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AÇÃO, SUSPENSE, EMOÇÃO
Literatura e cultura de massa no Brasil

Silvia Helena Simões Borelli

Relacionando livros, autores e mercado editorial, Silvia Helena Simões Borelli se propõe a refletir sobre 
as articulações que se estabelecem entre dimensões populares, massivas e eruditas nos campos da 
literatura e cultura contemporâneas, analisando folhetins, contos, crônicas, romances, peritextualidades e 
gêneros ficcionais. Um livro fundamental para o estudo do livro, da leitura e do mercado editorial no Brasil.

EDUC
ISBN 85-283-0041-9 • 1996 • 244 p. • 16x23 cm

ACASO E ALEATÓRIO NA MÚSICA 
Um estudo da indeterminação nas poéticas de Cage e Boulez

Vera Terra 

O conceito de indeterminação na música foi debatido nas décadas de 1950 e 1960 a partir 
de duas estéticas em confronto: a música aleatória de Pierre Boulez e a música casual 
de John Cage. Acompanhamos, neste livro, as mudanças que se produziram nas noções 
de forma e de obra musical no século XX, através da análise cuidadosa empreendida 
pela autora de ensaios, partituras e correspondências dos dois compositores.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0201-6 • 2000 • 153 p. • 16x23 cm

ACHADOS CHISTOSOS
Da psicanálise na escrita de José Simão

Jane de Almeida 

Provando que pesquisa universitária não tem de ser tediosa, nem na escolha do objeto, nem na maneira 
de tratá-lo, este livro aborda o chiste numa mistura criativa das questões de linguagem com as questões 
do inconsciente. Universo escolhido para análise: as crônicas de José Simão na Folha de S. Paulo.

EDUC-Escuta-Fapesp
ISBN 85-283-0141-9 • 1998 • 103 p. • 14x21 cm

AGIR TERAPÊUTICO, O 
Um modo possível de cuidar

Eliana Massih 

O leitor encontra aqui uma reflexão sobre casos clínicos, mas também sobre os papéis 
da memória, do tempo e da espera na psicoterapia de orientação psicanalítica. Através 
de oito histórias reais, a autora analisa as condutas que adotou ao longo de dez anos, 
transmitindo a experiência do que foi e continua sendo sua formação como terapeuta.

EDUC-Cortez
ISBN 85-283-0200-8 • 2000 • 172 p. • 14x21 cm

AGONIA DA IDADE MÉDIA, A

Jules Michelet
Artemis Albuquerque Coêlho e Plínio Augusto Coêlho (trads.)

Parte da monumental “História da França”, A agonia da Idade Média é um relato 
do declínio da cultura medieval e do aparecimento dos sinais do Renascimento 
francês. Michelet faz da narrativa histórica um exercício de estilo literário.

EDUC-Imaginário
ISBN 85-283-0035-8 • 1992 • 104 p. • 14x21 cm
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ALGORITMOS

Dirceu Douglas Salvetti e Lisbete Madsen Barbosa

O texto deste livro é resultado das notas de aulas de Princípios de Desenvolvimento de Algoritmos (PDA) 
ministrado nos últimos seis anos na primeira série do curso Ciência da Computação da PUC-SP.

EDUC
ISBN 85-283-0086-2 • 1996 • 147 p. • 17x22,5 cm

ANÁLISE DE RELAÇÕES-VALORES
Contribuição à sintaxe-semântica da gramática de texto

Madre Olívia, Leonor Lopes Fávero e Regina C. P. da Silveira

É possível analisar signos linguísticos, Relações/Valores. Para fazê-lo, deve-se levar 
em conta a participação do homem, que é o agente da atividade Língua.

EDUC
1985 • 81 p. • 13,5x21 cm

ANÁLISE DO DISCURSO POLÍTICO
Abordagens

Vera Chaia, Paulo-Edgar Resende e Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida (orgs.)

Os textos desta coletânea expressam a importância da análise do discurso feita de modo interdisciplinar, 
visando à compreensão do fenômeno social de maneira mais abrangente. Uma contribuição 
valiosa para a compreensão de momentos políticos específicos da sociedade brasileira.

EDUC
ISBN 85-283-0060-9 • 1993 • 110 p. • 16X23 cm

ANALÍTICA DO SENTIDO
Uma aproximação e interpretação do real de orientação fenomenológica

Dulce Mara Critelli

A fenomenologia, ou questionamento do ser, não nasceu como um método rigoroso com procedimentos 
e instrumentais definidos, mas diluída nas obras de pensadores como Husserl, Merleau-Ponty, Ricoeur, 
Heidgger e Arendt. Neste trabalho, a autora reúne, de forma clara e concisa, os conceitos que fundamentam 
o modo fenomenológico de ver, compreender e dizer, isto é, seu caminho de conhecimento. Contrapõe 
ainda a discussão essencial sobre a questão de ser à ótica metafísica de nossa tradição ocidental, 
descrevendo a diferença epistemológica inaugurada no saber humano pela fenomenologia existencial.

EDUC-Brasiliense
ISBN 85-283-0092-7 • 1996 • 140 p. • 13,5x21 cm

ARTE DA CRIAÇÃO
Dos manuscritos de Charles S. Peirce aos escritos de H. Matisse

Maria José Palo 

Estudo da lógica específica à semiose do signo, a um só tempo, na relação com os princípios 
da ciência e os princípios da arte visual. Fundamentada na hipótese do princípio lógico da 
continuidade do signo, o sinequismo peirceano, a autora faz uma revisão conceitual da 
natureza do signo artístico, em campo de probabilidades de produção de sentido.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0131-1 • 1998 • 230 p. • 16x23 cm
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ARTE E LOUCURA
Arthur Bispo do Rosário

Jorge Anthonio e Silva

Este trabalho é o resultado de quatro anos de pesquisa sobre a vida e a obra de Arthur 
Bispo do Rosário. Trata-se de um levantamento de dados a respeito da real história do 
artista e sua trajetória pessoal e de projeto de análise descritiva de sua obra.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0131-1 • 1998 • 120 p. • 16X23 cm

ASSISTÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA, A
Descentralização e municipalização

Aldaíza Sposati e Maria do Carmo Falcão

Este livro pretende colocar ao alcance do público recentes resultados que devem ser vistos como o 
esforço coletivo de prefeitos, organizações comunitárias, servidores da FLBA, professores da PUC-SP e 
dos próprios usuários da assistência social que nela colaboram e a quem se destinam esses esforços.

EDUC
ISBN 85-283-0013-7 • 1990 • 120 p. •16X23 cm

AVENIDA PAULISTA
Imagens da metrópole

Maria Margarida Cavalcanti Limena

Desde sua inauguração, no século XIX, a Avenida Paulista tem sido o lugar de onde se quer ver São Paulo, 
o espaço que o turista quer visitar, o espelho em que a megalópole prefere mirar-se. É esse símbolo – 
retrato, miniatura – que a autora toma como objeto de reflexão: a história da avenida, a resistência 
aos projetos contraditórios de suas elites, o lugar dos grandes conflitos e das grandes esperanças. 

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0104-4 • 1996 • 152 p. • 16x23 cm

AVENTURAS DO BARÃO DE MÜNCHHAUSEN NA PSICOLOGIA 

Ana Mercês Bahia Bock 

Com base em uma metodologia dialética, a autora busca compreender o significado 
atribuído ao fenômeno psicológico por psicólogos de São Paulo. Relaciona-o à descrição 
que faz da trajetória de construção da profissão do psicólogo no Brasil, sobretudo 
a partir dos anos 1980, do ponto de vista das organizações da categoria.

EDUC-Cortez-Fapesp
ISBN 85-283-0160-5 • 1999 • 207 p. • 14x21 cm

BANCÁRIO E A EXIGÊNCIA DE UMA NOVA QUALIFICAÇÃO, O

Paulo Kazuhiro Izumi

O autor estuda o impacto dos processos de automação sobre os parâmetros de avaliação do bancário e 
as modificações na estrutura de ocupações, indicando ações e propostas para redirecionar a gestão e o 
uso de recursos tecnológicos. Este livro ultrapassa a visão simplista de que a qualificação e a reciclagem 
resolvem o problema do desemprego na área bancária e aponta a ação sindical como caminho de luta.

EDUC
ISBN 85-283-0150-8 • 1998 • 176 p. • 16x23 cm
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BORGES CENTENÁRIO 

Marcelo Cid e Claudio César Montoto (orgs.)

Tanto o borgeano experiente quanto o leitor que apenas começa a conhecer a obra do 
escritor argentino Jorge Luis Borges (1899-1986) encontrarão neste livro-homenagem úteis e 
interessantes aproximações à obra do mais importante escritor em língua do século XX. Os 
autores reunidos neste volume são especialistas de diferentes áreas, e suas abordagens têm 
por objetivo comum transitar pelos labirintos criados por esse “velho senhor do século XIX”.
Acompanha os textos ampla bibliografia sobre a vida e a obra de Borges.

