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O Catálogo

O Catálogo
O presente Catálogo reúne obras que a PAULUS tem orgulho de publicar. São livros
que visam ao aprimoramento do espírito humano. São textos que testemunham o
desejo e o empenho de pensadores que se inquietaram diante do mundo e dedicaram
hercúleo esforço na tarefa de interpretá-lo, de tentar compreendê-lo, seja a partir
daquilo que viram fora, seja tendo como ponto de partida aquilo que reverberava
em seu interior.
A obras apresentadas a seguir — organizadas por ordem alfabética — não são apenas
papel impresso. São veículos de ideias que movem o mundo. São também sementes,
que acreditamos terem poder de germinar e frutificar um futuro melhor!
O infográfico da página ao lado, simples e esclarecedor, foi elaborado para que você
oriente sua consulta da melhor forma possível. Veja como foram organizadas as
informações dos livros deste Catálogo e aprecie o conteúdo trabalhado por cada um
deles.
Boa leitura!
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Aqui você tem a localização da
seção do Catálogo em que está.

Dentro do Catálogo de Filosofia & Ciências Humanas,
cada seção está separada por cores diferentes. Esta
aqui é a da “Como navegar neste Catálogo”.

Aqui, nesta primeira linha,
você sempre encontrará o
título do livro.

História da filosofia (vol. 2)
Patrística e escolástica

Giovanni Reale e Dario Antiseri

Neste campo está(ão) o(s) nome(s)
do(s) autor(es) que escreveu(eram)
e/ou organizou(aram) a obra.

Sinopse

Organizado em sete partes que tratam desde a revolução espiritual da
mensagem bíblica até o nascimento da filosofia escolástica, este livro
reúne sínteses, análises e léxicos dispostos em textos de linguagem fácil
e acessível. Também julgou-se oportuno enriquecer o texto com vasta
e seleta série de imagens, que apresentam, além do rosto dos filósofos,
textos e momentos típicos da discussão filosófica.

História da Filosofia
Formato: 21 cm x 27,5 cm
Páginas: 340

Esta informação
corresponde à
coleção.

Esta é a coluna da sinopse, um resumo
sobre o assunto tratado no livro.

Cód.: 9788534920421

Este número refere-se
ao do código de barras.
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As ambiguidades do prazer

Ensaio sobre o prazer na filosofia de Platão

Francisco Bravo
Sinopse

O que é o prazer? Qual é seu lugar na vida humana? É o prazer a causa do
desejo, ou, ao contrário, o desejo a causa do prazer? Questionamentos
relevantes sobre o prazer na filosofia de Platão suscitaram uma série de
artigos do autor Francisco Bravo, que uma vez reunidos constituem o
presente ensaio. Na obra, os aspectos do prazer são considerados pelo viés
da cultura grega. A semântica do prazer é outro tema tratado por Bravo,
que o analisa a partir das esferas física, fisiológica, psicológica, ontológica
e, por fim, epistemológica.
Philosophica
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 480

Cód.: 9788534930154

Antropologia

Ousar para reinventar a humanidade

Juvenal Arduini
Sinopse

Estudos Antropológicos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 176

Por meio de uma constelação de temas como o paradoxo, o homem e
o tempo, a audácia, a solidariedade, o amor, a ética, a globalização,
a criticidade, a rebelião antropológica e a questão linguística, o autor
pretende despertar os leitores para a insubmissão autêntica e ajudá-los
a assumir um compromisso radical com a justiça e com a solidariedade.
Confiando no potencial criador capaz de germinar um novo mundo no
qual todos os seres humanos possam conviver e crescer, Arduini apresenta
perspectivas inovadoras que nos orientarão a cultivar a paixão necessária
para reabilitar a humanidade ecumênica.

Cód.: 9788534918466

Antropologia e horizontes do sagrado
Culturas e religiões

Aldo Natale Terrin
Sinopse

Estudos Antropológicos
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 424

Cód.: 9788534920643
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As reflexões do professor de Antropologia e de História das Religiões da
Universidade de Milão, Aldo Natale Terrin, em Antropologia e horizontes
do sagrado, nos ajudam a pensar a religião por um viés antropológico.
O livro reúne ensaios e artigos sobre antropologia cultural e sua relação
com a visão simbólico-religiosa e nos mostra a necessidade de repensar
o religioso (e de modo especial o mundo cristão) de maneira nova e mais
criativa, vendo o homem, as culturas e as alteridades culturais simbólicas
e religiosas não como sentimentos de autossuficiência e superioridade,
mas com espírito de acolhimento e hospitalidade.
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O argumento ontológico

A existência de Deus, de Anselmo a Schelling

Francesco Tomatis
Sinopse

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 160

Deixando de lado uma reconstrução narrativa minuciosa da riquíssima
história dos efeitos aos quais o argumento ontológico deu vida, tendo ele
atravessado a teologia escolástica e toda a filosofia moderna chegando até
o idealismo alemão e, portanto, ultrapassando suas formas secularizadas,
este trabalho se propõe atingir as etapas decisivas de sua formulação,
crítica e transformação, seguindo, no entanto, um fio condutor principal
que remonta ao próprio Anselmo de Aosta, filósofo que se tornou célebre
por causa de seu argumento chamado “ontológico” para provar a
existência de Deus.

Cód.: 9788534920131

A arte e o pensamento de Heráclito

Uma edição dos fragmentos com tradução e comentário

Charles H. Kahn
Sinopse

Demonstrar as afirmações de Heráclito tornando seu pensamento acessível
aos leitores é a meta de Charles H. Kahn com este livro, que reorganizou
125 fragmentos de extrema riqueza linguística do filósofo. Aqui o texto
grego precede a tradução, convidando o leitor a mergulhar nas reflexões
heraclíteas sobre a ordem da natureza, o lugar que o homem nela ocupa
e sobre os problemas da linguagem, do significado e da comunicação,
temáticas ainda atuais que colaboram com os estudos do leitor moderno,
e não apenas com os dos especialistas em pensamento antigo.
Philosophica
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 496

Cód.: 9788534929387

Aspectos incomuns do sagrado
Francisco García Bazán
Sinopse

Estudos Antropológicos
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 496

Certas reflexões teológicas e filosóficas a respeito do fenômeno do sagrado
nos últimos tempos foram ofuscadas por distorções preconceituosas
que deixaram de lado a experiência do tempo cíclico, a filosofia como
forma de vida tradicional e a possibilidade da metafísica como sabedoria
universal. Também contribuiu para tais distorções a pretensão cristã de
confinar a experiência religiosa a estruturas rígidas. Para superar tais
obstáculos, este livro volta-se a campos preteridos pela investigação
universitária atual e trata das vivências inefáveis do sagrado, do cultivo
secreto deste e de suas irrupções espontâneas em grupos religiosos da
época presente.

Cód.: 9788534919197
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Aventura pós-moderna e sua sombra
Evilázio Francisco Borges Teixeira
Sinopse

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 118

Nos tempos atuais, emerge a consciência de viver-se numa espécie
de labirinto interpretativo. Se de um lado a modernidade não parece
estar à altura de seu programa, marcado, de modo especial, por
conceitos como “subjetividade” e “racionalidade”, a pós-modernidade,
por sua vez, descobre-se incapaz de responder às perguntas de uma
contemporaneidade livre do peso das ideologias. Este livro quer ser
um diálogo entre a modernidade e a pós-modernidade. Primeiramente,
busca uma contextualização da modernidade e do seu processo
de secularização, como uma chave de leitura importante para a
compreensão da filosofia contemporânea. Em seguida, aprofunda a pós-modernidade e a sua indeterminação.

Cód.: 9788534924160

A bioética

Natureza, princípios e objetivos

Guy Durant
Sinopse

Nova Coleção Ética
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 104

O presente livro esclarece o que é bioética e qual seu campo de ação.
Acima das controvérsias sobre o significado das palavras e da natureza
das disciplinas éticas, a sociedade vem se conscientizando sempre mais
da necessidade de um consenso relativo à urgência de refletir e agir
em termos de bioética. Há quem afirme que vivemos numa época de
imoralidade ou amoralidade. Todavia, certo é que hoje existe ampla
preocupação pela ética mundo afora. As comissões éticas crescem por
toda parte. São criados movimentos pela responsabilidade científica. As
grandes organizações internacionais dedicam bons espaços às questões
éticas. Este livro reassume os principais temas discutidos hoje na área
de bioética.

Cód.: 9788534903684

Blaise Pascal

Conversão e apologética

Henri Gouhier
Sinopse

Bem cedo as conversões de Pascal fizeram dele um escritor engajado a
serviço da verdadeira religião, que se lança nas ardentes polêmicas de
seu tempo ao lado dos que defendem o agostinismo segundo a teologia, a
espiritualidade e a moral, ou que considera o projeto de uma apologética
geral destinada a despertar e impor a firme vontade de levar a sério
a salvação da alma. Na imagem antitética de Henri Gouhier, Pascal é
exatamente o “pensador-sonhador” que não deixa a filosofia adormecer,
analisado com muito rigor nesta obra.
Avulso
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 352

Cód.: 9788586590740
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O bode expiatório
René Girard
Sinopse

O bode expiatório pode ser divido em duas partes: na primeira, Girard
analisa os sacrifícios, mitos e desejos miméticos seculares, mundanos e
não cristãos; na segunda, o autor apresenta um estudo pormenorizado
de certos eventos do Novo Testamento a fim de sustentar o assunto
central do livro: o fato de que os Evangelhos e o sacrifício de Jesus são a
última, definitiva e perfeita forma de sacrifício que anula todas as demais
anteriores e torna as posteriores mera encenação.
Estudos Antropológicos
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 280

Cód.: 9788534921305

A busca da verdade
Textos escolhidos

Nicolas Malebranche
Sinopse

A busca da verdade é um clássico da filosofia moderna e é a obra mais
importante de Nicolas Malebranche. O leitor encontrará, nesta seleção
de textos, as doutrinas metafísicas e epistemológicas que marcaram
as discussões filosóficas dos séculos XVII e XVIII, como a teoria da
visão em Deus, a dos julgamentos naturais e a do ocasionalismo. Com
linguagem clara, fluente e acessível, Malebranche jamais perde o rigor e
a profundidade característicos dos grandes filósofos e formula propostas
originais no interior do cartesianismo.
Avulso
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 336

Cód.: 9788586590450

Busca do conhecimento

Ensaios de filosofia medieval no Islã

Rosalie Helena de Souza Pereira (org.)
Sinopse

Philosophica
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 288

Cód.: 9788534926805

A intenção deste livro é introduzir o leitor num percurso filosófico que
possa dar-lhe uma ideia da filosofia que nasceu no Islã, esperando
despertar-lhe o gosto por estudos mais aprofundados. Busca-se,
para tanto, inserir o interessado no clima de efervescência cultural
promovido na idade que se convencionou chamar-se “de ouro” do
pensamento filosófico e científico produzido no Islã. O ponto de partida
é a apresentação do essencial para que se apreenda o complexo período
de formação filosófica no Islã, ou seja, a recepção das obras de Platão,
de Aristóteles e de Plotino pelos pensadores árabes muçulmanos.
Depois disso, são apresentados os elementos e os pensadores que mais
se destacaram nessa forma de pensamento, que como o leitor poderá
perceber, está mais próxima de nós do que imaginamos.
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A ciência e o mundo moderno
Alfred North Whitehead
Sinopse

Este livro é um estudo acerca de alguns aspectos da cultura ocidental
salientados ao longo dos últimos séculos, período em que esta sofreu forte
influência do desenvolvimento científico. Trata-se de um estudo guiado
pela convicção de que a mentalidade de uma época nasce da visão de
mundo predominante nos setores instruídos das comunidades em questão.
Este clássico apresenta reflexões fundamentais para a compreensão da
ciência moderna em suas origens e na atualidade.
Philosophica
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 264

Cód.: 9788534924511

As ciências das religiões
Giovanni Filoramo e Carlo Prandi
Sinopse

Nunca como hoje a religião foi objeto de tantos estudos por parte das
mais variadas (do ponto de vista metodológico) disciplinas. A tarefa a
que os autores se propuseram é bem delimitada: oferecer, em meio à
dificuldade crescente de orientar-se num território cada vez mais amplo,
um mapa que ajude as pessoas a se guiarem pelos principais setores de
pesquisa no âmbito das ciências das religiões. Oito capítulos e mais de
vinte páginas de apêndices conduzem o interessado pelos meandros dessa
complexa realidade.
Sociologia e Religião
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 304

Cód.: 9788534914604

Ciências Sociais na atualidade
Brasil: resistência e invenção

Teresinha Bernardo, Silvana Tótora e Maura P. B. Véras
Sinopse

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 328

Cód.: 9788534923071
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Todos os artigos que aqui se encontram caracterizam-se pela
transposição de fronteiras: antropologia, política e sociologia imbricamse com a arte, a filosofia e até mesmo a poesia. Essas trocas entre várias
áreas do saber permitem que explicações se tornem mais ricas, mais
densas, e foi essa a intenção dos autores ao elaborarem seus textos para
Brasil: resistência e invenção. Discussões sobre os direitos humanos,
a importância da obra “Tristes trópicos”, de Claude Lévi-Strauss, para
a divulgação das propostas estruturalistas, a contextualização das
principais tendências do pensamento urbanístico contemporâneo e a
relevância das ONGs para a construção do conhecimento são alguns dos
pontos discutidos pelos autores.
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Ciências Sociais na atualidade
Movimentos

Teresinha Bernardo e Paulo-Edgar Almeida Resende (orgs.)
Sinopse

Avulso
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 344

Os artigos desta obra, escritos por mestres e doutores do Programa de
Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP), problematizam as categorias de
identidade, cultura, tolerância; mostram porque os movimentos sociais
populares foram criados, como funcionam e quais são seus limites e
potencialidades; tratam da relação íntima entre o mito da democracia
racial e o racismo; apresentam os diferentes valores que o corpo carrega
devido às transformações socioculturais, políticas e econômicas ocorridas
ao longo da história; e ainda discorrem sobre muitas outras questões
pertinentes à sociedade, à sua história e ao seu desenvolvimento.

Cód.: 9788534924764

Ciências Sociais na atualidade
Realidades e imaginários

Teresinha Bernardo e Paulo-Edgar Almeida Resende (orgs.)
Sinopse

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 272

É surpreendente perceber a diversidade de temas tratados pelos autores
dos artigos aqui publicados, em razão dos diferentes esboços teóricos
que fazem e que dizem “não” a teorias simplistas e reducionistas. Entre
as diversas ideias expostas, são trabalhadas a transdisciplinaridade,
enfatizada como conhecimento complexo da cultura; a antropologia,
entendida como a ciência das simultaneidades socioculturais, teoria da
unificação de todas as interações humanas; o fato de as denominações
pentecostais, no século XXI, lançarem mão de sistemas eletrônicos de
comunicação que possibilitam novos mercados; e as relações possíveis
entre arte, estética e moda. O leitor tem em mãos uma pluralidade de
olhares, assuntos e linhas teóricas.

Cód.: 9788534926867

Como ler a filosofia clínica

Prática da autonomia do pensamento

Monica Aiub
Sinopse

Como ler a filosofia clínica — Prática da autonomia do pensamento
apresenta ao leitor a metodologia da “filosofia clínica”. Tendo sua origem
na proposta do filósofo brasileiro Lúcio Packter, essa filosofia procura
mostrar que muitos dos problemas encontrados em hospitais são de ordem
existencial, e não médica, e aplica nos consultórios o ponto de vista
filosófico para aliviar as angústias da alma.

