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AGAMBEN, GLISSANT, ZUMTHOR 
Voz. Pensamento. Linguagem 

Maria Rosa Duarte de Oliveira e Maria José Palo (orgs.) 

Agamben, Glissant, Zumthor: Voz. Pensamento. Linguagem ressoa, em seu interior, as vozes que 
emanam desses três pensadores, unidos em torno de um mesmo desafio: o lugar-não lugar de 
um pensamento que deve enfrentar o abismo do sentido. Cada um dos artigos reunidos neste 
livro – que é a concretização de um trabalho dedicado à investigação do fenômeno literário em 
suas interfaces de narratividade – tem por princípio evidenciar a reflexão desencadeada por um 
ou outro conceito das obras de Giorgio Agamben, Édouard Glissant ou Paul Zumthor, fazendo 
deles um nó górdio que atuasse, simultaneamente, em duas direções: para dentro, como 
princípio unificador, e para fora, disseminando-se em outras derivações conceituais, geradas pelo 
confronto com formas poéticas, em prosa e/ou verso, trazidas para o campo de reflexão.

EDUC 
ISBN 978-85-283-0458-9 • 2013 • 252 p. • 16x23 cm

AMOR NA CANÇÃO, O 
Uma leitura semiótico-psicanalítica 

Deise Mirian Rossi 

Um belo e denso entremeio da psicanálise com a música – som, voz, sentido e aquilo que escama 
irremediavelmente ao sentido – é o que o leitor encontrará neste livro, no andamento preciso de uma autora 
que toma as rédeas do discurso com destreza teórica, sensibilidade à flor da pele e beleza nas palavras.

EDUC-Casa do Psicólogo
ISBN 85-283-0295-4 • 2003 • 151 p. • 14x21 cm

A APRIORIDADE E A SUBJETIVIDADE DE ESPAÇO E TEMPO  
NA “ESTÉTICA TRANSCENDENTAL”

Marco Antonio Chabbouh Junior

A discussão acerca de espaço e tempo em Kant é antiga e encontra lugar em textos de importantes figuras 
da história da filosofia, bem como em grandes comentários à obra kantiana. Por essa razão, o trabalho 
que aqui se apresenta encontra um grande desafio que, não obstante, enfrenta com êxito. O primeiro 
grande trunfo de A aprioridade e a subjetividade de espaço e tempo na “Estética Transcendental” é o de 
possuir uma estrutura clara. Logo nas primeiras páginas é possível perceber qual é o preciso ponto da 
discussão, qual o caminho argumentativo pretendido pelo autor e qual a conclusão a que ele pretende 
chegar. Além do mais, a escolha de se focar em comentários relevantes como os de Norman Kemp Smith, 
Herbert James Paton e Patricia Kitcher faz com que o trabalho ganhe muito em lucidez e em profundidade.

EDUC
ISBN 978-85-283-0469-5 • 2014 • 180 p. • 11X18 cm
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ARTE: HISTÓRIA, CRÍTICA E CURADORIA

Elaine Caramella, Priscila Arantes e Sonia Régis (org.)

Os artigos deste livro, fruto do Simpósio Internacional Outras utopias da arte contemporânea: política, 
memória e experiência estética, realizado na PUC-SP em parceria com a Bienal de São Paulo, estão 
agrupados em três eixos temáticos que, se por um lado, dialogam com as mesas do Simpósio, por outro, 
abrigam preocupações que brotaram diretamente dos articulistas convidados: “Arte, crítica e processos 
de legitimação”, “Curadoria e Arte Contemporânea” e “Experiência estética, tempo e o efêmero na 
arte”. Dessa forma, a presente coletânea não só oferece a possibilidade de acesso e conhecimento 
a todos os interessados nos campos interdisciplinares entre arte, história, crítica e curadoria, mas 
também uma experiência gratificante àqueles que tiverem a oportunidade de percorrer suas páginas.

EDUC
ISBN 978-85-283-0460-2 • 2014 • 176 p. • 16x23 cm

ASPECTOS DA ARTE CONTEMPORÂNEA

Sônia Campaner Miguel Ferrari (org.)

Os textos que compõem esta coletânea tratam, cada um a seu modo, de momentos distintos 
da produção artística nacional e/ou internacional; discutem a posição da arte no cenário das 
bienais, galerias e museus; e posicionam-se diante das possibilidades críticas da arte nos 
dias de hoje. Ao final, um deles contempla a proposta schilleriana da educação estética.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0467-1 • 2014 • 120 p. • 16x23 cm

ASPECTOS SAGRADOS DO MITO E DO LÓGOS 
Poesia hesiódica e filosofia de Empédocles

Ivanete Pereira

Muito embora à modernidade seja vedada a vivência originária do sagrado como fundamento para 
um modo específico de conhecer, podemos, como herdeiros dos povos que a experimentaram, ao 
menos examinar aquilo que nos foi legado e, quer pela diferença, quer pela semelhança, aprender 
algo a respeito. Esperamos, com isso, adquirir a capacidade de ver com mais nitidez nosso próprio 
lugar no cosmos, o espaço que talvez seja o mesmo um dia ocupado pelos povos d’outrora...

EDUC
ISBN 85-283-0330-6 • 2006 • 176 p. • 14x21 cm
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ATIVIDADE DE LINGUAGEM, TEXTOS E DISCURSOS  
Por um interacionismo sociodiscursivo

Jean-Paul Bronckart  
Anna Rachel Machado e Péricles Cunha (trads.) 

No quadro teórico do interacionismo social, o autor delineia os caminhos para um interacionismo 
sociodiscursivo a partir da análise de 120 exemplos de textos autênticos. Os textos são apresentados 
como produções sociais no âmbito de uma linguagem entendida como atividade entre sujeitos.

EDUC
ISBN 85-283-0181-8 • 2012 (2ª ed.) • 353 p. • 16x23 cm

BRASIL PERIFERIA(S) 
A comunicação insurgente do hip-hop 

Andréia Moassab

O hip-hop é uma máquina de guerra, no sentido de Deleuze, ou seja, campo em que milhares de 
singularidades constroem resistências (batalha simbólica) aos programas dominantes enunciados 
pelas máquinas comunicacionais dos dispositivos mediáticos. Em Brasil Periferia(s): a comunicação 
insurgente do hip-hop, as periferias do hip-hop não são as mesmas ditas no singular dos textos midiáticos 
hegemônicos. Para Andréia Moassab o que importa é marcar que tais movimentos não se pautam 
somente pela busca do dinheiro, do lucro, nem pelo princípio do desempenho que guia as ações das 
classes média e alta, dentro da busca de sucesso no capitalismo global guiado pela superprodução 
semiótica. Nesse sentido, o hip-hop é forma de vida, de conhecimentos, de resistências, forma 
criativa de novos mundos, pois não basta resistir e se contrapor ao mundo econômico hegemônico, 
sendo necessário criar mundos alternativos para se viver e inaugurar novas posições de sujeitos.

Finalista no concurso ao Prêmio Jabuti 2013

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0438-1 • 2011 • 338 p. • 16x23 cm

BREVIDADES: CRÔNICAS DE LYCIDIO PAES 

Regma Maria dos Santos (org.) 

Coletânea de crônicas do jornalista mineiro Lycidio Paes. Escritas entre as décadas de 1920 e 1970, 
retratam não só aspectos de sua trajetória pessoal, mas também especificidades da crônica como gênero 
no diálogo de uma imprensa interiorana com fatos do cotidiano regional, nacional e até internacional.

EDUC-Oficina do Livro Rubens Borba de Moraes
ISBN 85-283-0255-5 • 2002 • 229 p. • 13x18 cm
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CARTAS ESCRITAS DA MONTANHA

Jean-Jacques Rousseau 
Maria Constança Peres Pissarra e Maria das Graças de Souza (trad. e notas)

A candente indignação de Rousseau às condenações que sofreram suas duas obras fundamentais.  
O contrato social e Emílio, evocou a produção de Cartas escritas da montanha. Mais do que 
uma réplica em formato epistolar, este trabalho em que o filósofo genebrino discute as teses 
básicas, religiosas e políticas de seus escritos anteriores e lhe dá a oportunidade de refletir 
as instituições de sua cidade de origem. Traduzido pela primeira vez em língua portuguesa, 
Cartas escritas da montanha constitui momento alto da produção rousseauniana madura. 