EDUC
ISBN 85-283-0171-0 • 1999 • 303 p. • 14x21 cm

BORGES, DISFARCE DE AUTOR 

Guilherme Simões Gomes Júnior

Através da declaração do texto borgiano, o autor descobre que o grande contista argentino foi leitor de 
outros textos que pululavam na sua narrativa. Assim, ele vê Jorge Luis Borges como um grande leitor de 
ficção e, mais que isso, um cientista de literatura, havendo entre artista e cientista um disfarce de autor. 

EDUC
ISBN 85-283-0019-6 • 1991 • 166 p. • 12x18 cm

CANTEIRO-ESCOLA
Trabalho e educação na construção civil

Rosa Elisa Mirra Barone

Resultado da combinação de reflexão teórica com um amplo trabalho de campo, realizado 
junto a empresas de construção civil que, ao longo dos anos 1990, implementaram programas 
de educação fundamental para sua força de trabalho, este livro constitui importante referência 
para diferentes segmentos da sociedade envolvidos com a questão educativa.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0164-8 • 1999 • 400 p. • 16x23 cm

CANTOS PARALELOS
Oito séculos de poesia portuguesa em diálogo 

Maria dos Prazeres Gomes (org.) 

Originalmente um anexo de tese de doutorado (Outrora agora. Relações dialógicas na 
poesia portuguesa de invenção, Série Hipótese), esta pequena antologia permite ao leitor 
uma experiência efetiva e afetuosa com a poesia. Os textos em diálogo instigam a ler mais 
e melhor e permitem flagrar o que Octávio Paz chamou de “a outra voz – a do homem 
que está dormindo no fundo de cada homem”. Um diálogo entre textos e tempos. 

EDUC
ISBN 85-283-0052-8 • 1994 • 88 p. • 12x22 cm

CATATAU
As meditações da incerteza

Romulo Valle Salvino

Catatau é a obra de perplexidade e desesperança do escritor Paulo Leminski publicada, 
em 1975, num momento marcado pela indefinição política do Brasil da ditadura militar. 
Análise sensível de Romulo Salvino situa a obra no contexto do neobarroco.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0206-7 • 2000 • 314 p. • 16x23 cm
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100 ANOS DA AVENIDA PAULISTA
Uma ótica dos estudantes de São Paulo

Edson Passetti e Lúcia Helena Rangel Vitalli (orgs.)

A Faculdade de Ciências Sociais da PUC-SP promoveu o concurso “100 anos da Avenida Paulista” 
com o objetivo de estimular a pesquisa e a criatividade no registro de imagens dos estudantes 
universitários e de 2º grau da cidade de São Paulo. Este livro mostra a visão da avenida e, ao 
mesmo tempo, através do resultado, pode-se visualizar o ensino e a pesquisa realizados.

EDUC
ISBN 85-283-0030-7 • 1993 • 89 p. • 14x21 cm

CD BRASIL! NEW MUSIC! Vol. 4 
Grupo Novo Horizonte de São Paulo

Graham Griffiths (maestro), Lídia Bazarian (piano) e Simone Foltran (soprano)

A composição musical há muito deixou de ser mera manifestação do êxtase criativo de compositores para 
tornar-se expressão sonora do embate entre “pensamento contido nos sons” e pensamento humano que 
se manifesta em forma de sons. É esse o terreno que marca o surgimento deste CD. As oito composições 
aqui apresentadas são resultado de pesquisas que habitam o terreno da semiótica e da música – terreno 
complexo no qual a ordem necessária à pesquisa se mistura ao caos próprio da criação musical.

EDUC-Fapesp
1998 • tempo: 1h11’29’’

CIÊNCIA, PESQUISA, REPRESENTAÇÃO E REALIDADE EM PSICANÁLISE

Raul Albino Pacheco Filho, Nelson Coelho Junior e Miriam Debieux Rosa (orgs.)

Estaria Freud correto, ao dizer que a psicanálise teria avançado na investigação científica 
dos eventos psíquicos, em relação à psicologia do seu tempo? Há sentido em se falar em 
pesquisa em psicanálise? Doze psicanalistas aprofundam essas e outras questões.

EDUC-Casa do Psicólogo
ISBN 85-283-0210-5 • 2000 • 289 p. • 14x21 cm

CIÊNCIAS EM PORTUGAL E NO BRASIL (1772-1822), AS 
O texto conflituoso da química

Márcia Helena Mendes Ferraz 

Situando a Reforma de 1772 da Universidade de Coimbra como marco decisivo entre um antes 
e um depois, o problema da análise das ciências naturais é emoldurado pela discussão mais 
ampla do alcance das “luzes em Portugal” e da projeção destas no Império que se redefinia. 
Este trabalho é uma chave que, certamente, abrirá portas importantes para se repensar, mais 
que a história da ciência no Brasil, a própria história nacional cortada por esse tema.

Melhor livro na categoria Ciências Exatas, Tecnologia e Informática
Prêmio Jabuti 1999

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0118-4 • 1997 • 245 p. • 14x21 cm
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CLÍNICA FONOAUDIOLÓGICA, A
Análise de um universo clínico

Beatriz Millan

A autora escolhe para objeto de suas reflexões a relação terapêutica desenvolvida junto a 
pacientes portadores de patologia de base orgânica. Analisando o significado do conhecer 
na clínica, aproxima a clínica da teoria, elegendo-a como lugar de investigação.

EDUC 
ISBN 85-283-0055-2 • 1993 • 75 p. • 16x23 cm

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E UNIVERSIDADE 
Uma nova cultura no contexto da globalização

Luciane de Paula Chermann

Este livro discute o novo papel da instituição universitária no âmbito da globalização 
desencadeada no século XX. Parte da constituição universalista no quadro histórico de sua 
origem na Idade Média até chegar à criação de redes interuniversitárias e programas de 
cooperação internacional. Traz um roteiro bastante útil de redes e programas de cooperação 
e uma listagem de endereços eletrônicos de organizações e associações de fomento.

EDUC
ISBN 85-283-0186-9 • 1999 • 139 p. • 14x21 cm

CRISE E CIDADE 
Acompanhamento terapêutico

Equipe de Acompanhantes Terapêuticos do Instituto A Casa (org.)

Inspirado na ideia das múltiplas vozes que existem na cidade, de suas múltiplas leituras, 
este livro propõe uma clínica polifônica: clínica que pode ser lida de inúmeras formas. 
Seus autores estão convencidos de que, por meio da multiplicação de enfoques, 
relacionados com um mesmo tema, seja possível maior proximidade com a representação 
do campo de pesquisa, no caso, a clínica do acompanhamento terapêutico.

EDUC
ISBN 85-283-0119-2 • 2000 • 308 p. • 14x21 cm

DA ANGÚSTIA ou DE QUANDO INDICAR ANÁLISE A UMA CRIANÇA

Maria Luiza D’Ávila Pereira

Da Angústia tem como tarefa primordial responder à pergunta relativa a “quando indicar análise 
a uma criança”. O ponto de partida é uma experiência vivenciada pela própria autora, a partir da 
qual a angústia é conceituada e amplamente discutida, diferenciando-a das fobias e medos.

EDUC-Cortez/Editora da UFPR
ISBN 85-238-0012-9 • 1990 • 184 p. • 16x23 cm

DA METÁFORA

Sheldon Sacks (org.)
Leila Cristina M. Darin (coord. trad.)

A metáfora é muito mais do que mera figura de linguagem usada pelos poetas ou oradores. Ela 
muitas vezes ganha o foro de reinterpretação do mundo. Neste volume, encontramos ensaios 
de estudiosos como Paul Ricoeur, Donald Davidson, W. V. Quine, entre outros, que abordam a 
metáfora por meio dos prismas da literatura, da psicologia, da antropologia e da lógica.

EDUC-Pontes
ISBN 85-283-0034-X • 1992 • 193 p. • 16x23 cm
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DAS “FUMERIES” AO NARCOTRÁFICO

Edson Passetti

Nesta obra são oferecidos ao leitor tanto um ensaio, com dados históricos, como uma coletânea de 
textos literários e poéticos, “Estilhaços”, que lançam luzes coloridas sobre a parte mais reflexiva do livro.

EDUC
ISBN 85-283-0016-1 • 1991 • 156 p. • 11x21 cm

DE SONS E SIGNOS
Música, mídia e contemporaneidade

Lia Tomás (org.) 

Esta obra procura trazer ao grande público uma coletânea de artigos em que 
a música é apresentada pelo viés inter-relacional com outras áreas.

EDUC
ISBN 85-283-0139-7 • 1998 • 192 p. • 13x18 cm

DESENVOLVIMENTO E SUBDESENVOLVIMENTO

Alfredo Filellini

O mundo moderno – e as primeiras visões econômicas dele – tomou forma há alguns 
500 anos. Embora tenha sido enormemente modificado desde então, reteve muitas 
de suas características iniciais. Assim também as ideias econômicas modernas, 
que nada mais são que sucessivos encadeamentos de ideias originais.