Como ler Filosofia
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 72

Cód.: 9788534931700

15

>>

Catálogo de Filosofia & Ciências Humanas

Como ler a filosofia da mente
João de Fernandes Teixeira
Sinopse

A filosofia da mente é uma porta de entrada para os estudos filosóficos,
pois reedita problemas clássicos situando-os no contexto da pós-modernidade, na qual coexistimos com tecnologias que mapeiam o
cérebro, constroem robôs e depois criam uma psicologia especial para
estudá-los. É nesse mundo de imaginação, povoado de experimentos
mentais e paradoxos, que o autor nos convida para entrar e conhecer, de
forma abrangente, os principais temas abordados, nas últimas décadas,
por essa novíssima disciplina.
Como ler Filosofia
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 72

Cód.: 9788534928212

Como ler um texto de filosofia
Antônio Joaquim Severino
Sinopse

Ler textos filosóficos deve representar a busca de um diálogo com aqueles
que nos precederam nessa tarefa de desvendar o sentido das coisas. Este
livro propõe-se a apresentar aos jovens estudantes algumas orientações
para que se iniciem na leitura sistemática dos textos filosóficos,
ensinando-os certos procedimentos para que a leitura sistemática de
textos científicos e filosóficos seja um procedimento espontâneo, familiar
e agradável.
Como ler Filosofia
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 80

Cód.: 9788534928700

Compêndio de sociologia
Philippe Riutort
Sinopse

Ciências Sociais
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 800

Cód.: 9788534928908
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Este compêndio possibilita a descoberta da especificidade da abordagem
sociológica e facilita a percepção das ligações que a sociologia mantém
com as outras disciplinas. Procura estabelecer uma cartografia dos vivos
debates que acompanham a disciplina desde o seu surgimento e que
se dedicam a explicar os fenômenos sociais. A obra é um convite para
a descoberta dos textos sociológicos e se endereça a estudantes de
sociologia, tanto aos que procuram adquirir as bases da disciplina quanto
àqueles que se encontram em um nível mais avançado e desejam se
aprofundar nesta fascinante área do conhecimento.
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Compreender a história da vida
Do átomo ao pensamento humano

André Steiger
Sinopse

Escrito com base nos conhecimentos científicos, nas principais correntes
de pensamento e nas crenças atuais, o livro apresenta um panorama
histórico do universo e do homem, desde suas origens até o terceiro
milênio. Conta a aventura da matéria em sua lenta e irresistível
transformação química, a aventura da vida desde a primeira célula até o
cérebro humano e o caminhar da espécie humana desde seu aparecimento
na Terra. Escrita em linguagem simples e clara, esta obra se dirige às
pessoas interessadas nas curiosidades da vida e suas interrogações.
Avulso
Formato: 15,5 cm x 21 cm
Páginas: 272

Cód.: 9788534910996

A condição humana

Um tema para religiões comparadas

Robert Cummings Neville
Sinopse

Avulso
Formato: 15,5 cm x 21 cm
Páginas: 456

O que significa comparar uma religião com a outra? Especialistas e
generalistas de várias disciplinas acadêmicas reuniram-se ao longo de
três anos para realizar um profundo estudo comparativo de tradições
religiosas, num projeto conduzido pela Universidade de Boston e
sob a direção de Robert C. Neville. A condição humana apresenta os
resultados das reflexões e pesquisas do início desse projeto. Os ensaios
proporcionam uma aproximação multicultural da condição humana,
sendo contribuição inovadora e um verdadeiro salto qualitativo no
estudo das religiões no Brasil.

Cód.: 9788534923286

Controle social de políticas públicas
Caminhos, descobertas e desafios

Dalila M. Pedrini, Telmo Adams e Vini R. da Silva (orgs.)
Sinopse

Controle social de políticas públicas — Caminhos, descobertas e desafios
é um trabalho realizado em conjunto por uma equipe de pesquisadores
e profissionais que atuam em algumas universidades do país e da Cáritas
Brasileira, organismo da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).
A obra apresenta nove artigos que abordam e analisam alguns pontos
importantes das políticas públicas, como o controle social e a fragilidade
da sociedade civil, as políticas públicas de desenvolvimento rural
sustentável, a justiça social, entre outros.
Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 240

Cód.: 9788534927819
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Corpo modificado, corpo livre?
Kênia Kemp
Sinopse

Em todas as culturas de todas as épocas, a interferência no corpo sempre
consistiu em importante fonte de símbolos, e, atualmente, percebemos
uma crescente busca pela modificação corporal. Atendidos pelas clínicas
de estética, cirurgias plásticas e academias, construímos nossos corpos e
atribuímos um sentido à nossa experiência de mundo. Moda? Necessidades
pessoais? Rebeldia? Precisamos interferir no corpo para revelar nossa
identidade? Das tribos ao mundo contemporâneo, as práticas de
modificação corporal nos conduzem a refletir sobre a nossa condição.
Questões Fundamentais
Formato: 10,5 cm x 18 cm
Páginas: 98

Cód.: 9788534923569

Corpo, alma e saúde

O conceito de homem de Homero a Platão

Giovanni Reale
Sinopse

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 288

Neste livro, o leitor poderá constatar como o conceito de alma se delineou
na cultura ocidental, sobretudo com Sócrates, que caracterizou a psyche
como a capacidade de entender e de querer do homem, explicando que
para ser verdadeiramente si mesmo, ele deve cuidar não só do corpo,
mas sobretudo da alma. O subtítulo — O conceito de homem de Homero
a Platão — indica o objetivo principal do estudo: fazer o leitor entrar
num círculo hermenêutico que o leve a compreender os conceitos e as
estruturas de base com as quais e no interior das quais o homem começou
a pensar sobre si mesmo.

Cód.: 9788534920124

Cosmologias

Cinco ensaios sobre filosofia da natureza

Rachel Gazolla (org.)
Sinopse

Na antiga língua grega, “cosmos” significa “ordem”. Cosmologia é,
portanto, o discurso, a palavra, o relato ou o recolhimento sobre a ordem
de todas as coisas existentes. O livro reflete sobre essa temática a partir
de ensaios que se referem a Platão, a Aristóteles, ao estoicismo antigo,
a Schelling e a Nietzsche e que ajudam o leitor a compreender a questão
sobre recusar ou afirmar, do ponto de vista filosófico, o nome “cosmologia”,
sempre oferecendo sugestões e reflexões sobre essa temática.
Philosophica
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 232

Cód.: 9788534928984
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Cristo na filosofia contemporânea (vol. I)
De Kant a Nietzsche

Silvano Zucal (org.)
Sinopse

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 568

Em cada um de seus capítulos — constituídos de uma parte ensaística e
de uma seção antológica complementar —, a presente obra quer convocar
o leitor ao colóquio com Cristo ao abordar os termos filosóficos mais
significativos dos dois últimos séculos. O livro se confirma, ao mesmo
tempo, como uma espécie de texto original de história da filosofia
contemporânea, escrito pelos melhores especialistas em cada pensador,
e como um texto de “cristologia filosófica”. Pode ser utilizado no âmbito
interdisciplinar por docentes de Filosofia ou de Religião nos cursos
superiores, sendo particularmente útil aos estudantes universitários e aos
alunos das faculdades teológicas e dos institutos de Ciências Religiosas.

Cód.: 9788534920155

Cristo na filosofia contemporânea (vol. II)
O século XX

Silvano Zucal (org.)
Sinopse

O primeiro volume da extensa e profunda obra organizada por Silvano
Zucal abordou a reflexão cristológico-filosófica de Kant a Nietzsche.
O presente volume dá continuidade ao estudo, percorrendo o século
XX filosófico e suas fases mais importantes sob o ponto de vista
cristológico. O objetivo escolhido é, pois, o século XX cristológico como
desenharam e configuraram os filósofos de várias escolas e orientações.
Um século que se mostra desconfiado em relação a Cristo, mas ao
mesmo tempo atraído por ele.
Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 928

Cód.: 9788534923170

Curso de filosofia (vol. I)
Os filósofos do Ocidente

Battista Mondin
Sinopse

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 232

Partindo do pressuposto de que a filosofia é o estudo da totalidade do
universo, o autor estuda a filosofia produzida no Ocidente desde os jônios,
passando por Pitágoras, Heráclito, Parmênides, Sócrates, Platão, a filosofia
helenística, os filósofos árabes, Tomás de Aquino, Guilherme de Occam e
Nicolau de Cusa, entre outros. Trata ainda da desagregação escolástica
e das relações entre cristianismo e filosofia. Após o capítulo que discorre
justamente sobre o fim dessa filosofia, há temas para pesquisas e
exercícios que tornam a leitura ainda mais atrativa, além de ampliar o
universo de estudo do leitor.

Cód.: 9788534903905
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Curso de filosofia (vol. II)
Os filósofos do Ocidente

Battista Mondin
Sinopse

Este estudo abrange toda a filosofia moderna. Inicia-se com os filósofos da
renascença, a origem e as características do pensamento moderno; passa
pelos artífices da Reforma Protestante e seus ideais; apresenta as bases
da Contra-reforma católica, do empirismo, do racionalismo, e analisa a
filosofia da história e a transcendental, além de elucidar uma série de
outros assuntos de igual relevância para o desenvolvimento do pensar. No
final do livro, temas para pesquisas e exercícios tornam a leitura ainda
mais atrativa, além de ampliar o universo de estudo do leitor.
Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 240

Cód.: 9788534906241

Curso de filosofia (vol. III)
Os filósofos do Ocidente

Battista Mondin
Sinopse

Estas páginas trazem ao leitor um completo estudo da filosofia
contemporânea, cujo período se estende do fim do século XVIII até os
nossos dias. Os 14 capítulos tratam de diversas correntes de pensamento,
começando pela dos românticos e finalizando com a dos epistemologos.
No final do livro, temas para pesquisas e exercícios tornam a leitura ainda
mais atrativa, além de ampliar o universo de estudo do leitor.

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 336

Cód.: 9788534912921

Democracia racial, do discurso à realidade:
Caminhos para a superação das desigualdades
sociorraciais brasileiras

Vinícius Rodrigues Vieira
Sinopse

Ciências Sociais
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 264

Cód.: 9788534929240
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Democracia racial, do discurso à realidade oferece valiosa contribuição ao
crescente debate sobre a natureza das relações raciais brasileiras e sobre
como superar as desigualdades sociorraciais no Brasil. Vieira aborda com
firmeza e franqueza os debates ao redor da “linha de cor” brasileira e
confronta diretamente o “discurso” e a “realidade” da democracia racial,
iluminando, sem abrir mão da defesa de políticas universais, a discussão
nacional sobre o que é ser brasileiro. Nestas páginas você poderá apreciar
o belo texto de um pesquisador sério e competente, capaz de tornar
acessíveis temas áridos e difíceis.
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Deus nas tradições filosóficas (vol. I)
Aporia e problemas da teologia natural

Juan Antonio Estrada
Sinopse

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 232

Nos últimos anos, acompanhamos um renovado interesse pela metafísica
e pelos problemas metafísicos tradicionais relacionados ao tema “Deus”,
ao mesmo tempo que se esclarecem os pressupostos metafísicos inerentes
às filosofias mais antimetafísicas e se estabelecem critérios válidos de
demarcação entre filosofia e metafísica. Este estudo visa, em parte,
retomar os problemas filosóficos tradicionais a respeito de Deus que
aparecem na história da filosofia e apresentar a problemática clássica
da existência de Deus a partir do mundo. Por fim, são discutidas a
problemática atual e as formas de abordar o problema a partir do cosmo,
considerando os avanços da física moderna e da biologia.

Cód.: 9788534920230

Deus nas tradições filosóficas (vol. II)
Da morte de Deus à crise do sujeito

Juan Antonio Estrada
Sinopse
A morte de Deus, anunciada por Nietzsche, projeta suas sombras
sobre a tradição filosófica posterior. O vazio deixado por essa morte

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 280

Cód.: 9788534920247

inicialmente foi preenchido com o sujeito coletivo ou individual, que
gerava sua própria emancipação. O sentido da história era sustentado
a partir do sujeito, do mito do progresso e da utopia da sociedade
emancipada. Atualmente tudo isso está em crise. Neste volume, o
autor estuda as distintas fases deste processo: a construção do teísmo
antropológico, a desconstrução moderna do teísmo cristão, a negação
humana do teísmo e a impugnação do próprio ideal humanista. A partir
daí, procura esboçar novas tentativas que possibilitem continuar o
processo de iluminação e apresentar o teísmo de forma que seja plausível
e credível na sociedade pós-moderna e pós-iluminada.

Dicionário de filosofia de Cambridge
Robert Audi (org.)
Sinopse

Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 1.056

Largamente aplaudido como o mais respeitado e acessível dicionário
em um único volume disponível em inglês (e agora com traduções para
o português, o chinês, o italiano, o coreano, o russo e o espanhol), esta
obra, apresentada ao público brasileiro em tradução realizada a partir
da segunda edição original, foi escrita por uma equipe internacional de
440 colaboradores, oferecendo um levantamento cada vez mais rico,
amplo e atualizado de ideias e pensadores. Esta edição conta com os mais
abrangentes verbetes a respeito dos maiores filósofos e extensa cobertura
de áreas do conhecimento que se desenvolveram rapidamente, como a
filosofia da mente e a ética aplicada.

Cód.: 9788534923576
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Dicionário de sociologia
Luciano Gallino
Sinopse

Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 722

Este dicionário vai além das definições e procura, em cada verbete,
contextualizar os termos e as expressões da área da sociologia. Sua
característica principal é conjugar a facilidade de consulta à densidade
de argumentação. Um conceito nunca é tratado de maneira isolada, mas
colocado sobre um quadro de referências históricas e teóricas. Conforme o
autor explica no prefácio, sua intenção não era apenas definir os conceitos
em verbetes, mas criar conexões, caminhos e mesmo desafios intelectuais
entre cada palavra definida. No final, uma bibliografia complementar
remete o leitor para mais informações.

Cód.: 9788534921879

Dionísio pseudo-areopagita
Mística e neoplatonismo

Cícero Cunha Bezerra
Sinopse

Cícero Cunha Bezerra apresenta os elementos neoplatônicos presentes
nos textos dionisianos como reflexos de um período em que as grandes
teses cristãs exigiam uma justificativa teórica por parte da Filosofia. Fruto
da tese de doutorado do autor na Universidade de Salamanca (Espanha,
2004), este estudo traz grande quantidade de notas que, segundo Cícero,
ajudam a contrastar a bibliografia existente e a relevar as possíveis fontes
teóricas que subjazem ao pensamento dionisiano.
Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 160

Cód.: 9788534931007

Direito e ética

Aristóteles, Hobbes, Kant

Maria do Carmo B. de Faria
Sinopse

Na elaboração do pensamento político ocidental, Aristóteles, Hobbes e
Kant se destacam como os principais representantes das tradições que
se formaram ao longo do tempo e que ainda hoje mantêm em aberto o
diálogo sobre as questões políticas, éticas e jurídicas que continuam a nos
desafiar. Conhecê-los é indispensável para quem pretende se aprofundar
no debate político da atualidade sobre relações mútuas entre justiça,
direito e democracia. Estas páginas trazem respostas às dúvidas e aos
questionamentos de muitos.
Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 160

Cód.: 9788534926584
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Discurso do método

Para bem conduzir a própria razão e procurar a verdade
nas ciências

Descartes
Sinopse

Filosofia
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 168

O Discurso do método teve o extraordinário destino de ser assumido,
em momentos diversos, como símbolo daquilo que diferentes épocas
privilegiavam. Até que no século XX, ao menos no início, o Discurso foi
assumido como manifesto de ideias claras e distintas, passando a ser
considerado o marco inicial da filosofia moderna. O diferencial desta
tradução é que ela apresenta uma introdução com o intuito de preparar
a leitura sobre o método, enumerando e clarificando os termos e os
problemas filosóficos nele presentes. Tudo isso sem esquecer o contexto
histórico, ou seja, a ocasião que sugeriu a redação a Descartes.

Cód.: 9788534918787

O discurso do protagonismo juvenil
Regina Magalhães de Souza
Sinopse

Ciências Sociais
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 216

O discurso do protagonismo juvenil tem como pressuposto o estado de
insatisfação com o mundo em que as pessoas se encontram nos dias
de hoje, concomitante à descrença na política como possibilidade de
mudança. No entanto, uma nova forma de política, supostamente mais
afinada com os novos tempos, é prescrita à juventude pelo discurso do
poder. O protagonismo juvenil foi identificado como um dos enunciados
desse discurso homogeneizador que concebe a sociedade como um
aglomerado de atores sociais em negociação entre si. A autora mostra
que a nova forma de política reduz-se, portanto, a um mecanismo de
integração social do jovem como objetivo de intervenção.

