PAULUS

OBRAS ACADÊMICAS

Obras Acadêmicas
A PAULUS Editora preza pela propagação de tudo
aquilo que eleva o espírito humano e pela boa formação
crítico-moral da sociedade. Para este catálogo,
selecionamos algumas de nossas obras de referência
em diversas áreas do conhecimento. Confira, nas
páginas a seguir, uma relação de volumes, escritos
por especialistas e pesquisadores renomados, que não
podem faltar no seu acervo.
Convidamos você para pensar conosco. Boa leitura!
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Para pensar a
Comunicação

Coleção Comunicação
A coleção Comunicação apresenta aos leitores as obras de renomados autores nacionais e
estrangeiros da área, convidando-os para adentrar um espaço de exposição de ideias das mais
diferentes temáticas. Reúne livros de referência para professores, estudantes e profissionais
que atuam na mídia e para todos os interessados em aprofundar o estudo no mundo
fascinante da Comunicação.

Os caminhos cruzados
da comunicação
Política, economia
e cultura

José Marques de Melo
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Comunicação e cultura
das minorias
Raquel Paiva, Alexandre
Barbalho (orgs.)

Compete aos jovens que se
preparam para ocupar lugares
estratégicos na vanguarda
midiática munir-se do
conhecimento que os habilite
a proceder como agentes de
transformação. O livro é
um subsídio para motivar o
comprometimento dos alunos de
Comunicação com a cidadania.

Comunicação e cultura das
minorias é uma coletânea de
artigos de diferentes autores
organizada pelos professores
Alexandre Barbalho e Raquel
Paiva. Aborda questões
centrais das minorias, tais
como cidadania, democracia,
identidade, tradição, periferia,
movimentos, conflitos,
marginalização etc.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534931724
Páginas: 184

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534923361
Páginas: 220

Comunicação e
democracia
Problemas & perspectivas

Wilson Gomes, Rousiley
C. M. Maia
O livro apresenta pesquisas
sobre o assunto após uma
década de estudos dos autores
sobre o tema, além de retratar
as relações entre a comunicação
de massa e os processos políticos
democráticos, dando ênfase
às questões decorrentes da
abordagem deliberacionista.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534927970
Páginas: 372

Comunicação
e identidade

Comunicação e
sociedade do espetáculo

Comunicação,
mediações, interações

Quem você pensa que é?

Cláudio Novaes Pinto
Coelho, Valdir José de
Castro (orgs.)

Lucrécia D’Alessio Ferrara

Luís Mauro Sá Martino
As identidades contemporâneas
passam pela mídia. Nos blogs,
nos reality shows, na televisão
e no cinema, o tema é um dos
mais explorados. Que acontece
com a identidade em uma
sociedade mediada? Como
pessoas, grupos e nações se
reinterpretam diante da mídia?
Até que ponto o entretenimento
revela algo sobre nossa
identidade? Essas são algumas
das questões deste livro.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534932035
Páginas: 224

“Vivemos numa sociedade do
espetáculo”. Essa afirmação,
cada vez mais frequente nos
ambientes acadêmicos e nos
meios de comunicação, é
feita com o sentido positivo:
estamos imersos num mundo
de imagens coloridas, sedutoras,
que nos divertem, mesmo
quando nos chocam. Inspirado
nas reflexões do pensador e
militante político francês Guy
Debord, este livro contrapõese à apologia do conformismo
presente na contemporaneidade.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534926034
Páginas: 216

O objeto de investigação
desta obra está concentrado
no estudo da cidade que, ao
mesmo tempo, é cenário e
personagem de processos
mediativos e interativos. São
dez ensaios orientados por
rigorosa sincronia: partem dos
dados pesquisados para refletir
sobre a epistemologia da
pesquisa e a própria natureza
epistemológica do
conhecimento. A leitura destinase a de profissionais que atuam
na cidade e a transformam.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534941556
Páginas: 216
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Comunicação ubíqua
Repercussões na cultura e na
educação

Lucia Santaella
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Comunicação verbal,
educação vocal

Corpo e comunicação

O teatro – Fonte e apoio

Lucia Santaella

Terezinha Nackéd Zaratin

Os atuais processos de
comunicação se realizam em
situações fluidas, múltiplas
não apenas no interior das
redes, como também nos
deslocamentos espaço-temporais
efetuados pelos indivíduos. Essa
hipermobilidade conectada
redunda em ubiquidade
desdobrada. Este livro
examina como, em função da
hipermobilidade, tornamo-nos
seres ubíquos, intermitentemente
presentes-ausentes, e quais
os efeitos colaterais que tal
condição acarreta.

Terezinha Nackéd Zaratín
revela, em Comunicação verbal,
educação vocal, seus profundos
conhecimentos sobre estética
vocal, acumulados durante
décadas na prática de estudos
sobre a voz humana. De forma
didática, guia-nos pelos
meandros da atividade vocal.
Ideias aqui apresentadas
compõem a proposta para
enriquecer a discussão sobre a
voz adulta sadia e grande, com
base no aprendizado teatral para
a comunicação interpessoal.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534936378
Páginas: 376

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534931427
Páginas: 168

Sintoma da cultura

O corpo virou uma verdadeira
obsessão. Comentado,
transfigurado, pesquisado,
dissecado na filosofia, no
pensamento feminista, nos
estudos culturais, nas ciências
naturais e sociais, nas artes e
literatura. Como explicar essa
onipresença? Esse é o cenário
que a pesquisadora e professora
Lucia Santaella coloca em
pauta na obra Corpo e
comunicação: sintoma da cultura,
que apresenta as questões do
corpo como tema central.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534921930
Páginas: 168

Culturas e artes do
pós-humano

A dromocracia
cibercultural

É preciso salvar a
comunicação

Da cultura das mídias à
cibernética

Lógica da vida humana
na civilização mediática
avançada

Dominique Wolton

Lucia Santaella
Lucia Santaella apresenta suas
reflexões desde que a passagem
da cultura de massas para
a cultura das mídias fertilizou
gradativamente o terreno
sociocultural para o surgimento
da cultura digital. Contribui
com sugestões de respostas às
questões de temas do
ciberespaço, cibercultura
e ciberarte: o que está
acontecendo à interface ser
humano-máquina e o que isso
significa para a comunicação e a
cultura do início do século XXI?

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534921015
Páginas: 360

Eugênio Trivinho
Dromocracia cibercultural é o
nome de nossa época, a fase
planetária do capitalismo
articulada pela velocidade das
redes digitais. Nesta estimulante
obra, Eugênio Trivinho disseca
as origens, o desenvolvimento,
as estruturas de base, a
dinâmica e os horizontes desse
modo tecnológico de
organização da vida humana,
na esfera pública e nos espaços
privados, no tempo de trabalho e
no tempo livre e de lazer.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534927000
Páginas: 456

Conseguir comunicar é a
grande questão de nossa
vida. Todos nós procuramos
responder a essa questão, e
dela ninguém pode prescindir.
Ela está no centro das relações
pessoais, familiares, políticas
e, cada vez mais, mundiais.
Contudo, é constantemente
desvalorizada, suspeita de
manipulação, reduzida aos
paetês ou ao comércio. Salvar
a comunicação é admitir que
ela é distinta da informação,
pois diz respeito à relação
com o outro.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534925037
Páginas: 240
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A ecologia pluralista
da comunicação
Conectividade, mobilidade,
ubiquidade

Lucia Santaella
De que modo as palavras
“ecologia” e “comunicação”
podem inteirar-se, unir-se,
relacionar-se? Entre os inúmeros
aspectos abordados na obra, o
leitor encontrará rico conteúdo
a respeito das redes sociais na
comunicação organizacional,
já que a natureza ubíqua por
elas adquirida e a intensidade
com que afetam nossos
modos de comunicar e de viver
demandam reflexões voltadas
para suas implicações e para os
impactos de seu uso.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534932127
Páginas: 400
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O escavador de silêncios
Formas de construir e de
desconstruir sentidos na
Comunicação – Nova Teoria da
Comunicação II

Ciro Marcondes Filho

Ética e comunicação
organizacional
Clóvis de Barros Filho
(org.)

O ensino e a pesquisa do
professor Ciro Marcondes Filho
são marcados pela busca de
uma nova teoria da
comunicação. A presente obra
é parte da sistematização de
um projeto que buscou rever a
reflexão sobre a comunicação,
desde os primeiros passos da
filosofia até os nossos dias.

Embora o campo da
comunicação no Brasil tenha
dado saltos consideráveis na
abordagem científica da mídia, o
mesmo não se deu no âmbito da
reflexão moral. Todos os artigos
aqui reunidos estimulam a
reflexão sobre o agir do
comunicador, sobre as condições
materiais de sua deliberação
moral, sobre os processos sociais
e políticos de definição do agir
legítimo e responsável.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534922111
Páginas: 576

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534927390
Páginas: 256

O explorador de abismos

O futuro da internet

Em direção a uma
ciberdemocracia planetária

História do Jornalismo

Vilém Flusser e o
pós-humanismo

Erick Felinto, Lucia
Santaella

André Lemos, Pierre Lévy

José Marques de Melo

A cibercultura evoca sempre
um pensamento sobre o futuro.
Sonhos e pesadelos estão
associados ao desenvolvimento
tecnológico, e não poderia ser
diferente com as novas
tecnologias digitais. Volta o
velho sonho de um mundo da
comunicação livre, democrática,
global. Este livro é o exercício de
uma utopia para pensar a
ciberdemocracia. Mas só
podemos fazer isso olhando com
atenção e sem preconceitos para
a cibercultura do presente.

Disciplina integrante dos
currículos universitários de
jornalismo, a História do
Jornalismo busca situar os futuros
praticantes do ofício e seus
usuários no desenvolvimento
das rotinas produtivas,
estimulando as novas gerações
a registrar com fidedignidade
os fatos de interesse público,
contextualizando-os no tempo
e no espaço.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534931816
Páginas: 264

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534933315
Páginas: 472

Após milênios de adaptação
às nossas “casas”, é hora de
abandonar a morada e
aventurar-se livremente nos
espaços abertos. Como escreveu
Flusser: “Esta é a catástrofe: que
nós tenhamos de ser livres”.
Livres para deixar a confortável
zona das experiências humanas
conhecidas e experimentar novas
identidades pós-humanas. Os
autores apresentam uma obra
que tece considerações louváveis
sobre o tema.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534933797
Páginas: 192

Itinerário crítico, mosaico
contextual
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História do pensamento
comunicacional

Linguagens líquidas na
era da mobilidade

José Marques de Melo

Lucia Santaella

Marques de Melo traça
considerável panorama
do desenvolvimento da
comunicação da Antiguidade
à atualidade, enfatizando aí
a comunicação na América
Latina e no Brasil. Os textos
foram reunidos em dois grupos:
Cenários e Personagens,
abordando a relação entre
mídia e política, e a natureza do
conhecimento midiológico.
Apresenta também os grupos
comunicacionais brasileiros:
gaúcho, do Centro-Oeste e o de
São Bernado do Campo.

A comunicação está cada vez
menos confinada a lugares
fixos, e os novos modos de
telecomunicação têm produzido
transmutações na estrutura da
nossa concepção cotidiana do
tempo, do espaço, dos modos de
viver, aprender, agir, engajar-se,
sentir. Isso provoca reviravoltas
em nossa efetividade, em nossa
sensualidade, nas crenças que
acalentamos e nas emoções
que nos assomam.

José Marques de Melo

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534920353
Páginas: 376

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534927659
Páginas: 472

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534929035
Páginas: 235

Mídia e cultura popular
História, taxionomia e
metodologia da
folkcomunicação

O professor José Marques de
Melo sistematiza, nesta obra, o
conjunto de textos que escreveu
nos últimos 40 anos sobre a
folkcomunicação. Esclarece o
conceito de folkcomunicação,
como a disciplina se desenvolveu
academicamente, quais os seus
gêneros e formatos, como
vêm sendo pesquisados tais
objetos, quem são os ícones
emblemáticos do campo ou
para onde caminham os estudos
em fase de construção.

Mídia e movimentos
sociais
Linguagens e coletivos
em ação

Jairo Ferreira, Eduardo
Vizer (orgs.)
Mídia e movimentos sociais
apresenta novas perspectivas
para abordar as articulações
entre os processos atuais de
ação coletiva, os movimentos
sociais e os meios de
comunicação. Analisa os
dispositivos que operam e
recriam essas relações entre
os meios e os agentes sociais.
Os pontos de interrogação
partilhados estão na superação
de abordagens da mídia
enquanto representação.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534927642
Páginas: 232

Mídia e poder simbólico
Um ensaio sobre comunicação
e campo religioso

Luís Mauro Sá Martino
As relações entre mídia e
religião estruturam-se em uma
complexa dialética na qual a
compreensão de uma das partes
exige o conhecimento da outra.
As mudanças nas formas
institucionais de religião levam à
necessidade de uso da mídia
como estratégia de garantia de
existência, ao mesmo tempo que
a mídia gera novas demandas
de trabalho simbólico das
instituições religiosas.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534920407
Páginas: 200

Mutações no espaço
público contemporâneo
Mauro Wilton de Sousa,
Elizabeth Saad Corrêa
(orgs.)
Mutações no espaço público
contemporâneo reúne o
pensamento de diferentes
autores e seus olhares sobre
a sociedade atual e as suas
relações. Em tempos de mídias
digitais, redes sociais, meios
compartilhados que temos
disponíveis ao simples toque na
multiplicidade de telas que nos
cercam, é impossível não
refletirmos sobre o modo como
nos comunicamos e sobre a
arena coletiva de discussão,
trocas, diálogos e manifestações.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534937924
Páginas: 288
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Navegar no ciberespaço
O perfil cognitivo do leitor
imersivo

Lucia Santaella
O cibernauta coloca em ação
habilidades de leitura muito
distintas daquelas que são
empregadas pelo leitor de
um texto impresso, como o
livro. Esse leitor é livre para
estabelecer a ordem textual,
pois no lugar de um volume
com páginas em que as frases se
apresentam em uma ordenação
prescrita, surge uma ordenação
associativa estabelecida no e
mediante o ato de leitura. Que
habilidades estão por trás desse
modo novo de comunicação?