EDUC
ISBN 85-283-0066-8 • 1994 • 300 p. • 15x23 cm

DISCURSO DA VIOLÊNCIA, O
As marcas da oralidade no jornalismo popular

Ana Rosa Ferreira Dias

Um estudo sobre as formas como a violência é veiculada pela mídia, mais especificamente, pela 
imprensa; a maneira como o jornal manipula, nas palavras, a “mensagem da violência” para seus 
leitores e a eficiência dessa intermediação entre acontecimento e público-alvo. Estes são os temas 
desta obra, cuja leitura nos deixa o sentimento agradável de renovação da pesquisa linguística.

EDUC-Cortez
ISBN 85-283-0101-X • 1996 • 178 p. • 16x23 cm

DISCURSO RELIGIOSO CATÓLICO, O
Um estudo linguístico do rito matrimonial

Jarbas Vargas Nascimento

Um título para estudiosos da linguística e das ciências de religião, mas também para pesquisadores em 
geral. Constitui um exemplo da necessária integração entre o referencial teórico, a escolha e o emprego 
dos procedimentos de análise e, sobretudo, a construção paulatina do sistema de interpretação.

EDUC
ISBN 85-283-0058-7 • 1993 • 138 p.• 16x23 cm
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DO INTELIGÍVEL AO SENSÍVEL
Em torno da obra de Algirdas Julien Greimas

Ana Claudia de Oliveira e Eric Landowski (eds.)

O objetivo do livro é primeiro mostrar toda a diversidade das posições e dos modos atuais de “fazer 
semiótica” que se originam no movimentado percurso conceptual da disciplina e, sobretudo – em 
outro nível – esclarecer a natureza das relações recíprocas que, apesar de tudo, seguem ligando 
entre si, na mesma busca de sentido, os vários “jeitos” semióticos hoje em desenvolvimento.

EDUC
ISBN 85-283-0081-1 • 1986 • 269 p. • 16x23 cm

EÇA DE QUEIROZ 
A ILUSTRE CASA DE RAMIRES
Cem anos

Beatriz Berrini (org.) 

Este romance, A ilustre Casa de Ramires – como toda a obra de Eça de Queiroz, na verdade –, aí 
está, muito vivo, a lembrar seu autor e a perpetuá-lo. As palavras registradas neste livro pretenderam 
tecer à sua volta uma teia de reflexões e louvores. Em breve talvez elas se apaguem e esqueçam, 
mas o romance, este, alcançou a almejada duração, que o faz presente e atual entre nós.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-823-0198-2 • 2000 • 209 p. • 16x23 cm

EMPREGABILIDADE E EDUCAÇÃO
Novos caminhos no mundo do trabalho

Alípio Casali, Iaci Rios, José Emídio Teixeira e Mario Sergio Cortella (orgs.)

Este livro registra um debate internacional de ideias e experiências relacionadas às implicações 
da relação educação/trabalho. Trata-se de uma referência importante para o mundo empresarial, 
sindical, escolar, acadêmico e governamental, ao propor uma elucidação das reflexões sobre as 
transformações hoje em processo no mundo do trabalho e das novas exigências educacionais, 
apontando possibilidades de respostas aos desafios econômicos, tecnológicos e gerenciais.

EDUC
ISBN 85-283-0109-5 • 1997 • 287 p. • 16x21 cm

ENSAIO DE SEMÂNTICA

Michel Bréal

Os textos de história da linguística ou história da semântica dizem que Bréal fundou a 
semântica, ou que foi o primeiro a usar o termo semântica. Que sentidos dar a frases que 
não seja meramente uma informação? É preciso, então, conhecer o que fez Bréal, para 
não reduzi-lo a essa mera notícia. A tradução do seu Essai de Sémantique atende a essa 
necessidade, contribuindo para repor à reflexão a questão do sentido e da história.

EDUC-Pontes
ISBN 85-283-0033-1 • 1992• 205 p. • 16x23 cm
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ENSINO DE SEGUNDA LÍNGUA
Redescobrindo as origens

Maria Antonieta Alba Celani (org.)

Trata-se de um livro indicado para professores, também para alunos de práticas de ensino, pós-graduandos 
nas áreas de línguas e profissionais com interesse no ensino e aprendizagem de segunda língua.

EDUC
ISBN 85-283-0120-6 • 1997 • 168 p. • 16x21 cm

ENSINO DE SERVIÇO SOCIAL
Polêmicas

Maria Lúcia Rodrigues (org.)

Esta obra tem por objetivo não deixar escapar ao público a oportunidade 
de conhecer e, de algum modo, partilhar o pensamento de professores cuja 
trajetória reveste-se de efetiva contribuição à difícil arte de ensinar.

EDUC
ISBN 85-283-0038-2 • 1992 • 61 p. • 14x21 cm

ENTREVISTA E ÉTICA
Uma introdução

Marcos Cripa (orient. e org.)

Um livro que interessa a estudantes de qualquer área, mas também a quem quer que acompanhe de 
forma crítica o desenvolvimento da imprensa no país, em especial a que dá espaço a grandes entrevistas.

EDUC
ISBN 85-283-0126-5 • 1998 • 128 p. • 11x18 cm

ERA DE NÉVOAS 
Direitos humanos, terrorismo de Estado e saúde psicossocial na América Latina

Horacio Riquelme U. (ed.)

De autoria de um grupo de escritores e profissionais europeus e latino-americanos da área psicossocial, 
os ensaios deste livro se articulam em torno de dois eixos: um enfocando a teoria e a atividade 
psicoterapêutica ante a violência organizada; e o outro dedicado ao estudo do âmbito cultural sob o 
terrorismo de Estado.

EDUC
ISBN 85-283-0054-4 • 1993 • 212 p. • 16x23 cm

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 
Dimensionando as experiências de Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Bahia

Carola Carbajal Arregui (org.)

Os textos que compõem esta publicação foram apresentados e discutidos no âmbito do evento, 
que ensejou um importante debate entre representantes da universidade e centros de pesquisa, da 
administração pública, de órgãos internacionais e de organizações não-governamentais atuantes na área.

EDUC-IEE/PUC-SP-Finep
ISBN 85-868-9412-5 • 2000 • 127 p. • 14x21 cm
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ESCRITORES OU ESCREVENTES
Estudos literários

Beatriz Berrini (org.)

Coletânea que reúne cinco textos: um primeiro trata do trabalho de iniciação científica visando à 
transformação do aluno em autor; os demais, fruto desse trabalho, são ensaios literários de jovens 
autores sobre obras de Guimarães Rosa, do romantismo brasileiro e de José Saramago.

EDUC
1995 • 83 p. • 14x21 cm

ESCRITOS INSTRUMENTAIS SOBRE OS ÍNDIOS

Antônio Vieira

Textos extraídos de “Obras várias” e de “Obras inéditas” do Padre Antônio Vieira, 
com ensaio introdutório de professor José Carlos Sebe Bom Meihy.

EDUC
ISBN 85-283-0028-5 • 1992 • 256 p. • 12,5X19 cm

ESCUTAR, RECORDAR, DIZER 
Encontros heideggerianos com a clínica psicanalítica

Luís Claudio Figueiredo 

O autor convida os leitores a um encontro de que podem sair renovados psicanalistas 
e filósofos, sem qualquer tentativa de domínio de um campo sobre o outro. Propõe o 
diálogo entre as meditações heideggerianas sobre a fala, a poesia, a obra de arte e a 
clínica psicanalítica, que tem a fala e a linguagem como questões que se impõem. 

EDUC-Escuta
ISBN 85-283-0062-5 • 1994 • 169 p. • 13x18 cm

ESPAÇO E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
Visualização e interpretação

Antonio de Pádua Vilella Cavalca

A capacidade de “ver” um objeto geométrico espacial representado no plano não é inata e pode ser 
desenvolvida. O autor enfrenta a ideia corrente de que alguns alunos simplesmente não têm capacidade 
de visão espacial e demonstra que é possível desenvolver tal capacidade mesmo em alunos adultos.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0147-8 • 1998 • 171 p. • 16x23 cm

ESTUDOS EM HISTÓRIA DA PSICOLOGIA

Maria do Carmo Guedes e Regina Helena de Freitas Campos (eds.)

Os textos aqui incluídos fazem uma notável incursão no campo da história do desenvolvimento 
do conhecimento psicológico e, em particular, de sua evolução no Brasil.

EDUC-NIEHPSI
ISBN 85-283-0173-7 • 1999 • 180 p. • 15,5x21,5 cm
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ÉTICA E FINITUDE

Zeljko Loparic

Contribuição relevante não só àqueles que buscam pensar a ética na contemporaneidade, mas 
também aos que se ocupam em tratar de seus desdobramentos no pensamento de Heidegger.

EDUC
ISBN 85-283-0087-0 • 1995 • 113 p. • 14x21 cm

EUGÊNIO GUDIN
Capitalismo e neoliberalismo

Maria Angélica Borges

Ao examinar o pensamento de Eugênio Gudin sob o crivo da crítica da economia política, a autora 
oferece uma radiografia do liberalismo na versão cabocla. É difícil não se deixar impressionar 
pela atualidade de seu ideário liberal. Mas, ao mesmo tempo, é impossível não registrar a 
repetição dos temas e das soluções, frutos da aversão ao caráter histórico do capitalismo 
e à correspondente necessidade de reafirmar a cada passo o seu caráter natural.