Cód.: 9788534928090

Dizer homem hoje

Novos caminhos da antropologia filosófica

Nunzio Galantino
Sinopse

Estudos Antropológicos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 184

Cód.: 9788534921176

Este livro parte de uma leitura atenta do atual panorama antropológico,
recolhe seus desafios culturais e não renuncia a uma resposta articulada
à pergunta “quem é o homem?”, tudo isso sem ignorar as numerosas
tentativas de desconstrução do sujeito colocadas no interior da cultura
contemporânea. O autor divide sua análise em três níveis: o primeiro,
epistemológico, propõe algumas esquematizações e interroga-se sobre
a essência do homem; o segundo nível, histórico-crítico, caracteriza
os capítulos segundo, terceiro e quarto e centra as atenções em nosso
tempo para nele colher os “humores” antropológicos. E é do terceiro
nível de onde parte a exigência, não só histórica, mas também teorética,
de justificar a diretriz sobre a qual se desenvolve a contribuição para
responder a questão: “quem é o homem?”.
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O dom da lei

Kant e o enigma da ética

Jacob Rogozinski
Sinopse

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 448

Nossa época está em busca de uma ética. Mais do que nunca, ela está à
espera de uma lei, um critério que nos permitiria julgar, decidir novamente
acerca do justo e do injusto. Também já não sabemos o que é o bem.
Chegou ao fim, para nós, o tempo dos mandamentos divinos. Como
determinar o que é justo quando os “signos da história” que despertavam
entusiasmo e esperança se apagam? Como escapar à crise da ética, à perda
de toda regra que ajudaria a nos orientar na existência? É sobre essas
colocações que o autor pretende tratar nesta obra, fazendo oportunas
referências a Kant.

Cód.: 9788586590788

O dossel sagrado

Elementos para uma teoria sociológica da religião

Peter L. Berger
Sinopse

Na última década observou-se um renascimento da sociologia da
religião. Este livro oferece, num estilo lúcido e conciso, uma importante
contribuição a essa ciência. Trata-se de uma brilhante análise que mostra
como esclarecer a frequente relação irônica estabelecida entre religião e
sociedade.

Sociologia e Religião
Formato: 14,5 cm x 21 cm
Páginas: 200

Cód.: 9788534906029

A educação do homem segundo Platão
Evilázio Francisco Borges Teixeira
Sinopse

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 144

Cód.: 9788534915625
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O homem, ao viver em sociedade, constrói cultura e formas políticas
de organização que se caracterizam pela instituição de leis e formas
de governo, responsáveis por garantir a vida em comunidade. Tal
empreendimento denominou-se, ao longo dos séculos, de “Estado”. A
educação é um elemento importante em sua consolidação: é justamente
ela que possibilita a construção da unidade cultural de um povo. Sem
dúvida, um dos grandes méritos de nosso século foi o de despertar uma
consciência, praticamente universal, a respeito da educação e de sua
importância para o desenvolvimento das nações. Por isso, torna-se muito
válido conhecer um pouco mais o pensamento de Platão, especificamente
suas considerações sobre a educação.
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Encontrar sentido na vida:
Propostas filosóficas

Renold Blank
Sinopse

O presente livro nos convida a conhecer momentos específicos da busca
humana pelo sentido da vida. A partir dela se formulam as indagações mais
fascinantes e mais incômodas da filosofia, tais como: “Qual é o sentido da
vida?” e “Será que o humano é resultado do acaso?”. Aqui são apresentadas
algumas das respostas mais interessantes da filosofia contemporânea, na
tentativa de resolver essa situação contraditória. Os questionamentos
possibilitam descobrir caminhos fascinantes do pensamento filosófico e
também a iluminação na busca do sentido da própria vida.
Como ler Filosofia
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 96

Cód.: 9788534928441

Espinoza e Vermeer*

Imanência na filosofia e na pintura

Sara Hornäk
Sinopse

Philosophica
*Para mais informações,
consulte um de nossos
vendedores/divulgadores.

O ponto de partida deste trabalho é uma reconstrução das cinco partes da
Ética de Baruch de Espinoza. Em seguida ela procederá à investigação do
modo como se apresenta a disposição, alterada por Espinoza, das relações
entre o homem e as coisas que o cercam, bem como as afinidades entre o
modo de pensar e se expressar do filósofo com outro domínio: o da arte. A
temática dá ensejo ao estabelecimento de uma relação entre as obras de
dois homens que viveram na Holanda do século XVII, onde foram quase que
imediatamente contemporâneos: o filósofo Baruch de Espinoza e o pintor
Johannes Vermeer. Com os olhos voltados para a imanência, a questão a ser
posta versará basicamente sobre a relação entre arte e filosofia.

Estética

Fundamentos e questões de Filosofia da Arte

Peter Kivy (org.)
Sinopse

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 440

Estética — Fundamentos e questões de Filosofia da Arte oferece o mais
completo panorama das questões fundamentais presentes na estética
contemporânea. O volume contém 18 ensaios sobre a crítica de arte, sua
interpretação e suas formas, tais como literatura, cinema, dança e música.
Escritos de forma clara e acessível por um grupo de filósofos da arte de
grande notoriedade, esses ensaios desenvolvem os assuntos, analisam
os problemas e avaliam os argumentos dos principais temas da área.
Excelente recurso para estudantes e especialistas, este livro se revela
um verdadeiro guia no que diz respeito às questões centrais da estética
tradicional e aos temas mais avançados da estética atual.

Cód.: 9788534927901
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Estudos de ética antiga
Marco Zingano
Sinopse

Philosophia
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 608

Os artigos reunidos neste livro têm por tema a ética grega antiga. Redigidos
nos últimos dez anos, eles respondem a questões relativas ao fenômeno
moral que se podem localizar no pensamento grego antigo e que dizem
respeito não somente à história das ideias, mas fazem parte da reflexão
sobre a ética enquanto disciplina filosófica. As respostas que são sugeridas
a esses problemas, como fica evidente já pelo sumário, estão fortemente
influenciadas pelo aristotelismo, o que permite considerar estes ensaios
como mais uma tentativa de pôr a reflexão de Aristóteles no centro dos
debates filosóficos contemporâneos sobre a ação e a moral.

Cód.: 9788586590900

Ética de Gaia

Ensaios de ética socioambiental

Jelson Oliveira e Wilton Borges
Sinopse

Ethos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 200

Ética de Gaia conduz o leitor por uma viagem iniciática, cuja meta é
a relação amorosa do ser humano com a Terra e com a comunidade da
vida no planeta. Numa peregrinação que tem como ponto de partida a
realidade conflitiva e dolorosa da civilização contemporânea, a fim de nos
conduzir a ouvir “a voz de Gaia” e “reaprender a ouvir o som da vida”,
os autores tomam a Filosofia como veículo e passam por diversas ciências
contemporâneas, como a Sociologia, a Antropologia, a Ecologia, a Arte, a
Estética e até mesmo a Espiritualidade Holística. O percurso encontrado
no livro é transdisciplinar, para aprofundar a compreensão do fenômeno da
vida no planeta.

Cód.: 9788534929431

Ética e política em Aristóteles
Physís, ethos, nomos

Solange Vergnières
Sinopse

Ensaios Filosóficos
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 304

Cód.: 9788534914383
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Recolhendo uma tríplice herança aristocrática, sofística e platônica,
Aristóteles redefiniu a ética e a política, tecendo entre elas laços que
garantem sua respectiva especificidade. A ambição deste livro é mostrar
que o conteúdo de “éthos” é o lugar privilegiado desta operação:
testemunha de uma antiga herança, torna-se o veículo de inovações
decisivas. Aristóteles elabora, assim, sua ética, renovando o significado do
conceito “éthos”, que não resume-se apenas ao temperamento resultante
da natureza e da educação, mas ao caráter moral que cada um faria por
seus atos. A responsabilidade humana é claramente afirmada, sem que seja
mascarada a força dos nossos hábitos.
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Ética pós-moderna
Zygmunt Bauman
Sinopse

Avulso
Formato: 15 cm x 22 cm
Páginas: 288

Estaria a moralidade com os dias contados? Estaríamos testemunhando a
“morte da ética” e a transição para a nova era do pós-dever? Será que a
ética, no tempo do pós-moderno, está sendo substituída pela estética? Para
muitos, o pós-modernismo traz a “emancipação” de padrões morais, liberta
do dever e desarticula a moral da responsabilidade. Como antídoto aos que
se contentam em buscar o que está na moda, Zygmunt Bauman apresenta
aqui um poderoso e persuasivo estudo da perspectiva pós-moderna da
ética. Para ele, os grandes temas da ética não perderam nada de sua força:
simplesmente precisam ser revistos e tratados de modo inteiramente novo.
Nossa era, segundo suas palavras, pode ainda representar uma alvorada, e
não um entardecer para a ética.

Cód.: 9788534909044

Ética responsável e criativa
Juvenal Arduini
Sinopse

Os pensadores abrem espaços fecundos para a reflexão lúcida e autêntica.
É hora de assumir o diálogo, a linguagem, a ciência, a estética, a
consciência, a justiça, a paz, a dimensão crítica, a realidade filosófica,
o compromisso radical e o futuro utópico. A visão cultural deve manter a
liberdade, a responsabilidade e o direito: questionar-se é um valor positivo.
A esperança busca a libertação para vigorar o sentido da personalidade.
Este livro nos mostra que o mundo clama por soluções para renovar a
consciência pessoal e para reconstruir a nova história da humanidade.
Temas de Atualidade
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 136
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Ética, direito e democracia
Manfredo Araújo de Oliveira
Sinopse

Ethos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 400

“É sempre dentro de uma situação histórica determinada que o ser humano
experimenta a si mesmo com a tarefa de construir seu ser. Não somos
simplesmente um fato, mas antes uma possibilidade, um desejo de ser o
que nos conduz a uma pergunta fundamental: o que se deve fazer para
ser?” Esse questionamento é o ponto de partida de Manfredo Araújo de
Oliveira para diagnosticar a situação histórica atual como problema ético.
Dividida em duas partes, a obra conta com ampla pesquisa que oferece
ao leitor uma visão abrangente de assuntos como política, educação,
cidadania, entre outros.

Cód.: 9788534931533
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Exclusão social e a nova desigualdade
José de Souza Martins
Sinopse

A exclusão social não é um fenômeno novo, mas o é a tentativa de
transformá-la numa categoria que explique todos os males de nosso tempo.
Este livro é uma crítica à concepção corrente de exclusão e um convite a
uma reflexão sobre aquilo que constitui o verdadeiro problema: o modo
como se dá a inclusão numa sociedade que fez da exclusão um modo de
vida e de explicação para os problemas que enfrenta.

Temas de Atualidade
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Páginas: 144
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Falar de Deus e com Deus

Caminhos e descaminhos das religiões hoje

Frei Carlos Josaphat
Sinopse

Temas de Atualidade
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 320

Crescem as religiões e aumenta a ausência de Deus. Proliferam devoções
e superstições, apela-se para santos e santas, para figuras divinas ou
divinizadas. Como abrir caminhos ao encontro direto e imediato com Deus
na contemplação e no compromisso social? Como ajudar o povo a triunfar
sobre as ideologias e manipulações religiosas? Estão aí as questões, de
maior urgência para a humanidade e para as religiões, abordadas na obra.
Frei Josaphat responde-as inspirando-se no Evangelho, apoiando-se em
mestres espirituais, em místicos e místicas, e sempre atento à sabedoria de
filósofos como Henri Bergson e Emmanuel Levinas.
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O fenômeno religioso

A fenomenologia em Paul Tillich

Tommy Akira Goto
Sinopse

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 168
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Em O fenômeno religioso — A fenomenologia em Paul Tillich, Tommy
Akira Goto, doutorando em Psicologia e mestre em Ciências da Religião,
percorre um caminho voltado à epistemologia e à ontologia, esclarecendo
cada parte de sua análise com a finalidade de mostrar os fundamentos
da experiência e a presença da fenomenologia no pensamento filosófico
e teológico de Paul Tillich. A obra apresenta considerações provenientes
de estudos defendidos com rigor acadêmico, iniciados pelos conceitos de
Edmund Husserl e Martin Heidegger, para em seguida mostrar como o tema
se desenvolveu como um método no estudo da religião, caracterizando-se
como “fenomenologia da religião”.
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Filosofia

Encantamento e caminho — Introdução ao exercício
do filosofar

Vanildo de Paiva
Sinopse

O que se pretende neste ensaio é abrir perspectivas que despertem o gosto
pela filosofia, sem gerar no leitor, especialmente o iniciante, um ranço
de pensar sua realidade, uma vez que a filosofia causa espanto a muita
gente. Para tanto, o autor recolheu os principais elementos do exercício do
filosofar, procurando apresentá-los de maneira organizada, numa linguagem
acessível e prazerosa. Cada capítulo traz, ao final, questões que exercitam
a criticidade, o raciocínio e a argumentação.
Filosofia
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 80

Cód.: 9788534919173

Filosofia da comunicação
Jean-Marc Ferry
Sinopse

Após as filosofias da consciência, da reflexão e da linguagem, hoje estão
sendo elaboradas as filosofias da comunicação. O que significa esta mudança
de paradigma nos autores que atualmente se colocam em um “pensamento
pós-metafísico” sem renunciar, no entanto, a certa forma de transcendência?
Em Filosofia da comunicação, Jean-Marc Ferry analisa primeiramente
a maneira como se renova, na ponta das discussões contemporâneas, o
problema da verdade. Num segundo momento, estabelece um quadro de
debate que une “justiça política” e “democracia procedimental”.
Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 136

Cód.: 9788534926768

Filosofia da educação

Ensaio sobre o devir humano

Thomas De Koninck
Sinopse

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 334

Ao longo da leitura desta obra, De Koninck nos mostra que, na história
do Ocidente, interrogar-se sobre a natureza e o papel da educação foi
preocupação constante entre os grandes autores. Além disso, ele nos
revela o quanto as interrogações fundamentais e os conhecimentos
desenvolvidos nas diferentes épocas, sobretudo no período clássico grego,
podem ser fecundos e úteis se quisermos aplicá-los aos problemas do
nosso tempo. Trata-se de um trabalho que concentra, a partir de sua
perspectiva filosófica e histórica, toda a sabedoria para a construção de
uma cultura de paz.

Cód.: 9788534926744
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Filosofia da libertação

Crítica à ideologia da exclusão

Enrique Dussel
Sinopse

Completados vinte anos de existência, a Filosofia da Libertação,
desenvolvida na América Latina, iniciou um programa de debates. São, por
assim dizer, diálogos críticos com filósofos de fama reconhecida e muito
diferentes um do outro: Paul Ricoeur, Karl-Otto Apel, Charles Taylor e
Richard Rorty. Este livro apresenta, em quatro partes, as contribuições de
cada um desses pensadores para os estudos da Filosofia da Libertação e as
exigências para seu desenvolvimento criativo, a partir de um diálogo crítico
com suas teorias.
Pesquisa e Projeto
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 160

Cód.: 9788534902960

Filosofia da linguagem*
Alexandre Miller
Sinopse

Filosofia
*Para mais informações,
consulte um de nossos
vendedores/divulgadores.

Combinando o desenvolvimento histórico da filosofia da linguagem com
uma visão geral temática de diferentes abordagens de significado, o livro
mune os estudantes com as ferramentas necessárias para compreender
filosofia analítica contemporânea. Começando com um olhar sistemático da
teoria fundacional sobre sentido e referência de Frege, o autor, Alexander
Miller, prossegue oferecendo uma exposição excepcionalmente clara do
desenvolvimento de argumentos subsequentes na filosofia da linguagem.
Comunicando um sentido de debate filosófico ativo, Miller confronta as
visões dos primeiros teóricos, abordando Frege, Russell e o positivismo
lógico, e prossegue discutindo o ceticismo de Quine, Kripke e Wittgenstein.
Os trabalhos de filósofos tais como Davidson, Dummett, Searle, Fodor,
McGinn, Wright, Grice e Tarski também são examinados.

Filosofia da religião
Urbano Zilles
Sinopse

O livro procura mostrar como a religião foi problematizada ao longo da
história da filosofia, especialmente a partir da modernidade. Primeiro,
discute a solução para o binômio razão–fé no pensamento filosófico de
Descartes, Kant, Hegel e outros. Em seguida, estuda as posições de
ateísmo em Feuerbach, Marx, Freud, Nietzsche e Sartre. Esta obra ajuda a
compreender as múltiplas manifestações da consciência religiosa na história.

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 200

Cód.: 9788534909280
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A filosofia na antiguidade cristã
Christopher Stead
Sinopse

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 240

O cristianismo começou como uma obscura seita judaica, mas, no espaço
de trezentos anos, chegou à condição de dominar todo o mundo civilizado.
Esse desenvolvimento deveu-se em parte à sua inspirada liderança moral,
mas também ao fato de ter conseguido assimilar, criticar e desenvolver
as filosofias da época, que ofereciam estilos de vida e orientações morais
racionalmente aprovados. Este livro, que foi escrito para leitores não
especialistas, apresenta um apanhado conciso do surgimento da filosofia
entre os gregos; um relato da sua continuação nos primeiros tempos do
cristianismo e de sua influência sobre o pensamento cristão primitivo,
especialmente na formulação das doutrinas da Trindade e da Encarnação;
e, por fim, uma breve avaliação crítica da filosofia de Santo Agostinho.