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534922678
Páginas: 192
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comunicacional
brasileiro

Pensamento
comunicacional
brasileiro

O legado das Ciências
Humanas – História
e sociedade – Volume 1

O legado das Ciências
Humanas – Cultura e poder –
Volume 2

José Marques de Melo,
Guilherme Moreira
Fernandes

José Marques de Melo,
Guilherme Moreira
Fernandes

Esta é uma obra sui generis.
Reúne textos teóricos que,
embora periféricos à
Comunicação Social, com ela
dialogam produtivamente. É
uma leitura de atualização no
campo da Comunicação Social,
que se estabelece imediatamente
para quem se disponha a folhear
este volume.

Trata-se de uma obra
significativa, que expressa
como o campo das Ciências da
Comunicação se interconecta
com o das Ciências Humanas e
das Ciências Sociais Aplicadas.
Mais uma vez, o professor José
Marques de Melo conseguiu
captar textos tão significativos
e históricos que expressam uma
visão interdisciplinar dos estudos
da comunicação.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534939843
Páginas: 672

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534941440
Páginas: 664

Pensamento
comunicacional
brasileiro
O legado das Ciências
Humanas – Mídia e consumo –
Volume 3

José Marques de Melo,
Guilherme Moreira
Fernandes
A novidade desta obra não
está na emersão da
Comunicação a partir
das “ciências humanas”,
designação que suscita dúvidas
epistemológicas. A novidade
está na segmentação e
sistematização dos mais variados
campos da progressão científica
brasileira, em articulação com
as principais correntes do
pensamento europeu.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534942263
Páginas: 664

O princípio da razão
durante

O princípio da razão
durante

Comunicação para os
antigos, a fenomenologia
e o bergsonismo – Nova
Teoria da Comunicação III –
Tomo I

Da Escola de Frankfurt
à crítica alemã contemporânea
– Nova Teoria da Comunicação
III – Tomo II

Ciro Marcondes Filho
A ciência da comunicação
começa com Husserl. O criador
da fenomenologia é o primeiro
a pensar a comunicação como
algo que nos atinge, que nos
impacta. E, para apreendê-la,
precisamos nos colocar aquém
de qualquer engajamento e
vê-la “como espetáculo”. Só
assim não estrangularemos
o fenômeno com nossa
interferência apropriadora
e destrutiva.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534930727
Páginas: 256

Ciro Marcondes Filho
A Europa dos anos 1920 assistiu
ao surgimento da indústria
cultural. Com o surgimento
da sociedade do espetáculo, a
política agora passava a ser feita
pelo show. A obra complementa
os estudos empreendidos pelos
tomos I e V desta série e leva
ao leitor as discussões mais
relevantes empreendidas por
nomes de peso da cena alemã.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534932295
Páginas: 304
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O princípio da razão
durante
O Círculo Cibernético: o
observador e a subjetividade
– Nova Teoria da
Comunicação III – Tomo III

Ciro Marcondes Filho
Esta obra é a antepenúltima de
Ciro Marcondes Filho no tocante
à Nova Teoria da Comunicação
e continua as reflexões iniciadas
nos tomos anteriores. Este
volume contempla nomes muito
importantes para o desabrochar
da cibernética e contextualiza
para o leitor o cenário à época
do nascimento dessa ciência.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534932868
Páginas: 216
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O princípio
da razão durante
Diálogo, poder e interfaces
sociais da comunicação
– Nova Teoria da
Comunicação III – Tomo IV

Ciro Marcondes Filho
O volume coroa o projeto do
professor Ciro Marcondes
Filho,dedicado há muitos anos
às pesquisas que resultaram na
proposta de uma Nova Teoria da
Comunicação. Neste livro, o autor
reflete sobre algumas correntes
conhecidas na Academia e suas
insuficiências teóricas a respeito
da comunicação.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534933032
Páginas: 208

O princípio da razão
durante
O conceito de comunicação
e a epistemologia
metapórica – Nova Teoria da
Comunicação III – Tomo V

Ciro Marcondes Filho
Este livro ocupa-se de dois
temas fundamentais: o que é
comunicar e como investigar
se a comunicação está ou não
ocorrendo. Comunicar, segundo
sua definição, é violentar o
pensamento. Como qualquer
outro fato estético, força-nos a
pensar. Só assim pode ocorrer o
acontecimento comunicacional.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534932523
Páginas: 392

A produção social
da loucura

A realidade dos meios
de comunicação

Ciro Marcondes Filho

Niklas Luhmann

A linguagem da comunicação
em massa, neutralizando as
misérias, as guerras e as dores,
cria o véu distanciador do
homem em relação ao mundo;
trabalhando pela criação
estereotipada de clichês de
alegria e dor, o autor joga com
as emoções e sentimentos
do público, mas também
sem consequência para a sua
vivência real.

Aquilo que conhecemos acerca
da sociedade e de seu entorno
nos é transmitido quase
exclusivamente pela mídia. Ao
mesmo tempo, cresce em nós
a suspeita de que esse
conhecimento é manipulado.
Avaliar a capacidade de
informação de determinadas
notícias e de seu poder de
atração é tarefa custosa
sob vários aspectos.
Luhmann procura esclarecer
esses e outros desafios,
proporcionando elementos para
a construção de uma nova visão
e função da mídia.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.:9788534920551
Páginas: 216

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534921909
Páginas: 200

Redes sociais digitais
A cognição conectiva do
Twitter

Lucia Santaella,
Renata Lemos
Compreender o conceito
de redes é imprescindível
para se dar conta das novas
propriedades comunicacionais
do Twitter. A peculiaridade
do Twitter traz atributos
inesperados para se repensar
a noção de redes. Assim, o que
se tem aqui é um pequeno livro
que pretende olhar de frente
para algumas das questões
magnas que as redes sociais
estão trazendo à tona, questões
que o Twitter exemplifica e deixa
ver de modo agudo.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534932394
Páginas: 144

13

Para pensar a
Comunicação

14

Regulação das
comunicações

Revolucionários,
mártires e terroristas

História, poder e direitos

A utopia e suas consequências

Venício Artur de Lima

Jacques A. Wainberg

Muitos são os episódios que
comprovam o imenso poder
da mídia, apontando para
a questão crucial e compondo
esta obra definitiva do professor
Venício Lima: como regular
o mercado da comunicação
de massa numa sociedade
em que a informação é uma
mercadoria apropriada por
empresas privadas portadoras
de interesses políticos, de
modo a preservar o potencial
democrático da mídia e ao
mesmo tempo impedir abusos
de poder desse veículo?

Desde as décadas de 1960 e
1970, ações de grupos salafistas
vêm matando milhares de
pessoas em nome da ressurreição
do califado. Hoje em dia, esse
fenômeno tem voltado a ocorrer
com frequência. Tais militantes
islâmicos afirmam que “os
muçulmanos são os únicos
que lutam contra o sistema”.
O livro analisa as motivações
desses grupos e o contexto que
favorece seu fortalecimento e o
engajamento de cada vez mais
jovens nessa militância.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534919555
Páginas: 256

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534941952
Páginas: 392

O rosto e a máquina
O fenômeno da comunicação
visto pelos ângulos humano,
medial e tecnológico – Nova
Teoria da Comunicação –
Volume I

Ciro Marcondes Filho
Sugere-se aqui uma maneira
de estudar a comunicação
durante sua ocorrência, em seu
momento vivencial, em toda
a sua plenitude. É uma forma
viva, animada, envolvente de
investigar comunicação, em que
o pesquisador, o estudioso, o
aluno mergulha em seu interior
e sai, ele também, renovado e
enriquecido por esse trabalho.
Uma ciência que não tenha que
ser arrastada, que não seja um
peso, mas um tipo particular de
“ciência feliz”.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534936101
Páginas: 184

Ser jornalista

Ser jornalista

A língua como barbárie e a
notícia como mercadoria

O desafio das tecnologias
e o fim das ilusões

Ciro Marcondes Filho

Ciro Marcondes Filho

As opiniões, os temas do
momento, os modismos
circulantes no contínuo mediático
atmosférico que nos envolve
têm contribuição expressiva da
imprensa, que, enquanto sistema
social de alarme, despeja fatos,
noticias e opiniões. Ela observa
e comenta a política, mas nós,
enquanto cidadãos, observamos
a imprensa. A formação de
espíritos livres está dos dois lados.

Além de destacar as mudanças
que o jornalismo sofreu no texto
e na forma de se trabalhar, este
livro pretende chamar a atenção
sobre o poder da produção
jornalística e da imprensa, que
pode reformular e recompor a
política e a sociedade a partir da
recuperação da coragem civil,
muitas vezes esquecida no
jornalismo contemporâneo.

Bernard Miège

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534930109
Páginas: 200

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534930925
Páginas: 240

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534930017
Páginas: 280

A sociedade tecida
pela comunicação
Técnicas da informação
e da comunicação: entre
inovação e enraizamento social

As Tic (Técnicas da Informação
e da Comunicação) já não são
novas. A microinformática, a
telefonia móvel, a internet, os
sites na web e os conteúdos
a eles associados estão agora
presentes em todos os campos
sociais e em todas as atividades,
com desigualdades no acesso e
na utilização que estão longe de
se apagar. Seu desenvolvimento
parece atender a um crescimento
tecnológico irresistível.
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Superciber: a civilização
místico-tecnológica do
século 21
Sobrevivência e ações
estratégicas

Ciro Marcondes Filho
Não se pode imaginar a
comunicação contemporânea
sem a presença da técnica.
E sob o termo “técnica”
não se entendem apenas os
aparelhos, os sistemas, as
redes, mas o pensar técnico.
Partindo do fato de que a
civilização contemporânea não
é só tecnológica, mas também
mística, Ciro Marcondes Filho
mostra as razões que fazem
a civilização apostar numa
super-humanidade, projeto
utópico e ideológico universal
para o homem.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534931014
Páginas: 104
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Temas e dilemas do pósdigital

Teoria do jornalismo

A voz da política

José Marques de Melo

Lucia Santaella

O campo do Jornalismo enfrenta
múltiplas turbulências nesta
passagem de século. Mudanças
tecnológicas, trabalhistas e
geopolíticas atropelam os
processos de produção noticiosa.
Profissionais e educadores
procuram soluções consensuais
para corresponder às demandas
do mercado e da sociedade.
Sistematizando a riqueza do
pensamento jornalístico brasileiro,
o Prof. Marques de Melo
aproxima os futuros profissionais
da realidade nacional.

Pensar a tecnologia na era do
pós-digital significa implicá-la nas
táticas e estratégias do poder.
O mundo digital cobra de quem
se põe a pensá-lo que esse
pensamento esteja mergulhado
naquilo que esse mundo tem a
oferecer e para que possam ser
perscrutadas suas ambivalências,
paradoxos e contradições.
Enquanto a simpatia fala aos
afetos, a discussão fala ao
intelecto. A ambição deste livro
é que ambos se unam em uma
melodia comum.
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Cód.: 9788534943192
Páginas: 280

Identidades brasileiras

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534925129
Páginas: 280

Teoria e metodologia
da comunicação

Vestígios da travessia

A ditadura continuada

Tendências do século XXI

Da imprensa à internet – 50
anos de jornalismo

José Marques de Melo

José Marques de Melo

Fatos, factoides e partidarismo
da imprensa na eleição de
Dilma Rousseff

As novas DCN instituídas pelo
MEC para os cursos de
graduação da área de
Comunicação pressupõem
uma revisão dos conteúdos
disciplinares. Para atender
a esse requisito, a obra do
Prof. José Marques de Melo
contém um itinerário que pode
orientar professores e alunos,
pesquisadores e profissionais,
gestores e avaliadores no
entendimento das
transformações vividas pelo
campo comunicacional neste
começo de século.

José Marques de Melo faz um
relato autobiográfico,
destacando episódios de sua
trajetória, percorrida entre a
comunidade sertaneja e
a metrópole globalizada.
O autor apresenta alguns
textos publicados nos seus
50 anos de intensa travessia
jornalística, que evidenciam
as diferentes fases de sua
atividade narrativa, do
aprendizado até a maturidade.
Este volume se conclui como
um grande inventário de sua
produção jornalística.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534938686
Páginas: 544

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534928458
Páginas: 304

Jakson Ferreira de Alencar
A obra relembra que o golpe
militar e a maior parte do
regime tiveram o apoio
da mídia, mostrando que a
continuidade dos laços da
imprensa com o autoritarismo
apareceu de maneira clara
quando Dilma Rousseff, uma
ex-militante da resistência
à ditadura, concorreu à
presidência do país. Com esse
viés, o título analisa, além
do caso da ficha falsa e seus
desdobramentos, a précampanha e a operação segundo
turno daquelas eleições.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534934138
Páginas: 272
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Dicionário da
comunicação
Ciro Marcondes Filho (org.)
A comunicação já amadureceu
a ponto de construir um campo
científico sério e respeitável. Mais de
oitenta colaboradores de primeira
linha reunidos neste Dicionário
da Comunicação apostam nisso,
na organização, na definição de
um código próprio que consolide
seus conceitos, que corrija o que
é indevido, que se institua como
padrão terminológico nacional. Esta
obra dá conta de todo o espectro
da comunicação, que vai desde
a forma interpessoal, passando
pela presencial no ensino, até a
chamada “comunicação social”,
que abrange as formas erradicadas
(televisão, rádio, publicidade), assim
como processos eletrônicos.