EDUC-Bienal-Fapesp
ISBN 85-283-0098-6 • 1996 • 314 p. • 16x23 cm

EXERCÍCIOS DE ECONOMIA
Os mercantilistas, Smith, Ricardo e Marx em sala de aula

Paulo Sandroni

Não é fácil entender a economia. Principalmente quando ela costuma ser manipulada e mistificada 
pelos economistas oficiais. Fórmulas dúbias, termos complicados e equações ininteligíveis 
têm sido muito usados no Brasil. Combatendo o obscurantismo estão os economistas, como 
Paulo Sandroni, que procuram desfazer os mitos, tornando a economia mais acessível.

EDUC-Espaço e Tempo
1988 • 240 p. • 14x21 cm

EXPLORANDO CONCEITOS DE GEOMETRIA ELEMENTAR COM O SOFTWARE 
CABRI-GÉOMÈTRE

Tânia Maria Mendonça Campos (org.)

Neste livro, o professor tem três sequências de ensino para os alunos trabalharem com 
o Cabri-Géomètre, estudando triângulos, quadriláteros e simetria. As atividades foram 
preparadas de forma a permitir ao aluno investigá-las, levantar hipóteses, testá-las – etapas 
fundamentais para o processo de construção de um conceito.

EDUC
ISBN 85-283-0130-3 • 1998 (2ª ed.) • 84 p. • 21x14 cm

EXPRESSÃO DO TEMPO EM PORTUGUÊS, A

Rodolfo Ilari 

A palavra tempo “aplicada apenas ao mundo”, tratando de durações e de relações de simultaneidade, 
anterioridade e posteridade, é o tema deste livro, que, com clareza didática, contribui para a compreensão 
das intrincadas relações linguísticas sob o ponto de vista da localização temporal dos fatos.

EDUC-Contexto
ISBN 85-283-0107-9 • 1997 • 85 p. • 14x21 cm



Títulos publicados até 2000

40 anos – 1974-2014
105

FAUSTO NO HORIZONTE
(Razões míticas, texto oral, edições populares) 

Jerusa Pires Ferreira 

Um estudo comparativo das diversas versões populares da fascinante história do homem 
que vende a alma ao diabo em troca de juventude, imortalizada por Goethe. 

EDUC-Hucitec
ISBN 85-283-0084-6 • 1995 • 165 p. • 13x18 cm

FERNANDO PESSOA
Poesia, transgressão, utopia

Fernando Segolin

Sabendo escapar à monotonia nada criativa das leituras psicológicas ou metafísicas, 
lendo o problema da identidade nos interstícios da criação poética e não nos desvãos 
da psicologia, Fernando Segolin resgata o poeta em suas várias vozes.

EDUC
ISBN 85-283-0049-8 • 1992 • 163 p. • 14x21 cm

FIBROMIALGIA
Uma introdução

José Eduardo Martinez (ed.)

Obra de interesse especial para áreas médicas como clínica médica, ortopedia, fisiatria, 
psiquiatria, entre outras, este livro traz informações básicas e alguns resultados da 
experiência nacional na área. Importante para quem trabalha ou quer trabalhar com 
patologia do sistema músculo-esquelético, em particular as doenças reumáticas.

EDUC
ISBN 85-283-0140-0 • 1998 • 113 p. • 11x18 cm

FILOSOFIA DA ARTE NA ITÁLIA 

Hippolyte Taine 
Plínio Augusto Coêlho (trad.) 

Partindo do princípio da correspondência exata e necessária entre uma obra e seu meio, o autor traça um 
panorama da vida italiana no final do século XV e início do XVI e analisa a história da pintura na Itália, nesse 
período em que surgiram artistas completos: Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, Ticiano, entre outros.

EDUC-Imaginário
ISBN 85-283-0045-5 • 1992 • 108 p. • 14x21 cm

FILOSOFIA E SEU ENSINO, A

Paulo Arantes, Franklin Leopoldo e Silva, Celso Fernando Favaretto, 
Ricardo Fabbrini e Salma Tannus Muchail

Em cinco artigos, renomados professores universitários refletem quanto à tarefa do filósofo na construção 
do saber contemporâneo. A teoria, o lugar do filósofo, os problemas e as questões polêmicas envolvendo 
a filosofia, juntamente com práticas educacionais e didáticas, estão contidos neste livro, um excelente 
subsídio a todos os professores e estudantes ansiosos em conhecer a função social do filósofo.

EDUC-Vozes
ISBN 85-283-0061-7 • 1995 • 94 p. • 14x21 cm



Títulos publicados até 2000

40 anos – 1974-2014
106

FÍSICA E OS LIVROS, A
Uma análise do saber físico nos livros didáticos adotados para o Ensino Médio

Wagner Wuo

Obra original e bem fundamentada teórica e metodologicamente, discute criticamente a 
transposição didática – a conversão do saber científico em saber escolar. Recomendada 
para professores de todas as áreas do ensino médio e imprescindível a professores de 
Física. Relevante também para pesquisadores da área e de temáticas pedagógicas em 
geral, especialmente currículo, disciplinas escolares e didática das ciências.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0220-2 • 2000 • 180 p. • 16x23 cm

FOLHAS AVULSAS
Antologia

Vice-Reitoria Comunitária da PUC-SP, Jair Farias, José Carlos Soares, 
Rodolfo Dantas e Saulo César da Silva (orgs.)

I Concurso Universitário Livre de Poesia Brasil-Portugal da PUC-SP, com 30 poemas selecionados.

EDUC
ISBN 85-283-0029-3 • 1992 • 64 p. • 14x21 cm

FONOAUDIOLOGIA & LINGUÍSTICA

Roxane Helena R. Rojo, Maria Claudia Cunha e Ana Luiza M. Garcia (orgs.)

Esta coletânea foi escrita e elaborada por um grupo heterogêneo de professores da antiga “área de 
linguagem” do curso de Fonoaudiologia, composto por linguistas, psicolinguistas e fonoaudiólogos 
interessados no debate sobre as relações entre suas áreas e nas possíveis contribuições mútuas 
trazidas pelas pesquisas em linguística (teórica e aplicada), psicolinguística e fonoaudiologia.

EDUC
ISBN 85-283-0017-X • 1991 • 96 p. • 14,5x22 cm

FORMA E CIÊNCIA 

Vera Cecília Machline, Lilian Cristina Monteiro França e Jerusa Pires Ferreira

De maneiras diferentes, os três artigos deste livro mostram uma relação entre novos conceitos 
de ciência e novos movimentos da forma, que põem em crise o estabelecido.

EDUC
ISBN 85-283-0074-9 • 1995 • 99 p. • 11x18 cm

FORMAÇÃO DE PROFESSORES
A contribuição da análise do comportamento

Maria de Lourdes Bara Zanotto

A autora conduz o leitor, de forma clara, aos argumentos e análises de Skinner sobre o 
papel central do professor no desenvolvimento da educação e, com base na concepção 
skinneriana de ensino, lança as bases para um programa de formação de professores.

EDUC-Fapesp-Comped/Inep
ISBN 85-283-0229-6 • 2000 • 183 p. • 14x21 cm
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FREUD, MARLOWE & CIA. 

Franklin Goldgrub 

O que teriam em comum Sigmund Freud e Philip Marlowe, o detetive dos célebres 
romances policiais de Raymond Chandler, além do gosto pela exumação arqueológica 
de recordações e cadáveres? Freud, Marlowe & Cia. considera que a psicanálise é uma 
espécie de arte detetivesca, tanto quanto o romance policial constitui uma investigação 
acerca das motivações íntimas de personagens, dissecados com o máximo realismo. 

EDUC-Nova Alexandria
ISBN 85-283-0064-1 • 1994 • 156 p. • 14x21 cm

FUNDAÇÕES E DIREITO
3° Setor

Edson José Rafael

A presente obra é referência obrigatória aos especialistas em Direito, 
propiciando fecundo material de pesquisa sobre o Terceiro Setor.

EDUC-Melhoramentos
1997 • 450 p. • 16x23 cm

GÊNERO EM DEBATE
Trajetória e perspectivas na historiografia contemporânea

Eni de Mesquita Samara, Rachel Soihet e Maria Izilda S. de Matos

Nesta obra, busca-se o aprimoramento teórico-metodológico que permite recuperar os mecanismos das 
relações sociais entre os sexos, a experiência conjunta de homens e mulheres em toda sua complexidade.

EDUC
ISBN 85-283-0105-2 • 1997 • 114 p. • 13x18 cm

GESTÃO SOCIAL
Uma questão em debate

Elizabeth de Melo Rico e Rachel Raichelis (orgs.)

Pelo conjunto dos textos que integram esta publicação, pela qualificação dos seus autores e 
das temáticas que abordam e, principalmente, pelo debate fecundo de ideias e polêmicas, 
certamente este livro representa um estímulo e uma colaboração a todos aqueles que, a partir 
dos diferentes lugares sociais que ocupam, enfrentam o desafio da construção de alternativas 
de gestão social radicalmente públicas e democráticas no âmbito das políticas sociais.