EDUC-Editora da Unesp
ISBN 85-283-0351-9 • 2006 • 450 p. • 14x21 cm

CASTRO ALVES  
Imagens fragmentadas de um mito

Edilene Matos 

Releitura de Castro Alves na contramão do Romantismo, demonstrando que o poeta, em 
sua luta contra a escravidão e contra a mordaça imposta pelo poder no Brasil, encarnou a 
voz do povo de seu tempo. A sonoridade de sua poesia, de fácil memorização, a oratória 
inflamada e os versos declamados em público como manifestos contribuíram para formar o 
imaginário popular a partir do que a autora chama de uma “estética da performance”.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0212-1 • 2001 • 219 p. • 16x23 cm

CIDADE E ESPETÁCULO 
A cena teatral luso-brasileira contemporânea

Carlos Fortuna, Lucia M. M. Bógus, Maria Amélia Jundurian Corá e José Simões de Almeida Junior (orgs.)

Os textos que compõem este livro são apenas pré-textos que convidam a refletir sobre a cidade como eterna 
representação. Sabemo-lo bem, tal cidade-representação corresponde ao clássico theatron: aquilo que 
tem de ser visto. Nunca foram outra coisa, as cidades. Umas vezes no seu todo, outras vezes no detalhe 
dos seus recantos de vida e arquitetura, a cidade é aquilo que merece ser visto. Assim, a cena urbana 
mistura-se, justapõe-se e confunde-se com a cena teatral. Desdramatiza-se a cidade desse modo, num ato 
que se desdobra em contínua fabricação de neoteatralidade. A cidade neoteatralizada é a cidade que se 
descobre e revela e se torna natural a cada momento. Pela mão do teatro, mas pelas suas próprias mãos 
também. Mostra as disparidades e as caóticas misturas de sentidos de que é feita. Admiração e repulsa, 
desdém e melancolia. O drama sempre renovado da urbanidade é o theatrum mundi, o palco único, dos 
nossos dias. Tão brutal naquilo que revela como naquilo que esconde. Luzes, por favor! Nada pode ficar 
encoberto. Tudo tem de ser revelado, e a cidade tornada mais consciente de si. Mais autorreflexiva. 
O teatro da cidade é política e culturalmente capacitante. Amplia e reforça a condição dos 
sujeitos-atores. Não pode haver cidade sem teatro. Na verdade, toda a cidade é teatro. 

EDUC-CES-Observatório das Metrópoles
ISBN 978-85-283-0443-5 • 2013 • 328 p. • 16x23 cm
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COMUNICAÇÃO, NARRATIVAS E CULTURAS URBANAS

Silvia Helena Simões Borelli e Ricardo Ferreira Freitas (orgs.)

Percorrer títulos, nomes e temas desta coletânea permite-nos divisar belos passeios pela complexidade 
das culturas urbanas em ruas e avenidas que abriram Silvia Borelli e Ricardo Ferreira Freitas na 
organização e desenvolvimento das atividades acadêmicas do Núcleo de Pesquisa Comunicação 
e Culturas Urbanas, da Intercom. Formado em 2005, época em que tivemos o privilégio de estar 
na diretoria executiva da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação – 
Intercom –, respectivamente, como presidente e diretor científico, este Núcleo se tornou um dos 
mais produtivos e dinâmicos, expressando a interdisciplinaridade da Comunicação, assim como da 
própria entidade que congrega seus pesquisadores. A coletânea, que em boa hora se apresenta 
ao leitor e à comunidade científica, vem ainda enriquecida com textos dos consagrados cientistas 
sociais Edgar Morin e Edgard de Assis Carvalho, o que contribui para tornar mais ainda instigante 
a leitura do volume. Os trabalhos selecionados por Borelli e Freitas dão a dimensão de seriedade, 
diversidade e complexidade dos estudos apresentados no Núcleo. O leitor, especializado ou não, 
sairá enriquecido após esse passeio, compreendendo melhor as perdas e ganhos, as transformações 
e novas perspectivas das culturas urbanas e das práticas comunicacionais contemporâneas. 

EDUC-UERJ
ISBN 978-85-283-0398-8 • 2009 • 294 p. • 16x23 cm

CONTANDO HISTÓRIAS – FAZENDO HISTÓRIAS 
Experiências com os poetas cordelistas do Cariri 

João Bosco Alves de Sousa

Tecendo um texto interativo, na forma de “peleja”, o autor deste livro permite uma triangulação – 
texto, autor, leitor –, ao analisar as questões ideológicas envolvidas na produção das narrativas 
dos cordelistas nordestinos. Além disso, demonstra a inserção desses sujeitos, desses 
poetas, que se articulam segundo uma determinada formação discursiva ou ideológica.
Neste estudo agradabilíssimo de se ler, não é difícil perceber a inquietação do autor, ao percorrer 
a região de Cariri, entrevistando violeiros, xilógrafos e vendedores, na tentativa de desvendar 
o cordel ou de desembaraçar o cordão/barbante, sem mascarar as mudanças pelas quais a 
cidade vem passando, sem discutir a importância da ressignificação da mulher no contexto 
dos cordelistas mauditos, sem abordar a ação dos poetas e sua produção, enquanto discurso 
político veiculador de propostas e conceitos ligados a causas e movimentos sociais. 

EDUC
ISBN 85-283-0349-7 • 2007 • 208 p. • 14x21 cm

CONVOCAÇÕES BIOPOLÍTICAS DOS DISPOSITIVOS COMUNICACIONAIS

José Luiz Aidar Prado

Os dispositivos comunicacionais oferecem uma multiplicidade de convocações e de receitas para 
guiar os usuários no mundo do consumo, cujo combustível não é somente mercadoria em sua 
materialidade, mas a própria vida. Esses programas biopolíticos dos dispositivos comunicacionais 
tomam as potências da vida como capital cultural para promoção dos eus que buscam gozo. Os 
agentes convocadores indicam, para os consumidores, modos para conseguir o a-mais rumo ao 
sucesso nesse mundo dito “flexível”. Colocam-se como especialistas que sabem como cada um pode 
bombar a própria vida. É em tal perspectiva que este livro nos propõe pensar uma política que enfrente 
a economia culturalista que provoca e convoca o sensível dos corpos, a partir da discussão dos 
contratos comunicacionais da mídia semanal, das revistas femininas, do cinema e de reality shows.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0455-8 • 2013 • 196 p. • 16x23 cm
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CONVIVENDO COM GUIMARÃES ROSA 
Grande sertão: veredas

Beatriz Berrini (org.)

Caixa com 11 fascículos, além de um fascículo de apresentação da organizadora.
Esta coletânea relata a história de múltiplos encontros e convivências com Grande sertão: veredas. 
Reúne artigos reveladores das paixões e dos pensamentos de jovens autores, mestrandos do 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC-SP, sobre essa 
obra de Guimarães Rosa, que tanto interesse despertou entre críticos e historiadores da literatura, 
incapazes de permanecer calados diante de um dos mais apaixonantes romances brasileiros.

EDUC
ISBN 85-283-0317-9 • 2004 • 236 p. • 12x18 cm

CORPO ABERTO 
Cunningham, dança e novas tecnologias

Ivani Santana 

A autora analisa as transformações por que passou o corpo em face da tecnologia. Elege como sua 
referência condutora Merce Cunningham, um dos mais importantes coreógrafos de toda a história 
da dança, que, aos 83 anos, entusiasma-se com o computador como instrumento de criação. 

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0251-7 • 2002 • 220 p. • 17x24 cm

COZINHEIRO, O LADRÃO, SUA MULHER E O AMANTE, O 
Peter Greenaway e os caminhos da fábula neobarroca

Marcelo Carrard Araujo 

Além de apresentar um panorama das críticas à obra de Greenaway, especialmente aquelas 
referentes a O cozinheiro, o ladrão, sua mulher e o amante, o autor dedica-se a uma análise 
do filme, com enfoque interdisciplinar, decompondo a narrativa como fábula neobarroca 
em sete atos de encenação, em que a fábula se constrói também como um drama barroco: 
a “traição” da mulher, a vingança do tirano e sua punição, como vilão da história.

EDUC
ISBN 85-283-0294-6 • 2003 • 143 p. • 16x23 cm



Filosofia, Comunicação, Letras e Artes

 
40 anos – 1974-2014

71

CRIADOR DE MITOS, O 
Imaginário e educação em Fernando Pessoa 

Rogério de Almeida

Que a leitura das pessoas aqui trazidas pela criação imortal de um Fernando ressoe em cada  
pessoa leitora e em todas as pessoas do leitor, pelas mãos carinhosas de um pensar navegante,  
à deriva trágica e sedutora do abrir-se ao imprevisto da existência, na almeida das embarcações.