Formato: 12,5 cm x 22,5 cm
Cód.: 9788534939690
Páginas: 496
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A era da iconofagia
Reflexões sobre imagem,
comunicação, mídia e cultura

Em defesa de uma
opinião pública
democrática

Norval Baitello Junior

Conceitos, entraves e desafios

Como a visão é um importante
sentido de alerta do homem,
as imagens sempre exerceram
sobre nós um grande fascínio. Os
desenvolvimentos vertiginosos
da comunicação visual, contudo,
geraram uma inflação das imagens
que passam a disputar com os
corpos o espaço vital. O presente
livro trata das relações entre corpos
e imagens: ora as imagens se
oferecem como alimento para os
corpos, ora os corpos perdem sua
identidade e se deixam devorar
pelas imagens.

Venício A. de Lima, Juarez
Guimarães, Ana Paola
Amorim (orgs.)

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534939935
Páginas: 160

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534940108
Páginas: 260

A maioria dos brasileiros anseia
por reformas políticas. Conceitos,
entraves e desafios – para o
qual convergem os saberes,
as reflexões e as pesquisas de
filósofos e cientistas políticos
com larga interlocução na área
de comunicação – pretendem
contribuir para a formação de
uma nova consciência e nova
linguagem em favor de uma
opinião pública democrática
no país.

O corpo cinemático
Steven Shaviro
Movendo-se entre Jerry Lewis
e Andy Warhol, entre os ícones
do sexo gay de Fassbinder e
zumbis comedores de carne
de George Romero, Shaviro
critica radicalmente o modelo
lacaniano atualmente popular
nas teorias e estudos dos filmes,
argumentando contra a ênfase
desse modelo obsessivo sobre o
falo, a angústia de castração, o
domínio sádico, a ideologia e a
estrutura do significante. Shaviro
também explora as questões
da cultura popular, o pósmodernismo, a política do corpo,
a construção da masculinidade e
da homo e heterossexualidade, a
natureza e usos da pornografia e
da estética do masoquismo.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534941365
Páginas: 320

Mudança de Horizonte
O sol novo a cada dia, nada de
novo sob o sol, mas...

Dietmar Kamper
Mudança de horizonte é o
último trabalho publicado em
vida por Dietmar Kamper. Nele
encontram-se os principais temas
de sua trajetória intelectual:
corpo, abstração, imaginação,
estética, amor. Aqui, porém,
esses temas surgem acrescidos
de um novo olhar e desdobrados
em direção a um novo horizonte,
num livro que é ele próprio um
corpo, com vontade e destino.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534943086
Páginas: 244

Voz e roteiros
radiofônicos
Carmen Lucia José,
Marcos Júlio Sergl
O livro trata da construção
das sonoridades do meio na
lauda radiofônica, da riqueza
do trabalho com a voz na
mídia sonora e da reflexão
contemporânea sobre as
transformações nos modos de
fazer rádio. Apresenta os enlaces
da teoria e da prática, para que
o leitor assimile noções gerais e
específicas de criação, roteiro,
produção e direção para rádio.
Recursos de sonoplastia e vozes
que compõem vinhetas, spots,
programetes, programas e
programações musicais também
são postos em debate.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534941785
Páginas: 160
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Como entender
os sonhos

Breve curso
sobre sonhos

Mary Ann Mattoon

Técnica junguiana para
trabalhar com os sonhos

Liderança feminina
Gestão, psicologia junguiana,
espiritualidade e a jornada
global através do Purgatório

Karin Jironet

Uma apresentação clara,
sucinta e acessível do método
de interpretação dos sonhos
de C. G. Jung. Baseando-se
em sua própria prática, bem
como nas teorias da psicologia
analítica, Dra. Mattoon trata
da natureza dos sonhos, ao
mesmo tempo oferecendo um
posicionamento sobre como
interpretá-los e como verificar
as interpretações. Não faltarão
exemplos pertinentes.

Robert Bosnak
Os sonhos são, sem dúvida, o
caminho régio para o mundo da
alma. O autor ensina a recordar
e registrar os próprios sonhos,
a analisar a transcrição de um
sonho, a estudar uma série de
sonhos, a fim de descobrir o
tema a eles subjacente, a usar
as técnicas da imaginação ativa
e da amplificação, a trabalhar
sobre os sonhos sozinho, em
casais, ou em grupos.

Este livro investiga a natureza
da liderança feminina e ilustra
como as mulheres podem
procurar a renovação por
meio do desenvolvimento
pessoal. Oferecendo um exame
psicoespiritual da jornada de
Dante pelo Purgatório, dos
sete pecados capitais e das sete
virtudes, discute-se o processo
da superação da tensão entre
as motivações interiores e as
expectativas externas. Tudo
por meio do desenvolvimento
pessoal, visando à obtenção da
verdadeira liderança.

Formato: 13 cm x 20 cm
Cód.: 9788534937603
Páginas: 416

Formato: 13 cm x 20 cm
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Médico da alma

Eutonia e psicologia analítica

A individuação nos
contos de fada

Viviane Thibaudier

Marcel Gaumond

Marie-Louise von Franz

Ainda pouco conhecido em
muitos países, Carl Gustav Jung
é um dos maiores pensadores
do século XX. Ao lado de
Sigmund Freud, foi fundador
do movimento psicanalítico,
além de genial teórico da alma
humana. Esta obra nos convida a
viajar pela “psicologia junguiana
das profundezas”. Nela
descobriremos como um
diálogo fértil com o inconsciente
pode transformar nosso olhar
sobre a vida e trazer a ela o
sentido que lhe falta.

Amputados de nossos instintos e
cortados de nossas necessidades
fundamentais, não passamos de
animais desnaturados que não
sabem mais respirar, alimentar-se, mover-se e defender os
limites do próprio território, de
modo que a mínima fraqueza,
o primeiro contágio, o menor
ferimento nos mergulham nesta
angústia característica de seres
dependentes e temerosos.
Por sua maneira de abordar a
realidade ao mesmo tempo rica
e complexa do corpo, a eutonia
de Gerda Alexander se apresenta
como uma via excepcional aos
que desejam reatar com as raízes
profundas de seu ser.

Neste livro, a autora analisa
como se dão os processos de
construção da subjetividade
por meio dos contos de fada,
a partir do conceito junguiano
de individuação. Escrito em
linguagem clara, instigante e
bem-humorada, o livro escolhe
algumas das mais interessantes
narrativas do gênero, como
“O papagaio branco” e “Os
banhos de Bâdgerd”, para
explicar de que forma essas
histórias e seus arquétipos
contribuem para a formação de
nossa personalidade.
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Jung

Presença no corpo
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Sonhos na psicologia
junguiana

A família em foco

Durval Luiz de Faria, Laura
Villares de Freitas, Marion
Rauscher Gallbach (orgs.)

Marfiza T. Ramalho Reis,
Maria Elci Spaccaquerche
(orgs.)

Jung foi um dos pioneiros no
estudo dos sonhos. Construiu
uma maneira original de
trabalho com os sonhos na
psicoterapia, que leva em
conta tanto o inconsciente
individual quanto o coletivo.
Os analistas e terapeutas que
aqui se apresentam ampliam
criativamente a circunscrição do
método, com peculiar ênfase ao
trabalho com sonhos em grupos.

O cinema é, talvez, uma das
mais universais formas de arte,
porque os cineastas miram
suas câmeras no cotidiano e
nos relacionamentos – e as
imagens são formas de
expressão da psique. Sob
a perspectiva da psicologia
junguiana, o livro analisa as
transformações que a instituição
familiar vem sofrendo ao longo
da História e o registro dessas
mudanças pela sétima arte.

A “redescoberta” do abuso
físico e sexual na infância
ativou novamente o interesse
psiquiátrico pelos distúrbios
que resultam da experiência
traumática. Donald Kalsched
explora o mundo interior das
imagens do sonho e da fantasia
encontradas na terapia com pessoas que sofreram experiências
de vida intoleráveis, oferecendo
uma interpretação convincente
de como um sistema interior
de autocuidado tenta salvar o
espírito pessoal.
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Cód.: 9788534939751
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Sob as lentes do cinema

O mundo interior do
trauma
Defesas arquetípicas do
espírito pessoal

Donald Kalsched

Pã e o pesadelo
James Hillman
“O grande deus Pã está morto!”
Esse grito supostamente ressoou por todo o mundo antigo,
anunciando o fim do paganismo,
bem como seus mitos e deuses,
e a morte da natureza. Este
excelente livro traz Pã de volta à
vida, a partir do famoso dito de
C. G. Jung de que os deuses se
tornaram nossas enfermidades.
Os insights de Hillman expõem
a figura arquetípica nas profundezas da natureza e a psicologia
arquetípica como método de
revelação. Pã e o pesadelo (que
inclui uma tradução completa
de Efialtes, o magistral tratado
mítico-patológico que Wilhelm
Heinrich Roscher escreveu no século XIX sobre Pã e os demônios
da noite) é o estudo mais radical
já feito sobre esse deus.
Formato: 13 cm x 20 cm
Cód.: 9788534942416
Páginas: 236

História dos saberes
psicológicos
Marina Massimi
O que é a psicologia? Quais são
os fenômenos de que ela se
ocupa? Podemos responder a essas perguntas de muitas formas,
e uma delas é a via histórica,
que reconstrói o longo caminho
através do qual os homens, em
suas diversas culturas, buscaram
atingir o conhecimento de si e
do outro, da vida mental e dos
comportamentos. É o domínio
dos saberes psicológicos. Este
livro acompanha a história
desses saberes na cultura ocidental, em cujo âmago se encontra
a cultura brasileira, focando o
processo de desenvolvimento de
alguns conceitos fundamentais
da Psicologia.
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Coleção Patrística
O Concílio Vaticano II despertou a necessidade de renovar o cristianismo a partir de
suas fontes primitivas: os textos dos Pais da Igreja, testemunhos da Antiguidade cristã.
Agora, a Coleção Patrística reúne Santo Agostinho, São João Crisóstomo, Santo
Atanásio e outros expoentes da literatura do período, proporcionando ao leitor um
mergulho na história e nas origens da fé e da doutrina católica.

Clemente Romano | Inácio
de Antioquia | Policarpo de
Esmirna | O pastor de Hermas
| Carta de Barnabé | Pápias |
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I e II Apologias | Diálogo com
Trifão – Volume 3
Justino de Roma

Didaqué – Volume 1
Padres Apostólicos

Carta a Diogneto | Aristides
de Atenas | Taciano, o Sírio |
Atenágoras de Atenas | Teófilo
de Antioquia | Hermias, o
filósofo – Volume 2
Padres Apologistas

Cód.: 9788534900539
Páginas: 368

Cód.: 9788534900546
Páginas: 320

Cód.: 9788534900553
Páginas: 328

Contra as Heresias – Volume 4
Irineu de Lião

Explicação dos símbolos
| Sobre os sacramentos |
Sobre os mistérios | Sobre a
penitência – Volume 5
Ambrósio de Milão

Sermões – Volume 6
Leão Magno

Cód.: 9788534900560
Páginas: 624

Cód.: 9788534900577
Páginas: 176

Cód.: 9788534900584
Páginas: 216

A Trindade – Volume 7

O livre-arbítrio – Volume 8

Santo Agostinho

Santo Agostinho

Comentário aos Salmos
(Enarrationes in psalmos) –
Salmos 1-50 – Volume 9/1
Santo Agostinho

Cód.: 9788534900980
Páginas: 736

Cód.: 9788534902564
Páginas: 302

Cód.: 9788534907507
Páginas: 924
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Comentário aos Salmos
(Enarrationes in psalmos) –
Salmos 51-100 – Volume 9/2
Santo Agostinho

Comentário aos Salmos
(Enarrationes in psalmos) –
Salmos 101-150 – Volume 9/3
Santo Agostinho

Confissões – Volume 10
Santo Agostinho

Cód.: 9788534907514
Páginas: 1208

Cód.: 9788534907521
Páginas: 1176

Cód.: 9788534907613
Páginas: 464

Solilóquios | A vida feliz –
Volume 11

A Graça (I)

A Graça (II)

O espírito e a letra
A natureza e a graça | A graça
de Cristo e o pecado original
– Volume 12
Santo Agostinho

A graça e a liberdade | A
correção e a graça |
A predestinação dos santos |
O dom da perseverança –
Volume 13
Santo Agostinho

Cód.: 9788534913768
Páginas: 328

Cód.: 9788534915236
Páginas: 288

Santo Agostinho
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Cód.: 9788534912013
Páginas: 168

Homilia sobre Lucas 12 |
Homilias sobre a origem do
homem | Tratado sobre o
Espírito Santo – Volume 14
Basílio de Cesareia

História Eclesiástica –
Volume 15
Eusébio de Cesareia

Dos Bens do Matrimônio | A
Santa Virgindade | Dos bens
da viuvez: Cartas a Proba e a
Juliana – Volume 16
Santo Agostinho

Cód.: 9788534914079
Páginas: 192

Cód.: 9788534916622
Páginas: 520

Cód.: 9788534916646
Páginas: 296

A doutrina cristã – Volume 17

Contra os pagãos | A encarnação do Verbo | Apologia ao imperador Constâncio | Apologia
de sua fuga | Vida e conduta de
S. Antão – Volume 18
Santo Atanásio

A verdadeira religião |
O cuidado devido aos mortos –
Volume 19
Santo Agostinho

Cód.: 9788534918190
Páginas: 376

Cód.: 9788534918886
Páginas: 208

Santo Agostinho

Cód.: 9788534917148
Páginas: 288
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Contra Celso – Volume 10
Orígenes

Comentário ao Gênesis –
Volume 21
Santo Agostinho

Tratado sobre a Santíssima
Trindade – Volume 22
Santo Hilário de Poitiers

Cód.: 9788534922180
Páginas: 688

Cód.: 9788534922647
Páginas: 664

Cód.: 9788534924139
Páginas: 496

Da incompreensibilidade de
Deus | Da providência de Deus |
Cartas a Olímpia – Volume 23
São João Crisóstomo