EDUC-IEE/PUC-SP
ISBN 85-283-0185-0 • 1999 • 231 p. • 14x21 cm

GLOBALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES

César Ricardo Siqueira Bolaño (org.)

Com o intuito de entender os processos concretos de avanço da internacionalização do capital 
que ocorre hoje, nas suas dimensões econômica, política, social e cultural, esta coletânea traz a 
público uma discussão sobre a problemática da comunicação e da cultura da globalização. 

EDUC-Editora da UFS
ISBN 85-283-0161-3 • 1999 • 185 p. • 14x21 cm
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GLOBALIZAÇÃO, METROPOLIZAÇÃO E POLÍTICAS NEOLIBERAIS

Regina Maria A. Fonseca Gadelha (org.)

Nesta coletânea, os autores abordam, de forma didática, temas complexos como 
globalização, impactos do planejamento, privatizações, imperialismo e estado nacional, 
integração e inserção, reordenamento de poder e cidadania, procurando discutir problemas 
que dizem respeito à sociedade brasileira e sua inserção na realidade mundial, mas sem 
perder de vista a necessidade de preservação da cidadania e soberania nacionais.

EDUC
ISBN 85-283-0011-1 • 1997 • 175 p. • 14x21 cm

GOSTO DA GENTE, O GOSTO DAS COISAS, O
Abordagem semiótica

Eric Landowski e José Luiz Fiorin (eds.)

O gosto não é uma realidade abstrata que se situa numa esfera intelectual reservada a um pequeno 
número de especialistas. Ao contrário, ele faz parte dos fenômenos mais óbvios da prática cotidiana. 
É experimentado, partilhado, discutido por todas as partes – malgrado o conhecido adágio – e 
dá lugar a classificações, prescrições, julgamentos, confissões e confrontações inesgotáveis, 
quer se trate do gosto das coisas (do sabor, “bom ou ruim”, delas) quer do gosto (“bom ou 
mau”) da gente, isto é, dos critérios de avaliação empregados para gostar disso ou daquilo.

EDUC
ISBN 85-283-0115-X • 1997 • 272 p. • 16x23 cm

HISTÓRIA DA INSTRUÇÃO PÚBLICA NO BRASIL (1500-1889)
História e legislação

José Ricardo Pires de Almeida

Publicada originalmente em francês, esta primeira história da educação brasileira sistematizada completa 
100 anos de sua edição. Obra rica em informações e dados sobre medidas tomadas pelo poder público 
para implantar e ampliar a educação no Brasil, é também um excelente documento sobre as ideias 
e debates educacionais do período imperial. Rica em documentação e dados estatísticos, é o mais 
completo levantamento das escolas públicas e dos dispêndios públicos com a educação nacional.

EDUC
ISBN 85-283-0005-6 • 1989 • 365 p. • 15x23 cm

HISTÓRIA DA PSICOLOGIA
Pesquisa, formação e ensino

Regina Helena de Freitas Campos (org.)

Esta coletânea resultou das atividades do Grupo de Trabalho em História da Psicologia, instituído por 
ocasião do VI Simpósio de Pesquisa e Intercâmbio Científico da Associação Nacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Psicologia, realizado em Teresópolis, Rio de Janeiro, em maio de 1966. A publicação 
reúne os trabalhos dos primeiros participantes do Grupo, pesquisadores e professores em diversas 
universidades brasileiras na área da história da psicologia, e a contribuição do professor Josef Brožek, 
da Universidade de Lehigh, EUA, convidado especial dessa primeira reunião.

EDUC-Anpepp
ISBN 85-283-0111-7 • 1996 • 170 p. • 15,5x21,5 cm
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HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DA PSICOLOGIA
Revisões e novas pesquisas

Maria do Carmo Guedes (org.)

Esta coletânea traz artigos que focalizam o próprio objeto da história nesta área, seu 
desenvolvimento e produção em diferentes países e os resultados de novas pesquisas.

EDUC-NIEHPSI
ISBN 85-283-0149-4 • 1998 • 137 p. • 15,5x21,5 cm

HISTÓRIA PENSADA E ENSINADA, A
Da geração das certezas à geração das incertezas

Helenice Ciampi

A historiografia abandonou os paradigmas da razão clássica e aventurou-se na busca de uma 
outra racionalidade. Como a universidade brasileira registrou essas aventuras da razão histórica 
nas décadas de 1970 e 1980? Como a história foi concebida e ensinada na universidade 
brasileira nesse período? Através do exame detalhado da experiência da PUC-SP com o 
ensino de história, essas são as importantes questões que este livro busca responder.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0197-4 • 2000 • 505 p. • 16x23 cm

IDENTIDADE E TRANSFORMAÇÃO
O professor na universidade brasileira

Marisa Todescan Dias da Silva Baptista

Contribuindo para resgatar o papel do sujeito professor no processo educacional de que faz parte, 
a presente obra é bastante oportuna. É, também, inovadora – ao investigar o processo identificatório 
em história de vida de docentes universitários e ao tomar como pano de fundo histórico-social a USP 
e a PUC-SP, duas universidades que se têm destacado, no panorama universitário brasileiro, como 
paradigmas das qualidades, problemas e limites da universidade pública e do ensino superior privado.

EDUC-Unimarco
ISBN 85-283-0123-0 • 1997 • 220 p. • 14x21 cm

IMAGENS DE MAGIA E DE CIÊNCIA 
Entre o simbolismo e os diagramas da razão

Maria Helena Roxo Beltran 

As transformações do pensamento científico são aqui examinadas através da produção e 
reprodução das imagens que povoaram os livros como ilustrações. No século XVI, a química 
passa a prevalecer sobre a alquimia. Nessa mesma época, nasce o livro impresso. Magia 
e ciência se alternam em gravuras que retratam técnicas e processos de destilação de 
materiais. A autora refaz a história da ciência através de seus modos de divulgação. 

Finalista no concurso ao Prêmio Jabuti 2001 

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0183-4 • 1999 • 143 p. • 21x21 cm
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IMAGENS DO BRASIL
500 anos

Beth Brait e Neusa Barbosa Bastos (orgs.)

Este livro é o resultado não apenas de pesquisas individuais sobre particularidades brasileiras, 
flagradas por diferentes áreas do conhecimento, mas, também, um dos objetivos da PUC-SP 
no que diz respeito às formas de comemorar os 500 anos do Descobrimento do Brasil.

EDUC
ISBN 85-283-0227-X • 2000 • 312 p. • 16x23 cm

INDIVIDUALIDADE:
Afirmação e negação na sociedade capitalista

Isilda Campaner Palangana

Tratar do processo de individuação dentro da sociedade capitalista, por um lado levando em consideração 
os instrumentos materiais e simbólicos e, por outro, os aspectos econômicos, políticos, técnicos e culturais 
é uma tarefa árdua. Isilda Campaner Palangana abraçou o tema para elaborar sua tese de doutorado e, 
agora, apresenta-a nesta publicação que, sem dúvida alguma, será um marco pelas informações que traz.

EDUC-Plexus
1998 • 197 p. • 14x21 cm

INSTRUÇÃO PÚBLICA NO BRASIL (1500-1889) 
História e legislação

José Ricardo Pires de Almeida, Antonio Chizzotti (trad.)
Maria do Carmo Guedes (ed. crítica)

Originalmente escrita em francês, esta obra traz um amplo panorama da história da educação no 
Brasil, principalmente no período imperial. Rica em documentação e dados estatísticos, apresenta 
um levantamento das escolas públicas e das despesas do Estado com a educação nacional.

EDUC-Comped/Inep
ISBN 85-283-0188-5 • 2000 (2ª ed. rev.) • 334 p. • 16x23 cm

INTERAÇÃO ENTRE HUMANOS E COMPUTADORES 
Uma introdução

Paulo Sergio de Carvalho

Este livro sugere uma reflexão sobre as mudanças culturais e de subjetividade provocadas 
pelo ingresso das máquinas informáticas no cotidiano dos brasileiros adultos. Mediante 
a abordagem de aspectos conceituais e históricos e a análise de trabalhadores 
brasileiros, apresenta os efeitos da interação entre o homem e o computador.

EDUC
ISBN 85-283-0199-0 • 2000 • 171 p. • 11x18 cm
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INTERACIONISMO SIMBÓLICO E TEORIA DOS PAPÉIS
Uma aproximação para a Psicologia Social

Chirley Bazilli, Erico Rentería, José Carlos Duarte, Kety Valéria Simões Franciscatti, 
Leandro Feitosa Andrade e Luiz Antônio Rala

Relacionando Interacionismo simbólico e teoria dos papéis, os autores desta obra possibilitam 
a apreensão das aproximações entre esses dois enfoques e matizam-lhes as diferenças. 
São apresentados os principais autores de ambas as linhas, com destaque para George 
Mead, no interacionismo simbólico, e Erving Goffman, na teoria dos papéis.