Cód.: 9788534914000

Filosofia para entender teologia
Diogenes Allen e Eric O. Springsted
Sinopse

Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 392

A obra é uma tradução, revisada e ampliada, da segunda edição em inglês,
e tem como objetivo demonstrar que não é possível entender a teologia
sem considerar a dinâmica das questões filosóficas que, ao longo da
história, contribuíram para a formação do pensamento ocidental. O livro
não tem a pretensão de fornecer a profundidade e o domínio que só um
estudo prolongado das fontes primárias e secundárias da filosofia poderia
oferecer, mas deseja contribuir com o leitor que busca se aprofundar
no assunto. A vasta bibliografia sugerida no final é peça-chave para o
incremento da leitura.

Cód.: 9788598481425

Filosofia para todos
Gianfranco Morra
Sinopse

O que é a Filosofia? Quais são as suas relações com a ciência, religião,
ação, história? Qual a sua utilidade? Em qual situação ela se encontra no
momento atual? Com estilo simples e claro, Gianfranco Morra responde
a essas e outras questões com a intenção de apresentar o leitor aos
principais temas da filosofia, facilitando a conscientização da situação e do
destino do ser humano e do mundo.

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 152

Cód.: 9788534916943
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Filosofia política
André Berten
Sinopse

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 160

Considerando que a abordagem mais adequada dos problemas políticos
é a que se caracteriza por não ter como objetivo principal definir uma
verdade política, mas sim submeter à discussão teses plausíveis de serem
justificadas argumentativamente no contexto do pensamento democrático
contemporâneo, e levando em conta que a filosofia deve contribuir para
formular, da maneira mais clara possível, questões teóricas e práticas,
o presente livro discute, entre muitos assuntos: a necessidade e os
limites do poder, a tarefa que os homens políticos devem desempenhar, a
participação dos cidadãos nas decisões coletivas, os regimes políticos, as
exigências de justiça que se devem sustentar, a conciliação entre liberdade
e igualdade e o significado da tolerância, do patriotismo e do nacionalismo.

Cód.: 9788534922128

Filosofia social

A responsabilidade social do filósofo

André Berten
Sinopse

Filosofia social — A responsabilidade social do filósofo tenta explanar as
transformações internas que vêm ocorrendo na prática e nos campos da
pesquisa científica. O autor deixa em aberto dois significados para o termo
“filosofia social”. O primeiro trata-a como uma reflexão filosófica sobre
os problemas “sociais” (políticos, econômicos, sociais, culturais), e o
segundo, como uma filosofia das “ciências sociais”.

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 144
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O filósofo e a teologia
Étienne Gilson
Sinopse

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 244
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O filósofo e a teologia discorre sobre a aventura de um jovem católico
francês que teve toda a sua educação fundamentada nos princípios cristãos
da Igreja e sua formação filosófica adquirida com estudos universitários.
Porém, mais do que teses filosóficas, a obra analisa a busca desse jovem
para achar um sentido preciso à noção de teologia. Neste livro de 1959 (e
profundamente atual), encontramos uma quase biobibliográfica reflexão
em torno da filosofia e da teologia, isto é, uma análise de vários percursos
que consolidaram a convicção da imprescindível base escolástica que
procura harmonizar as esferas da Fé e da Razão.
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Os filósofos através dos textos
De Platão a Sartre

VV.AA.
Sinopse

Esta antologia de textos de filósofos apresenta os textos tais como são,
de sorte que o leitor, em vez de ouvir falar dos filósofos, será posto
em contato com os próprios autores. Cada trecho é precedido de uma
introdução, na qual são expostos o sentido e o alcance do texto em
questão, e seguido de um guia de estudo que incentiva uma leitura atenta
do assunto proposto. O objetivo desta antologia é fazer com que o leitor
extraia dela a convicção de que os grandes filósofos abrem caminhos que
todo espírito, ainda hoje, pode seguir.
Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 344

Cód.: 9788534909808

Fundamentos da bioética
Léo Pessini e Christian de Paul de Barchifontaine (orgs.)
Sinopse

O presente livro detém-se em fundamentar instâncias ligadas ao projeto
Genoma Humano, que se iniciou nos anos 90 e tem permitido ao homem
conhecer mais especificamente sua herança genética. Movendo-se no
âmbito da bioética, este assunto recorre a um esforço interdisciplinar
que reúne a contribuição de especialistas nessa área. A originalidade do
presente livro é, além das propostas que veicula, ter nascido no Brasil, com
preocupações próprias do contexto bioético desse país.
Nova Práxis Cristã
Formato: 15 cm x 22 cm
Páginas: 248

Cód.: 9788534905749

Globalização neoliberal e exclusão social
Adriano Sella
Sinopse

Temas de Atualidade
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 160

Este livro é uma tentativa de sistematizar e fundamentar parte das
assessorias e palestras administradas pelo autor ao longo de vários anos
sobre a questão social e as alternativas possíveis para construir uma
sociedade justa e solidária. A gravíssima exclusão social aflige a sociedade
porque atinge, empobrece e massacra bilhões de pessoas. Adriano Sella
faz reflexões muito precisas acerca desse problema a partir de uma visão
existencial e pastoral da exclusão social, incentivando o desabrochar
de alternativas que nos dão esperança para que um mundo possível,
necessário e urgente verdadeiramente aconteça.

Cód.: 9788534919135
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História da filosofia (vol. 1)
Antiguidade e Idade Média

Giovanni Reale e Dario Antiseri
Sinopse

Filosofia
Formato: 17 cm x 24 cm
Páginas: 714

Este primeiro volume divide-se em dez partes. A organização foi feita
tendo em conta a sucessão lógica e cronológica da problemática tratada,
com a intenção de oferecer ao interessado verdadeiras e exatas “unidades
didáticas”. Além das partes que tratam de Platão e Aristóteles, merecem
destaque também as que versam sobre a filosofia da época helenística e da
época imperial. Todo o pensamento medieval, contido na décima parte, foi
visto na ótica da problemática das relações entre fé e razão e no complexo
e móvel jogo desses seus componentes. O volume é concluído com um
apêndice abrangendo os quadros cronológicos e o índice dos nomes.

Cód.: 9788534901147

História da filosofia (vol. 2)
Do humanismo a Kant

Giovanni Reale e Dario Antiseri
Sinopse

Filosofia
Formato: 17 cm x 24 cm
Páginas: 978

O segundo volume também desdobra-se em dez partes, com a intenção
de oferecer unidades didáticas no âmbito das quais se possa realizar as
escolhas de estudo segundo o interesse e o nível de compreensão. Aqui se
dá grande destaque à revolução científica, poderoso movimento de ideias
que alcançou suas características fundamentais no século XVII com a obra
de Galileu. Os autores delineiam os traços do iluminismo e penetram
com riqueza de detalhes nesse fascinante movimento intelectual. A
Kant, por fim, é reservada uma exposição tão completa quanto a de uma
monografia. O volume é concluído com um apêndice abrangendo os quadros
cronológicos e o índice dos nomes.

Cód.: 9788534901635

História da filosofia (vol. 3)
Do romantismo até nossos dias

Giovanni Reale e Dario Antiseri
Sinopse

Filosofia
Formato: 17 cm x 24 cm
Páginas: 1.146
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Este terceiro volume é composto de 14 partes e examina os desdobramentos
do pensamento filosófico, desde Hegel até nossos dias. Começa abordando
as teorias filosóficas do movimento romântico e a formação do idealismo;
passa pela absolutização do idealismo em Hegel, trata do positivismo e
chega ao desenvolvimento das ciências no século XIX. Seguindo a mesma
estrutura dos outros dois volumes, apresenta, de forma profunda e
completa, as principais teorias dos filósofos aqui mencionados. A terceira
publicação também é concluída com um apêndice abrangendo os quadros
cronológicos e o índice dos nomes.
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História da filosofia (vol. 1)
Filosofia pagã antiga

Giovanni Reale e Dario Antiseri
Sinopse

Organizado em sete partes que tratam desde as origens gregas do
pensamento medieval até os últimos desenvolvimentos da filosofia pagã
antiga, este livro reúne sínteses, análises e léxicos dispostos em textos de
linguagem fácil e acessível. Também julgou-se oportuno enriquecer o texto
com vasta e seleta série de imagens, que apresentam, além do rosto dos
filósofos, textos e momentos típicos da discussão filosófica.

História da Filosofia
Formato: 21 cm x 27,5 cm
Páginas: 386

Cód.: 9788534919708

História da filosofia (vol. 2)
Patrística e escolástica

Giovanni Reale e Dario Antiseri
Sinopse

Organizado em sete partes que tratam desde a revolução espiritual da
mensagem bíblica até o nascimento da filosofia escolástica, este livro
reúne sínteses, análises e léxicos dispostos em textos de linguagem fácil
e acessível. Também julgou-se oportuno enriquecer o texto com vasta
e seleta série de imagens, que apresentam, além do rosto dos filósofos,
textos e momentos típicos da discussão filosófica.

História da Filosofia
Formato: 21 cm x 27,5 cm
Páginas: 340
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História da filosofia (vol. 3)
Do humanismo a Descartes

Giovanni Reale e Dario Antiseri
Sinopse

Organizado em três partes que tratam desde o humanismo e a renascença
até a importância de filósofos como Francis Bacon e René Descartes, este
livro reúne sínteses, análises e léxicos dispostos em textos de linguagem
fácil e acessível. Também julgou-se oportuno enriquecer o texto com vasta
e seleta série de imagens, que apresentam, além do rosto dos filósofos,
textos e momentos típicos da discussão filosófica.

História da Filosofia
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Páginas: 322

Cód.: 9788534921022
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História da filosofia (vol. 4)
De Spinoza a Kant

Giovanni Reale e Dario Antiseri
Sinopse

Organizado em cinco partes que tratam desde a metafísica do ocasionalismo
até Kant e a fundação da filosofia transcendental, este livro reúne sínteses,
análises e léxicos dispostos em textos de linguagem fácil e acessível.
Também julgou-se oportuno enriquecer o texto com vasta e seleta série de
imagens, que apresentam, além do rosto dos filósofos, textos e momentos
típicos da discussão filosófica.

História da Filosofia
Formato: 21 cm x 27,5 cm
Páginas: 440

Cód.: 9788534922555

História da filosofia (vol. 5)

Do romantismo ao empiriocriticismo

Giovanni Reale e Dario Antiseri
Sinopse

Organizado em sete partes que tratam desde o movimento romântico e a
formação do idealismo até o desenvolvimento das ciências no século XIX, o
empiriocriticismo e o convencionalismo, este livro reúne sínteses, análises
e léxicos dispostos em textos de linguagem fácil e acessível. Também
julgou-se oportuno enriquecer o texto com vasta e seleta série de imagens,
que apresentam, além do rosto dos filósofos, textos e momentos típicos da
discussão filosófica.
História da Filosofia
Formato: 21 cm x 27,5 cm
Páginas: 384
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História da filosofia (vol. 6)

De Nietzsche à Escola de Frankfurt

Giovanni Reale e Dario Antiseri
Sinopse

Organizado em oito partes que tratam desde a filosofia do século XIX à
do século XX até o marxismo depois de Marx e a Escola de Frankfurt, este
livro reúne sínteses, análises e léxicos dispostos em textos de linguagem
fácil e acessível. Também julgou-se oportuno enriquecer o texto com vasta
e seleta série de imagens, que apresentam, além do rosto dos filósofos,
textos e momentos típicos da discussão filosófica.

História da Filosofia
Formato: 21 cm x 27,5 cm
Páginas: 496
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História da filosofia (vol. 7)
De Freud à atualidade

Giovanni Reale e Dario Antiseri
Sinopse

Organizado em cinco partes que tratam desde as ciências humanas no
século XX até as contribuições de intelectuais como John Rawls, Robert
Nozick e Michael Novack para a contemporaneidade, este livro reúne
sínteses, análises e léxicos dispostos em textos de linguagem fácil e
acessível. Também julgou-se oportuno enriquecer o texto com vasta e
seleta série de imagens, que apresentam, além do rosto dos filósofos,
textos e momentos típicos da discussão filosófica.
História da Filosofia
Formato: 21 cm x 27,5 cm
Páginas: 268
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O homem, quem é ele?

Elementos de Antropologia Filosófica

Battista Mondin
Sinopse

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 336

Há milênios os filósofos e os cientistas estudam o homem e procuram dar
uma definição aceitável de sua globalidade. Com o início da era moderna,
a pesquisa antropológica abandona a impostação cosmocêntrica dos
filósofos gregos e a teocêntrica dos autores cristãos para enveredar pela
antropocêntrica: o homem como ponto de partida da pesquisa filosófica. O
autor, mediante uma análise ampla e refletida, examina, na primeira parte
da obra, o fenômeno “homem” sob importantes pontos de vista. Somente
na segunda parte do livro é que ele procura decifrar e explicar o sentido
profundo e completo do ser humano.

Cód.: 9788534908917

A iluminação trinitária em Santo Agostinho*
Cristiane Negreiros Abbud Ayoub
Sinopse

Avulso
*Para mais informações,
consulte um de nossos
vendedores/divulgadores.

Sabemos que o estudo sobre o tema da iluminação é dos mais instigantes
na obra de Santo Agostinho. De fato, versa sobre a ação divina em todas as
criaturas e torna-se crítica ao pensarmos no homem, pois propõe questões
de suma importância. Por exemplo: quanto ao conhecimento humano,
em que medida ele é causado pelo homem? Ou o conhecimento depende
da ação divina? Mais radicalmente, poderíamos perguntar pelo fato de o
homem existir: ele é tal como é devido ao que conhece e ao que escolhe?
Ou o homem foi criado por Deus com uma natureza tal que comporta
alguma mudança já preestabelecida e também acompanhada pela ação
divina? Em todos esses contextos, Agostinho utiliza uma ampla terminologia
derivada e referente à “luz”, com variações muito bem elaboradas,
distribuídas pela vasta obra do autor.

37

>>

Catálogo de Filosofia & Ciências Humanas

Imaginar a paz
VV.AA.
Sinopse

Avulso
Formato: 17 cm x 24 cm
Páginas: 352

Reunir em uma mesma obra personalidades mundiais da magnitude de
Elie Wiesel, Umberto Eco, Paul Ricoeur e Mireille Delma-Marty já é tarefa
louvável, mas quando nomes como esses se reúnem para debater um
tema tão fundamental e denso como a paz, então se tem por resultado
uma ferramenta importante para pesquisadores, atores políticos ou para
qualquer pessoa que tenha interesse em construir uma sociedade mais
justa e pacífica. O livro nos mostra a necessidade de se escolher qual a
paz que desejamos construir, fruto do esforço coletivo de uma sociedade
baseada em valores como a solidariedade e o respeito mútuo.

Cód.: 9788576520290

Inclusão social das pessoas com deficiência:
utopia ou possibilidade?
Celina Camargo Bartalotti
Sinopse

Falar de inclusão social hoje em dia está tão em voga porque identificamos
seu contraponto e convivemos com ele: a exclusão, algo que fere a
dignidade humana. Antes de tratar da inclusão, portanto, é preciso
compreender a situação de exclusão, seu contexto, atores e movimentos.
Só então será possível promover ações transformadoras e responder à
questão: a inclusão social das pessoas com deficiência é uma possibilidade
ou uma utopia?