Contra os Acadêmicos |
A Ordem | A grandeza da
Alma | O Mestre – Volume 24
Santo Agostinho

Explicação de algumas
proposições da carta aos
Romanos | Explicação da
carta aos Gálatas | Explicação
incoada da carta aos Romanos
– Volume 25
Santo Agostinho
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Cód.: 9788534927352
Páginas: 312

Cód.: 9788534929608
Páginas: 416

Cód.: 9788534930338
Páginas: 192

Examerão – Volume 26

Comentário às cartas de São
Paulo – Volume 27/1

Comentário às cartas de São

São João Crisóstomo

Paulo – 27/2
São João Crisóstomo

Cód.: 9788534931021
Páginas: 280

Cód.: 9788534929912
Páginas: 928

Cód.: 9788534930451
Páginas: 984

Comentário às cartas de São
Paulo – 27/3

Regra Pastoral – Volume 28
Gregório Magno

A criação do homem | A alma
e a ressurreição | A grande
catequese – Volume 29
Gregório de Nissa

Cód.: 9788534932462
Páginas: 264

Cód.: 9788534932257
Páginas: 400

Santo Ambrósio

São João Crisóstomo

Cód.: 9788534930468
Páginas: 1248
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Tratado sobre os princípios –
Volume 30
Orígenes

Apologia contra os livros de
Rufino – Volume 31
São Jerônimo

A fé e o símbolo | Primeira
catequese aos não cristãos | A
disciplina cristã | A continência
– Volume 32
Santo Agostinho

Cód.: 9788534933490
Páginas: 336

Cód.: 9788534935845
Páginas: 208

Cód.: 9788534936439
Páginas: 232

Demonstração da pregação
apostólica – Volume 33
Irineu de Lyon

Homilias sobre o Evangelho
de Lucas – Volume 34
Orígenes

Cód.: 9788534940382
Páginas: 152

Cód.: 9788534942751
Páginas: 284

Paradigma teológico de
Tomás de Aquino

Teologia do processo

Deus e sua criação

Uma introdução básica

Doutrina de Deus, doutrina da
criação

Frei Carlos Josaphat

C. Robert Mesle

O leitor deste Paradigma
teológico de Tomás de Aquino
poderá participar de uma
incrível experiência espiritual e
intelectual que é percorrer os
meandros da Suma de Teologia,
guiado por alguém que não
apenas a conhece muito bem,
mas também vivenciou os
ensinamentos aí recolhidos:
frei Carlos Josaphat. Frei Carlos
esmiúça a Suma de Teologia em
mais uma interessante chave de
leitura, que desperta o gosto
por saborear a obra clássica por
excelência da teologia cristã.

Onde está Deus quando a
criança corre de encontro a um
carro que passa? Se faríamos
todo o possível para evitar uma
tragédia, certamente Deus não
faria menos. No entanto, este é
um mundo no qual milhões de
inocentes sofrem ao nosso redor.
Será que Deus se importa?
Escrevendo com perspicácia e
clareza digna de nota, Robert
Mesle apresenta a seus leitores
uma forma de pensar em Deus
e em nosso mundo que explora
questões profundas sem se
afastar do senso comum.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534932981
Páginas: 888

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534936873
Páginas: 240

Renold Blank
No centro desta obra, encontrase uma doutrina de Deus que
documenta o interesse de
Deus pelos seres humanos. Ao
mesmo tempo, revela-se aqui
um Deus criador, cuja atuação
dinâmica pode ser percebida
também contra o pano de
fundo de intelecções científiconaturais da cosmologia, física
quântica e teoria do caos.
O autor aponta uma saída
sólida do estreitamento no
pensamento judeu-cristão sobre
a criação, um estreitamento
novamente atual.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534937436
Páginas: 348

31

Para pensar a
Teologia

32

Introdução à Teologia
Fundamental

Para ler o
apóstolo Paulo

Introdução à Ética
Teológica

J. B Libanio, sj

Chantal Reynier

A dimensão religiosa sofre
fortemente o impacto da
cultura. Por conseguinte,
a cultura urbana moderna
bate de cheio contra o
imaginário religioso tradicional,
questionando-o ou mesmo
desfazendo-o. Ao conhecer
esse mundo cultural, ao menos
de modo sumário, brotam
perguntas à fé, com as quais a
Teologia Fundamental trabalha.
Nessa introdução, J. B. Libanio
aborda os elementos basilares
dessa disciplina teológica,
seu percurso histórico até a
atualidade e suas perspectivas
e desafios diante da evolução
cultural e do quadro religioso
contemporâneo.

Testemunha privilegiada do
início do cristianismo, Paulo nos
faz participar de sua experiência
com Cristo ressuscitado, que
fez dele pregador incansável
do Evangelho. Suas cartas,
escritas há dois mil anos, não
são de fácil compreensão para
leitores cujo contexto social,
literário, teológico e religioso
é tão diferente daquele dos
destinatários do século I. Este
guia pretende fornecer os
esclarecimentos necessários
para que todos os interessados
na temática paulina tenham
acesso a toda a profundidade
de sua mensagem.

José Antonio Trasferetti,
Maria Inês de Castro
Millen, Ronaldo Zacharias

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534938143
Páginas: 224

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534933100
Páginas: 296

Este livro é resultado do esforço
de três teólogos moralistas, que
desejam oferecer aos leitores
fundamentos para uma reflexão
ética na perspectiva teológica.
Os autores conectam-se,
verticalmente, com a geração
dos moralistas brasileiros que,
mesmo antes do Vaticano
II e principalmente depois
do Concílio, perceberam a
necessidade de renovar os
quadros do pensamento moral
e os conteúdos da disciplina
teológico-moral.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534940955
Páginas: 192

Entre a Filosofia e a
Teologia

Buscadores cristãos no
diálogo com o Islã

Introdução à cristologia
latino-americana

Os futuros contingentes e a
predestinação divina segundo
Guilherme de Ockham

Faustino Teixeira

Cristologia no encontro com
a realidade pobre e plural da
América Latina

Carlos Eduardo de Oliveira
É possível que alguém saiba
previamente as escolhas do
homem, considerado livre em
suas opções, sem privá-lo da
sua liberdade? Como lidar com
esta questão? Como pode
Deus saber exatamente como
será o nosso futuro e ainda
assim sermos livres? Este título
retoma um antigo debate que
gira em torno da conciliação
de elementos como liberdade,
necessidade, livre-arbítrio,
contingência e vontade, na
visão do frade franciscano inglês
Guilherme de Ockham.

Formato: 16 cm x 23 cm
Cód.: 9788534939980
Páginas: 336

Esta obra faz parte de um
amplo projeto de pesquisa do
CNPq voltado para o tema do
diálogo inter-religioso. O foco
deste volume é a candente
questão dos buscadores cristãos
no diálogo com o islã. Todos
sabemos da importância que
esse colóquio ganha nas últimas
décadas, assinalando a urgência
de um dos desafios mais
essenciais neste século XXI: a
paz entre as religiões. Os autores
aqui abordados são ainda
em parte desconhecidos dos
leitores brasileiros, mas foram
fundamentais no processo de
abertura da Igreja Católica aos
irmãos muçulmanos.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534940849
Páginas: 160

Alexandre Andrade
Martins
Alexandre Martins introduz o
leitor no debate cristológico
contemporâneo a partir de
uma perspectiva latinoamericana com três
características essenciais:
primeira, é uma cristologia
pensada a partir da realidade
dos pobres e marginalizados,
e voltada para essa realidade
pastoralmente; segunda, método
de estudos aprofundado;
terceira, ensaio cristológico
que tem como centro um texto
bíblico (Lc 4,16-30).

Formato: 13 cm x 21 cm
Cód.: 9788534940641
Páginas: 156
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Dicionário da Evangelii
gaudium
50 palavras-chave para uma
leitura pastoral

Paulo Suess
Nem todos os envolvidos nos
processos pastorais de hoje,
cada vez mais acelerados,
têm tempo suficiente para ler
as quase 50 mil palavras da
“Exortação apostólica Evangelii
gaudium sobre o anúncio do
Evangelho no Mundo atual”
(24-11-2013). A partir de 50
palavras-chave, o presente
Dicionário procura facilitar
a entrada nessa montanha
gigante do documento com
propostas surpreendentes,
audazes e inovadoras, explícitas
e nas entrelinhas, que o papa
Francisco “do fim do mundo”
enviou ao centro da Igreja.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534941433
Páginas: 180

34

Scivias
(Scito Vias Domini) Conhece os
caminhos do Senhor

Hildegarda de Bingen
Scivias, a obra religiosa
mais importante da santa e
doutora da Igreja Hildegarda
de Bingen, compõe-se de
vinte e seis visões, que são
primeiramente escritas de
maneira literal, tal como ela as
teve, sendo, a seguir, explicadas
exegeticamente. Alguns dos
tópicos presentes nas visões são
a caridade de Cristo, a natureza
do universo, o reino de Deus,
a queda do ser humano, a
santificação e o fim do mundo.
Ênfase especial é dada aos
sacramentos do matrimônio
e da eucaristia, em resposta à
heresia cátara.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534941419
Páginas: 776

Ecoteologia: um mosaico
Afonso Murad (org.)
A ecoteologia é, hoje, uma
das grandes esperanças para
a recuperação e a preservação
da nossa Casa Comum: o
planeta Terra. Esta obra reforça
a formação de uma nova
consciência necessária, sem a
qual poderemos conhecer crises
ecológico-sociais de graves
consequências. Textos de grandes
personalidades promovem
reflexões atuais sobre temas
como ecologia, consciência
ambiental e o papel da religião
na formação dessa consciência
coletiva. O prefácio é assinado
pelo teólogo e ambientalista
Leonardo Boff.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534942812
Páginas: 248

Quando a fé se torna
social
Antonio Spadaro
Em Quando a fé se torna social,
Antonio Spadaro analisa e
reflete sobre a relação entre as
mídias digitais, tão em voga no
mundo de hoje, e a fé. Para ele,
o desafio atual não deve estar
centrado em como usar bem
as redes, como continuamente
se acredita, mas em como viver
bem nos tempos de redes.
Afinal, a rede não é um novo
meio de evangelização, mas um
contexto no qual a fé é chamada
a se exprimir.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534942867
Páginas: 48

O futuro da Fé
Harvey Cox
Que configuração a fé cristã
deverá assumir no século XXI?
Em meio ao ritmo acelerado das
mudanças globais e diante de
um aparente ressurgimento do
fundamentalismo, o Cristianismo
ainda poderá sobreviver como
uma fé viva e fecunda? Com seu
estilo rico e acuidade acadêmica,
Cox explora essas e outras
questões, num livro que é, ao
mesmo tempo, autobiográfico,
comentário teológico e história
da Igreja.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534941273
Páginas: 296

História do movimento
cristão mundial
Do cristianismo primitivo a
1453 – Volume 1

Scott W. Sunquist
Escrever a história do movimento
cristão partindo de uma
perspectiva global requer
a intuição de mais de uma
comunidade. Por isso, os autores
decidiram elaborar este livro
em estreita colaboração com
uma equipe de conselheiros
especializados, que pertencem
às igrejas protestantes, católica
romana, pentecostal e ortodoxa
e representam as disciplinas
da história, da missiologia, da
teologia e da sociologia.

Formato: 16 cm x 23 cm
Cód.: 9788534921961
Páginas: 648
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História do movimento
cristão mundial

Concílio Plenário na
Igreja do Brasil

História Ecumênica da
Igreja

O cristianismo moderno de
1454 a 1800 – Volume 2

A Igreja no Brasil de 1900 a
1945

Da Alta Idade Média até o
início da Idade Moderna –
Volume 2

Dale T. Irvin, Scott W.
Sunquist

Dom Irineu Roque Scherer

O volume II da série História
do movimento cristão mundial
dá continuidade à história do
Cristianismo a partir do amanhecer
da Era Moderna. Começando pela
expansão missionária do século
XV, a obra mostra a fratura do
movimento cristão entre as Igrejas
católica, ortodoxa e protestante;
o impacto do colonialismo
moderno e a emergência de uma
nova realidade global; as guerras
religiosas, o impacto do Iluminismo,
o crescimento do Cristianismo na
América do Norte e o movimento
missionário moderno.

Formato: 16 cm x 23 cm
Cód.: 9788534942218
Páginas: 620
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Este estudo sobre um Concílio
Plenário na Igreja do Brasil
reconstrói detalhadamente os
passos dados pelo episcopado
brasileiro ao longo da história
da Igreja do Brasil, desde o
seu nascimento até a criação
da CNBB. A obra é também
uma homenagem aos que, no
passado, pela sua dedicação e
esforço, contribuíram para esse
grande acontecimento.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534940610
Páginas: 176

Thomas Kaufmann,
Raymund Kottje, Bernd
Moeller, Hubert Wolf
Nesta obra, a história da Igreja
é apresentada por autores das
grandes confissões cristãs. A
edição, simultaneamente um
manual e uma obra de consulta,
foi reelaborada e atualizada
segundo os parâmetros
científicos atuais.

Formato: 16 cm x 23 cm
Cód.: 9788534939157
Páginas: 628

Religião e linguagem
Abordagens teóricas
interdisciplinares

Paulo Augusto de Souza
Nogueira (org.)

O filósofo e a Teologia

Doutrina Social da Igreja
E o Vaticano II

Étienne Gilson

A religião, se configurando
como um sistema de linguagem
na cultura, é também
submetida às ambiguidades,
criações e manipulações dos
sistemas de signos? Oscilaria a
religião entre as possibilidades
de criação poética e de
manipulação pelo poder?
Podemos ampliar o conceito de
linguagem para o signo visual e
gestual na busca pelas relações
entre religião e linguagem?
Essas e outras questões são
debatidas neste livro.