EDUC
ISBN 85-283-0132-X • 1998 • 230 p. • 14x21 cm

INTRODUÇÃO À ECONOMIA MUNDIAL CONTEMPORÂNEA

Geraldo Müller

Este volume constitui uma tentativa de descrever os processos que caracterizam a história contemporânea 
da economia e de indicar alguns percalços nas teorias em voga. O texto é dividido em três partes. 
A primeira, que versa sobre economia e história, procura fundamentar a ideia segundo a qual a 
estruturação dos processos históricos, por volta dos anos 1960 em diante, conforma um sistema 
distinto do que vigorava anteriormente. Na segunda parte, o autor distingue a fase de hegemonia norte-
americana da fase de sua crise, que é descrita mediante recurso a uma tipologia de países. Finalmente, 
a terceira parte descreve a forma predominante que assumiu a transnacionalização produtiva.

EDUC-Ática
1987 • 118 p. • 14x21 cm

INTRODUÇÃO À ECONOMIA
Os mercantilistas, Smith, Ricardo e Marx

Paulo Henrique Sandroni

Tentativa bem-sucedida de explicar os fundamentos econômicos de forma simples, 
porém rigorosa, lançando mão de exemplos atuais, passagens históricas e até literatura.

EDUC-Terra
ISBN 85-283-0072-2 • 1995 • 221 p. • 14x21 cm

INTRODUÇÃO À POESIA ORAL

Paul Zumthor

Introdução à poesia oral interroga uma outra lógica, sempre mais ou menos recalcada na história, que 
se funda no dinamismo concreto da voz (relação entre voz, corpo e dança; entre voz, gesto e poesia).

EDUC-Hucitec
ISBN 85-271-0426-1 • 1997 • 323 p. • 14x21 cm
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INTRODUÇÃO AO CONCEITO DE PROBABILIDADE 
Uma visão frequentista

Cileda de Queiroz e Silva Coutinho

A autora compara uma situação brasileira de ensino e uma francesa com o objetivo de 
mostrar as vantagens da utilização de uma visão frequentista para o ensino dos primeiros 
conceitos de probabilidade. Obra oportuna e original. Oportuna porque cresce, hoje, no Brasil, 
a consciência de que o letramento de um cidadão deve incluir uma espécie de “alfabetização 
matemática”, além da alfabetização linguística. Original porque introduz, no contexto da 
discussão sobre ensino da matemática, o ensino de 2º grau e o ensino não especializado.

EDUC
ISBN 85-283-0102-8 • 1996 • 101 p. • 16x23 cm

INVENÇÃO DO EROTISMO, A
Tristão e Isolda e as trovas corteses 

Marisa Mikahil Boccalato

Ao eleger o universo narrativo de Tristão e Isolda, sem autor, sem data, sem local precisos, para 
averiguar o surgimento do erotismo, a autora também elege o imaginário coletivo e anônimo 
de uma época limítrofe da cultura ocidental, em que diversos elementos que viriam a percorrer 
o curso da modernidade têm nascimento. O imaginário em questão é o da invenção desse 
erotismo, envolto no véu do sentimento, dentro do que ficou conhecido como o “amor cortês”. 

EDUC-Experimento
ISBN 85-283-0095-1 • 1996 • 171 p. • 14x21 cm

INVENÇÃO DO PSICOLÓGICO, 
Quatro séculos de subjetivação (1500-1900)

Luís Claudio Figueiredo

Essa obra traz à tona os problemas do modo de subjetivação contemporâneo, além das inúmeras 
concepções, também contemporâneas, da psicologia, constituídas no momento em que o 
ciclo da modernidade atingiu o seu cume e, conjuntamente, proclamava sua dissolução.

EDUC-Escuta
ISBN 85-283-0022-6 • 1992 (1ª ed.), 1994 (2ª ed.) • 178 p. • 14x21 cm

JOEL MARTINS...
Um seminário avançado em fenomenologia

Maria Aparecida Viggiani Bicudo e Vitória Helena Cunha Espósito (orgs.)

Fruto de esforço coletivo, nasceu Joel Martins... um seminário avançado em fenomenologia. Na 
primeira parte, notas de aulas, organizadas e comentadas por Maria Alice Castro Rocha e Ozeneide 
Venâncio de Mello Machado. Na segunda, textos de Maria Aparecida Viggiani Bicudo, Vitória 
Helena Cunha Espósito e Carmen Sylvia G. Aranha concluem o último curso de Joel Martins.

EDUC
ISBN 85-283- 0116-8 • 1997 • 160 p. • 14x21 cm
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JOSÉ SARAMAGO 
Uma homenagem

Beatriz Berrini (org.)

Homenagem brasileira ao ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, em 1998, José Saramago.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0157-5 • 1999 • 295 p. • 14x21 cm

JUDICIÁRIO E POLÍTICA NO BRASIL

Rogério Bastos Arantes

Este livro é um estudo pioneiro sobre o papel político do Poder Judiciário, que demonstra como, entre nós, 
os mecanismos de controle institucional formam um sistema híbrido, sem similar no mundo contemporâneo. 
Mais do que isso, revela que o hibridismo desse sistema é a causa do desempenho errático do Judiciário 
brasileiro na tarefa de preservar a Constituição e de garantir a estabilidade do ordenamento jurídico.

EDUC-Idesp-Fapesp
ISBN 85-283-0110-9 • 1997 • 215 p. • 14x21 cm

LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EM PSICOLOGÍA
Rumbos y desafios

Fernando Gonzáles Rey

Ainda que dirigido de forma específica à investigação psicológica, este livro contribui para o debate 
maior epistemológico e metodológico que circula hoje nos diferentes espaços de construção do 
conhecimento – um dos desafios essenciais das ciências sociais para iniciar o século XXI.

EDUC
ISBN 85-283-0180-X • 1999 • 184 p. • 14x21 cm

LBA
Identidade e efetividade das ações no enfrentamento da pobreza brasileira

Aldaíza Sposati e Maria do Carmo Falcão

Foi-se o tempo em que a assistência social era ocupação secundária de “primeiras-damas” e empresários 
que “ajudavam” as populações carentes. Hoje, profissionais qualificados para propor e implantar 
políticas públicas gerenciam as instituições de assistência social. Seu interlocutor também mudou: a 
população organizada cobra do governo a realização de políticas sociais, a que todos têm direito como 
cidadãos. Essas transformações incidiram diretamente na identidade e na atuação da Legião Brasileira 
de Assistência (LBA). Como incorporá-la de modo a ampliar a afetividade das ações de instituição?

EDUC
ISBN 85-283-0007-2 • 1989 • 106 p. • 16x23 cm

LÍNGUA PORTUGUESA
História, perspectivas, ensino

Neusa Barbosa Bastos (org.)

A presente coletânea objetiva contribuir para a melhoria da Língua Portuguesa. Visando integrar os 
colegas de ensino fundamental e médio às pesquisas realizadas na academia, trazemos a esse leitor 
privilegiado textos dos professores do 6º Congresso Brasileiro de Língua Portuguesa, realizado em 1996.

EDUC
ISBN 85-283-0135-4 • 1998 • 216 p. • 16x23 cm
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LÍNGUA PORTUGUESA
Teoria e método

Neusa Barbosa Bastos (org.)

Este livro foi pensado para aproximar professores do ensino fundamental e médio dos estudos 
que pesquisadores estão desenvolvendo na Universidade. Apresentados inicialmente no 
7º Congresso Brasileiro de Língua Portuguesa, do Instituto de Português da PUC-SP, num encontro 
que atingiu limites de crescimento intelectual incontestável a partir da assimilação de pontos de vista 
diversos e enriquecedores, estes textos recebem neste livro sua versão escrita. 

EDUC
ISBN 85-283-0203-2 • 2000 • 178 p. • 16x23 cm

LINGUÍSTICA APLICADA
Da aplicação da linguística à linguística transdisciplinar

Mara Sofia Zanotto de Paschoal e Maria Antonieta Alba Celani (orgs.)

A coincidência de dois fatos relevantes deu origem a esta publicação. O primeiro foi a intensificação, nos 
últimos anos, de fóruns de debate sobre a identidade e consolidação da linguística aplicada, cuja história, 
no Brasil, é recente. O segundo foi a comemoração dos vinte anos do primeiro Programa de 
Pós-Graduação na área – o Programa de Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas (Lael) da PUC-SP – 
que teve papel marcante no processo histórico de construção da identidade da área no Brasil.
Delineou-se, assim, esta publicação que tem por objetivo uma reflexão crítica sobre a linguística 
aplicada tanto de uma perspectiva histórica quanto de uma perspectiva sincrônica.

EDUC
ISBN 85-283-0023-4 • 1992 • 326 p. • 16x23 cm

LÓGICA JURÍDICA
Uma introdução

Fábio Ulhoa Coelho

Texto introdutório que cumpre sua função didática e pedagógica, ao introduzir 
o leitor no intricado tema, despertando-lhe a atenção e o interesse.