EDUC
ISBN 978-85-283-0434-3 • 2011 • 234 p. • 16x23 cm

CRÍTICA GENÉTICA  
Fundamentos dos estudos genéticos sobre o processo de criação artística

Cecilia Almeida Salles

A crítica genética, ou a genética textual, como preferem alguns, é uma ciência de vinte anos. 
A apresentação dos primeiros passos dessa ciência, seu desenvolvimento e aplicação são os 
objetivos desta obra. A autora, uma das principais estudiosas brasileiras sobre o tema, parte 
das teorias semióticas formuladas por Charles S. Peirce para mostrar de que maneira se dá a 
evolução do processo de criação artística, com base no estudo dos manuscritos literários.

EDUC
ISBN 978-85-283-0372-8 • 2008 (3ª ed. rev.) • 140 p. • 11x18 cm

DO CANTO E DO SILÊNCIO DAS SEREIAS 
Um ensaio à luz da teoria da narração de Walter Benjamin 

Luís Inácio Oliveira

O livro que o leitor tem em suas mãos encontrará certamente uma boa acolhida entre aqueles que se 
interessam pelo pensamento de Benjamin e pelas fecundas relações entre filosofia e literatura tão caras a 
este pensador-narrador. Mas também será largamente apreciado por aqueles que, simplesmente, gostariam 
de ouvir as vozes e os silêncios inaudíveis no presente, em meio ao estrépito que os rodeia. Que a frase 
extraída do Zaratustra nos sirva aqui, embora deslocada, de convite epigráfico: “O mundo não gira em 
torno dos inventores de novos ruídos: gira em torno dos inventores de novos valores: gira inaudivelmente”.

EDUC
ISBN 978-85-283-0368-1 • 2008 • 368 p. • 17x24 cm
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EÇA & MACHADO

Beatriz Berrini (org.)

O livro é resultado do I Simpósio Internacional Eça & Machado, realizado em 2003 pela PUC-SP 
e Unicamp. A aproximação entre esses dois grandes ficcionistas da língua portuguesa teve início 
quando Eça de Queiroz publicou seus primeiros romances, sobre os quais Machado de Assis redigiu 
uma crítica. A partir desse acontecimento, o autor português tenta aproximar-se do romancista 
brasileiro. O simpósio celebrou os dois autores em conjunto, e também abriu espaço para análises 
de temas menos trabalhados de Eça de Queiroz e Machado de Assis: os textos jornalísticos, 
crônicas, ficção face à história, a batalha do Realismo, entre outros. Também fez parte deste evento 
uma homenagem ao Prof. Antonio Candido, cujas palavras compõem a Apresentação do livro.

EDUC-Fundação Calouste Gulbenkian
ISBN 85-283-0321-7 • 2005 • 302 p. • 16x23 cm

EDIFÍCIO MASTER 
Um estudo sobre face em entrevistas de cinema documentário

Maria Estela Maiello Modena

Para desenvolver sua pesquisa, Maria Estela Maiello Modena escolheu entrevistas do filme Edifício Master, 
dirigido por um dos grandes cineastas brasileiros, especialista em documentários, Eduardo Coutinho. 
Essa análise que confronta pessoas reais com personagens de uma entrevista de cinema será 
útil, sem dúvida, para estudar-se o problema das faces, igualmente, em textos literários, o que 
amplia o interesse deste estudo que deve ser visto como uma abertura em direção a uma pesquisa 
original no contexto da bibliografia linguística universitária brasileira da área, investindo em campos 
novos, que se afastam do habitual contexto do ensino, da maioria das pesquisas da área. 

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0454-1 • 2013 • 206 p. • 16x23 cm

EM BUSCA DE UMA TEORIA DO SENTIDO 
Windelband, Rickert, Husserl, Lask e Heidegger

José Resende

Se o conhecimento se constituía como um dos principais problemas da filosofia moderna, a partir da 
virada do século XX, o sentido passa a ocupar esse lugar, colocando-se como uma das preocupações 
centrais da filosofia contemporânea. Neste livro, essa problematização do sentido é investigada a partir da 
interlocução entre a filosofia dos valores de Windelband, Rickert e Lask com a fenomenologia de Husserl.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0435-0 • 2013 • 244 p. • 16x23 cm
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ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Reflexão e ação 

Anna Maria Marques Cintra (org.)

Num esforço conjunto, o Grupo de Pesquisa Estudos de Linguagem para o Ensino de Português 
focaliza problemas vários que teimam em continuar presentes em nossa sociedade, por conta de um 
ensino que se mostra carente em vários níveis. Na escola básica, salvo algumas exceções, apesar 
de grande volume de literatura linguística, prevalece a prática de ensinar conteúdos à revelia das 
carências e necessidades dos alunos. Com a ilusão de estar ensinando normalmente, o professor 
reúne informações que o aluno recebe como se estivesse numa tecelagem fabricando um feltro, 
sem trama. Reúne dados e os prensa desordenadamente, sem que se efetive a construção do 
conhecimento. O Grupo de Pesquisa, instalado em 2001, volta-se para a leitura, a produção de 
textos e o ensino de Português, e é nessa direção que se organiza este livro, que reúne trabalhos 
resultantes de pesquisas de participantes do Grupo, além da transcrição de palestra do Prof. Dr. João 
Wanderley Geraldi, que nos deu a honra de participar do segundo Seminário de Agenda do Grupo.

EDUC
ISBN 978-85-283-0388-9 • 2008 • 144 p. • 16x23 cm

ESCULPIR EM ARGILA  
Albert Camus – uma estética da existência

Gabriel Ferreira da Silva

A imagem do “esculpir em Argila” como modo de enfrentamento do absurdo, usada por 
Camus, serve de motto para Gabriel Ferreira da Silva apontar a resposta de Camus ao niilismo 
do absurdo e de sua falsa solução, o suicídio, tal como é abordado em O Mito de Sísifo. 
A passagem do “mito” à “revolta” de O Homem Revoltado indica a rota de sua ética da 
paixão. Esse ato estético de “esculpir”, numa matéria finita e frágil, o sentido possível 
(estabelecendo a estética no coração da vida ética) enlaça “paixão” e uma certa concepção 
de natureza humana, concepção esta que se constitui como um ato do cuidado com a 
“paixão”. O cuidado estético com a agonia da busca de sentido é, em Camus, um valor, valor 
último e possível para um homem que arrasta, ao longo da vida, seu cadáver nas costas. 
Enfrentamos esse cadáver “afirmando nossa revolta” contra o silêncio do mundo.

EDUC
ISBN 978-85-283-0465-7 • 2014 • 142 p. • 16x23 cm

ESCUTA, A ESPERA E O SILÊNCIO, A 
A “indigência da Modernidade” em Heidegger e Rilke

Mathias de Abreu Lima Filho

Em A Escuta, a Espera e o Silêncio – A “indigência da Modernidade” em Heidegger e Rilke, o pensador 
e o poeta, diversos nos paradoxos de suas vidas, de seus temas e de suas linguagens, encontram-se. 
Este livro, nascido de uma delicada meditação sobre Rilke e um cuidadoso estudo sobre Heidegger, 
é um lugar de encontro. Porém, menos (ou mais?) que um lugar, melhor seria dizer que ele rastreia 
pistas para o encontro e indica passos para segui-las. Isso está sinalizado em pelo menos dois traços 
de estilo. Primeiro, o uso frequente de certas expressões e imagens que marcam o escrito como 
indícios de suas pretensões: itinerário, percurso, estrada, caminho, vestígios, pegadas, trilhas, ponte...; 
segundo, a escolha de citações que simplesmente colocam em paralelo passagens de Heidegger 
e de Rilke, sem adicionar explicações nem demonstrações, apenas sugerindo ao leitor que, na 
dessemelhança entre “a língua literária e a língua filosófica”, desvende as semelhanças de sentido.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0356-8 • 2011 • 136 p. • 16x23 cm



Filosofia, Comunicação, Letras e Artes

 
40 anos – 1974-2014

74

ESCUTA DE CLARICE LISPECTOR, À 
Entre o biográfico e o literário: uma ficção possível 

Dany Al-Behy Kanaan 

O autor cria uma alternativa muito original para o dilema entre a necessidade de ir ao encontro 
da dimensão “autobiográfica” na ficção da autora e o risco de juntar em pseudoexplicações 
o texto ficcional e os acontecimentos da vida. Encontrou nos textos sagrados do Antigo e do 
Novo Testamentos uma plataforma de ressonância ecoante, em que as notas e harmonias 
da vida e da escrita se entrelaçam na produção de um novo texto: o texto do leitor. 