Nesta obra de 1959 (e
profundamente atual),
encontramos uma quase
biobibliográfica de reflexão em
torno de O Filosófo e a Teologia,
isto é, uma análise de vários
percursos que fez até consolidar
a convicção da imprescindível
base escolástica para ombrear
Fé e Razão. E, como o próprio
Gilson nos lembra na Introdução:
“Quisemos apenas que estas
páginas fossem um testemunho
sobre uma longa série de
incertezas das quais conseguimos
nos libertar a nós mesmos, com
o propósito de poupar a outros o
erro de nelas entrar”.

Formato: 14,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534941877
Páginas: 448

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788598481258
Páginas: 248

Luiz Gonzaga Scudeler
A primeira direção se volta
para a busca do sentido: qual
é o mistério que lhe dá razão
de viver? A segunda direção
equaciona a práxis existencial: o
que fazer para viver humana e
cristãmente? A terceira direção
é: com que mística se cultiva
a opção de vida humana e
cristã? Por fim, onde ou em
que se dá a celebração da vida
autenticamente humana e
cristã? O presente ensaio ousa
apresentar uma possível chave
de leitura das encíclicas sociais.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534940092
Páginas: 128
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Liturgia no Vaticano II
Novos tempos da celebração
cristã

Antônio Sagrado Bogaz,
João Henrique Hansen

38

O Concílio Vaticano II
E os pobres

Maria Cecilia Domezi

“Devem os pastores de almas
vigiar para que não só se
observem, na ação litúrgica, as
leis que regulam a celebração
válida e lícita, mas também
que os fiéis participem
nela consciente, ativa e
frutuosamente”. Portanto, a
liturgia que se inaugura com a
reforma conciliar é um caminho
que renova os valores das
celebrações, naquilo que se
refere à formação da assembleia,
à composição do repertório
litúrgico e à mística cristã.

A opção apaixonada do Concílio
Vaticano II, no paradigma da
Igreja evangelicamente servidora
da humanidade, legitimou a
atuação de redes informais de
intercâmbio, espiritualidade
e influência que, através da
prática de colegialidade, deram
voz e gestos aos clamores e
esperanças vindos das periferias
e das fronteiras do mundo.
O sonho de uma Igreja “dos
pobres para ser de todos”,
encarnada nas particularidades
para lançar-se na universalidade,
ganhou a adesão de cerca de
vinte por cento dos padres
conciliares e sacramentou-se no
Pacto das Catacumbas.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534940375
Páginas: 140

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534940023
Páginas: 112

Vaticano II
50 anos de ecumenismo na
Igreja católica

Elias Wolff
A partir do Vaticano II, a Igreja
deixa de ser uma realidade
centrada em si mesma e
entende-se cada vez mais
centrada em Cristo e seu
Evangelho, com abertura para
o mundo. De Cristo e do seu
Evangelho, a Igreja recebe a sua
identidade e missão; do mundo
ela recebe as interpelações para
a missão. De Cristo a Igreja
recebe o Espírito que a fortalece
no testemunho; do mundo, ela
recebe as ocasiões concretas
para testemunhar o Evangelho.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534940030
Páginas: 168

A missão no Vaticano II
Marco Conciliar

Memore Restori

A religiosidade popular
à luz do Concílio
Vaticano II
Marco Conciliar

Teologia e Ciência no
Vaticano II
Marco Conciliar

Eduardo Rodrigues da
Cruz

Em 1965, o Concílio Vaticano II
aprovou o Decreto Ad Gentes –
Sobre a atividade missionária da
Igreja. A aprovação do Decreto
concluía um debate intenso que
fez emergir a necessidade de
uma nova teologia da missão.
O caráter trinitário da missão
mostra que a missão da Igreja
está intimamente ligada à vida
íntima de Deus – à vida Trinitária
– através da missão do Filho e do
Espírito Santo. Esta obra explica
como se deu esse processo de
transformação e quais foram suas
consequências para a Igreja.

Maria Angela Vilhena
O objetivo deste livro é percorrer
as Constituições, Decretos e
Declarações provenientes do
Concílio Vaticano II em busca
de referências, ainda que
implícitas, mas já suficientes, nas
quais possam ser encontrados
fundamentos e chaves de leitura
para possíveis compreensões
referentes à religiosidade popular,
nuançada por conteúdos e práticas
provenientes do catolicismo.
Espera-se que esses conteúdos
forneçam elementos para compor
o quadro e a moldura na qual a
religiosidade popular poderia ser
atualmente interpretada.

Se há algo que tem tido pouca
atenção da produção acadêmica
e do interesse dos leitores,
quando o assunto é o Concílio
Vaticano II, é a interpretação que
os documentos conciliares dão
das ciências naturais. O propósito
da presente obra é justamente
mostrar a importância desse tema,
dada a presença e o impacto da
ciência e da tecnologia em nossas
vidas, e indicar parâmetros para
a leitura do que efetivamente
está em jogo, tanto em termos
históricos como sistemáticos.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534942324
Páginas: 160

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534942348
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Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534943024
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Vaticano II e o diálogo
inter-religioso
Marco Conciliar

Wagner Lopes Sanchez
(orgs.)
O Concílio Vaticano II foi o
responsável por iniciar uma nova
era na relação da Igreja católica
com as demais religiões. É a partir
do evento conciliar que surge
a expressão “diálogo interreligioso”. Nas páginas deste livro,
os leitores encontrarão o caminho
feito pela Igreja, com seus “altos
e baixos”, para ir ao encontro das
outras religiões. Este livro é um
convite para afinar os ouvidos,
clarear os olhos e abrir as mãos
para acolher as religiões em suas
riquezas, apesar de suas eventuais
contradições e dificuldades, num
mundo cada vez mais plural.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534942270
Páginas: 112
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Vaticano II: novos
tempos e novos
templos
Marco Conciliar

Antônio Sagrado Bogaz,
João Henrique Hansen
Nesta edição, os autores
nos conduzem à reflexão, à
compreensão e à mística de todo
o repertório litúrgico que constitui
o espaço sagrado, apresentando
a espiritualidade e a teologia de
nossos lugares de culto, para
que, mais do que estéticos e
majestosos, sejam convidativos
para a prece, o encantamento
e a comunhão dos fiéis. Afinal,
o espaço sagrado é a moldura
maravilhosa da vida litúrgica, que é
a magnífica obra de Deus.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534942232
Páginas: 124

O Vaticano II e a leitura
da Bíblia
Marco Conciliar

Pedro Lima Vasconcellos,
Rafael R. da Silva
O presente volume trata de uma
questão que, se de um lado
se mostra fundamental, a dos
estudos bíblicos, por outro não foi
enfrentada no Concílio Vaticano
II senão de forma secundária.
Isso não desmerece em nada,
muito pelo contrário, o esforço
realizado pelos padres conciliares:
ao elaborarem um documento
que não tratava especificamente
da Bíblia ou do seu estudo, mas da
revelação divina.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534942256
Páginas: 160

A música litúrgica no
Brasil 50 anos depois
do Concílio Vaticano II

Revelação e diálogo
intercultural: nas
pegadas do Vaticano II

Marco Conciliar

Marco Conciliar

Joaquim Fonseca, José
Weber

Afonso Maria Ligorio
Soares

O Concílio Vaticano II resgatou
a função ministerial da música
na ação litúrgica: canto e música
estão intimamente ligados ao rito,
à assembleia e à Palavra de Deus
proclamada e meditada. Ao longo
deste livro, o leitor perceberá que
nem sempre isso era evidente
para o clero, e muito menos
para o povo. Antes do Concílio,
praticamente a assembleia só
assistia, de forma passiva, aos
diversos ritos.

A obra traça, de modo claro,
objetivo e conciso, o roteiro
dialogal inaugurado pelo Concílio
Vaticano II. Nesse processo,
também busca articular o que,
ao menos nos textos conciliares,
aparece como distinto e, para
muitos, até mesmo distante: a
questão da verdade revelada e a
questão da cultura.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
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Dicionário do Concílio
Vaticano II
João Décio Passos,
Wagner Lopes Sanchez
O presente Dicionário do
Vaticano II se apresenta
como uma proposta de leitura
das orientações conciliares
consciente dessa realidade
ambígua que se tornou mais
visível entre nós nos últimos
tempos, após um consenso
renovador vivenciado pelas
Igrejas de nosso continente.
Não pretende ser a verdade
sobre o Concílio, mas oferece
chaves de leitura sobre o que
acredita ser seu significado
fundamental, em nome da
coerência da fé e da razão,
tendo o olhar voltado para a
Igreja latino-americana.

Formato: 16 cm x 23 cm
Cód.: 9788534940931
Páginas: 1136
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Nova Bíblia Pastoral
Disponível em diversos formatos e capas, esta versão atualizada da Bíblia Sagrada –
Edição Pastoral apresenta linguagem simples, tradução a partir dos idiomas originais
e notas explicativas a todos os textos. Ideal para encontros de catequese, a edição traz
os avanços no campo da animação bíblica e a atualização dos estudos bíblicos das
últimas décadas.

Letra Grande
Cód.: 9788534941754

Média – Zíper Creme
Cód.: 9788534941686

Média – Zíper Jeans
Cód.: 9788534941693

Média – Capa Cristal
Cód.: 9788534936002

Média – Encadernada
Cód.: 9788534936019

Média – Zíper
Cód.: 9788534936026

Bolso – Zíper
Cód.: 9788534939416

Bolso – Zíper Creme
Cód.: 9788534940191

Bolso – Zíper Lilás
Cód.: 9788534940184

Bolso – Zíper Rosa
Cód.: 9788534940948

Bolso – Encadernada
Cód.: 9788534939423

Bolso – Capa Cristal
Cód.: 9788534939409

Novo Testamento
Cód.: 9788534941099

Salmos
Cód.: 9788534940603

Evangelhos
Cód.: 9788534938716

Características
• Tradução das línguas originais
• Linguagem simples e corrente
• Introdução a cada livro, apresentando seu contexto e tema central
• Títulos e subtítulos descritivos ou interpretativos
• Notas que ajudam a compreender e atualizar o texto
• Mapas para situar a leitura
• Ilustrações para cada livro bíblico
• Disponível nas versões cristal, zíper e encadernada
• Formato (média): 13,7 cm x 21 cm / 1.544 páginas
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Bíblia de Veneza

Bíblia de Veneza
Novo Testamento

Uma fé que não se torna cultura é uma fé não plenamente aceita, não inteiramente
pensada, não fielmente vivida. É essa afirmação de João Paulo II que guia o projeto
editorial da Bíblia de Veneza, exemplo vivo da união entre a arte e a fé. Nesta edição de
luxo do Novo Testamento, a grandeza dos textos sagrados é ilustrada com imagens dos
impressionantes mosaicos que revestem as paredes da Basílica de São Marcos em Veneza,
na Itália. Com acabamento especial, é perfeita para presentear alguém especial ou para
você, que acredita que a Bíblia também pode ser matriz de cultura e fonte de inspiração
artística para uma caminhada de fé.
Formato: 28 cm x 38 cm
Cód.: 9788534942195
Páginas: 416
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Bíblia Sagrada –
Edição Pastoral
Luxo
A Bíblia Sagrada – Edição
Pastoral oferece um texto
acessível, principalmente às
comunidades de base, círculos
bíblicos, catequese, escolas e
celebrações. Com introdução
para cada livro e notas
explicativas, a proposta desta
edição é renovar a vida cristã à
luz da Palavra de Deus.

Formato: 20 cm x 27 cm
Cód.: 9788534941396
Páginas: 1360
Grande Azul
Formato: 18,5 cm x 26,5 cm
Cód.: 9788534923880
Média Cristal
Formato: 13,7 cm x 21 cm
Cód.: 9788534912570
Novo Testamento
Formato: 10,5 cm x 15,5 cm
Cód.: 9788534901222
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Bíblia do Peregrino

Bíblia de Jerusalém

Encadernada

Média cristal

Esta edição busca reproduzir o
estilo poético com que a Bíblia
foi escrita, utilizando a tradução
idiomática. Ideal para oração
e para o aprofundamento
bíblico, a edição se destaca
pela quantidade de notas, que
trazem análise dos textos.

A Bíblia de Jerusalém é
considerada a melhor edição
da Sagrada Escritura para
o aprofundamento bíblico.
Revista e ampliada, incorpora
as mais recentes contribuições
das ciências bíblicas, em
tradução direta dos idiomas
originais, com valiosas citações
à margem do texto bíblico,
bem como introduções, notas
de rodapé e mapas.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534920056
Páginas: 3056
Capa Cristal
Cód.: 9788534920063
Novo Testamento
Cód.: 9788534916325
Novo Testamento Encadernada
Cód.: 9788534915984

Formato: 13,7 cm x 21 cm
Cód.: 9788534942829
Páginas: 2.208
Média Zíper
Cód.: 9788534920001
Média Encadernada
Cód.: 9788534919777
Grande Encadernada
Formato: 18,5 x 27 cm
Cód.: 9788534935852

Coleção Academia Bíblica
Esta coleção reúne obras de referência para o aprofundamento bíblico, a partir das
mais recentes contribuições de estudiosos nacionais e internacionais para a pesquisa
nesse campo.

Paulo, o convertido
Apostolado e apostasia
de Saulo fariseu

Alan F. Segal
Nesta abordagem da obra de
Paulo, Alan Segal argumenta
que a vida de Paulo pode ser
mais bem compreendida ao
se considerar seriamente sua
qualidade judaica, e que a
história pode ser grandemente
iluminada pelo exame dos
escritos de Paulo. Ao ler Paulo do
ponto de vista do judaísmo, Segal
derrama nova luz sobre o homem
cujo papel foi decisivo tanto no
Judaísmo como no Cristianismo.