EDUC
ISBN 85-283-0021-8 • 1994 • 140 p. • 11x18 cm

LOU SALOMÉ:
O “elementar” por sob a vida

Salma T. Muchail

Presença sedutora e fascinante nos círculos intelectuais de Viena, Berlim, Paris e Roma nas 
primeiras décadas do século XIX, Lou Andreas-Salomé tornou-se quase uma lenda. Conviveu 
intimamente com os homens mais importantes de seu tempo e teve importância decisiva nas 
vidas de Paul Rée, Friedrich Nietzsche, Rainer Maria Rilke e Sigmund Freud, que lhe confiou 
a análise de sua filha Anna. A obra de Lou Salomé foi vasta e variada. Neste texto, Salma 
T. Muchail discute especificamente um elemento fundamental que recorre nos escritos da 
autobiografia de Lou Salomé, Minha vida. Trata-se do que ele chama “elementar”, “aquilo que 
constitui esta vida particular e ao mesmo tempo faz dela algo indelimitadamente maior”.

EDUC
ISBN 85-283-0009-9 • 1989 • 51 p. • 11x15 cm
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MAPA DA EXCLUSÃO/INCLUSÃO SOCIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO

Aldaíza de Oliveira Sposati (coord.)

Pesquisa realizada pelo núcleo de seguridade e assistência social da PUC-SP, este livro 
mostra índices de exclusão social por distrito e de discrepância entre distritos, considerados: 
autonomia, qualidade de vida, desenvolvimento humano e equidade. A coleta de dados contou 
com pesquisadores qualificados e agentes populares especificamente preparados.

EDUC
ISBN 85-283-0093-5 • 1996 • 126 p. • 31x22 cm

MARQUÊS DE SADE
Um libertino no salão dos filósofos

Eliane Robert Moraes

Este ensaio tem como objetivo contextualizar o pensamento de Sade, tanto do prisma 
histórico como do literário e filosófico. Assim, a autora nos convida a excursionar pela 
insólita história da libertinagem setecentista, levando-nos a conhecer os salões filosóficos 
onde os mais radicais livres-pensadores se reuniam para criticar a moral e a religião. 
E, como exemplificação, o volume traz a novela Eugénie de Franval, de Sade.

EDUC
ISBN 85-283-0027-7 • 1992 • 148 p. • 10,5x17,5 cm

MELHORIA DO ENSINO NAS 1as SÉRIES, A
Enfrentando o desafio

Mere Abramowicz, Marisa Del Cioppo Elias e Teresinha Maria Neli Silva

Neste texto, as autoras procuram resgatar alguns aspectos da memória pedagógica do ensino 
paulista, especificamente quando foram tentadas algumas experiências e inovações educacionais, em 
um passado mais ou menos recente. Através de uma abordagem qualitativa, analisam depoimentos 
de educadores que se envolveram nessas experiências pioneiras e que aceitaram o desafio de 
enfrentar os problemas mais graves das 1as séries do 1° Grau: a evasão e a repetência escolar. 

EDUC-EPU
1987 • 115 p. •14x21 cm 

MEMÓRIA DE ILHABELA 
Faces ocultas, vozes no ar

Márcia Merlo 

Estudo antropológico a partir de lembranças de antigos moradores, sejam os caiçaras que vivem na parte 
urbana da Ilha, sejam os nativos de comunidades isoladas. Os depoimentos são colhidos pela autora a 
partir de técnicas da história oral. A análise cruzada dessas memórias permite enriquecer as interpretações 
e redesenhar a história da região, até aqui construída apenas através da documentação oficial.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0189-3 • 2000 • 188 p. • 16x23 cm
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MEMÓRIA DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
A fala de alguns de seus chefes

Maria Angélica Borges, Cristina Helena P. de Mello, Claudemir Galvani e Waldir Pereira Gomes

No bojo das comemorações do cinquentenário da criação e incorporação da Faculdade de Economia 
e Administração da PUC-SP, o Departamento de Economia apresenta a sua história, desde sua gênese, 
passando por seus momentos mais significativos e mostrando a sua especificidade no cenário nacional.

EDUC
ISBN 85-283-0127-3 • 1998 • 120 p. • 13x18 cm

MÍDIA E POLÍTICA

Vera Lúcia Michalany Chaia e Miguel Wady Chaia (orgs.)

Diante das diferentes modalidades da produção, disseminação e consumo da informação, 
a análise e o debate voltados aos meios de comunicação de massa tornam-se relevantes para explicitar 
as tramas que envolvem os indivíduos e as instituições na contemporaneidade. É nesse sentido que foram 
elaborados os textos deste livro.

EDUC
ISBN 85-283-0209-1 • 2000 • 172 p. • 16x23 cm

MISSÕES GUARANI 
Impacto na sociedade contemporânea

Regina Maria A. Fonseca Gadelha (ed.)

Autores de diversos países abordam, de maneira documentada e competente, tanto as 
repercussões locais e diretas, quanto as indiretas e mais distantes, no espaço e no tempo, 
das atividades dos missionários jesuítas e as influências marcantes dos colonos, monarcas e 
indígenas nesta parte do continente, cujas repercussões perduram até os dias atuais.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0175-3 • 1999 • 391 p. • 24,5x18 cm

MODERNIZAÇÃO CONSERVADORA DO SINDICALISMO BRASILEIRO, A
A experiência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo

Arnaldo José França Mazzei Nogueira 

Estudando o processo político e sindical vivido pelos trabalhadores do setor 
metalúrgico paulistano nos anos 1980, o autor contribui para o entendimento 
das origens do que se denominou “sindicalismo de resultados”.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0128-1 • 1997 • 184 p. • 14x21 cm

MODOS DE SUBJETIVAÇÃO NO BRASIL
e outros escritos 

Luís Claudio Figueiredo 

Apoiando-se na análise de historiadores e usando fatos recentes da nossa história, como 
as CPIs e o Impeachment de Collor, o autor mostra qual é e como se forma a complexa 
identidade brasileira, que oscila entre um personalismo exacerbado, uma massa de indivíduos 
anônimos e, em alguns raros momentos, uma cidadania moderna e autônoma. 

EDUC-Escuta
ISBN 85-283-0076-5 • 1995 • 151 p. • 14x21 cm
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MONADOLOGIA E ESPAÇO RELATIVO 
O jovem Kant recepcionando Leibniz

Lúcio Lourenço Prado

O autor se concentra nas tentativas kantianas de conciliação da metafísica de Leibniz com as 
novas concepções de espaço advindas da física newtoniana. Dirigida a estudiosos de filosofia 
moderna e a cientistas interessados nos fundamentos metafísicos da física de Newton. 

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0204-0 • 2000 • 94 p. • 16x23 cm

MONÓLOGOS DA CRIANÇA, OS
Delírios da língua

Maria Francisca Lier-DeVitto 

Pesquisando a fala egocêntrica na psicologia do desenvolvimento, a autora trabalha 
na interface de várias ciências –  psicologia, psicanálise, linguística. E, questionando 
as interpretações superficiais de Vigotsky e Piaget, que prevalecem em nosso meio, 
avança na análise dos processos de aquisição de linguagem da criança.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0142-7 • 1998 • 181 p. • 16x23 cm

MULHERES EM CONSTRUÇÃO:
Casas, sonhos, subjetividades

Annette Mello

Este livro é fruto de uma trajetória de luta e de trabalho. Ou, mais do que isso, é a expressão 
do conjunto de ideias coletados à emancipação, à conquista e à reconquista de identidades 
femininas, através a busca da realização de um sonho: a construção de casas.

EDUC
ISBN 85-283-0178-8 • 1999 • 129 p. • 14x21 cm

MÚSICA E REPETIÇÃO 
A diferença na composição contemporânea

Silvio Ferraz 

Um livro de um compositor que pensa, de um intelectual que compõe. Nele, somos conduzidos 
habilmente por um sólido discurso sobre o pensamento composicional, desvelando características 
desse que pode ser tido como um dos mistérios mais ancestrais e transcendentes da criação – 
o jogo de repetição –, num desafio original em que a filosofia, viva, é parte fundamental.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0146-X • 1998 • 273 p. • 16x23 cm

NA LUTA POR HABITAÇÃO
A construção de novos valores

João Carlos de Souza

Nesta obra, o autor lida com a cultura entendida como estruturas de sentimentos, 
valores, juízos, capazes de produzir modos de vida que emergem das 
condições de vida, da luta pela moradia na periferia de São Paulo.

EDUC
ISBN 85-283-0085-4 • 1995 • 159 p. • 16x23 cm
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NAÇÃO POR UM FIO, A
Caminhos, práticas e imagens da “Comissão Rondon”

Laura Antunes Maciel

Laura Antunes Maciel busca destacar a luta sempre presente entre o desejo de construção da 
unidade e a existência de diversas culturas e modos de vida, a maneira como se tentou obscurecer 
o fato de que a maior parte da população continuava excluída da participação e dos direitos 
políticos, apesar da contínua ênfase na construção da ideia de nação. Aliada a uma narrativa 
límpida, a uma proposta criativa, a um desempenho seguro, sobressaem-se as qualidades da 
historiadora/pesquisadora: o criterioso cuidado na expressão dos pressupostos que articulam 
dados, fontes e indagações, a preocupação com a explicitação das filiações teóricas, o diálogo 
com a historiografia do período e do tema, a produção das referências documentais utilizadas.