EDUC-Limiar
ISBN 85-283-0291-1 • 2003 • 177 p. • 14x21 cm

ESP IN BRAZIL 
25 years of evolution and reflection

M. A. A. Celani, A. T. Deyes, J. L. Holmes e M. R. Scott

Este livro olha retrospectivamente para o período 1980-1989 e reflete sobre o que 
caracteriza o projeto nacional brasileiro, tentando entender qual é o legado do projeto 
para o desenvolvimento do ensino de ESP e da língua inglesa em geral.

EDUC-Mercado de Letras
ISBN 85-283-0329-2 • 2005 • 416 p. • 16x23 cm

ESTÉTICA ENTRE SABERES ANTIGOS E MODERNOS NA NUOVA SCIENZA 
DE GIAMBATTISTA VICO, A

José Expedito Passos Lima

Com altura intelectual notável, densidade teórica exemplar, fundado em atualíssima pesquisa bibliográfica, 
José Expedito Passos Lima estuda, no detalhe, o pensamento do filósofo italiano Giambattista Vico, em 
A Estética entre os saberes antigos e modernos na Nuova Scienza, de Giambattista Vico. No fluxo da fina 
reflexão, elaborada e exposta com clareza e síntese ao longo de todo o livro, cuida de não dissociar 
a Estética da complexa concepção de nuova scienza, contida na obra máxima, Nuova Scienza, e, no 
mesmo passo, sem deixar de traçar os elos da discussão acerca desse plano da Filosofia em textos 
menos conhecidos do napolitano. Mas, ao adentrar com maestria o intrincado pensamento viquiano, 
analisa as interpretações herdadas de Benedetto Croce e de pesquisadores contemporâneos, de alguma 
forma ainda alinhados pelo filósofo do espírito, como Battistini, Patella, Amoroso. O resultado é o ato de 
dimensionar na medida correta o lugar da Estética na obra viquiana, nem como disciplina autônoma, 
nem como interesse central dessa verdadeira enciclopédia moderna, construída sob o arco da cultura 
barroca e da matematização da ciência da natureza, em curso desde o lançamento da filosofia de 
Descartes, e de par com as vicissitudes da vida civil apresentadas pelo cotidiano da cidade de Nápoles.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0437-4 • 2012 • 542 p. • 16x23 cm
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ESTÉTICAS TECNOLÓGICAS 
Novos modos de sentir

Lucia Santaella e Priscila Arantes (orgs.)

Em junho de 2006, o congresso internacional com o título Estéticas tecnológicas –  
arte-ciência, computadores vestíveis, games, realizado na Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, deu ocasião para que muitos dentre os maiores artistas e especialistas em 
cultura e arte digital no Brasil apresentassem seus trabalhos, colocando em discussão o que  
podemos, sem erro, qualificar como a linha de frente das pesquisas e produções artísticas 
no campo das estéticas tecnológicas que estão sendo realizadas no momento no país.
Este livro, editado pelas organizadoras do evento, que assinam esta apresentação, busca 
agora trazer a público os resultados desse encontro. Embora nem todos os participantes 
tenham submetido seus trabalhos para publicação, os que o fizeram atualizaram seus 
textos, de modo que o leitor encontrará, nas contribuições deste volume, a informação 
mais recente em arte, mídias e linguagens digitais de autoria nacional.

EDUC
ISBN 978-85-283-0374-2 • 2008 • 518 p. • 16x23 cm

ÉTICA E LIBERDADE EM MICHEL FOUCAULT 
Uma leitura de Kant

Celso Kraemer

As metas de Ética e liberdade em Michel Foucault: uma leitura de Kant estão, desde logo, enunciadas 
direta e didaticamente: identificar a presença e o significado do pensamento de Kant nos escritos 
de Foucault; explicitar as noções de ética e de liberdade no pensamento de Foucault; encontrar 
articulações possíveis entre as duas primeiras metas, isto é, relacionar temas kantianos lidos por 
Foucault com ideias foucaultianas sobre ética e liberdade. Este livro confere uma nova dimensão 
aos eixos das questões foucaultianas. Faz ver que, com a chegada do momento ético na trajetória 
de Foucault, é possível olhar a consagrada dupla “verdade e poder” pela alternativa de outra dupla: 
“verdade e liberdade”. Desse ângulo, pode-se então dizer que, além de denunciar a adesão à verdade 
normalizadora, o que agora mais importa é o risco do inconformismo que abre espaço para a margem, 
o fora, o outro. O que agora mais importa não é cindir, mas reunir verdade e liberdade, conhecimento 
e ética. Numa palavra, não é a verdade o que agora mais importa, mas a coragem da verdade. 

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0422-0 • 2011 • 340 p. • 16x23 cm

FILOSOFIA 
Memória, educação, cultura

Antonio José Romera Valverde, Dalva Aparecida Garcia e Márcio Alves da Fonseca (orgs.)

Neste livro se encontram reunidos textos de conferencistas convidados para evento acadêmico realizado 
em 2009 – por ocasião das comemorações dos 100 anos do curso de Filosofia da PUC-SP –  e também 
textos de professores pesquisadores do Departamento de Filosofia da mesma Universidade. 
Em conjunto, o evento acadêmico e a publicação das conferências e dos escritos, que perpassam  
os temas – universidade, memória, papel da filosofia, educação, ensino e cultura – constituem  
uma justa homenagem aos 100 anos do curso de Filosofia da PUC-SP.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0477-0 • 2014 • 132 p. • 16x23 cm
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FILOSOFIA DA MATEMÁTICA NO PREISSCHRIFT DE KANT, A 
Um estudo sobre as interpretações de Parsons e Hintikka

Ernesto Maria Giusti

O autor defende, muito apropriadamente, que não há uma continuidade de teses, mas, tão-
somente, de problemas entre o que diz Kant acerca da matemática em 1764 e depois de 1781, 
contrariando Parsons e Hintikka, que defendem que a filosofia da matemática kantiana não sofreu 
modificações significativas na passagem do período pré-crítico ao crítico. Ao fazê-lo, Ernesto 
Giusti coloca em xeque a coerência interna das próprias interpretações de Parsons e Hintikka.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0302-0 • 2004 • 115 p. • 16x23 cm

FILOSOFIA MODERNA  
Uma introdução

Sonia A. Ignacio Silva

Iniciação à interrogação epistemológica, abordando temas fundamentais como: a relação  
filosofia-ciência, a origem, o estatuto e as funções da razão, a relação trabalho-humanização  
e o embate positivismo versus materialismo histórico. A autora trabalha com base na análise  
das principais matrizes do pensamento contemporâneo.

EDUC
ISBN 85-283-0040-4 • 2003 (2ª ed.) • 85 p. • 11x18 cm

FUTEBOL EM NELSON RODRIGUES, O 
O óbvio ululante, o Sobrenatural de Almeida e outros temas

José Carlos Marques

É difícil acreditar que o melhor cronista do maior espetáculo público brasileiro era quase cego. Parece 
uma lenda, sei, mas tudo indica que é a mais pura verdade. José Carlos começa o seu livro com 
um belo resumo das principais teorias sobre o papel dos esportes na cultura moderna. De Huizinga 
a DaMatta, o autor vai nos inteirando do assunto de forma concisa e indolor. Aliás, esta é uma das 
características mais sedutora desta obra: ela consegue lançar mão de conceitos complexos sem 
sobrecarregar o leitor. O futebol em Nelson Rodrigues — O óbvio ululante, o Sobrenatural de Almeida e 
outros temas consegue ser claro, informativo, relevante e gostoso de ler. Não é pouca coisa. Aproveite. 

EDUC
ISBN 978-85-283-0446-6 • 2012 (2 ed.) • 194 p. • 14x21 cm
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GLOSSOLALIA 
Voz e poesia

Antonio Wellington de Oliveira Junior

Em pesquisa que realiza análise semiótica da produção humana de vocalização em que a 
referencialidade e as estruturas rígidas estão ausentes, o autor constrói uma comparação entre 
glossolalia e poesia, ao redor da “voz” que, nos dois casos, é o suporte físico do fluxo criativo.