Formato: 13,5 cm x 21,5 cm
Cód.: 9788534931618
Páginas: 488

Psicologia histórica
do Novo Testamento
Klaus Berger

Revisão legal e
renovação religiosa no
Antigo Israel

Este livro propõe um avanço na
exegese, preparada de tal forma
que um diálogo direto se torna
possível. O acento particular está
na intenção de não encobrir os
textos bíblicos pelas respostas
e conceitos das psicologias
modernas. Antes, os textos são
cuidadosamente analisados
acerca da maneira pela qual a
experiência humana é elaborada
neles. O ponto de partida é
sempre a suposição de que essas
experiências são distintas das
nossas, mas, justamente por
isso, nos oferecem uma ajuda
crítica para avançar.

Bernard M. Levinson

Formato: 13,5 cm x 21,5 cm
Cód.: 9788534921503
Páginas: 392

Formato: 13,5 cm x 21,5 cm
Cód.: 9788534932790
Páginas: 168

Esta obra examina a doutrina
da punição transgeneracional
encontrada no Decálogo – isto
é, a ideia de que Deus pune
os pecadores de forma vicária
e estende a punição devida a
eles até a terceira ou quarta
geração dos seus descendentes.
Para apoiar um novo estudo
e abrir novas perspectivas, o
autor apresenta um ensaio
bibliográfico sobre a abordagem
distintiva da exegese intrabíblica,
mostrando as contribuições de
estudiosos sobre o assunto.
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Além da hipótese
essênia

Literatura judaica, entre
a Bíblia e a Mixná

O misticismo
apocalíptico do Apóstolo
Paulo

A separação entre Qumran e o
judaísmo enóquico

Uma introdução histórica
e literária

Gabriele Boccaccini

George W. E. Nickelsburg

Este volume oferece uma nova
visão provocativa da ideologia
da seita de Qumran. Gabriele
Boccaccini se move para além da
hipótese essênia e postula uma
relação única entre o que ele
denomina “judaísmo enóquico”
e o grupo tradicionalmente
conhecido como os essênios.
Construindo sua tese em cima
do que os relatos históricos nos
dizem sobre os essênios e a
partir de uma análise sistemática
dos documentos encontrados
em Qumran, Boccaccini
argumenta que a literatura
denuncia o núcleo de uma
variedade antiga e distinta de
judaísmo do segundo templo.

Nesta edição, Nickelsburg
introduz o leitor no amplo
campo da literatura judaica,
e inclui especialmente os
apócrifos (como 1 Macabeus),
os pseudepígrafos (como 1
Henoc), os Manuscritos do mar
Morto, as obras de Josefo e
as de Filo. O panorama geral
do plano de fundo histórico
e a análise de conteúdo de
muitas composições literárias
são essenciais para uma
compreensão não apenas dessa
literatura, mas do cristianismo
primitivo e, de certo modo, da
civilização como um todo.

Jonas Machado

Formato: 13,5 cm x 21,5 cm
Cód.: 9788534932356
Páginas: 280

Formato: 13,5 cm x 21,5 cm
Cód.: 9788534932318
Páginas: 664

Formato: 13,5 cm x 21,5 cm
Cód.: 9788534930895
Páginas: 296

Um novo olhar nas Cartas aos
Coríntios na perspectiva da
experiência religiosa

Esta obra apresenta Paulo de Tarso
na perspectiva da experiência
religiosa, com destaque para
os elementos místicos de sua
carreira, que fizeram parte do
judaísmo do primeiro século.
Ele tem sido visto como grande
exegeta, pensador e teólogo
da Antiguidade, no âmbito dos
primórdios do cristianismo. Mas
também vem sendo acusado de
ter sido o grande pervertedor
dos ensinos de Jesus de Nazaré
e o criador de uma nova religião
que desembocou no cristianismo
ocidental que conhecemos.

A imaginação
apocalíptica
Uma introdução à literatura
apocalíptica judaica

John J. Collins
Para a análise feita neste
livro, John J. Collins parte
da ideia de que a literatura
apocalíptica evoca um mundo
imaginativo colocado em
contraponto deliberado
com o mundo empírico do
presente, apontando que o
apocalipticismo se desenvolve
especialmente em tempos de
crise e funciona por meio do
oferecimento de uma solução
para a crise em questão, não em
termos práticos, mas em termos
de imaginação e fé.

Formato: 13,5 cm x 21,5 cm
Cód.: 9788534932448
Páginas: 480

O Antigo Testamento
Explicado aos que conhecem
pouco ou nada a respeito dele

Jean Louis-Ska
Nem sempre é possível
compreender o sentido dos textos
bíblicos. Às vezes, é necessária
familiaridade com a linguagem,
a cultura e a mentalidade da
época. Por isso, este livro oferece
instrumentos para a leitura das
Sagradas Escrituras, partindo
de perguntas simples: Que é
o Antigo Testamento? Quem
escreveu os livros da Bíblia?
Quem foi encarregado de reuni-los? Ideal para iniciantes nos
estudos bíblicos.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534941822
Páginas: 164

Viagem aos céus e
mistérios inefáveis
A religião de Paulo de Tarso

Sebastiana Maria Silva
Nogueira
O livro apresenta uma
abordagem interdisciplinar,
com as vantagens e os riscos
que esta decisão apresenta. A
autora oferece uma detalhada
exegese de um dos textos
paulinos que maior dificuldade
trazem ao intérprete: o relato
de 2 Coríntios 12 sobre um
homem que, no corpo ou
fora dele, subiu ao terceiro
céu e ouviu palavras inefáveis.
Pode haver texto paulino mais
misterioso e enigmático?

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534943222
Páginas: 256
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Coleção Palimpsesto
Nesta coleção, pesquisadores nacionais e latino-americanos promovem a aplicação de novas
abordagens metodológicas nos estudos bíblicos, em linguagem acadêmica, mas voltada
também para leitores leigos.

Bíblia, literatura
e linguagem
Júlio Paulo Tavares
Zabatiero, João Leonel

48

Identidades e fronteiras
étnicas no cristianismo
da Galácia
José Luiz Izidoro

Nesta obra estão reunidas
as qualidades do trabalho
acadêmico sério e erudito,
ao mesmo tempo criativo,
inovador e de leitura agradável.
Dirige-se tanto aos estudiosos
de teologia e ciências da
religião quanto àqueles que se
dedicam aos estudos literários,
linguísticos e discursivos.

O autor examina a Carta aos
Gálatas, como um esboço
sobre o início do movimento
cristão na perspectiva das
culturas, das religiões, das
etnias e das sociedades, em
sua dinâmica de fluidez,
diferenciação e interação, no
que concerne à formação de
identidades cristãs no interior
do cristianismo paulino.

Formato: 13,5 cm x 21,5 cm
Cód.: 9788534924894
Páginas: 240

Formato: 13,5 cm x 21,5 cm
Cód.: 9788534937405
Páginas: 176

Mateus, o evangelho
João Leonel
Entre as várias riquezas que
o leitor encontrará neste
trabalho, salientamos três. A
primeira delas é a abrangência
bibliográfica. O segundo ponto
a ser destacado é o cuidado
e atenção com que Leonel
aborda a literatura sobre
Mateus produzida mais perto
dele, e de nós, seus primeiros
leitores. Os últimos capítulos
da obra apresentam aquilo que
caracteriza as opções teóricas de
Leonel, na forma de cuidadosos
exercícios e indicações.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534936118
Páginas: 160

O caminho do cordeiro
Representação e construção
de identidade no Apocalipse
de João

Valtair Afonso Miranda
O autor da obra se deterá em
questões de suporte para o
restante da obra. O texto do
Apocalipse será relacionado
à situação histórico-social das
comunidades destinatárias,
e questões como o papel da
literatura na construção do
mundo e na formação da
identidade sectária também serão
discutidas no capítulo inicial.
O seguinte girará em torno da
análise específica do episódio do
Cordeiro e os 144 mil homens
sobre o Monte Sião, concentrando
esforços na compreensão de
Apocalipse 14,1-5.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534921428
Páginas: 200

Uma história cultural
de Israel

Dicionário Bíblico
Hebraico-Português

Júlio Paulo Tavares
Zabatiero

Luís Alonso Schokel

Uma história cultural de Israel
oferece uma abordagem
inovadora nos estudos
historiográficos do antigo Israel.
Utilizando-se de elementos
teóricos da história cultural
francesa e da pesquisa sobre
as identidades, o livro relata
os processos, mecanismos
e conflitos na construção e
transformação da identidade do
antigo Israel, desde suas origens
até o final do século I d.C. Além
dos processos identitários, seu
foco recai sobre os modos de
organização sociopolítica e
suas justificações teológicas
no testemunho das Escrituras
judaico-israelitas.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534937597
Páginas: 296

O Dicionário Bíblico
Hebraico-Português é de
muita importância para os
estudos no campo da exegese
bíblica, pois apresenta os
mais relevantes termos da
língua hebraica empregados
nas Sagradas Escrituras e
seus correspondentes na
língua portuguesa. Não se
trata de traduções simples
literais, mas, ao contrário,
procura contextualizar cada
verbete, abordando-os em
seus múltiplos significados e
nuanças estruturais.

Formato: 18,5 cm x 26,5 cm
Cód.: 9788534910460
Páginas: 800
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Dicionário de conceitos
fundamentais de
Teologia
Peter Eicher
A teologia da América Latina
mostrou o que significou aceitar
conscientemente, com todas
as consequências, o Concílio
Vaticano II. Nova refontização
de toda a Teologia na Bíblia e o
direcionamento do cristianismo
para a proposta do reino
de Deus. Mostrou o que é
purificar-se e o que quer dizer
renovação contínua.

Formato: 16 cm x 23 cm
Cód.: 9788534900027
Páginas: 1064
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Gramática do Grego do
Novo Testamento

Dicionário do Grego do
Novo Testamento

James Swetnam

Carlo Rusconi

O grande conhecimento do
grego, aliado à experiência no
ensino, levou James Swetnam,
o professor de grego do Novo
Testamento (koiné) do Pontifício
Instituto Bíblico de Roma, a
produzir esta primeira parte da
Gramática do Grego do Novo
Testamento (vol. I e II). Frutos
de mais de 30 anos de pesquisa,
seus livros são dirigidos tanto
aos que estudam o grego bíblico
como aos desejosos de estudar
de forma autodidática a língua
do Novo Testamento (NT).

Este Dicionário do Grego do
Novo Testamento contém
todos os vocábulos que ocorrem
ao menos uma vez no Novo
Testamento; grafias diversas de
termos que ocorrem ao menos
uma vez como variantes; para
os empréstimos semíticos ou
latinos, o correspondente original;
inseridas na ordem alfabética,
as formas difíceis ou irregulares,
tento de verbos quanto de outras
palavras e muito mais.

Formato: 16 cm x 23 cm
Cód.: 9788534920018
Páginas: 792

Formato: 16 cm x 23 cm
Cód.: 9788534920872
Páginas: 544

Gramática do
Hebraico Bíblico
Thomas O. Lambdin
Projetado para curso anual
do hebraico bíblico elementar
de nível universitário. O
propósito foi incluir somente
o considerado necessário para
uma leitura gramaticalmente
inteligente dos textos. Mantendo
a discussão gramatical em um
nível relativamente rudimentar,
tornou-se o livro tão útil quanto
possível para os que querem
estudar o idioma sem a ajuda de
um professor.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534920933
Páginas: 400

Paulo de Tarso

Argonautas do deserto

Na filosofia política atual e
outros ensaios

Análise estrutural da Bíblia
Hebraica

Enrique Dussel

Philippe Wajdenbaum

Este conjunto de trabalhos
recentes mostra alguns aspectos
dos temas que estão sendo
tratados na filosofia atual.
Certos temas tabus na tradição
secularista do Iluminismo
vêm perdendo sua essência.
Essa temática apresenta a
possibilidade de abordar novos
problemas. O conjunto de
propostas incluídas neste livro
vai nesse sentido inovador, que,
contudo, é um retorno às fontes
mais antigas.

Argonautas do deserto
apresenta um comentário
revolucionário sobre a Bíblia e
suas origens, defendendo que
a maior parte das narrativas
e leis bíblicas teriam sido
inspiradas na literatura grega.
Cada capítulo apresenta o
material bíblico de modo a
compará-lo a equivalentes
gregos ou romanos, discutindo
similaridades e diferenças.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534941198
Páginas: 240

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534941778
Páginas: 408
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A Bíblia, a arqueologia
E a história de Israel e Judá

José Ademar Kaefer
Nas duas últimas décadas, a
arqueologia e as pesquisas
literárias da Bíblia têm mudado
a compreensão da história de
Israel. Tanto que, em nossos dias,
não é mais apropriado pensar
Israel e sua história como única
grande entidade nacional sob um
único governo, mas como duas
entidades distintas: Israel Norte e
Judá. “Desenterrar” a memória
de Israel Norte é ainda uma
tarefa longa, mas que este livro
se propõe a iniciar: a história vista
a partir de Israel Norte.

