um estudo orientado dos fascículos”
Fascículo 1 – Relação escola-comunidade
Fascículo 2 – Teoria e prática
Fascículo 3 – Pequeno projeto didático
Fascículo 4 – A escola no mundo moderno
Fascículo 5 – Atividades da vida diária
Fascículo 6 – Avaliação
Fascículo 7 – Autoestima

Resultado de proposta pedagógica testada já em escola pública em diversas regiões do 
país, este conjunto de sete fascículos é dirigido a professores de educação básica.
Cada fascículo, em linguagem direta e bastante ilustrado, trata de aspecto 
selecionado entre os mais significativos na relação do professor com o aluno, 
a escola, a comunidade, mas, também, com o conhecimento.

EDUC-Labor-Comped/Inep
ISBN 85-283-0244-X • 2001 • 20x24 cm
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PSICOLOGIA & EDUCAÇÃO 
Revendo contribuições

Abigail Mahoney, Angel Pino, Laurinda Ramalho de Almeida, 
Maria Aparecida Morgado, Maria Lúcia Faria Moro e Sergio Vasconcelos de Luna

Originalmente artigos de revista (Psicologia da Educação, nº7/8, São Paulo, Educ, 1999), 
um conjunto de seis revisões de 30 anos de contribuição da Psicologia à Educação recebeu 
indicação para ser usado como livro-texto na área de formação inicial e continuada de 
professores. Isto levou a Educ a publicá-lo também como livro, em vez de proceder a tiragens 
adicionais do fascículo. Como novidade em livros para a área, o fato de cada autor responder 
pela abordagem na qual é especialista: Wallon, Vigotski, Rogers, Freud, Piaget e Skinner.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0193-1 • 2003 • 179 p. • 14x21 cm

SER PROFESSOR NO TEMPO DO ENVELHECIMENTO. 
Professoralidade em cena

Rita de Cássia M. T. Stano

A obra examina o possível vínculo entre envelhecimento e exercício profissional, no caso, o magistério. 
Para isso, a autora recolheu narrativas de professoras e professores aposentados, percorrendo os 
meandros de suas lembranças para rastrear a trajetória da formação da identidade social e profissional. 
Assim, pode-se acompanhar como vem sendo gestada a velhice desses sujeitos – suas motivações, 
sucessos, frustrações, enfim, suas vidas. Ao retratar a trajetória desses docentes, Rita de Cássia 
Stano aponta que a realização profissional pode garantir um processo singular de envelhecimento.

EDUC
ISBN 85-283-0303-9 • 2005 • 248 p. • 14x21 cm

TERRITÓRIO DAS ARTES

Maria Rosa Duarte de Oliveira, Naira Neide Ciotti, 
Sandra de Camargo Rosa Mraz e Vera Cecília Achatkin (orgs.)

Território das Artes se trata de uma concepção de ensino de arte que a percebe enquanto 
área de conhecimento que possibilita ao indivíduo uma forma singular de relação 
com o mundo, pressupondo o desenvolvimento de múltiplas competências.

EDUC
ISBN 85-283-0331-4 • 2006 • 166 p. • 20x24 cm