EDUC-Fapesp-Omni
ISBN 85-283-0322-5 • 2004 • 178 p. • 14x21 cm

HABERMAS COM LACAN 
Introdução crítica à teoria da ação comunicativa

José Luiz Aidar Prado

A teoria da ação comunicativa de Habermas apresenta a vida social sob o ponto de vista da teoria 
da comunicação, de modo a enfrentar a colonização do mundo da vida pela racionalidade sistêmica. 
Quais são os conceitos principais da visão hermenêutica e fenomenológica da ação comunicativa de 
Habermas? Quem é o Outro habermasiano? Pensar Habermas COM Lacan significa ler a teoria da 
ação comunicativa a partir da psicanálise lacaniana, com seus conceitos de Outro,  simbólico, real e 
gozo. Este livro coloca frente a frente o mundo da vida com o simbólico lacaniano, o ato de fala cujo 
telos é o entendimento e o ato falho freudiano – e, a partir dessas contraposições, podemos conhecer 
a teoria da ação comunicativa por meio de uma visão menos idealizada da linguagem, figurando a 
plenitude comunicativa diante do fosso do inconsciente freudiano e da negatividade da linguagem.  

EDUC
ISBN 978-85-283-0462-6 • 2014 • 234 p. • 16x23 cm

HISTÓRIA E ESCASSEZ EM JEAN-PAUL SARTRE

Neide Coelho Boëchat

Este livro pode ser qualificado de rigoroso e árido, como o tema que ele elege – a escassez. Tão pouco 
estudado, esse tema é tomado como eixo e fio condutor para uma reconstrução do pensamento 
de Jean-Paul Sartre. Do seu sentido material e econômico à escassez interiorizada e fundamental, 
a noção abre-se a mudanças que lhe conferem as marcas diferenciais de nossa atualidade. Da 
escassez humana e social, que alcança dimensão planetária e em escala global, chega-se àquela 
que não é a escassez dos bens, nem mais a abundância dos indivíduos consumidores, mas a 
abundância dos próprios bens de consumo. Mas chega-se também, mais uma vez, à esperança e ao 
desafio de uma moral concreta e sem normas estabelecidas que, gerada na concretude da realidade 
histórica, é viável a qualquer realidade, pois é na permanência da mudança que ela se efetiva. 

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0420-6 • 2011 • 366 p. • 16x23 cm
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HISTÓRIA PESSOAL E SENTIDO DA VIDA 
Historiobiografia

Dulce Critelli

Pode-se dizer que o eixo de História pessoal e sentido de vida se encontra na noção e na prática da 
narrativa. Como um elo de mediação entre os dois segmentos do título, é a narrativa da história pessoal 
que faz emergir o sentido da vida. E é juntando “história” e “sentido” que a narrativa enreda os eventos 
transformando a vida em biografia. Se, na clareza da sua escrita e da sua organização, este livro nos fala 
das narrativas de histórias que se expressam no alinhavamento da biografia, também nos diz – não tão 
claramente, é certo – que as histórias são paradoxalmente “silenciosas” ou “inauditas”. Ele pode ser lido 
como um conto. Nele, o leitor atento saberá decifrar a história narrada e ouvir a história “em surdina”.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0444-2 • 2012 • 104 p. • 12x18 cm

HORIZONTES DO PERDÃO 
Reflexões a partir de Paul Ricoeur e Jacques Derrida

Luci Buff

Não é à toa que Luci Buff intitulou seu trabalho Horizontes do Perdão. Se horizonte pode querer dizer a 
probabilidade de desenvolvimento e melhoria, pode também significar um limite ou, ao contrário, uma 
extensão indefinida. O perdão sempre pode ser utilizado para uma melhora de determinada situação, 
como limite para interromper algo insustentável, mas o perdão tem também uma extensão indefinida que 
os olhos não alcançam. Escolher o tema do perdão é assumir o dilema do imperdoável. O perdão sempre 
será um grande desafio, que neste livro foi assumido, sem dúvida, com seriedade e muito talento.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0402-2 • 2009 • 328 p. • 14x21 cm

IMATERIAL E CONSTRUÇÃO DE SABERES

Leila Maria da Silva Blass (org.)

Os artigos de Imaterial e construção de saberes parecem não combinarem entre si porque, 
em geral, fazem parte de publicações cujas referências são as fronteiras delimitadas pelas diferentes 
áreas do conhecimento. No entanto eles se combinam a partir de um denominador comum, ou seja, a 
problemática do imaterial que compreende o trabalho de reflexão e o de fazer expressos na arte de pensar e 
do fazer; do repensar, do refazer. Tratam de saberes e fazeres onde mãos e cabeça se complementam, pois 
não estão, como nunca estiveram, separadas nem na produção de conhecimentos nas Ciências Sociais.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0471-8 • 2014 • 144 p. • 16x23 cm
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IMPLANTAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL DO SÉCULO XVI, A  
Um percurso historiográfico

Nancy dos Santos Casagrande

Tendo como base as abordagens da historiografia Linguística, a autora mostra a implementação do 
ensino de Língua Portuguesa no Brasil, no século XVI, buscando determinar a política linguística da 
metrópole em relação à colônia. A análise revela o desenvolvimento de um método próprio para o ensino 
da Língua Portuguesa, diferente daquele utilizado na metrópole. Este estudo foi feito a partir de fontes 
primárias, como as gramáticas de Fernão de Oliveira e João de Barros, e as cartas dos padres Manoel da 
Nóbrega e José de Anchieta. Dessa forma, a autora desenvolve uma pesquisa de doutorado destinada 
à reconstrução de nosso passado intelectual, através da trajetória da implantação de nossa língua.

EDUC
ISBN 85-283-0258-X • 2005 • 225 p. • 14x21 cm

ITINERÁRIOS CRUZADOS  
Os caminhos da contemporaneidade filosófica francesa 
nas obras de Jean-Paul Sartre e Michel Foucault 

André Constantino Yazbek

O livro de André Yazbek enfrenta rigorosamente a dificuldade de trazer à luz uma descrição comparativa 
ou um confronto que não reduza as ideias de Jean-Paul Sartre e de Michel Foucault e suas oposições 
a traços gerais e demasiadamente esquemáticos, ou, pelo contrário, a diferenciações miúdas que 
acabam por escamotear o essencial. E as enfrenta, pode-se dizer, com pelo menos dois laboriosos 
recursos. Primeiro, refazendo as trajetórias de Sartre e de Foucault, busca não apenas tracejá-las 
lado a lado, mas estampar suas intersecções: mais que paralelos, expõe cruzamentos. Segundo, 
percorrendo cuidadosamente a vasta produção de um e outro e reconstituindo com fidelidade a 
perspectiva interna e peculiar de cada qual, também arrisca propor suas próprias reflexões: mais 
que a restrita reprodução, provoca o pensamento. Portanto, interlocução entre Sartre e Foucault. Mas 
também, entre esses pensadores, por um lado, e, por outro, o autor do livro e seus futuros leitores.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0407-7 • 2010 • 392 p. • 17x24 cm

LÍNGUA PORTUGUESA E LUSOFONIA

Neusa Barbosa Bastos (org.)

O livro Língua portuguesa e lusofonia – fruto das intervenções realizadas durante o 14º Congresso 
Brasileiro de Língua Portuguesa e 5º Congresso Internacional de Lusofonia – está dividido em duas 
partes. Na primeira, existem questões importantíssimas relacionadas à língua portuguesa no que se 
refere à lusofonia, globalização e políticas linguísticas; à diversidade de registros da língua portuguesa 
em suas modalidades portuguesa e brasileira; às línguas e sua dimensão política associadas às relações 
de poder entre elas e, ainda, à cultura e à identidade lusófonas. Na segunda parte, abordam-se vários 
temas ligados ao ensino de português para nativos e para estrangeiros: gênero, discurso, gramática, 
descrição da língua portuguesa, cultura, identidade e história da construção da nação brasileira letrada. 

EDUC-IP-PUC-SP
ISBN 978-85-283-0466-4 • 2014 • 372 p. • 16x23 cm
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LÍNGUA PORTUGUESA EM CALIDOSCÓPIO

Neusa Barbosa Bastos (org.)