Questões Fundamentais
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Indivíduo e comunidade na filosofia
de Kierkegaard
Marcio Gimenes de Paula
Sinopse
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Filósofo dinamarquês nascido em 1813, Kierkegaard foi um crítico da
religiosidade institucional e estatutária, assim como da inteira cena
cultural europeia do final do século XX. Indivíduo e comunidade na filosofia
de Kierkegaard analisa a questão do indivíduo e da comunidade no interior
da crítica kierkegaardiana à cristandade, polêmica que revela uma face
religiosa ou teológica, mas, primeiramente, reflete uma crítica filosófica,
melhor observada pela óptica da filosofia da religião. O problema da
verdade objetiva dessa religião, a questão do indivíduo e do universal,
pontos centrais do cristianismo, entres outros assuntos, são os tópicos
esmiuçados pelo autor, que utiliza como referência em todos os capítulos
obras tradicionais do filósofo dinamarquês.
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Inteligência artificial
João de Fernandes Teixeira
Sinopse

Como ler Filosofia
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 72

A associação entre corpo e máquina já começou há décadas, sobretudo
quando o homem passou a fazer uso de próteses. Em breve, essa relação
se intensificará com a aliança entre a inteligência artificial e a engenharia
genética. Quando se percebeu que o código genético é binário, ou seja, do
mesmo tipo utilizado por computadores, demos o primeiro passo em direção
à inteligência artificial. Dessa ponte com a engenharia genética está surgindo
a era do pós-humano, com o aparecimento de androides e seres semi-humanos. Todas essas constatações são discutidas pelo autor, que propõe
reflexões ao final dos capítulos, seção intitulada “Continuar a pensar”.

Cód.: 9788534930192

Introdução à filosofia

Problemas, sistemas, autores, obras

Battista Mondin
Sinopse

Guia metodológico e prático para o estudo da filosofia, que se divide em
quatro partes: exposição dos conceitos filosóficos — lógica, epistemologia,
cosmologia, antropologia, metafísica, ética, política, estética, história; os
sistemas e escolas filosóficas mais importantes: os autores e suas doutrinas;
fichas bibliográficas dos filósofos e escolas mais importantes, com
informações sobre suas vidas, obras e teorias; e por fim um roteiro crítico
para leitura de quatro obras tomadas como introdução às grandes épocas
da história da filosofia.
Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 328

Cód.: 9788534906319

Introdução à filosofia antiga

Premissas filológicas e outras “ferramentas de trabalho”

Lívio Rossetti
Sinopse

Philosophica
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 440

Em uma disciplina como Filosofia Antiga, confluem e interagem as
habilidade específicas dos filósofos e também dos filólogos. O resultado
dessa conjunção de competências é a compreensão das dificuldades
encontradas em um e em outro âmbito, a saber: filosofia e filologia. O
aparato conceitual e as informações recolhidas no presente volume são
apontamentos que orientam na variada e complexa problemática que
deriva da interseção de dois campos que, em si mesmos, não possuem
muito em comum. Na busca de responder a esse desafio, esta obra procura,
entre outras coisas, percorrer o complicado itinerário que permitiu aos
textos filosóficos gregos e latinos chegarem até nós, considerando as
manipulações a que foram submetidos.

Cód.: 9788534925297
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Introdução à filosofia de Aristóteles
Marie-Dominique Philippe
Sinopse

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 320

Para expor a pesquisa de um filósofo, é preciso filosofar com ele, esforçar-se
por descobrir com ele o que desencadeou suas reflexões. Com o objetivo de
introduzir o leitor no pensamento aristotélico, este livro percorre o itinerário
intelectual de Aristóteles, cuja filosofia permanece original e pessoal. A
primeira parte do livro trata da filosofia humana: a filosofia ética, a filosofia
política e a filosofia da atividade artística. A segunda parte apresenta as
realidades físicas: as coisas movidas, o vivente e a alma. A terceira aborda a
filosofia primeira e seus princípios, ao passo que a quarta dedica-se à lógica.
O apêndice do livro traz uma análise dos tratados de Aristóteles, a fim de
possibilitar conhecimento prévio para a leitura de seus textos.

Cód.: 9788534917292

Introdução à política brasileira
Humberto Dantas e José Paulo Martins Júnior (orgs.)
Sinopse

O grande intuito desta obra é mostrar para o cidadão que política, em
países democráticos, por princípio, deve ser debatida e requer participação
ativa, que transcenda o voto. Para tanto, ele se vê obrigado a conhecer
as regras do jogo. Eis aqui o convite para desvendarmos esse mundo do
qual nos sentimos tão afastados, mas que, na verdade, está presente e é
responsável por nosso cotidiano na sociedade.

Ciências Sociais
Formato: 13,5 cm x 20,5 cm
Páginas: 304

Cód.: 9788534926577

Introdução ao estudo de Santo Agostinho
Étienne Gilson
Sinopse

Avulso
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 544

Cód.: 9788586590757
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A cada passo, o historiador do pensamento medieval reencontra Santo
Agostinho, de quem, igualmente como Aristóteles, toda doutrina invoca a
autoridade para se estabelecer ou para se confirmar. Entre os pensadores
que solicitam seus textos em diversos sentidos, a ponto de por vezes
serem contraditórios, quem permanece fiel à orientação autêntica de
seu pensamento, e em que medida? Questão que renasce sem cessar e
cuja solução, tanto quanto for possível, supõe como já conhecida em
si mesma e para si mesma a doutrina de Santo Agostinho. Logo, o autor
sentiu a necessidade de retornar à fonte e de estudar o agostinianismo do
próprio Santo Agostinho, para, em seguida, compreender melhor o de seus
sucessores. Daí resulta o trabalho que agora é submetido ao público.
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O labirinto do sagrado: ensaio sobre religião,
psique e cultura*
Marcial Maçaneiro

Estudos Antropológicos
*Para mais informações,
consulte um de nossos
vendedores/divulgadores.

Labirintos da memória: Quem sou?
Vera Maria Antonieta T. Brandão
Sinopse

Em Labirintos da memória: Quem sou?, a autora afirma que a formação das
memórias é um processo complexo, resultado de interações bioquímicas
que envolvem diferentes áreas do cérebro, e que um acontecimento, ou
conhecimento, só é mantido e possível de ser lembrado se for modulado
pela emoção. Cada memória é única e constitui nossa identidade, ou seja,
“nada somos além daquilo que recordamos”, nos dizeres de Ivan Izquierdo,
médico e pesquisador na área das Neurociências.

Questões Fundamentais
Formato: 10,5 cm x 18 cm
Páginas: 108

Cód.: 9788534928885

Léxico de metafísica
Aniceto Molinaro
Sinopse

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 144

Este Léxico de metafísica quer ser um instrumento de exercício do
pensamento e da reflexão, na convicção de que a metafísica, por sua
constituição, tem a tarefa de estabelecer o significado originário,
precisamente metafísico, de algumas palavras fundamentais e de articulálas em unidade, em função da determinação da essência da verdade. A
preocupação segundo a qual foram elaborados os verbetes é a de fixar, da
maneira mais rigorosa possível, a problemática metafísica de seu conteúdo.
A vantagem metódica que daí decorre é preciosa: mostrar, mediante
elaboração dos diversos verbetes, a unidade, a coerência e a copertinência
dos significados contidos neles.

Cód.: 9788534916233
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Lógica e dialética

Lógica, dialética, decadialética

Mário Ferreira dos Santos
Sinopse

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 304

A lógica, para Mário Ferreira dos Santos, é o primeiro elemento para se
chegar ao conhecimento. Todavia, ela não existe sozinha, mas necessita
de um método dialético. Nesta obra, após conduzir o leitor nos caminhos
relativamente conhecidos da lógica, o autor apresenta sua primeira
contribuição original ao pensamento filosófico: a decadialética, isto é,
uma dialética em dez planos de oposição entre categorias lógicas para a
compreensão da totalidade de um elemento. A decadialética é o método
por excelência usado pelo autor em suas obras posteriores, um método
para se chegar à verdade irrefutável.

Cód.: 9788534926997

A magia existe?
Silas Guerriero
Sinopse

Contrariando expectativas racionalistas, a magia não desapareceu. Pelo
contrário, é cada vez mais fácil perceber práticas mágicas nos ambientes
urbanos. O fato é que a magia está se inserindo no mercado, com lojas
especializadas, livros e ingredientes para rituais do tipo. Será que a magia
faz parte da maneira de ser dos humanos e não é possível livrar-se dela?
Como explicar sua presença num mundo dominado pela lógica cientificista,
no qual as pessoas dizem que é preciso ver para crer?

Questões Fundamentais
Formato: 10,5 cm x 18 cm
Páginas: 92

Cód.: 9788534920674

O mal: como explicá-lo?
Afonso M. A. Soares e Maria Angela Vilhena
Sinopse

Este livro não se propõe a teorizar sobre o mal em si, mas sim ouvir,
observar o que os seres humanos dizem a seu respeito e como têm
procurado explicar, controlar, afastar, negar, minimizar ou se conformar
com ele. Conhecer algumas das explicações e práticas forjadas ao longo
dos tempos e em culturas diversas ajudará a rever as considerações sobre
o assunto que vigoram, hoje em dia, no seio de uma cultura diversificada
como a nossa.

Questões Fundamentais
Formato: 10,5 cm x 18 cm
Páginas: 84

Cód.: 9788534920681
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Manual de sociologia da religião
Roberto Cipriani
Sinopse

Este livro oferece uma análise crítica do pensamento clássico e
contemporâneo no campo da sociologia da religião, uma apresentação
precisa e documentada dos autores mais significativos e um minucioso
exame interpretativo dos resultados mais importantes, sempre privilegiando
uma perspectiva internacional, não eurocêntrica e nem cristianocêntrica.

Ciências Sociais
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 360

Cód.: 9788534926539

A mentalidade primitiva
Lucien Lévy-Bruhl
Sinopse

Estudos Antropológicos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 464

Segundo o autor, este trabalho é uma continuação de sua publicação
anterior, As funções mentais nas sociedades inferiores. A mentalidade
primitiva tem como objetivo mostrar aquilo que para os primitivos é a
causalidade e as consequências que decorrem da ideia que dela fazem.
Lévy-Bruhl não pretende esgotar o assunto da mentalidade primitiva, e sim
determinar, da maneira mais exata possível, a orientação própria dessa
mentalidade, de quais dados ela dispõe, como ela os adquire e qual uso
deles faz, sempre tentando depreender, descrever e compreender certos
hábitos mentais característicos dos primitivos.

Cód.: 9788534928427

Messianismo e modernidade

Repensando o messianismo a partir das vítimas

Luiz Alexandre Solano Rossi
Sinopse

Estudos Antropológicos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 184

Cód.: 9788534918510

A partir da experiência dos discípulos de Jesus e do movimento de
Canudos, o autor propõe uma visão do messianismo pelo olhar das vítimas.
Embora tenha sempre predominado entre os estudiosos a ideia de que o
messianismo tem suas raízes na pobreza e na busca pela superação dos
males sociais, existe também a forma de messianismo da classe dominante
— e aí reside a base da crise que se instala nos movimentos populares
atualmente. Ambas as concepções trabalham com a mesma lógica: o
messias que muda a realidade histórica porque é vitorioso e eficaz. Só que
o diferencial deste livro é a nova leitura que ele sugere do messianismo,
galgada na experiência da messianidade de um derrotado. Trata-se de uma
alternativa à ideia dominante: ao invés de um messias vitorioso e vencedor,
um messias justo e solidário, mesmo que derrotado.
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Metafísica

Curso sistemático

Aniceto Molinaro
Sinopse

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 168

Cód.: 9788534918541

O caráter sistemático deste curso de metafísica constitui verdadeiro desafio
a um pensamento indisciplinado e àquele tipo de convicção que tacha de
insensatez os problemas do ser e da verdade. Contra esse tipo de convicção,
mas aproveitando a instância de imediatismo e experimentalismo que a
animam, o curso delineia o desenvolvimento do pensamento do ser num
contínuo esforço de explicitação fenomenológica e lógica do seu conteúdo.
Vêm assim à tona os grandes temas da unidade, da verdade, da bondade,
da beleza, da multiplicidade, do devir e do agir. Esta leitura, disposta em
nove partes, esclarece que o ser, no seu caráter ao mesmo tempo longínquo
e próximo, não somente conserva viva a irresistível tendência metafísica
natural do homem, mas provoca com a mesma irresistibilidade a sua
formulação teorética e a sua expressão linguística.

Metafísica e assombro
Curso de ontologia

Márcio Bolda da Silva
Sinopse

A elaboração deste manual nasceu da necessidade de afrontar a questão da
metafísica como reflexão atual e indispensável para uma visão de mundo
mais crítico. Assume o estilo de manual, pois sua intenção é servir de
roteiro para um curso de ontologia, auxiliando quem deseja explorar as
riquezas que o âmbito da metafísica encobre.

Pesquisa e Projeto
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 176

Cód.: 9788534901796

Mundo e sujeito

Aspectos subjetivos da globalização

Maurício Abdalla e Maria Elizabeth B. de Barros (orgs.)
Sinopse

Alternativa
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 200

Cód.: 9788534922197
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Os artigos que compõem este livro são fruto do seminário “Globalização
e resistência: atualidade e configurações subjetivas”, organizado
pelo Núcleo de Estudos em Subjetividade e Política do Departamento
de Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo. O ponto de
encontro entre todos eles é a reflexão acerca do mundo globalizado
e suas implicações subjetivas. São abordagens distintas, que denotam
a pluralidade característica das diversas abordagens acerca da
realidade e estimulam o pensamento crítico voltado para a produção de
subjetividades no mundo contemporâneo.
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Nietzsche: Viver intensamente, tornar-se
o que se é
Mauro Araujo de Sousa
Sinopse

Neste livro, o autor esclarece porque o pensador que intitula a obra é
considerado o filósofo do devir, e não do ser, e apresenta os princípios
nietzschianos, importantes para a compreensão das relações humanas
desde o século XIX até os dias de hoje. Trata-se de um conteúdo que
inspira o leitor a repensar seu cotidiano e o quanto ele está preparado para
enfrentar a si mesmo em prol de uma afirmação incondicional à sua vida.
Por isso, é fundamental abrir-se a novas experiências.
Filosofia em Questão
Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 128

Cód.: 9788534931540

A obra dos sofistas*

Uma interpretação filosófica

Mario Untersteiner
Sinopse

Philosophica
*Para mais informações,
consulte um de nossos
vendedores/divulgadores.

Pensado e escrito nos anos quarenta, Os sofistas aparece em 1949, e foi a
única obra de Mario Untersteiner traduzida para o inglês poucos anos depois
da sua publicação. Essa circunstância por si só já bastaria para confirmar que
o livro preenchia uma lacuna, oferecendo um quadro do conjunto, que até
então faltava, daquele grupo de pensadores do século V a.C. que costumamos
indicar com o termo “sofistas”. Esta obra é a primeira significativa na qual
Untersteiner enfrentou sistematicamente a história do pensamento filosófico
antigo. Nela, um tema dominante está presente: a noção do trágico como
categoria metafísica. A experiência dos gregos pareceu, para Mario, a mais
extraordinária tentativa jamais realizada para “justificar por si e para si
a existência do mundo”, uma tentativa que teria chegado ao seu fim com
a difusão do cristianismo, com o qual a razão humana, cedendo o lugar à
transcendência, demanda de outros a solução do mistério do ser.

Partidos políticos: funcionam?
Sérgio Praça e Simone Diniz
Sinopse

Partidos políticos são frutos dos anseios de partes específicas da sociedade,
unidas em torno de interesses comuns. Eles têm duas funções principais:
estruturar as preferências do eleitorado, funcionando como ponto de
partida para que os cidadãos escolham seus representantes, e fazer parte
do governo e organizar o processo de tomada de decisões no Legislativo
por meio de seus líderes, possibilitando assim o estudo e a aprovação de
projetos de lei. Com base nessas considerações, o presente livro procura
responder à seguinte questão: em que medida os partidos brasileiros
cumprem a contento essas funções?
Questões Fundamentais
Formato: 10,5 cm x 18 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534924429
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Patativa do Assaré: porta-voz de um povo
As marcas do sagrado em sua obra

Antonio Iraildo Alves de Brito
Sinopse

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 200

Uma vez encantado desde muito jovem com a poesia e a oralidade do
escritor cearense Patativa do Assaré, o autor deste trabalho, Antonio
Iraildo Alves de Brito, decidiu elaborar um projeto que contemplasse
toda a riqueza da vida e da obra do poeta sertanejo. Fruto da dissertação
de mestrado de Brito, este livro apresenta análises de poemas de
Patativa feitas com o apoio da teoria da literatura, da sociologia do
conhecimento, da filosofia e da teologia. Conforme o sentido dos versos
vai sendo desvendado, é possível entender que a existência humana está
intimamente entrelaçada com os desígnios de Deus. Por isso o conceito de
“sagrado”, mencionado no subtítulo da publicação.