Formato: 16 cm x 23 cm
Cód.: 9788534941549
Páginas: 112
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Arqueologia das terras
da Bíblia

Arqueologia das terras
da Bíblia II

José Ademar Kaefer

Entrevista com os arqueólogos
Israel Finkelstein e Amihai
Mazar

Na história da pesquisa
bíblica, a arqueologia tem
tido papel determinante. Este
livro trata dos principais sítios
arqueológicos de Israel e alguns
da Jordânia, sendo de excelente
ajuda para estudantes,
professores e também para
peregrinos às terras santas
terem informações prévias e
concisas dos lugares a visitar.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534933773
Páginas: 96

José Ademar Kaefer
Este livro é a continuidade de
Arqueologia das terras da Bíblia I,
retomando alguns dos principais
sítios arqueológicos ali tratados
e apresenta outros novos. Na
análise desses sítios, procura-se
dar ênfase ao desenvolvimento
de Israel Norte durante a Era
do Ferro. O livro traz também
entrevistas com dois importantes
arqueólogos da atualidade: Israel
Finkelstein e Amihai Mazar. Os
dois apresentam um panorama
geral dos principais avanços da
arqueologia nas últimas décadas
na região do Levante.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534943109
Páginas: 136

O profeta Jeremias
Um homem apaixonado

Carlos Mesters
No livro de Jeremias, um dos
maiores da Bíblia, há textos nos
quais o próprio profeta toma
a palavra para falar de si e de
sua vida; há também diversas
fontes que nos informam,
direta ou indiretamente, sobre
os acontecimentos de sua vida:
outras passagens da própria
Bíblia e estudos de exegetas,
historiadores e arqueólogos.
Neste livro, vamos olhar através
da janela desses textos, para
conhecer mais de perto a pessoa
de Jeremias e segui-lo nos
vários períodos da sua vida, do
nascimento até a morte.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534943048
Páginas: 168

Introdução ao Novo
Testamento: História,
Literatura e Teologia

Introdução ao Novo
Testamento: História,
Literatura e Teologia

Questões introdutórias do
Novo Testamento e escritos
paulinos – Volume 1

Cartas católicas, sinóticos e
escritos joaninos – Volume 2

M. Eugene Boring

M. Eugene Boring

Defendendo que todo o Novo
Testamento é um conjunto
formado pelos gêneros Carta
e Evangelho, inclusive o
Apocalipse, M. Eugene Boring
elabora esta Introdução ao Novo
Testamento, obra monumental
e referencial no que tange aos
estudos do NT. É um livro que
vem marcar a segunda década
deste terceiro milênio e que
certamente veio para colaborar
muito com os estudos sobre o
Novo Testamento.

Neste segundo volume da
Introdução ao Novo Testamento,
o autor se debruça sobre as
cartas católicas, os sinóticos e os
escritos joaninos. Além de toda a
parte específica de cada livro do
Novo Testamento, que o autor
defende ser um livro narrativo
de história que a Igreja editando,
ele também apresenta uma
primeira parte, bastante ampla,
sobre questões introdutórias
referentes ao Novo Testamento,
com diversos mapas, fotos e
quadros ilustrativos.

Formato: 15,5 cm x 23 cm
Cód.: 9788598481944
Páginas: 750

Formato: 15,5 cm x 23 cm
Cód.: 9788598481951
Páginas: 700
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A arte e o pensamento
de Heráclito

A ciência e o mundo
moderno

Uma edição dos fragmentos
com tradução e comentário

Alfred North Whitehead

Charles H. Kahn
C. Kahn afirma que é possível
detectar uma visão sistemática
da existência humana, uma
teoria da linguagem que vê a
ambiguidade como dispositivo
para a expressão de múltiplos
sentidos, e uma visão da vida
humana e da morte dentro da
ordem mais ampla da natureza
por trás dos fragmentos do
pensamento de Heráclito. Os
fragmentos são apresentados em
ordem de boa leitura; tradução
e comentário tornam acessíveis
o poder e a originalidade de um
pensador sistemático e primeiro
grande mestre da prosa artística.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534929387
Páginas: 496
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Teoria das ideias
de Platão
Uma introdução ao idealismo –
Volume 1

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. Os diversos campos do
interesse humano que sugerem
cosmologias são a ciência, a
estética, a ética e a religião.

Paul Natorp

Formato: 14 cm x 21 cm
Cód.: 9788534924511
Páginas: 264

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534933421
Páginas: 416

Da interpretação de Natorp
decorre diretamente que
as idéias de Platão não são
substâncias transcendentais. Isso
porque elas não são substâncias,
absolutamente. Assim, elas
não são habitantes de um
mundo de substâncias imutáveis
situado além deste mundo
espaço-temporal de substâncias
mutáveis. Dessa forma, num
único ato, Natorp quer resgatar
a teoria de Platão de uma crítica
a ela dirigida por Aristóteles,
da qual tem sido difícil livrar-se
desde então.

Teoria das ideias
de Platão
Uma introdução ao idealismo –
Volume 2

Paul Natorp

A vida feliz humana
Diálogo com Platão
e Aristóteles

Arianna Fermani

O filósofo propõe um estudo
mais detalhado da obra O
Sofista, além de trazer, em
seus dois últimos capítulos, os
conceitos entre Aristóteles e
Platão e a crítica aristotélica à
teoria das ideias. Aristóteles
conclui em favor da existência
de substâncias eternas, mesmo
quando não sejam dadas a
nossos sentidos.

O sábio se propõe refletir sobre
o modelo clássico do bíos téleios,
ou seja, da felicidade da vida
em sua totalidade, procurando
mostrar como o diálogo com os
antigos ainda fornece esquemas
conceituais “úteis”. De modo
particular, busca-se mostrar como
o confronto com as reflexões
éticas de Platão e Aristóteles
permite desemaranhar os
inúmeros fios que constituem a
trama de toda existência humana.
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Descartes e a morte
de Deus
Joceval Andrade
Bitencourt
Este livro trata das possibilidades
e limites da metafísica
cartesiana, tendo como alvo
principal investigar se é possível
creditar à filosofia de Descartes
a inauguração, na cultura
ocidental, do postulado da
“morte de Deus”. O resultado
desse postulado na ciência e
na metafísica cartesiana é a
afirmação do homem como
centro em torno do qual deve
gravitar todo conhecimento,
cuja causa originária é a
autonomia da razão.
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Páginas: 520
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O problema do ser
em Aristóteles

Modelos de Filosofia
Política

A ontologia em debate
no pensamento
contemporâneo

Pierre Aubenque

Stefano Petrucciani

“Há uma ciência que estuda o
ser enquanto ser e seus atributos
essenciais.” Essa afirmação
de Aristóteles no início de um
de seus livros da Metafísica
pode parecer banal depois de
vinte séculos de investigação
metafísica. Mas não o é. O
autor mostra a importância
de retomar o tema com a
publicação desta obra, disposta
em duas partes que dialogam
procurando respostas para as
significações múltiplas do ser.
Dialética, ontologia, teologia e
física são algumas vertentes das
quais se serve para apresentar a
problemática ao leitor.

O volume constitui uma sintética
introdução à filosofia política,
apresentada por meio de seus
conceitos, de seus problemas e das
principais teorias. A primeira parte
do livro traça um mapa de algumas
perguntas fundamentais que a
filosofia política tem procurado
responder no decurso de sua longa
história: qual é a melhor ordem
política? Que relações há entre
moral e política, de um lado, e
entre política e força, do outro?
Qual é a natureza do agir político?
Na segunda parte do livro, são
apresentados quatro paradigmas
do pensamento político que têm
marcado profundamente a história
da humanidade.

Manfredo Araújo de
Oliveira
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Este livro tem por objetivo
retomar a metafísica, o que
certamente constitui uma
tarefa urgente do pensamento
contemporâneo, pois todo
teórico em filosofia pressupõe
certa visão metafísica como
pano de fundo de seu trabalho.
Ele trata de questões que
correspondem ao que a tradição
trabalhou com o título de
“metafísica geral ou universal”–
uma teoria do ente enquanto tal.

Iniciação à Filosofia de
São Tomás de Aquino

Iniciação à Filosofia de
São Tomás de Aquino

Introdução, Lógica, Cosmologia
– Volume 1

Psicologia e Metafísica –
Volume 2

Henri-Dominique Gardeil

Henri-Dominique Gardeil

Esta obra ainda hoje conserva
todo o frescor graças aos
magníficos textos de São Tomás.
O excelente Étienne Gilson havia
circunscrito uma pretensão
humilde e arriscada quando
escreveu que “o fim visado por
todo historiador da filosofia é
colocar seus leitores, o mais
cedo e o mais acertadamente
possível, nas mãos dos grandes
filósofos; é ensiná-los a ler
as obras dos filósofos para
aprenderem com estes como
devem ser pensados”.

Esta obra é como uma
articulação entre, de um lado,
algumas tentativas infelizes e
fundamentalistas de pensar a
filosofia e a ciência de Tomás,
reduzidas às de Aristóteles,
como se se tratasse da filosofia e
da ciência; e, de outro lado, um
chamado constante a destacar
os princípios mais universais
que estão no coração do
pensamento tomasiano, a fim de
mostrar sua fecundidade para
a compreensão de um mundo
no qual a ciência já apresentava
uma imagem desconcertante.
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O cérebro e o robô
Inteligência artificial,
biotecnologia e a nova ética

João de Fernandes Teixeira
Nos últimos dois séculos, o
crescimento econômico, aliado
ao progresso tecnológico,
foi considerado um caminho
indiscutível para o bem-estar, a saúde e a conquista
de mais tempo para o lazer.
Muitas pessoas acreditaram
que a ciência e a tecnologia
nos tornariam livres e felizes,
e que isso se reverteria no
aperfeiçoamento social e ético
dos povos. No começo do
século XXI, essa perspectiva
mudou. A inteligência
artificial, a nanotecnologia e a
biotecnologia poderão produzir
mudanças tão radicais que
poderão pôr em risco a própria
sobrevivência da humanidade.
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534941716
Páginas: 160
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Coleção História da Filosofia
Giovanni Reale, Dario Antiseri

Publicada com exclusividade no Brasil pela PAULUS, História da Filosofia, elaborada por
dois dos mais renomados professores de Filosofia do século XX, reúne sete volumes que
contemplam a trajetória do pensamento ocidental, desde sua origem na Grécia e Roma
antigas até a atualidade. A coleção é resultado dos esforços de Reale e Antiseri para elaborar
textos científicos e didáticos, com a intenção de oferecer instrumentos que introduzam os
jovens na história dos problemas e ideias de nosso mundo.
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História da Filosofia

História da Filosofia

História da Filosofia

Filosofia pagã antiga –
Volume 1

Patrística e Escolástica –
Volume 2

Do humanismo a Descartes –
Volume 3

Foi a filosofia que possibilitou
o nascimento da ciência.
Reconhecer isso significa também
o mérito dos gregos em sua
contribuição excepcional à história
da civilização. Neste primeiro
volume, os professores Reale e
Antiseri reconstroem as origens
do pensamento ocidental, desde
a fundação do pensamento
filosófico na Grécia Antiga até
seus últimos desenvolvimentos.

Neste segundo volume da coleção,
são apresentadas A Revolução
Espiritual da Mensagem Bíblica,
A Patrística na área Cultural de
Língua Grega, A Patrística na Área
Cultural de Língua Latina, Gênese
da Escolástica, A Escolástica nos
Séculos Décimo Primeiro e Décimo
Segundo, A Escolástica no Século
Décimo Terceiro e a A Escolástica
no Século Décimo Quarto.
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Seguindo a linha metodológica
dos dois volumes anteriores,
este terceiro volume aborda
o surgimento do Humanismo
até o pensamento do filósofo,
matemático e físico francês René
Descartes, considerado o primeiro
filósofo moderno.

Formato: 16 cm x 23 cm
Cód.: 9788534921022
Páginas: 322
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De Spinoza a Kant – Volume 4

Do Romantismo ao
Empiriocriticismo – Volume 5

De Nietzsche à Escola
de Frankfurt – Volume 6

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.

Este volume de História
da Filosofia apresenta a
Filosofia dos séculos XIX e
XX; o contributo da Espanha
à Filosofia do século XX;
fenomenologia, existencialismo
e hermenêutica; Bertrand
Russel, Ludwig Wittgenstein
e a Filosofia da Linguagem;
espiritualismo, novas teologias
e neoescolástica; personalismo;
o marxismo depois de Marx e a
Escola de Frankfurt.
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Ao lado de Descartes e Leibniz,
Spinoza foi um dos grandes
racionalistas do século XII e um
dos pais da Filosofia Moderna.
Além disso, também foi
influência para o posterior Kant,
responsável pela elaboração
do idealismo transcendental.
O quarto volume da coleção
História da Filosofia aborda o
pensamento desses dois ícones
da Filosofia Moderna.
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Páginas: 440
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História da Filosofia
De Freud à atualidade –
Volume 7
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
linguagem fácil e acessível.
Também se julgou oportuno
enriquecer os textos com vasta
e seleta série de imagens, que
apresentam, além do rosto dos
filósofos, momentos típicos da
discussão filosófica.
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A formação da pessoa
em Edith Stein
Adair Aparecida Sberga

Introdução à mitologia
José Benedito de Almeida
Júnior

Em A formação da pessoa
em Edith Stein, o leitor
toma conhecimento da rica
abordagem apresentada pela
filósofa, educadora, religiosa
e mártir Edith Stein sobre a
antropologia filosófica, que
delineia um conhecimento
das estruturas do ser humano,
imprescindível para acionar
uma proposta formativa para
crianças, adolescentes, jovens
e adultos. Com base nas
pesquisas das obras e artigos
de conferências de Stein, Adair
Sberga apresenta de forma
clara, didática e acessível o
conceito de formação (Bildung)
como um processo gradativo
de crescimento que modela o
corpo e a alma.

A mitologia é o estudo
comparado das narrativas
míticas de diferentes povos no
mundo. Sempre despertou a
atenção de quem se interessa
por esse assunto o fato de
povos que nunca tiveram
nenhum contato possuírem
mitos muito semelhantes:
cosmogonias, antropogonias,
heróis etc. Todos povoando o
universo mítico, que alimenta
as histórias ancestrais e os
imaginários de diferentes
sociedades. Tais narrativas
são constituídas de símbolos
cujas mensagens ultrapassam
a razão e chegam ao
inconsciente, ajudando o ser
humano a superar as etapas
da vida e a compreender o
sentido da existência.
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Mito e lógos em Platão
Um estudo a partir de excertos
dos diálogos República, Político
e Fedro

Introdução à “Filosofia
pré-socrática”
André Laks

Sabemos que Platão é um
ardiloso filósofo na composição
de seus diálogos, ao misturar
argumentos, mitos, alegorias,
metáforas para, digamos assim,
burilar seu discípulo (leitor) e
aprimorar sua capacidade de
usar do lógos, de modificar sua
vida, sua alma, esse ser invisível
e complexo para a Filosofia. No
diálogo Alcibíades, diz Sócrates
ao jovem Alcibíades, diante da
pergunta “Quem é Alcibíades?”:
“Alcibíades é sua alma”. Essa é
a resposta que o estudioso de
Platão não pode esquecer. Ora, a
Filosofia não é mítica, mas precisa
do mito – daí o título deste livro.