Este livro traz a marca da multiplicidade, da diversidade, ao apresentar, para a análise de questões ligadas 
à Língua Portuguesa, um calidoscópio de correntes do pensamento contemporâneo sobre as questões 
da linguagem: análise do discurso, análise crítica do discurso, semiótica discursiva, linguística textual, 
pragmática, linguística funcional, historiografia linguística, história das ideias linguísticas, entre outras.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0298-9 • 2004 • 383 p. • 16x23 cm

LÍNGUA PORTUGUESA  
Aspectos linguísticos, culturais e identitários 

Neusa Barbosa Bastos (org.)

Os textos aqui apresentados abrangem questões de relevância para a situação atual do ensino de 
língua portuguesa e para a situação do português no mundo globalizado, além de serem fruto das 
intervenções realizadas durante o 13º Congresso Brasileiro de Língua Portuguesa e 4º Congresso 
Internacional de Lusofonia. São reflexões feitas por pesquisadores de grande importância no cenário 
nacional e internacional, voltados para o binômio teoria e prática no espaço lusófono, com propostas 
de visões múltiplas, enfoques diversificados, possibilidades inúmeras de pesquisas no âmbito da língua 
portuguesa em todas as suas manifestações culturais e em todas as suas variantes linguísticas. 

EDUC-IP-PUC-SP
ISBN 978-85-283-0442-8 • 2012 • 349 p. • 16x23 cm

LÍNGUA PORTUGUESA 
Cultura e identidade nacional 

Neusa Barbosa Bastos (org.)

Por acreditar na pós-modernidade, com sua visão fluida, transitória e multi, pluri e interdisciplinar  
faz-se necessária a discussão de uma infinidade de temas, numa diversidade de tendências a que os 
estudos linguístico-culturais estão submetidos, para que professores de língua portuguesa de todos 
os níveis de ensino tenham uma referência dos recentes estudos linguísticos e literários em várias 
perspectivas. Esta obra apresenta essa visão ampla e multifacetada vivenciada neste mundo culturalmente 
complexo, socialmente mesclado, ideologicamente misturado em tendências diversas produtoras das 
mais diferentes teorias e práticas implicadas em todas as áreas do saber, com textos que abrangem 
questões lusófonas, questões teórico-metodológicas sobre ensino de língua portuguesa, questões 
discursivas sobre textos literários e não literários e questões gerais linguísticas e historiográficas.

EDUC-IP-PUC-SP
ISBN 978-85-283-0410-7 • 2010 • 344 p. • 16x23 cm
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Lusofonia - memória e diversidade cultural

Neusa Barbosa Bastos (org.)

Nesta obra, são apresentados textos que abordam questões lusófonas, aspectos teórico-práticos da 
língua portuguesa e perspectivas de análise de discursos variados, nas modalidades oral e escrita, 
em manifestações verbais, não-verbais, literárias, gramaticais, históricas e historiográficas.
Apresentam-se reflexões sobre a lusofonia, sobre nosso patrimônio maior, a língua portuguesa, e sobre suas 
manifestações de uso. Dessa forma, pretende, com os estudos linguísticos e literários, apresentar reflexões 
sobre essa língua que, na verdade, não é de ninguém, é de todos aqueles que a utilizam e permanece 
unificando nações com diversas características componentes da diversidade cultural dos seus falantes.

EDUC
ISBN 978-85-283-0379-7 • 2008 • 320 p. • 16x23 cm

LÍNGUA PORTUGUESA 
Pesquisa e ensino

Leonor Lopes Fávero, Neusa Barbosa Bastos e Sueli Cristina Marquesi (orgs.)

Esta coletânea do Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa da PUC-SP 
registra o marco significativo dos trinta anos e, no momento em que isto acontece, todos nós, que 
vivemos e participamos da construção de sua história, se, de um lado, retomamos interlocuções 
com colegas e amigos que dividiram conosco esse espaço privilegiado de estudos da língua 
portuguesa em suas múltiplas formas de abordagem, de outro, revisitamos diálogos nunca 
esquecidos no tempo, alguns deles resgatados na escrita, outros, em nossa memória. 
Esta obra comemorativa se divide em dois volumes. No primeiro volume, encontram-se textos 
a respeito da linha de pesquisa “História e Descrição da Língua Portuguesa” e, no segundo, 
textos acerca das linhas de pesquisa “Redação e Leitura” e “Variedades do Discurso”.

EDUC-Fapesp
volume I
ISBN 85-283-0358-6 • 2007 • 190 p. • 16x23 cm
volume II
ISBN 85-283-0337-3 • 2007 • 231 p. • 16x23 cm

LÍNGUA PORTUGUESA 
Reflexões lusófonas

Neusa Barbosa Bastos (org.)

Esta coletânea, acreditando na importância das reflexões lusófonas, corrobora com aqueles que 
acreditam que a língua, na verdade, não é de ninguém, é de todos aqueles que a utilizam, o que leva 
à afirmação de que a língua portuguesa é aquela que, usada em todos os oito países, Angola, Brasil, 
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, unifica nações 
que são dotadas de características várias e enriquecedoras da diversidade cultural do espaço lusófono.

EDUC
ISBN 85-283-0333-0 • 2006 • 394 p. • 16x23 cm
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LÍNGUA PORTUGUESA  
Uma visão em mosaico 

Neusa Barbosa Bastos (org.)

Língua portuguesa: uma visão em mosaico visa a atender o caráter multifacetado do 
pensamento neste início do terceiro milênio, em que diversas tendências linguísticas 
se cruzam, complementam e interpenetram na construção de uma efervescente 
heterogeneidade constitutiva e apresentada por teóricos, metodólogos e práticos.

EDUC-Comped/Inep
ISBN 85-283-0224-5 • 2002 • 336 p. • 16x23 cm

LÍRICA FRAGMENTÁRIA DE ANA CRISTINA CESAR, A 
Autobiografismo e montagem

Carlos Eduardo Siqueira Ferreira de Souza

A lírica fragmentária de Ana Cristina Cesar: autobiografismo e montagem é um livro que abre portas 
do tenso labirinto da poesia de Ana Cristina Cesar. Simultaneamente, indaga sobre a lírica, a 
fragmentação, o autobigrafismo, a montagem, aspectos caros às poesias moderna e contemporânea. 
Carlos Eduardo Siqueira Ferreira de Souza busca, com a especificidade de seu olhar, uma leitura da 
poesia de Ana C., oferecendo-nos um convívio com o mundo da poeta de A teus pés, revelando-nos no 
corpo da escritura uma intimidade ficcionalizada. É na flor da pele da poesia de Ana C. que ele busca os 
relevos dos sentimentos e dos sentidos. Não o faz, porém, sem intensidade reflexiva e sutilezas de fino 
leitor. Fala aguda e pessoal, alimentada por veia crítica séria e rigorosa, revela as inquietudes sígnicas de 
Ana Cristina Cesar, que se equilibra num esconder/revelar-se, e conduz o leitor à sua poesia. Por meio 
de uma refinada meditação crítica, indica caminhos para a apreensão da obra enigmática dessa poeta, 
que é vanguarda em sua época e representante definitiva da literatura brasileira na contemporaneidade.

EDUC
ISBN 978-85-283-0275-2 • 2010 • 198 p. • 14x21 cm

LIVRO, A LITERATURA E O COMPUTADOR, O

Sérgio Luiz Prado Bellei 

O impacto causado pelo uso generalizado do computador em práticas culturais relacionadas, 
principalmente, ao livro, à literatura e ao uso de bibliotecas virtuais, é abordado neste 
livro, credenciado a bem informar acerca do panorama atual da comunicação eletrônica 
e das suas possíveis consequências sobre as formas convencionais da escrita. 

Finalista no concurso ao Prêmio Jabuti 2002 

EDUC-Ed. da UFSC-Comped/Inep
ISBN 85-283-0268-7 • 2002 • 169 p. • 14x21 cm



Filosofia, Comunicação, Letras e Artes

 
40 anos – 1974-2014

83

LIVRO DO RIO MÁXIMO DO PADRE JOÃO DANIEL, O

Henryk Siewierski (prólogo, seleção e posfácio)

O trabalho de Henryk Siewierski sobre o Padre João Daniel – cronista da Companhia de Jesus, que 
viveu na Amazônia no período de 1741 a 1757 – vai nos mostrar aspectos como a dimensão poética e 
o olhar de descoberta que nos levam à história pelo poético. Geografia e forma, detalhe e amplitude. 
O padre e personagem que se fez ator e autor no mundo amazônico nos situa de modo a podermos 
entender conquistas e impasses de nossa própria construção social e cultural ao longo de séculos.
Esta sensível antologia nos conduz e aproxima de uma linguagem que busca expressar a grandeza dos 
espaços que se oferecem em trópicos sem limites, e o exercício da tirania implacável que levaria à prisão 
e à morte o observador privilegiado, o cronista que conseguiu nos deixar um tesouro incomparável.