Cód.: 9788534932080

Pensamento ético contemporâneo
Jacqueline Russ
Sinopse

Filosofia em Questão
Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 184

Hoje, tudo parece anunciar um retorno da filosofia ética: desenvolvimento
de novas correntes de pensamento, renascimento do debate ético e
multiplicação das discussões. Bioética, ética dos negócios, vontade de
moralização da política... tudo se passa como se os anos atuais fossem
os da renovação ética, os “anos da moral”. A demanda de moral parece
crescer indefinidamente. Tendo em vista a proliferação de novas morais e
imperativos e notando que a reivindicação ética provém de todas as partes,
a autora pretende nos mostrar o fosso existente entre a exigência ética
e seu real trabalho fundador, traço paradoxal que será frequentemente
evocado nesta obra.

Cód.: 9788534915090

Pensar com Emmanuel Levinas
Benedito E. Leite Cintra
Sinopse

O pensamento do filósofo Emmanuel Levinas parte da ideia de que a ética,
e não a ontologia, é a filosofia primeira, argumento esse apresentado em
sua obra-mestra, Totalité et infini (“Totalidade e infinito”), na qual está
expresso o núcleo de sua reflexão filosófica. Com linguagem objetiva, o
livro conta com diversas citações do filósofo e proporciona ao leitor uma
proximidade com as suas ponderações e também com as dos pensadores
Husserl e Heidegger, com os quais Levinas conviveu e sempre dialogou em
suas obras.
Filosofia em Questão
Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 120

Cód.: 9788534931175
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Pitágoras e os pitagóricos
Jean-François Mattéi
Sinopse

Filosofia em Questão
Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 168

A filosofia pitagórica influenciou consideravelmente todos os campos
do saber, desde a matemática e a astronomia até a música e a arte.
Mas o pitagorismo não se reduz a um movimento histórico que seria
a fonte esquecida da ciência moderna. Por preocupar-se em unificar
as leis fundamentais do universo a partir de uma matemática pura,
independentemente de toda experiência sensível, constitui um modo de
pensamento que continua vivo para a maioria dos homens de ciência. Prova
disso é a presente obra, concebida por um dos filósofos mais reconhecidos
da atualidade, Jean-François Mattéi.

Cód.: 9788534916882

Platão e Aristóteles na doutrina
do nous de Plotino
Thomas Alexander Szlezák
Sinopse

Philosophica
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 408

Na filosofia de Plotino, a antiga metafísica alcança sua abstração e
perfeição mais altas. Para a sensibilidade moderna, é difícil conciliar
esse fato com a declaração programática e insistente de Plotino,
que afirma querer ser nada mais do que um exegeta fiel de Platão. O
presente livro elucida o método exegético da filosofia de Plotino, por
meio de sua construção da hipóstase do Nous, a partir de suas raízes
históricas, nos textos fundamentais dos “clássicos” Platão e Aristóteles. A
autocompreensão de Plotino, de ser principalmente um exegeta de Platão,
serve como fio condutor da interpretação. Isso gera uma nova compreensão
de sua relação com Platão e de seu uso de Aristóteles.

Cód.: 9788534931984

O poder que brota da dor e da opressão
Empowerment, sua história, teorias e estratégias

Eduardo Mourão Vasconcelos
Sinopse

Alternativa
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 168

Este livro trata das estratégias concretas com que pessoas, a partir da
vivência da dor, da discriminação e da opressão, podem reconstruir
gradativamente suas vidas, mostrar para a sociedade como elas gostariam
de ser vistas e tratadas por todos. Entre esses indivíduos estão desde
os portadores de todos os tipos de doenças crônicas e de deficiências
até grupos sociais mais amplos submetidos a diferentes formas de
discriminação e opressão: mulheres, minorias étnicas, classes sociais
dominadas e exploradas etc. Tais páginas apresentam um apelo humano,
ético, social e político, visando não só os estigmatizados por essas
experiências, mas também todas as pessoas que têm um coração aberto e
querem um mundo mais fraterno, solidário e sensível.

Cód.: 9788534921343
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Por que o panorama religioso no Brasil
mudou tanto?
Alberto Antoniazzi
Sinopse

Tendo como base os dados do “Atlas da filiação religiosa e marcadores
sociais no Brasil”, padre Antoniazzi entregou-se à análise dos fatos e
nos ofereceu pistas para compreender as mudanças que continuam
acontecendo no panorama religioso do país. O texto, sucinto e claro,
manifesta a seriedade e isenção do autor e nos ensina a captar a
complexidade do fenômeno. Com esta publicação nos questionaremos,
diante de Deus, sobre o nosso testemunho de vida cristã e a
responsabilidade fraterna e missionária.
Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 48

Cód.: 9788534923118

Por que São Tomás criticou Santo Agostinho
Avicena e o ponto de partida de Duns Escoto

Étienne Gilson
Sinopse

Étienne Gilson, um dos mais importantes filósofos da contemporaneidade,
analisa, nesta obra, a influência do pensamento de Avicena — célebre
filósofo da Idade Média — sobre o agostinismo medieval. Dividido em
duas partes, sendo a primeira composta de três capítulos e a segunda de
cinco, o livro conta com vastas notas de referência que colaboram com o
leitor interessado em buscar aprofundamento nos estudos relacionados à
essa temática.

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 178

Cód.: 9788534931649

Por um humanismo cristão
Jacques Maritain
Sinopse

Esta obra é um primeiro encontro com o pensamento maritainiano, de
atualidade renovada, por meio de uma antologia orgânica. Aqui estão
reunidas páginas exemplares extraídas das obras mais significativas
do filósofo francês Jacques Maritain, organizadas de modo sistemático
em torno da ideia de “humanismo cristão”, por ele elaborada em suas
principais características, aspectos, condições e fatores. Ampla introdução
e uma cronologia essencial contextualizam ainda mais o percurso de vida
do pensador.
Ensaios Filosóficos
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 200

Cód.: 9788534912495
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Pós-modernidade
David Lyon
Sinopse

Temas de Atualidade
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 132

Cód.: 9788534911054

A pós-modernidade como ideia, crítica, experiência cultural e condição
social gerou um enorme debate no contexto das ciências sociais e
humanas. Vê-la como conceito multifacetado que passa a acontecer
a partir do fim do século XX significa levar em conta mudanças
tecnológicas, sociais e a globalização. Mas a questão é ainda mais ampla:
a modernidade em si, como entidade sociocultural, está se desintegrando
e levando consigo todo o suntuoso edifício da racionalidade e do
progresso do ilusionismo? Estará emergindo um novo tipo de sociedade,
estruturado em torno dos consumidores e do consumo e não mais em
torno dos trabalhadores e da produção? David Lyon traça a linhagem do
conceito, fazendo desta leitura um guia acessível para o complexo e às
vezes exótico território da pós-modernidade.

Prelúdio à história das religiões
Momolina Marconi
Sinopse

Neste seu prelúdio, Momolina Marconi introduz os leitores no fascinante
terreno do “sagrado”, oferecendo-lhes os instrumentos de orientação num
universo de divindades, mitos, ritos, símbolos. Num trajeto temático que,
partindo do mito, abarca o estudo dos deuses, do sacerdócio, do sacrifício,
das imagens, das relíquias, da máscara, do gesto, da confissão dos pecados,
das bruxas, do diabo, das fábulas e da oração, o estudo desvela um mundo
de fatos religiosos que nos mostram como o homem de todos os tempos ou
de todas as culturas foi bater às portas do mistério.
Estudos Antropológicos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 144

Cód.: 9788534929820

O princípio da cooperação

Em busca de uma nova racionalidade

Maurício Abdalla
Sinopse

Alternativa
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 152

A compreensão de filosofia adotada por Maurício Abdalla é a de que ela é
uma forma de saber que tem como objeto todo e qualquer fenômeno que
se apresente como problema, o qual surge como um desafio à racionalidade
dominante. Por isso, o simples pensar sobre determinados conceitos, sem
estabelecer relação com problemas existentes, já pode ser considerado
atividade filosófica. Observando o presente, Abdalla percebe um mundo em
crise, que apresenta fenômenos desafiadores do pensamento filosófico e
exige dele atenção especial. O autor procura, então, apresentar os sintomas
dessa crise na natureza e nas relações humanas de produção e sociabilidade.

Cód.: 9788534919623
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O problema do ser em Aristóteles*
Pierre Aubenque
Sinopse

Filosofia
*Para mais informações,
consulte um de nossos
vendedores/divulgadores.

O problema do ser — no sentido da questão “O que é o ser?” — é o menos
natural de todos os problemas, aquele que o senso comum nunca se colocou,
aquele que nem a filosofia pré-aristotélica, nem a tradição imediatamente
posterior se colocou enquanto tal. Porque vivemos no pensamento
aristotélico do ser, desaprendemos a perceber o que havia de surpreendente,
e talvez de eternamente surpreendente, na questão: “O que é o ser?”.
É por isso que parece interessante nos perguntarmos por que Aristóteles
fez essa questão, que não é evidente, e como chegou a fazê-la enquanto
tal. A ambição da obra é simples e se resume em poucas palavras: ela não
pretende fornecer novidades sobre Aristóteles, mas, ao contrário, tentar
desaprender tudo o que a tradição acrescentou ao aristotelismo primitivo.

A prudência em Aristóteles
Pierre Aubenque
Sinopse

Avulso
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 352

Um dos grandes méritos do clássico comentário de Pierre Aubenque sobre
A prudência em Aristóteles é mostrar o elo entre a ética da prudência e
a metafísica. O homem, parte de um mundo contingente, marcado por
uma indeterminação essencial que jamais será superada por qualquer
conhecimento humano, só pode guiar suas ações por regras maleáveis,
adaptáveis às sinuosidades das circunstâncias, pois no mundo da
contingência não há lugar para a rígida determinação científica da ação
humana. É a imprevisibilidade do futuro que abre caminho a essa ação,
guiada pelo conhecimento daquilo que é possível conhecer.

Cód.: 9788586590795

Psiche e techne

O homem na idade da técnica

Umberto Galimberti
Sinopse

Alternativa
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 918

Cód.: 9788534923217
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Continuamos a pensar a técnica como um instrumento à nossa disposição.
Sem saber, nos movemos ainda com as características típicas do homem
pré-tecnológico, que agia em vista dos objetivos inscritos num horizonte
de sentido, com um conjunto de ideias e sentimentos nos quais ele se
reconhecia. Mas a técnica não tende a um objetivo, não promove um
sentido, não abre o cenário de salvação, não redime, não revela a verdade:
a técnica funciona. E porque o seu funcionamento se torna planetário, este
livro se propõe a rever os conceitos de indivíduo, identidade, libertação,
salvação, verdade, objetivo, consciência, natureza, ética, política,
religião, história. Eles nutriam a idade humanística, e agora, na idade da
técnica, devem ser reconsiderados ou reformulados a partir da raiz.
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O que dizem os símbolos?
Maria Celina de Q. Cabrera Nasser
Sinopse

O símbolo nos fala de sonhos, conquistas, crenças, amores, paixões que
se foram, alegrias vividas, tristezas sofridas, dores guardadas, segredos
da alma. A linguagem simbólica, como ato de amor, promove a entrega
de cada um de nós para o que não se consegue nomear, para o que não se
consegue resposta e nem explicação imediata. Este livro mostra que essa
linguagem busca um conhecimento que é, na verdade, autoconhecimento.

Questões Fundamentais
Formato: 10,5 cm x 18 cm
Páginas: 92

Cód.: 9788534920698

Quem é Deus?

Elementos de teologia filosófica

Battista Mondin
Sinopse

Num ambiente cultural em que as ideologias construídas sobre a negação
de Deus vacilam cada vez mais e onde o homem experimenta a sua
precariedade, aumentam as perguntas sobre Deus, às quais Mondin oferece
exaustivas respostas, analisando a realidade de Deus, sua face, seus
atributos, suas prioridades, suas ações, suas relações etc.

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 456

Cód.: 9788534908252

Rastros do sagrado

O cristianismo e a dessacralização do sagrado

Umberto Galimberti
Sinopse

O que resta de autenticamente religioso em uma época como a nossa, em
que, mais do que em outras, se registra uma explosão de formas diversas
de espiritualidade? Deus é lembrado de modos diversos em muitas línguas,
em muitos ritos e em variadas formas de religiosidade. Rastros do sagrado
traz provocativas reflexões acerca do papel da religião e especificamente
do cristianismo no mundo atual.

Avulso
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 464

Cód.: 9788534920490
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A razão em exercício

Estudos sobre a filosofia de Agostinho

Moacyr Ayres Novaes Filho
Sinopse

Philosophia
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 348

Os estudos contidos neste livro examinam diferentes exercícios filosóficos,
independentes entre si. Entretanto, sua disposição não é aleatória. Foi
escolhida certa ordem a ser seguida, antepondo os capítulos que versam
sobre temas mais gerais: a linguagem, as relações entre razão e fé, a
natureza de Deus e a cosmologia. Esses quatro capítulos, que compõem a
primeira parte da obra, pretendem propiciar uma primeira compreensão
tanto de seus temas específicos como do sentido geral do recurso filosófico
aos exercícios. Na segunda parte, os três últimos capítulos, de certo modo,
dependem dos primeiros, porque enfocam desafios mais específicos: a
eternidade, o tempo e a liberdade.

Cód.: 9788586590665

Realidade e existência
Lições de metafísica

Immanuel Kant
Sinopse

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 96

Cód.: 9788534918749

A presente tradução das Lições de metafísica de Kant limita-se à
introdução, ao compêndio de história da filosofia que acompanha as
páginas introdutórias e à parte dedicada à ontologia que constitui a
premissa do tema metafísico no seu conjunto. O principal interesse destas
Lições não consiste certamente na novidade da doutrina, mas sim no
caráter preponderantemente historiográfico, isto é, de coletar a relação
entre a posição crítica já amadurecida em Kant e os requisitos didáticos
do ensino público, oficial. Além disso, as páginas das Lições constituem
um documento de articulação do conhecimento filosófico ensinado nas
universidades alemãs das últimas décadas do século XVIII e da excitação
que a nova perspectiva kantiana trazia mesmo com respeito à arquitetura
tradicional do tema.

Reflexões em torno do suicídio
A linguagem e a ética do dano pessoal

Gavin J. Fairbairn
Sinopse

Em Reflexões em torno do suicídio, Gavin J. Fairbairn tece algumas
considerações sobre o suicídio e salienta as intenções que a pessoa teve
com esse ato, em vez de se apegar à prova física que dele restou. Fairbairn
produz uma história natural do dano pessoal suicida e faz uma análise em
torno dos problemas éticos que este representa. Rigorosa em seu raciocínio
e atraente no estilo, esta leitura é muito importante para todos os
profissionais e aficionados que entram em contato com o suicídio e o dano
pessoal, bem como para os estudantes e professores de filosofia aplicada.
Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 268

Cód.: 9788534912112
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Reflexões sobre a morte no Brasil
Marcos Fleury de Oliveira e Marcos H. P. Callia (orgs.)
Sinopse

Moitará
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 200

Cód.: 9788534924344

A morte, como advento da consciência, passou a ocupar uma posição
básica na existência da humanidade: o homem, como sabemos, é o único
ser que pensa a sua existência e, consequentemente, sua morte. Inúmeras
são as culturas que celebram o momento da passagem, cada qual com
seus significados, detalhes e funções específicas. Enquanto certos povos
aguardam ansiosamente a chegada do Dia de Finados para celebrá-lo com
música, flores e comida típica, outros revivem, nessa data, a melancolia e
a saudade deixadas pela ausência daquele(a) que se foi. Reflexões sobre
a morte no Brasil reúne trabalhos de psicologia junguiana, sociologia,
antropologia, filosofia e literatura, constituindo importante e raro conjunto
de reflexões que vêm amplificar nossa compreensão do fenômeno da morte
na cultura brasileira.

Repensar a igualdade de oportunidades
Patrick Savidan

Estudos Antropológicos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 296

“Viver junto”: para muitos de nós esta é uma delicada evidência. Nosso
“mundo comum” já não é uma herança, já não é mais dado, ele se tornou
um “problema”. Poderão nossos Estados-nações continuar “estabelecendo
sociedade”? Nas sociedades democráticas, a dúvida se insinua e se enraíza.
Desfiliação, crise do vínculo social, falência das normas sociais...: não
faltam palavras para expressar o mal-estar que nos afeta e nos aflige.
Este livro mostra que para uma sociedade ser bem ordenada, é necessário
também que ela seja justa no plano social, garantindo aos seus indivíduos
princípios sólidos e coerentes. Partindo dessa reflexão, a obra percorre a
história das ideias e tenta compreender como a desigualdade foi inscrita
em nosso imaginário social.