EDUC
ISBN 85-283-0152-4 • 1998 • 319 p. • 16x23 cm

NASCER NAS PALAVRAS
Antologia

Segundo Concurso Universitário de Poesia dos Países de Língua Portuguesa.

EDUC
ISBN 85-283-0053-6 • 1992 • 46 p. • 14,5x21 cm

NEOMARXISMO: INDIVÍDUO E SUBJETIVIDADE

Luís Gonzaga Mattos Monteiro

Esta obra mostra, com clareza, que uma disciplina, para ser crítica, não pode se deixar prender a nenhuma 
ortodoxia. Mostra também que a história, realidade concreta, transforma-se através de contraste.

EDUC-EDUFSC
ISBN 85-283-0080-3 • 1995 • 298 p. • 14x21 cm

NOÇÕES DE PSICOFARMACOTERAPIA NA PRÁTICA

Jair Salim

Noções de psicofarmacoterapia na prática é um manual compacto e objetivo, 
especialmente destinado a residentes, iniciantes na área e clínicos gerais.

EDUC-EPU
1987 • 132 p. • 15,5X21,5 cm

NOMES DA HISTÓRIA, OS
Um ensaio de poética do saber

Jacques Rancière
Eduardo Guimarães e Eni Puccinelli Orlandi (trads.)

Neste livro, o autor propõe o que chama de a poética do saber: estudo do conjunto dos procedimentos 
literários pelos quais um discurso se subtrai à literatura e se dá o estatuto de ciência.

EDUC-Pontes
ISBN 85-283-0065-X • 1994 • 115 p. • 16x23 cm
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NOVAS VEREDAS DA PSICOLOGIA SOCIAL

Sílvia T. Maurer Lane e Bader Burihan Sawaia (orgs.)

O sujeito está vivo e com ele a utopia da vida digna. Essa ideia perpassa os diferentes 
textos deste livro, que busca caminhos analíticos para compreender a complexidade e 
a contraditoriedade desse fantástico ser que se constitui unicamente através do outro, 
mas insiste em negar a alteridade. O criador que se deixa aprisionar pela criatura.

EDUC-Brasiliense
ISBN 85-283-0071-4 • 1995 • 168 p. • 14x21 cm

NOVO SINDICALISMO, O
Vinte anos depois

Iram Jácome Rodrigues (org.)

Esta obra analisa a ação do novo sindicalismo brasileiro nas décadas de 1980 e 1990, 
tendo como ponto de partida análises locais e/ou regionais e apontando desafios, 
dificuldades e perspectivas do sindicalismo brasileiro no final do século XX.

EDUC-Vozes-Unitrabalho
1999 • 248 p. • 16x23 cm

OLHO NU

Magali Oliveira Fernandes

Com Prefácio de Boris Schnaiderman, primeiro livro de uma nova poeta. Publicá-lo, 
ainda mais em tempo de crise, pode ser loucura, mas também um sinal de resistência, 
no sentido de contradizer a ordem de mercado e as estratégias de marketing. 

EDUC-Ateliê-Com-Arte
ISBN 85-283-0177-X • 2000 • 80 p. • 16x20 cm

ORALIDADE EM TEMPO E ESPAÇO
Colóquio Paul Zumthor

Jerusa Pires Ferreira (org.) 

Este colóquio, que é ao mesmo tempo investigação teórica, situação de alguns tópicos da cultura e 
homenagem, é o primeiro de uma série coordenada pelo Núcleo de Poéticas da Oralidade do Programa 
de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica da PUC-SP. Paul Zumthor dignificou e construiu 
todo um patamar para a área de estudos que envolve as poéticas do oral e do vocal, questionou e ampliou 
limites, procurou romper dicotomias obsoletas, como popular/erudito, instalou a força do humano no corpo, 
na situação in presentia. Neste colóquio, procurou-se seguir algumas dessas preocupações, em seus 
múltiplos interesses e diversificado percurso, cobrindo um amplo leque que vai dos estudos medievais às 
culturas tradicionais, do universo da oralidade que avança pelas performances contemporâneas, “gênero” 
insistente de nossa modernidade, à reflexão sobre as mediatizações e aos experimentos da poesia sonora.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0174-5 • 1999 • 250 p. • 14x21 cm
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OUTRORA AGORA 
Relações dialógicas na poesia portuguesa de invenção

Maria dos Prazeres Gomes

De forma muito criativa, a autora analisa o “diálogo” entre a poesia barroca (camoniana) 
do século XVI e a poesia experimental da segunda metade do século XX, personificada 
em textos de Ana Hatherly, Herberto Helder e Melo e Castro. Passado e presente 
perdem a temporalidade e fazem ressaltar as analogias que os aproximam. 

EDUC
ISBN 85-283-0051-X • 1993 • 267 p. • 16x23 cm

PALAVRA PEREGRINA
O Barroco e o pensamento sobre artes e letras no Brasil

Guilherme Simões Gomes Júnior

Debate em torno da noção de barroco no Brasil, demonstrando como foram produtivas, 
para a reavaliação das artes e letras da época colonial e para a definição do pensamento 
crítico brasileiro contemporâneo, as contribuições de Otto Maria Carpeaux, Afrânio 
Coutinho e Sérgio Buarque de Holanda e as controvérsias com Antonio Candido.

EDUC-Edusp-Fapesp
1998 • 278 p. • 16x23 cm

PÃO AMARGO
Viagem pelos escombros da guerra

Jadwiga J. Mielzynska 

Possível de ser lido como relato apaixonante de quem viveu por dentro da 2ª Guerra ou como um 
reconfortante exemplo da capacidade do ser humano de superar adversidades, esta obra consegue 
lançar uma luz diferente sobre um assunto a respeito do qual parecia impossível dizer alguma 
coisa nova. Um livro que desafia uma área editorial bastante limitada – a do paradidático.

EDUC
ISBN 85-283-0117-6 •1999 (2ª ed.) • 215 p. • 13x16 cm

PARA QUE SERVE A ESCRITA?

Maria Inês de Almeida (org.)

Ainda assim, escrevemos. Sempre, e cada vez mais, fazendo livros, mesmo agora que 
os meios audiovisuais, na sua onipresença, garantem às palavras uma comunicabilidade 
que talvez levasse a prescindir da velha escrita sobre o papel. Mesmo para especialistas, 
é oportuno observar essa espécie de caleidoscópio, em que diferentes profissões, nos 
seus variados fazeres escriturais, oferecem uma multiplicidade de pinceladas, capazes, 
não de responder, mas de provocar perguntas sobre as funções da escrita.

EDUC
ISBN 85-283-0106-0 • 1997 • 173 p. • 10,5x17,5 cm



Títulos publicados até 2000

40 anos – 1974-2014
121

PAU DE COLHER 
Na letra e na voz

Gilmário Moreira Brito 

Na Bahia de 1938, depoimentos inéditos de sobreviventes do movimento de Pau de Colher resgatam o 
papel preponderante de beatos, pregadores e conselheiros nos circuitos da cultura oral. Cânticos, rezas 
e bem-aventuranças concorrem com matérias jornalísticas, relatórios policiais e documentos do arquivo 
público na compreensão de movimentos messiânicos e de religiosidade popular no sertão nordestino.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0172-9 • 1999 • 259 p. • 14x21 cm

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA
O otimismo dialético em educação

Lúcia Aranha

Percorrendo as ideias dos principais teóricos da chamada “pedagogia histórico-crítica”, bem como as de 
alguns de seus críticos, a autora detecta nestes e naqueles insuficiências/lacunas e/ou equívocos que se 
vinculam à desatualização de seus quadros conceituais, de onde partem suas noções de objetividade, 
universalidade, etc., e à falta de uma abordagem, entre outras, das relações entre linguagem e cultura.

EDUC
ISBN 85-283-0039-0 • 1992 • 158 p. • 12x18 cm

PENTATEUCO, O
Da blíblia medieval portuguesa

Heitor Megale

Esta coletânea reúne os cinco primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números 
e Deuteronômio, extraídos originalmente de manuscritos pertencentes ao Mosteiro de Alcobaça, datados 
do século XIV e que alguns estudiosos acreditam ser cópia de um exemplar do século anterior.

EDUC-Imago
ISBN 85-283-0025-0 • 1992 • 180 p. • 16X23 cm

PERFORMANCE, RECEPÇÃO, LEITURA 

Paul Zumthor 
Jerusa Pires Ferreira e Suely Fenerich (trads.)

Estudioso das poéticas da voz e de sua recepção, o suíço Zumthor traz neste volume um 
conjunto de ensaios sobre a percepção do texto literário como resultado de uma performance. 
Tratando a voz como lugar simbólico onde se constrói uma relação de alteridade, o autor aborda 
os caminhos da voz num momento de crise da veridicidade que vivemos no mundo de hoje 
e, também, no contexto das novas mídias eletrônicas que tomaram o lugar da voz viva.

EDUC
ISBN 85-283-0182-6 • 2000 • 137 p. • 13x18 cm