EDUC
ISBN 978-85-283-0441-1 • 2012 • 176 p. • 13x18 cm

MAURÍCIO TRAGTENBERG 
10 anos de encantamento

Antonio José Romera Valverde (org.)

O presente livro reúne escritos apresentados durante o evento artístico acadêmico “Maurício Tragtenberg 
– 10 Anos de Encantamento”, realizado em 2008, no Teatro Tuca. Professores, artistas e eternos 
alunos explicitaram aspectos acadêmicos da obra de Maurício Tragtenberg, através de reflexões e 
de depoimentos do pensador ímpar, profundo conhecedor de história, filosofia política, sociologia, 
antropologia, literatura, e, em particular, da política e da cultura brasileiras, de par com o interesse pelo 
movimento real do proletariado e da liberdade política, além de crítico das teorias administrativas e das 
teorias políticas clássicas, em particular a autogestão. Esse vasto legado intelectual é analisado nas 
páginas deste livro, que, em conjunto, desvelam sua envergadura como pesquisador e sua altura ética.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0431-2 • 2011 • 208 p. • 16x23 cm

MERLEAU-PONTY  
Uma introdução

Paulo Sérgio do Carmo

O livro aborda os estudos acerca da percepção e do comportamento no tocante às questões 
do corpo e o diálogo que o filósofo estabelece com a ciência, mais especificamente com as 
ciências humanas. Apresenta, ao final, uma reflexão sobre a condição humana enquanto ser no 
mundo, tema tão caro à filosofia da existência, corrente da qual Merleau-Ponty faz parte.

EDUC
ISBN 978-85-283-0423-7 • 2011 (2ª ed.) • 155 p. • 11x18 cm
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METÁFORAS DA VIDA COTIDIANA

George Lakoff e Mark Johnson 
Grupo de Estudos da Indeterminação e da Metáfora (trad.)

Obra polêmica, que já garantiu seu lugar como um “clássico”, coloca em xeque o modo 
de pensar a metáfora como um simples adereço do pensamento, concebendo-a como de 
importância vital para o funcionamento da mente humana. Aqueles que se incubem da tarefa 
de historiar os rumos das pesquisas sobre o fenômeno da metáfora desde os primórdios dos 
tempos terão forçosamente de referir-se a ela como um importante divisor de águas.

EDUC-Mercado das Letras
ISBN 85-283-0274-1 • 2002 • 360 p. • 16x23 cm

MICHEL FOUCAULT E A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO 

Márcio Alves da Fonseca

Recolocando em discussão, com sobriedade e elegância, as diversas tentativas de periodização dos 
escritos de Foucault (como, por exemplo, o esquema trifásico da Arqueologia, Genealogia e Ética), o livro 
de Márcio Alves da Fonseca elege como tema e fio condutor o problema da historicidade do sujeito e das 
experiências de constituição de uma consciência de si na cultura ocidental.
Sem excluir os textos teóricos anteriores, o trabalho se concentra principalmente nos escritos genealógicos 
de Foucault e retoma os temas do poder disciplinar, do dispositivo de sexualidade, enfim, das técnicas 
de controle e intervenção sobre os corpos com o propósito de construir, para uma emergente sociedade 
capitalista industrial, indivíduos dóceis, úteis e adaptáveis aos aparelhos de produção.
Márcio Alves da Fonseca leva o seu compromisso com Foucault para além da fidelidade exigida pelo rigor 
exegético no trato com os textos. Ele leva também a sério o engajamento de Foucault com o diagnóstico 
do presente. E é isso que constitui, a meu ver, um dos muitos méritos deste livro, além também do 
despojamento e da leveza do estilo.

EDUC
ISBN 978-85-283-0436-7 • 2011 (3ª ed.) • 144 p. • 16x23 cm

MURILO MENDES  
Poeta e prosador

Fábio Lucas 

A trajetória do intelectual brasileiro através dos movimentos de vanguarda artística que, ao 
longo do século XX, buscaram resgatar a liberdade do espírito contra o jugo das convenções. 
Precioso breviário de inovações no território da linguagem poética e no exercício da crítica. 

EDUC-Oficina do Livro Rubens Borba de Moraes
ISBN 85-283-0230-X • 2001 • 113 p. • 12,5x19 cm
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NO VISGO DO IMPROVISO OU A PELEJA VIRTUAL  
ENTRE CIBERCULTURA E TRADIÇÃO 
Comunicação e mídia digital nas poéticas de oralidade

Maria Alice Amorim

A literatura de cordel brasileira, grande painel da vida cultural e social do nordeste e de suas extensões 
migratórias e da realização mitopoética da criação escrita/oral, consegue reunir e elaborar um extenso 
saber popular. O que é espantoso entre nós é a sua transformação e, ao mesmo tempo, sua permanência 
nos espaços que desbravamos e vivemos – o das novas tecnologias, suas linguagens e suportes. 
Situando velhos temas, ela nos vai garantindo novas expressões, em que acompanhamos como as antigas 
modalidades se organizam e oferecem, de que é exemplo o caso das pelejas virtuais. Maria Alice Amorim, 
pesquisadora incansável, registra e descreve as artes do improviso e da transmissão de conhecimentos 
prévios já elaborados. Faz mais que isso, passa da poesia que acompanha para a poesia de um 
entendimento que consegue recriar poeticamente em seu texto. Aproxima tempos/espaços em contínuo-
universal, mas nos coloca sempre diante de paisagens culturais e humanas profundamente brasileiras.

EDUC
ISBN 978-85-283-0391-9 • 2008 • 148 p. • 19x26 cm
Capa dura • Acompanha DVD

PAISAGENS CRÍTICAS  
Robert Smithson: arte, ciência e indústria

Nelson Brissac Peixoto

Este livro segue por três vetores, paralelos e entrelaçados: a obra de Robert Smithson em sua 
relação com a geofísica e a indústria da mineração; o desenvolvimento, a partir dos anos 1960, 
das investigações científicas dos sistemas dinâmicos e dos processos de auto-organização 
da matéria; e a geofilosofia de Deleuze, que articula uma reconstituição desses processos 
morfogênicos a uma interpretação da ciência, do trabalho industrial e da criação artística.
Analisar a obra de Smithson através da filosofia e da teoria da complexidade permite perceber não 
apenas as questões e abordagens antecipatórias do artista. Os conceitos teóricos e científicos 
recentemente desenvolvidos nos fazem, sobretudo, compreender a radicalidade inovadora 
de seus projetos. A audaciosa tentativa de construir, pela arte, uma paisagem crítica. 

3º colocado na categoria Artes  
Prêmio Jabuti 2011

EDUC-Senac-Fapesp
ISBN 978-85-283-0414-5 • 2010 • 406 p. • 16x23 cm

PANTANAL 
A reinvenção da telenovela

Arlindo Machado e Beatriz Becker

Pantanal, da extinta Rede Manchete, foi um fenômeno de mídia que marcou a história da televisão e 
mudou o rumo da teledramaturgia brasileira. Sua estreia aconteceu em 1990, Ano Internacional do Meio 
Ambiente, antecipando a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada dois 
anos depois no Rio de Janeiro, quando a telenovela foi novamente transmitida pela Manchete. Naquele 
momento, a ecologia ultrapassou os discursos da elite e invadiu a alma dos brasileiros. O Brasil rural que 
se escondia nos programas de música sertaneja nas manhãs de domingo se integrou ao cotidiano das 
grandes cidades. Pantanal revelou uma nova linguagem e mostrou cenas de amor e sexo recheadas de 
um erotismo lírico nunca visto na telinha. O nu virou notícia, mas não explicou a magia das imagens e dos 
personagens míticos que se misturavam com a natureza num paraíso selvagem onde era possível existirem 
equilíbrio e serenidade. O resultado de audiência foi tão impressionante que provocou uma guerra entre 
as concorrentes. Uma referência de qualidade na televisão, merecedora, portanto, de análise e avaliação.