Cód.: 9788534932110

A república de Platão
Um guia de leitura

Luke Purshouse
Sinopse

Cada vez mais desiludido com a violência e a corrupção da democracia
de Atenas, cidade onde nasceu, Platão rejeitou a vida política ativa e
buscou na filosofia uma resposta para os problemas da sociedade. A partir
de seu talento com a escrita e o olhar crítico, presenteou a humanidade
com obras que revolucionaram a história das ciências humanas, entre elas
A República. Com linguagem simples e clara, este livro fornece ao leitor
informações sobre a vida, as viagens e os escritos de Platão, além de
discorrer sobre a relação do filósofo com Sócrates, seu mestre e amigo.
Ensaios Filosóficos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 224

Cód.: 9788534931762
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O rito

Antropologia e fenomenologia da ritualidade

Aldo Natale Terrin
Sinopse

Estudos Antropológicos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 448

Cód.: 9788534921756

O rito não é algo que sobrevive com dificuldade no interior das mudanças
próprias do moderno e pós-moderno, mas, ao contrário, constitui o
verdadeiro ordenador da experiência de sentido antes ainda que esta possa
ser adequadamente tematizada. Movendo-se pelo eixo dessa tese, o autor
cria uma abertura panorâmica em torno do rito, que se estende depois
à antropologia e à visão etológica e ecológica; num segundo momento,
concentra-se e se condensa então sempre mais em torno da pragmática
do rito como movimento que precede o pensamento e orienta o mundo. A
segunda parte do livro é dedicada a um aprofundamento histórico-religioso
das coordenadas do espaço e do tempo ritual, levando o leitor, pouco a
pouco, a descobrir as modalidades do rito segundo as categorias da música,
do jogo, da dança, do teatro e das performances do pós-moderno.

A rota antiga dos homens perversos
René Girard
Sinopse

Estudos Antropológicos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 192

“O que sabemos sobre o livro de Jó? Pouca coisa. Que o herói se lamenta
incansavelmente. Acaba de perder os filhos e todo o rebanho. Incomodamlhe as feridas. São as maldades que Satanás, com a permissão de Deus,
acaba de lhe fazer. Cremos saber, mas sabemos realmente?” É com
essa indagação que René Girard inicia a obra A rota antiga dos homens
perversos, que propõe novo olhar a respeito das questões apresentadas em
um dos livros mais antigos da Sagrada Escritura: o Livro de Jó. O trabalho
conta com alguns salmos penitenciais e passagens da Bíblia, subsídios para
compreender ainda mais a leitura.

Cód.: 9788534931397

A sabedoria grega I*
Giorgio Colli

Philosophica
*Para mais informações,
consulte um de nossos
vendedores/divulgadores.
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O sacrifício
Cristiano Grottanelli
Sinopse

Estudos Antropológicos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 128

Cristiano Grottanelli inicia sua obra recordando três recentes discussões
sobre o sacrifício, que se referem à oferenda e à matança. Os três
capítulos sucessivos colocarão em discussão os problemas indicados pelo
primeiro e são estritamente ligados aos dois elementos centrais do conceito
de sacrifício: a oferta de um bem ou de uma contribuição (ou a renúncia
a um bem) em favor de uma esfera diversa, talvez entendida como extra-humana, e a morte de uma vítima, sempre em benefício de uma esfera
superior. Depois de ter discutido tal problemática, o autor volta-se a uma
análise da crise da ideologia sacrificial e da sua reformulação em vários
contextos histórico-culturais, particularmente no contexto cristão, para
passar, enfim, a ilustrar a temática sacrificial no século XX.

Cód.: 9788534928939

Sêneca

Uma vida dedicada à filosofia

Luizir de Oliveira
Sinopse

Ensaios Filosóficos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 144

Filósofo, político, orador e dramaturgo, Sêneca foi preceptor de Nero
e pertenceu ao grupo de pensadores para os quais vida e filosofia são
inseparáveis, sendo impossível de uma existir sem a outra. Esse homem,
pleno de carências, dificuldades e momentos de provocantes desvios do
agir, foi motivo de muito estudo para Luizir de Oliveira, autor de Sêneca —
Uma vida dedicada à filosofia. O livro recupera conceitos fundamentais do
pensamento estoico que possibilitam uma análise mais detalhada da vida e
da obra do filósofo, proporcionando estudo aprofundado e minucioso sobre
o tema. Os escritos de Sêneca refletem, de maneira muito límpida, suas
inquietações de homem, suas contradições, dúvidas e incertezas.

Cód.: 9788534931250

Silêncio e contemplação
Uma introdução a Plotino

Gabriela Bal
Sinopse

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 160

O livro de Gabriela Bal é profundamente fiel à índole mística do
neoplatonismo e especialmente a Plotino, porque não consiste num estudo
do pensamento do filósofo enquanto conjunto de teses ou enunciados que
remetem a temas e problemas, mas insiste na tentativa de apreender, por
trás de tudo o que é dito, a mensagem indizível que constitui o núcleo de
uma meditação que procurou atingir o que estaria além do pensamento
e aquém das palavras. A autora nos mostra que é experimentando a
extraordinária dificuldade de permanecermos nos arredores do indizível
que provamos verdadeiramente a força e a coragem do pensamento.

Cód.: 9788534926713
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Sociologia da religião e mudança social

Católicos, protestantes e novos movimentos religiosos
no Brasil

Luís Mauro Sá Martino e Beatriz Muniz de Souza (orgs.)
Sinopse

Sociologia e Religião
Formato: 14,5 cm x 21 cm
Páginas: 176

Neste trabalho, nove dos principais especialistas brasileiros em sociologia
da religião estudam as complexas relações entre os fenômenos religiosos,
modernidade e mudança social. O rápido processo de mudança social do
Brasil, acompanhado de um progressivo aumento das diferenças sociais e
dos índices de desigualdade, mostrava seus efeitos sobre os movimentos
religiosos. Mas, ao contrário do que se poderia prever, a religião também se
modernizou, criando novas estratégias para influir na política, na cultura e
até mesmo na economia. Não é possível compreender a realidade brasileira
sem levar em conta a atuação dos diversos grupos religiosos no cotidiano. É
necessário, portanto, indicar caminhos, métodos e levantar questões para
entender as relações entre religião e sociedade.

Cód.: 9788534922418

Sociologia e sociedade pós-industrial
Uma introdução

Paulo Sérgio do Carmo
Sinopse

Este texto, em estilo simples e direto, convida o leitor a refletir sobre
as formas de se pensar o ser humano e sua organização social. Para
cumprir tal propósito, concentra-se em três preocupações fundamentais:
primeiramente, a constituição do saber sociológico; em seguida, as
reflexões sobre a cultura e sua extensão para o âmbito das imagens; por
fim, as questões relativas à chamada “sociedade pós-industrial”.

Ciências Sociais
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 232

Cód.: 9788534926546

Sofista
Giovanni Casertano
Sinopse

Philosophica
Formato: 13,5 cm x 21 cm
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“Mas, historicamente, quem foi o sofista?” Essa indagação suscitou o autor
da obra a elaborar e apresentar um de seus principais objetivos: situar
o leitor na história para que compreenda as particularidades da figura
sofística, criada na Antiguidade e que chegou até os nossos dias de modo
complexo e não linear. Dividido em 16 capítulos, o livro proporciona ao
interessado uma análise sobre as reflexões feitas pelos sofistas no campo
da filosofia, da ética e da política. Vastas referências bibliográficas e
um glossário enriquecem a leitura e ajudam o leitor a se aprofundar na
temática abordada.
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Os sofistas
William Keith Chambers Guthrie
Sinopse

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 320

O termo “sofista” tem uma história rica e controvertida. Sofista é o perito
na arte de falar, de escrever, de cantar, de educar, de governar. Mais
especificamente, é o filósofo que, destruindo um imaginário mítico e
sentindo o esgotamento da pesquisa sobre a natureza, desloca sua atenção
do cosmo para o homem. Ele opera, assim, uma “virada antropológica”.
Embora não chegue a construir uma antropologia sólida, mostra todo
o interesse pela evolução do homem como produto da natureza e pelo
desenvolvimento da sociedade e civilização humanas. Os sofistas iniciam,
assim, o período humanista da filosofia antiga, e são eles o tema de estudo
do autor nesta publicação.

Cód.: 9788534903066

O tempo do pensamento
Jean-François Robinet
Sinopse

Como aprender a pensar? Ainda que não exista um método universal
para isso, este livro apresenta alguns caminhos para as pessoas que
desejam aprofundar-se na aventura do conhecimento. Para tanto, o
autor apresenta reflexões acerca das personalidades e dos temas mais
significativos da história do pensamento ocidental. O leitor certamente
se sentirá instigado a realizar reflexões mais profundas, pois se é verdade
que a atividade intelectual requer esforço, é também verdade que o
prazer de conhecer é recompensador.
Avulso
Formato: 16 cm x 24 cm
Páginas: 304

Cód.: 9788534921701

Teoria das ideias de Platão*
Uma introdução ao idealismo

Paul Natorp
Sinopse

Philosophica
*Para mais informações,
consulte um de nossos
vendedores/divulgadores.

Em geral, a teoria das ideias de Platão, como a encontramos nos diálogos,
afirma que existem determinadas entidades fundamentais e independentes,
as ideias, que são imutáveis, e que as coisas mutáveis com as quais temos
contato direto por meio da experiência dependem, para sua existência e
natureza, das ideias. Além disso, a teoria sustenta que as ideias imutáveis
são cognoscíveis através do raciocínio, ao passo que as coisas mutáveis são
cognoscíveis, caso possam sê-lo, através da percepção sensorial. Esse duplo
aspecto da teoria das ideias — sua dimensão metafísica, sobre a realidade,
e a epistemológica, sobre o conhecimento — gera desde o início uma
questão básica de interpretação: como esses dois aspectos se relacionam e
qual deles é o mais fundamental? Tal é o questionamento que orientará as
reflexões do autor na presente obra.
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Teoria do conhecimento e teoria da ciência
Urbano Zilles
Sinopse

Filosofia
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A teoria do conhecimento deveria nos ajudar a compreender e a
desenvolver nossos processos de conhecer. As teorias científicas deveriam
nos capacitar a julgar criticamente a fidedignidade de conhecimentos
científicos. Mas os teóricos do conhecimento e da ciência preocupamse mais em salientar suas próprias posições. Neste livro, buscou-se
conciliar aspectos históricos com sistemáticos e conceituais. Para isso,
foram selecionados alguns pensadores paradigmáticos, de Platão a
Wittgenstein, atendendo às diferentes posturas filosóficas, como empirismo
e racionalismo. O objetivo é oferecer uma obra que seja útil tanto como
introdução à teoria do conhecimento como à teoria da ciência.

Cód.: 9788534924481

Tomismo no Brasil (brochura)
Fernando Arruda Campos
Sinopse

Nas décadas de 40 e 50, com o aparecimento da obra de Jacques Maritain,
o tomismo ganhou novo fôlego, lançando raízes também no Brasil. Trata-se
de uma trabalhosa pesquisa de tudo o que se realizou entre nós nessa área.
Remonta até a época do Brasil Colônia e acompanha, nas fases posteriores
da sociedade brasileira, as várias manifestações dos estudos filosóficos. O
estudo inclui também uma indicação da contribuição dos meios católicos
para a difusão do pensamento filosófico cristão relacionado com a atual
realidade brasileira.
Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 240

Cód.: 9788534910125

Tomismo no Brasil (capa dura)
Fernando Arruda Campos
Sinopse

Nas décadas de 40 e 50, com o aparecimento da obra de Jacques Maritain,
o tomismo ganhou novo fôlego, lançando raízes também no Brasil. Trata-se
de uma trabalhosa pesquisa de tudo o que se realizou entre nós nessa área.
Remonta até a época do Brasil Colônia e acompanha, nas fases posteriores
da sociedade brasileira, as várias manifestações dos estudos filosóficos. O
estudo inclui também uma indicação da contribuição dos meios católicos
para a difusão do pensamento filosófico cristão relacionado com a atual
realidade brasileira.
Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 240

Cód.: 9788534912587
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Trabalho ou emprego?
Noêmia Lazzareschi
Sinopse

Fundadas numa nova lógica organizacional, as empresas têm reduzido
postos de trabalho, exigido novas competências profissionais, estabelecido
novas condições e relações de trabalho, contribuído para o crescimento
constante do mercado e para a intensificação dos problemas sociais. Este
livro é uma análise da nova realidade dos mercados de trabalho e das atuais
possibilidades de obtenção de trabalho e renda na economia globalizada.

Questões Fundamentais
Formato: 10,5 cm x 18 cm
Páginas: 96

Cód.: 9788534927123

Uma aposta pela América Latina

Memória e destino histórico de um continente

Guzmán M. Carriquiry Lecour
Sinopse

O objetivo deste livro é propor algumas chaves de leitura e de perspectiva
sobre a América Latina, considerando-a em sua atual realidade global.
Visa perceber as tendências emergentes no desenvolvimento a partir da
reviravolta histórica dos anos 1989-1992, as mudanças decisivas para as
repercussões do atentado terrorista de 11 de setembro e procura delinear
tanto os interesses e ideais históricos da América Latina quanto o seu
possível protagonismo no quadro da globalização, da nova ordem mundial, da
esfera católica e das grandes batalhas das primeiras décadas do século XXI.
Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 376

Cód.: 9788534922586

Uma filosofia da história em Platão

O percurso histórico da cidade platônica de As Leis

Gerson Pereira Filho
Sinopse

Filosofia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 208

Praticamente esquecido pelos estudiosos, o diálogo As Leis,
provavelmente o último a ser escrito pelo filósofo grego Platão, é de
longe o mais desconhecido pelos comentadores do fundador da Academia.
Uma filosofia da história em Platão — O percurso histórico da cidade
platônica de As Leis, escrito por Gerson Pereira Filho, muda esse cenário
e apresenta um estudo profundo e detalhado do texto, situando-o numa
linha de investigação entre a Filosofia e a Teoria da História. Cada uma
dessas páginas convida o leitor a conhecer melhor as teorias de um dos
filósofos mais importantes da humanidade.

Cód.: 9788534930963
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Uma janela para a filosofia
Maurício Abdalla
Sinopse

Esta história que o leitor tem em mãos é uma metáfora. Ela procura
transmitir o que é a filosofia e, ao mesmo tempo, desfazer a falsa ideia
de que ela é uma coisa complicada, apenas para especialistas que falam
bonito e proferem sentenças apoiados em sua vasta bagagem intelectual.
O autor abre uma janela para despertar nos leitores o significado do
“pensar filosoficamente”, mostrando que essa atividade está ao alcance de
qualquer pessoa.
Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 32

Cód.: 9788534921800

Os vícios capitais e os novos vícios
Umberto Galimberti
Sinopse

Temas de Atualidade
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 144

Não são nunca as virtudes, mas sempre os vícios, que nos dizem o que é o
ser humano. E então os olhamos de perto: ira, preguiça, inveja, soberba,
avareza, gula e luxúria. Identificados por Aristóteles como hábitos do
mal, como oposição da vontade humana à vontade divina na Idade Média,
como expressão da tipologia humana no Iluminismo, aparecem por fim
como manifestação psicopatológica no século XX e, assim, extrapolam o
mundo moral para ingressar no patológico. Trata-se não mais de vícios,
mas de doenças do espírito. À luz dessa sequência histórica, Galimberti
ambienta os vícios no panorama contemporâneo, compreendidos entre a
funcionalidade própria da idade da técnica e a urgência da ética.