EDUC
ISBN 978-85-283-0386-5 • 2008 • 146 p. • 16x23 cm
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POLÍTICAS DA VOZ NO CINEMA EM MEMÓRIAS DO SUBDESENVOLVIMENTO

Elen Döppenschmitt 

Melhor escolha não poderia ser feita. Neste livro, é trazido à cena o escritor Edmundo Desnoes, 
em suas Memórias do subdesenvolvimento, que tem como foco o êxodo pós-revolucionário em 
Cuba. A pesquisa de Elen Döppenschmitt entusiasma pelo fato de ter conseguido algo muito raro. 
Traduzir o autor, desenvolver uma correspondência elucidativa e ainda elaborar observações sobre 
a passagem desse romance ao cinema. Analisa processos, questiona possibilidades e, sobretudo, 
torna-se uma conhecedora do cinema cubano, tendo em foco um cineasta como Tomás Gutiérrez 
Alea. Transtemático, nunca eclético, apesar do cruzamento de métodos e achados, creio que a 
autora inicia um novo caminho comparatista, e consegue estabelecer profundas relações entre 
obras, autores, levando-nos a visitar os nexos mais firmes entre projetos poéticos e políticos.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0450-3 • 2012 • 326 p. • 16x23 cm

POLÍTICA E TEMPO EM GIORGIO AGAMBEN

Jonnefer Barbosa

Política e tempo em Giorgio Agamben pretende estabelecer uma espécie de conversação 
crítica com o pensamento do filósofo italiano Giorgio Agamben, tendo como questões básicas 
o problema contemporâneo da política e suas imbricações com o debate sobre o tempo. 
Um diálogo que pode, não raro, tomar o rumo do acordo, mas também do equívoco. 
O debate aqui não seguirá, portanto, apenas o ritmo da glosa e da análise, mas 
da polêmica e da problemática. Se, mesmo com os sobressaltos típicos de uma 
conversa errática e inconclusa, este livro resultar em “imagens de pensamento” 
válidas e apropriáveis, seus objetivos não serão de todo inviabilizados. 

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0468-8 • 2014 • 216 p. • 16x23 cm

POR UMA ESCUTA NÔMADE  
A música dos sons da rua 

Fátima Carneiro dos Santos 

Uma nova perspectiva de escuta musical voltada para a apreensão da cena cotidiana, 
sobretudo nas grandes cidades, em que os estímulos auditivos em trânsito favorecem 
a experiência de uma escuta nômade. Livro dirigido a músicos e educadores musicais, 
ensina sobre o valor e importância do reconhecimento do ambiente sonoro.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0223-7 • 2004 (2ª ed.) • 117 p. • 16x23 cm
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RECORTES MACHADIANOS

Anna Salles Mariano e Maria Rosa Duarte de Oliveira (orgs.)

O leitor é convidado para uma aventura por estes Recortes Machadianos e, embora seja este livro 
feito por leitores especializados, são autores-leitores que não abriram mão do prazer da leitura e do 
texto e também da invenção de interpretações não-autorizadas pela tradição crítica machadiana. Os 
autores apreciam alimentar dilemas diversos e sabem que pretender ser “machadiano” talvez levasse 
o próprio Machado a seu olhar distanciado, a sua ironia infalível e a seu humor sempre mais vivo do 
que nossa seriedade. São, sobretudo, desafios postos para todos os que lemos Machado de Assis. 

EDUC-Edusp-Nankin Editorial
ISBN 978-85-283-0380-3 • 2008 (2ª ed.) • 248 p. • 16x23 cm

RELÍQUIA, A 
Uma nova leitura

Beatriz Berrini

A proposta de Beatriz Berrini focaliza novos ângulos de análise de A Relíquia, além de trazer uma 
enriquecedora contextualização da obra. Especialmente interessante é a inovadora consideração de 
incluir elementos a respeito do que representou para os europeus, no século XIX, o Oriente Próximo.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0401-5 • 2009 • 60 p. • 14x21 cm

SANTO TOMÁS DE AQUINO  
O boi mudo da Sicília

Carlos Arthur R. Nascimento 

Desde o lançamento de O Nome da Rosa, de Umberto Eco, os assuntos ligados à 
Idade Média têm despertado um grande interesse no público em geral. Muito dessa 
curiosidade poderá ser saciada com esse texto. Ele é uma atraente obra que convida ao 
conhecimento de um dos principais mestres do século XIII: Tomás de Aquino.

EDUC
ISBN 85-283-0106-0 • 2007 (2ª ed. rev.) • 114 p. • 13x18 cm
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SEMIOSE SEGUNDO C.S. PEIRCE

João Queiroz

Explorando área que permanece vastamente desconhecida, a semiótica de Charles 
Sanders Peirce, João Queiroz investiga o legado conceitual, a lógica peirceana, além de 
apresentar um estudo semiótico da comunicação animal, fundada em fatos da neurobiologia 
e da etologia. Constitui obra indispensável para o pesquisador da filosofia de Peirce, do 
pragmatismo, das ciências cognitivas e da semiótica em seu sentido mais amplo.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0309-8 • 2004 • 207 p. • 16x23 cm

TELEPRESENÇA 
Interação e interfaces

Yara Rondon Guasque Araujo

O estudo da telepresença enfoca como reagimos bioculturalmente em relação ao ambiente; e 
como criamos estruturas que nos estendem e que exteriorizam certas funções do cérebro.
Telepresença: interação e interfaces trata de como, ao longo dos séculos, o homem desenvolveu o 
design de estruturas complexas que afetam sua ação e moldam sua motricidade em contrapartida.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0304-7 • 2005 • 252 p. • 14x21 cm

TRAVESSIAS POÉTICAS 
Poesia contemporânea 

Vera Bastazin (org.)

A palavra retorna e se inscreve na página branca. Como poesia, ela também perpassa a fala dos 
estudiosos. É um entrecruzamento de intuições e experimentos; reflexões e críticas, tempo e espaço 
para o poema e para todos aqueles que leem o mundo como permanente indagação. Em outras 
palavras, esta publicação se propõe como espaço de travessia onde se encontram homem & poesia.
No percorrer das páginas, a pluralidade de vozes fala a poesia e sobre a poesia. A todos os leitores, 
deixamos a busca, o desejo de conhecer: afinal, quem são os poetas de nosso tempo? Qual o 
traço de suas produções? Em que medida é possível reconhecer a tradição naquilo que hoje se 
propõe como poesia? A contemporaneidade prescinde da palavra para realizar a poesia?
O objeto inquieto e inquietante, sagrado e maldito, palpável e efêmero se encontra espalhado 
pelas próximas páginas. Com ele, poema, encontra-se também a voz que se faz reflexiva, 
pensante, questionadora. Afinal, o tempo de poesia é a conquista para um espaço de 
oração ou exorcismo? O espaço de magia abre-se para o experimento de cada leitor.

EDUC-Capes
ISBN 978-85-283-0425-1 • 2011 • 496 p. • 16x23 cm
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UMA COMUNIDADE DIALÓGICA DE PESQUISA 
Atividade e discurso em guichê hospitalar

Maristela Botelho França 

Este livro trata de uma experiência que reúne pesquisadores e trabalhadores no que chamamos 
de uma comunidade dialógica de pesquisa. A trajetória inicia-se com a formação de um coletivo 
pluridisciplinar de pesquisa, passando à elaboração de um projeto de concepção ergonômica, 
à delimitação do setor produtivo a que este estudo particularmente se refere, à análise da 
demanda, à especificação de objetivos e de questões teóricas pertinentes ao desenvolvimento 
dos trabalhos. Por essa razão, o texto não poderia ter sido mais sucinto, sob risco de privar o 
leitor das coordenadas que lhe permitirão situá-lo como um estudo-intervenção de linguagem em 
sua face de atividade dialógica, realizado no contexto de uma análise ergonômica do trabalho 
hospitalar no espaço conceitual e epistemológico da ergologia e da linguística dialógica.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0360-5 • 2007 • 327 p. • 14x21 cm

VITRINA  
Construção de encenações

Sylvia Demetresco 

O que leva um passante a não ignorar a vitrina – e sim deter-se, encantar-se e envolver-se com o 
produto que ela expõe? A relação vitrinista-comprador, em suas múltiplas e complexas implicações, é 
analisada com sensibilidade e domínio conceitual nesse livro de tema pouco conhecido no Brasil.

EDUC-Fapesp-Senac
ISBN 85-7359-185-4 • 2001 • 264 p. • 23,5x21 cm