Cód.: 9788534921763

Vinte anos de Constituição
Sérgio Praça e Simone Diniz (orgs.)
Sinopse

Ciências Sociais
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 264

Cód.: 9788534928663
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Passados mais de vinte anos da promulgação da Constituição de 1988,
ainda há espaços para investigações sobre as razões que nos permitiram
esse modelo constitucional. Não há consenso entre os analistas se a
Constituição resultou em mais ganhos do que perdas para a sociedade
brasileira. Vinte anos de Constituição faz um balanço dos pontos positivos
e negativos da Constituição Federal, tanto em seu processo de elaboração
quanto em sua substância. Em um primeiro momento, os autores tratam
das instituições políticas brasileiras antes e depois de 1988, enquanto que
na segunda parte do livro eles destacam cinco políticas públicas afetadas
pela Constituição, com a intenção de subsidiar a análise do legado deixado
por nossos constituintes.
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A violência: natural ou sociocultural?
Marcia Regina da Costa e Carlos Alberto Máximo Pimenta
Sinopse

O tema da violência ganhou importância social, política e acadêmica,
passando a fazer parte de nossa vida como se fosse um acontecimento
quase banal. Ela entra em nossas casas, está nos jornais, nas telas da
televisão, no cinema, nas conversas de bar, praças, filas e ruas, nas
escolas, enfim, em quase todas as dimensões sociais em que estamos
inseridos. Por vezes nos tornamos insensíveis a ela, a ponto de não nos
importarmos com algumas barbaridades. Este livro questiona o que é a
violência, seu conceito, seus contornos e suas origens.
Questões Fundamentais
Formato: 10,5 cm x 18 cm
Páginas: 108

Cód.: 9788534924542

61

>>

62

Catálogo de Filosofia & Ciências Humanas

catálogo de

filosofia

& ciências humanas

Índice

63

>>

Catálogo de Filosofia & Ciências Humanas

ÍNDICE DOS AUTORES
Abdalla, Maurício .....................................................44, 49, 60
Adams, Telmo ................................................................... 17
Aiub, Monica .................................................................... 15
Allen, Diogenes ................................................................. 31
Antiseri, Dario .................................................... 34, 35, 36, 37
Antoniazzi, Alberto ............................................................ 48
Arduini, Juvenal ........................................................... 10, 27
Aubenque, Pierre . ............................................................. 50
Audi, Robert .................................................................... 21
Ayoub, Cristiane Negreiros Abbud ........................................... 37
Bal, Gabriela .................................................................... 55
Barchifontaine, Christian de Paul de . ...................................... 33
Barros, Maria Elizabeth Barros de ........................................... 44
Bartalotti, Celina Camargo ................................................... 38
Bauman, Zygmunt .............................................................. 27
Bazán, Francisco García . ..................................................... 11
Berger, Peter L. . ............................................................... 24
Bernardo, Teresinha ...................................................... 14, 15
Berten, André ................................................................... 32
Bezerra, Cícero Cunha ........................................................ 22
Blank, Renold ................................................................... 25
Borges, Wilton .................................................................. 26
Brandão, Vera Maria Antonieta T. ............................................ 41
Bravo, Francisco . .............................................................. 10
Brito, Antonio Iraildo Alves de ............................................... 46
Callia, Marcos H. P. ............................................................ 53
Campos, Fernando Arruda .................................................... 58
Carmo, Paulo Sérgio do ....................................................... 56
Casertano, Giovanni ........................................................... 56
Cintra, Benedito E. Leite ..................................................... 46
Cipriani, Roberto ............................................................... 43
Colli, Giorgio .................................................................... 54
Costa, Marcia Regina da . ..................................................... 61
Dantas, Humberto . ............................................................ 40
Descartes ........................................................................ 23
Diniz, Simone .............................................................. 45, 60
Durant, Guy ..................................................................... 12
Dussel, Enrique ................................................................. 30
Estrada, Juan Antonio ......................................................... 21
Fairbairn, Gavin J. ............................................................. 52
Faria, Maria do Carmo Bettancourt de ..................................... 22
Ferry, Jean-Marc ............................................................... 29
Filho, Gerson Pereira .......................................................... 59
Filho, Moacyr Ayres Novaes ................................................... 52
Filoramo, Giovanni . ........................................................... 14
Galantino, Nunzio .............................................................. 23
Galimberti, Umberto .................................................50, 51, 60
Gallino, Luciano ................................................................ 22
Gazolla, Rachel ................................................................. 18
Gilson, Étienne ........................................................32, 40, 48
Girard, René ............................................................... 13, 54
Goto, Tommy Akira . ........................................................... 28
Gouhier, Henri .................................................................. 12
Grottanelli, Cristiano .......................................................... 55
Guerriero, Silas ................................................................. 42
Guthrie, William Keith Chambers . .......................................... 57
Hornäk, Sara .................................................................... 25
Josaphat, Frei Carlos .......................................................... 28
Júnior, José Paulo Martins .................................................... 40
Kahn, Charles H. ............................................................... 11
Kant, Immanuel ................................................................ 52
Kemp, Kênia .................................................................... 18
Kivy, Peter ....................................................................... 25
Koninck, Thomas De ........................................................... 29
Lazzareschi, Noêmia ........................................................... 59

64

Catálogo de Filosofia & Ciências Humanas

>>

Lecour, Guzmán M. Carriquiry . .............................................. 59
Lévy-Bruhl, Lucien ............................................................. 43
Lyon, David ...................................................................... 49
Maçaneiro, Marcial ............................................................. 41
Malebranche, Nicolas .......................................................... 13
Marconi, Momolina ............................................................. 49
Maritain, Jacques .............................................................. 48
Martino, Luís Mauro Sá ........................................................ 56
Martins, José de Souza ........................................................ 28
Mattéi, Jean-François ......................................................... 47
Miller, Alexandre ............................................................... 30
Molinaro, Aniceto ......................................................... 41, 44
Mondin, Battista ............................................. 19, 20, 37, 39, 51
Morra, Gianfranco . ............................................................ 31
Nasser, Maria Celina de Q. Cabrera ......................................... 51
Natorp, Paul .................................................................... 57
Neville, Robert Cummings .................................................... 17
Oliveira, Jelson ................................................................. 26
Oliveira, Luizir de .............................................................. 55
Oliveira, Manfredo Araújo de ................................................ 27
Oliveira, Marcos Fleury de .................................................... 53
Paiva, Vanildo de ............................................................... 29
Paula, Marcio Gimenes de .................................................... 38
Pedrini, Dalila Maria ........................................................... 17
Pereira, Rosalie Helena de Souza ............................................ 13
Pessini, Léo ..................................................................... 33
Philippe, Marie-Dominique ................................................... 40
Pimenta, Carlos Alberto Máximo ............................................. 61
Praça, Sérgio ............................................................... 45, 60
Prandi, Carlo .................................................................... 14
Purshouse, Luke ................................................................ 53
Reale, Giovanni . ............................................ 18, 34, 35, 36, 37
Resende, Paulo-Edgar Almeida ............................................... 15
Riutort, Philippe . .............................................................. 16
Robinet, Jean-François ........................................................ 57
Rogozinski, Jacob .............................................................. 24
Rossetti, Lívio . ................................................................. 39
Rossi, Luiz Alexandre Solano ................................................. 43
Russ, Jacqueline . .............................................................. 46
Santos, Mário Ferreira dos .................................................... 42
Savidan, Patrick ................................................................ 53
Sella, Adriano ................................................................... 33
Severino, Antônio Joaquim ................................................... 16
Silva, Márcio Bolda da ......................................................... 44
Silva, Vini Rabassa da ......................................................... 17
Soares, Afonso M. A. ........................................................... 42
Sousa, Mauro Araujo de ....................................................... 45
Souza, Beatriz Muniz de . ..................................................... 56
Souza, Regina Magalhães de .................................................. 23
Springsted, Eric O. ............................................................. 31
Stead, Christopher ............................................................. 31
Steiger, André ................................................................... 17
Szlezák, Thomas Alexander ................................................... 47
Teixeira, Evilázio Francisco Borges ..................................... 12, 24
Teixeira, João de Fernandes ............................................ 16, 39
Terrin, Aldo Natale ........................................................ 10, 54
Tomatis, Francesco ............................................................ 11
Tótora, Silvana ................................................................. 14
Untersteiner, Mario ............................................................ 45
Vasconcelos, Eduardo Mourão ................................................ 47
Véras, Maura Pardini Bicudo .................................................. 14
Vergnières, Solange ............................................................ 26
Vieira, Vinícius Rodrigues ..................................................... 20
Vilhena, Maria Angela ......................................................... 42
VV.AA. ....................................................................... 33, 38
Whitehead, Alfred North ...................................................... 14
Zilles, Urbano .............................................................. 30, 58
Zingano, Marco ................................................................. 26
Zucal, Silvano ................................................................... 19

65

>>

Catálogo de Filosofia & Ciências Humanas

ÍNDICE DAS COLEÇÕES
Alternativa ........................................................ 44, 47, 49, 50
Ciências Sociais ..................................... 16, 20, 23, 40, 43, 56, 60
Como ler Filosofia ................................................ 15, 16, 25, 39
Ensaios Filosóficos . .............................................. 26, 48, 53, 55
Estudos Antropológicos ................................10, 11, 13, 23, 41, 43,
49, 53, 54, 55
Ethos ........................................................................ 26, 27
Filosofia ............................................. 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 50,
51, 52, 55, 57, 58, 59
Filosofia em Questão .................................................45, 46, 47
História da Filosofia . .................................................35, 36, 37
Moitará . ......................................................................... 53
Nova Coleção Ética ............................................................ 12
Nova Práxis Cristã .............................................................. 33
Pesquisa e Projeto ........................................................ 30, 44
Philosophia ................................................................. 26, 52
Philosophica .........................................10, 11, 13, 14, 18, 25, 39,
45, 47, 54, 56, 57
Questões Fundamentais ........................ 18, 38, 41, 42, 45, 51, 59, 61
Sociologia e Religião ..................................................14, 24, 56
Temas de Atualidade . ...................................... 27, 28, 33, 49, 60

66

Catálogo de Filosofia & Ciências Humanas

>>

Aparecida / SP
Centro de Apoio aos Romeiros, s/nº
Lojas 44, 45, 78, 79 — Norte B
CEP.: 12570-000
Tel.: (12) 3104.1145
aparecida@paulus.com.br

Florianópolis / SC
Rua Jerônimo Coelho, 119
Centro
CEP.: 88010-030
Tel.: (48) 3223.6567
florianopolis@paulus.com.br

Aracaju / SE
Rua Laranjeiras, 319 — Centro
CEP.: 49010-000
Tel.: (79) 3211.2927
aracaju@paulus.com.br

Fortaleza / CE
Rua Floriano Peixoto, 523
Praça do Ferreira — Centro
CEP.: 60025-130
Tel.: (85) 3252.4201
fortaleza@paulus.com.br

Belém / PA
Rua Vinte e Oito de Setembro, 61
Campina
CEP.: 66019-100
Tel.: (91) 3212.1195
belem@paulus.com.br

Salvador / BA
Av. Sete de Setembro, 80 — Rel. de
S. Pedro
CEP.: 40060-001
Tel.: (71) 3321.4446
salvador@paulus.com.br
Santo André / SP
Rua Campos Sales, 255 — Centro
CEP.: 09015-200
Tel.: (11) 4992.0623
stoandre@paulus.com.br

Goiânia / GO
Rua Seis, 201 — Centro
CEP.: 74023-030
Tel.: (62) 3223.6860
goiania@paulus.com.br

Belo Horizonte / MG
Rua da Bahia, 1136 — Ed. Arcângelo
Maleta — Centro
CEP.: 30160-011
Tel.: (31) 3274.3299
bh@paulus.com.br

João Pessoa / PB
Praça Dom Adauto, s/nº
Junto à Cúria — Centro
CEP.: 58010-670
Tel.: (83) 3221.5108
joaopessoa@paulus.com.br

Brasília / DF
SCS — Q.1 – Bloco I
Edifício Central — Loja 15 — Asa Sul
CEP.: 70304-900
Tel.: (61) 3225.9847
brasilia@paulus.com.br

Juiz de Fora / MG
Av. Barão do Rio Branco, 2590
Centro
CEP.: 36016-311
Tel.: (32) 3215.2160
juizdefora@paulus.com.br

Campinas / SP
Rua Barão de Jaguara, 1163 — Centro
CEP.: 13015-002
Tel.: (19) 3231.5866
campinas@paulus.com.br

Manaus / AM
Rua Itamaracá, 21 — Centro
CEP: 69010-210
Tel.: (92) 3622.7110
manaus@paulus.com.br

Campo Grande / MS
Av. Calógeras, 2405 — Centro
CEP.: 79002-001
Tel.: (67) 3382.3251
campogrande@paulus.com.br

Natal / RN
Rua Cel. Cascudo, 333
Cidade Alta
CEP.: 59025-260
Tel.: (84) 3211.7514
natal@paulus.com.br

Caxias do Sul / RS
Av. Júlio de Castilhos, 2029
Centro
CEP.: 95010-005
Tel.: (54) 3221.7797
caxias@paulus.com.br

Rio de Janeiro / RJ
Rua México, 111-B — Castelo
CEP.: 20031-145
Tel.: (21) 2240.1303
riodejaneiro@paulus.com.br

Porto Alegre / RS
Rua José Montaury, 155 — Centro
CEP.: 90010-090
Tel.: (51) 3227.7313
portoalegre@paulus.com.br

Cuiabá / MT
Rua Antônio Maria Coelho, 180
Centro
CEP.: 78005-420
Tel.: (65) 3623.0207
cuiaba@paulus.com.br

Recife / PE
Av. Dantas Barreto, 1000 B
São José
CEP.: 50020-000
Tel.: (81) 3224.9637
recife@paulus.com.br

Curitiba / PR
Praça Rui Barbosa, 599 — Centro
CEP.: 80010-030
Tel.: (41) 3223.6652
curitiba@paulus.com.br

Ribeirão Preto / SP
Rua São Sebastião, 621 — Centro
CEP.: 14015-040
Tel.: (16) 3610.9203
ribeiraopreto@paulus.com.br

São José do Rio Preto / SP
Rua Quinze de Novembro, 2826
CEP.: 15015-110
Tel.: (17) 3233.5188
riopreto@paulus.com.br
São Luís / MA
Rua do Passeio, 229 — Centro
CEP.: 65015-370
Tel.: (98) 3231.2665
saoluis@paulus.com.br
Vitória / ES
Rua Duque de Caxias, 121 — Centro
CEP.: 29010-120
Tel.: (27) 3323.0116
vitoria@paulus.com.br
LIVRARIAS EM SÃO PAULO

LIVRARIAS NO BRASIL

29 LIVRARIAS POR TODO O BRASIL

Praça da Sé
Praça da Sé, 180 — Centro
CEP.: 01001-001
Tel.: (11) 3105.0030
pracase@paulus.com.br
Raposo Tavares
Via Raposo Tavares, Km 18,5
CEP.: 05576-200
Tel.: (11) 3789.4005
raposotavares@paulus.com.br
Vila Mariana
Rua Dr. Pinto Ferraz, 207 — Metrô Vl.
Mariana
CEP.: 04117-040
Tel.: (11) 5549.1582
vilamariana@paulus.com.br

67

>>

Catálogo de Filosofia & Ciências Humanas

Departamento Editorial
Tel.: (11) 5087.3700
editorial@paulus.com.br
Setor de Divulgação
Tel.: (11) 5087.3716
divulgacao@paulus.com.br
Assessoria de Imprensa
Tel.: (11) 5087.3734/5087.3742
assessor.imprensa@paulus.com.br
imprensa@paulus.com.br
Central Administrativa
Rua Francisco Cruz, 229
Vila Mariana — São Paulo/SP
CEP: 04117-091
Tel.: (11) 5087.3700
Fax: (11) 5579.3627
Vendas/Distribuição
Via Raposo Tavares, Km 18,5
CEP: 05576-200
Tel.: (11) 3789.4000
Fax: (11) 3789.4011
vendas@paulus.com.br
SAC
Tel.: (11) 3789.4119
sac@paulus.com
PAULUS Showroom
Via Raposo Tavares, Km 18,5 - Jd. Arpoador
CEP: 05576-200
Tel.: (11) 3789.4025
Fax: (11) 3789.4011
venhaconhecer@paulus.com.br
PAULUS Periódicos
Tel.: (11) 3789.4000 (Grande São Paulo)
Tel.: 0800.164011 (Outras localidades)
assinaturas@paulus.com.br
Visitação Escolar
Para mais informações, entre em contato com:
(11) 5087.3716 e solicite a visita de um dos nossos divulgadores.
divulgacao@paulus.com.br
FAPCOM
Rua Major Maragliano, 191
Vila Mariana — São Paulo/SP
Tel.: (11) 2139.8500 / 0800.709 8707
secretaria@fapcom.com.br
www.fapcom.com.br

68

Sede Administrativa
Rua Francisco Cruz, 229
São Paulo / SP (Brasil)
CEP: 04117-091
Tel.: 55 11 5087.3700
Fax: 55 11 5579.3627
paulus.com.br