Os filósofos pré-socráticos
não se consideravam como
tal. Para eles, Sócrates não
figurava como uma referência,
ou melhor, um herdeiro, ou
mesmo um contemporâneo. E
foi apenas tardiamente, com
a última geração deles, que
passaram a ser designados
como “filósofos”. Porém, se os
filósofos pré-socráticos só são
filósofos e pré-socráticos de
um ponto de vista retroativo,
convém interrogar-se sobre o
processo pelo qual se tornaram
tais, pondo em evidência não
só a construção, mas também
a possível legitimidade desse
título, pois não se trata, ao
contrário do que sugere um
termo hoje corrompido, de uma
simples “invenção”.
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Kris Jareski

A ética dos antigos
Mario Vegetti
A presente obra constitui uma
abrangente história da ética dos
antigos, que vai de Homero a
Plotino, percorrendo os períodos
helenístico e romano, com
especial atenção aos grandes
protagonistas da filosofia antiga:
Platão e Aristóteles. Mario
Vegetti demonstra como as
noções de virtude, cidade, lei,
alma, destino, paixão e felicidade
surgiram fora dos domínios
da filosofia, encontrando
suas primeiras manifestações
nas linguagens da poesia, da
tragédia e da historiografia,
e reconstitui suas complexas
ramificações filosóficas. No final
de cada capítulo, contempla-se
a contribuição da ética antiga ao
debate ético contemporâneo.
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O diálogo socrático
Livio Rossetti
Livio Rossetti inventou uma
nova chave de leitura ao
mostrar que os diálogos
platônicos se desenvolvem
em dois níveis. À retórica
do discurso manifesto se
acrescenta outra, que ele
chama de macrorretórica.
Trata-se aí de trazer à luz a
atmosfera na qual um diálogo
imerge – uma atmosfera que
o envolve para lhe dar outros
sentidos que escapam aos
preconceitos comuns.
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Introdução à filosofia do
mito
Luc Brisson
Neste livro encontram-se
informações históricas, textuais e
doutrinais sobre as metamorfoses
que sofreu a interpretação
alegórica dos mitos durante
dois milênios. Esta nova edição
corrigida leva em conta a maior
parte dos novos trabalhos e
dos novos autores sobre a
interpretação alegórica surgida
depois de uma dezena de anos.
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Fílon de Alexandria
Francesca Calabi
Fílon, judeu que viveu em
Alexandria (Egito), conjuga a
filosofia grega no decorrer do
século I com a tradição judaica.
Exegeta da Bíblia, lia o texto da
Escritura utilizando categorias
filosóficas platônicas, aristotélicas,
estoicas, céticas. Nesta obra, a
interpretação acontece mediante
o método alegórico: todos os
livros da Lei, com efeito, parecem
a esses homens assemelhar-se a
um ser vivente, cujo corpo são as
prescrições escritas e cuja alma é
uma mente invisível, escondida
sob as palavras.
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Dicionário de Filosofia
de Cambridge
Robert Audi (org.)

O ser e a essência
Étienne Gilson

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, italiano,
coreano, russo e 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.

Foi com a publicação de O ser
e a essência (1948) que Gilson
verdadeiramente irrompeu no
debate filosófico contemporâneo,
constrangendo muitos daqueles
que só tinham ouvido falar do
ser por intermédio de O ser e o
nada (de Jean-Paul Sartre) ou do
primeiro capítulo da Wissenschaft
der Logik (A ciência da lógica,
de Hegel) a admitir que esta
pequena palavra, “ser”, que
certa tradição idealista havia
tentado inutilmente banir do
vocabulário filosófico, abrigava,
talvez, se não o destino do
“Ocidente”, ao menos o lugar
de uma de suas mais antigas e
constantes querelas.
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O conceito de Deus após
Auschwitz
Uma voz judia

Hans Jonas
A conferência cuja preciosa
tradução Lilian Godoy aqui
nos propõe é um verdadeiro
hápax na obra de Hans Jonas.
A extrema singularidade
deste texto, aliás, conduziu os
intérpretes a duas condutas
inteiramente opostas. Ou o
considerar como totalmente
marginal em relação ao
desenvolvimento próprio do
pensamento do filósofo, ou o
ver como a fonte secreta de
toda a doutrina.
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Kósmos Noetós

Schopenhauer

A sabedoria grega (I)

A Arquitetura Metafísica de
Charles S. Peirce

A decifração do enigma do
mundo

Dionísio, Apollo, Eleusi, Orfeo,
Museo, Hiperbóreos, Enigma

Ivo Assad Ibri

Jair Barboza

Giorgio Colli

Enquanto a reputação filosófica
de Charles S. Peirce continua
a ascender à proeminência
de primeira linha na história
da filosofia americana, esta
obra do internacionalmente
renomado acadêmico e editor,
professor de filosofia na Pontifícia
Universidade Católica de São
Paulo, atinge o âmago do
sistema arquitetônico peirciano
das categorias fenomenológicas,
metafísicas e semióticas que,
heuristicamente, caracterizam
nosso mundo como “um
universo perfundido com signos”.

Mediante um estilo límpido
e agradável, Jair Barboza
apresenta ao leitor os
principais temas da filosofia
de Schopenhauer: a vontade
irracional, as aparências
que enganam, o desejo, o
sofrimento, o amor, a morte, a
compaixão, a natureza, a arte, a
filosofia oriental. A obra oferece
uma introdução indispensável
a essa filosofia que, pelos seus
temas, apresenta-se vigorosa na
sua atualidade.
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Giorgio Colli, estudioso de
Filosofia, filólogo e historiador,
lecionou Filosofia Antiga na
Universidade de Pisa por 30 anos.
Essa experiência possibilitou-lhe
escrever A Sabedoria Grega, livro
que, segundo a crítica, é sua obraprima. Fruto de intensa e longa
pesquisa, atestada pelos índices
de nomes e fontes e pela extensa
bibliografia consultada, o trabalho
do autor aprofunda-se naquela
que é comumente definida como
filosofia pré-socrática.
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A sabedoria grega (II)

A sabedoria grega (III)

Crátilo

Epimênides, Ferécides, Tales,
Anaximandro, Anaxímenes,
Onomácrito

Heráclito

Ou sobre a correção dos nomes

Giorgio Colli

Platão

Giorgio Colli

No terceiro volume da série A
sabedoria grega, o especialista
em Filosofia Giorgio Colli
aborda o pensamento de
Heráclito de Éfeso. Para
Colli, Heráclito é ainda mais
enigmático do que acreditaram
e acreditam os filósofos e
os doxógrafos que vieram
depois dele. Heráclito é quem
manifesta o páthos oculto. O
discurso humano, aceitável
como símbolo, é inadequado
para colher a realidade. Disso
advém o caráter antitético
das frases heraclitianas. Mas
o oculto, que não vemos nem
tocamos, o trazemos dentro
de nós.

O Crátilo, de Platão, é o tratado
sobre a linguagem mais antigo
da cultura ocidental. O diálogo
apresenta uma discussão de
Sócrates com dois interlocutores
que defendem concepções
opostas sobre a correção dos
nomes. A presente tradução
é a única no mundo a verter
os jogos de palavras do grego
antigo. O diálogo, interpretado
e reinterpretado por séculos,
é um convite, estendido agora
aos leitores brasileiros, para
que entrem na discussão e
reavaliem suas opiniões acerca
do funcionamento dos nomes.
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Neste segundo volume,
encontram-se os testemunhos
diretos e indiretos dos primeiros
sábios, dos primeiros homens
que deixaram uma marca
individual da sua excelência
cognoscitiva. Trata-se,
sobretudo, de Epimênides e
Ferécides, dois personagens
apolíneos: o primeiro foi
um adivinho do futuro e do
passado; o segundo foi o
suposto mestre de Pitágoras e o
primeiro prosador de enigmas.
Depois deles seguem Tales,
Anaximandro, Anaxímenes e os
chamados jônicos.
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Introdução ao estudo de
Santo Agostinho

Como ler um texto
de Filosofia

Étienne Gilson

Antônio Joaquim Severino

Em qualquer período da história
o pensamento de Agostinho de
Hipona sempre foi motivo de
estudos e discussões. Original
e de uma sabedoria singular,
o Doutor da Graça deixou
um legado cultural em vários
campos do saber, principalmente
no que se refere à filosofia e à
teologia. Organizado em três
partes principais, o livro perpassa
pelos pontos nevrálgicos do
pensamento de Agostinho
e permite ao leitor completa
interação com sua doutrina.

Este livro se propõe a apresentar
aos jovens estudantes algumas
orientações para que se iniciem
na leitura sistemática dos
textos filosóficos. É preciso que
incorporemos algumas orientações,
pois a leitura sistemática de textos
científicos e filosóficos não é um
procedimento espontâneo: exige
uma intervenção mais sistemática
para a decodificação do texto do
que quando se trata de textos
literários, nos quais a apreensão da
mensagem se apoia mais em nossa
familiaridade com a linguagem
coloquial e em nossa imaginação.
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Nietzsche
A fábula ocidental e os
cenários filosóficos

Yolanda Gloria Gamboa
Muñoz
A história do mais longo dos
erros é, antes de tudo, a história
do erro de Platão, e Yolanda
Gloria nos conduz pelos
labirintos desconcertantes desse
percurso. Caminhos e atalhos
da filosofia ocidental que nos
levam dos gregos pré-socráticos,
passando pelos pensadores
medievais, até o anúncio
nietzscheano da morte de Deus.
A prodigiosa riqueza desse
Mussiggang é descrita pela
autora com uma erudição que só
pode ser contrabalançada pela
beleza literária de seu texto.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534940061
Páginas: 112

Para pensar a

Ética

A metafísica de Plotino

Ética em movimento

Jean-Marc Narbonne

Anor Sganzerla,
Ericson S. Falabretti,
Francisco V. Bocca (orgs.)

Na história do platonismo – sempre
mais ou menos impregnada de
aristotelismo –, Plotino ocupa
uma posição singular, não apenas
em relação a seus predecessores,
que ele supera com seu poder
de síntese e suas audácias
especulativas, mas também em
relação a seus sucessores, que
se distanciarão dele. Mestre mal
apreciado ou mal compreendido,
iniciador em parte traído, Plotino
legou à posteridade uma herança
imensa, cujo crédito se atribuiu
praticamente por inteiro a Platão.
Mas evidentemente as implicações
disso ressoam até hoje, com
ganhos para a aventura do
platonismo, apesar de peripécias
inúmeras e variadas.
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O livro traça um panorama
histórico que atualiza e renova
o olhar sobre os principais
desafios do pensamento ético,
desde o mundo antigo até os
nossos dias. Pretende ajudar
alunos e interessados de todas
as áreas do conhecimento a
compreender e interpretar as
ideias e os desafios éticos da
humanidade. Além de textos
de especialistas, traz nota
biográfica de contextualização
de cada autor, fragmentos das
obras comentadas, sugestões
de atividades e indicações de
livros e filmes.
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Direito e ética
Aristóteles, Hobbes, Kant

Maria do Carmo B. de Faria
Na elaboração do pensamento
político ocidental, Aristóteles,
Hobbes e Kant se destacam
como principais representantes
das tradições que se formaram
ao longo do tempo e que ainda
hoje mantêm em aberto o
diálogo sobre questões políticas,
éticas e jurídicas que continuam
a nos desafiar. Conhecê-los é
indispensável a quem pretenda se
aprofudar no debate político da
atualidade sobre mútuas relações
entre justiça, direito e democracia.
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A política da própria vida

Tratado de bioética

Técnica, Medicina e Ética

Biomedicina, poder e
subjetividade no século XXI

Christian Byk

Sobre a prática do princípio
responsabilidade

Nikolas Rose
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Hans Jonas

Durante séculos, a medicina
buscou tratar anormalidades.
Hoje, porém, apresenta os
desenvolvimentos recentes nas
ciências da vida e na biomedicina
– que têm levado à difusa
politização da medicina, da vida
humana e da biotecnologia.
Analisa a biopolítica
molecular contemporânea,
desenvolvimentos em torno
do genoma, da neurociência,
da farmacologia e da
psicofarmacologia, e os modos
pelos quais elas têm afetado
a política racial, o controle do
crime e a psiquiatria.

Ao mobilizar sua experiência
e seu conhecimento sobre
a complexidade da bioética,
o autor procede à análise
e questiona com rigor suas
características. Ele discerne seus
alicerces: quais são as fontes
à disposição da bioética para
desencadear o debate de uma
sociedade inteira? Será que,
com seu método, linguagem e
atores, ela pode ser a base de
uma nova dialética em torno
dos desafios decorrentes da
tecnociência? Pela natureza e
pela qualidade de sua análise,
este livro constitui um verdadeiro
tratado de bioética fundamental,
que permite avaliar o impacto da
tecnociência sobre o direito e a
organização social.
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Ao resgatar filosoficamente o
tema da vida, apoiado nos dados
das ciências biológicas, o autor
aponta os desafios e as ameaças
contemporâneas lançadas pela
técnica, diante dos quais seria
preciso formular novos critérios
éticos, visto que os modelos
tradicionais já não dão conta da
nova realidade. O tema central
da obra é o fato de que a técnica
transformou o homem em seu
objeto. Quais as consequências
disso no campo ético, e quais as
novas experiências e obrigações
daí advindas? Eis alguns dos
problemas tão graves e urgentes
quanto polêmicos que Hans
Jonas enfrenta nesta obra.

Bioética
Cuidar da vida e do meio
ambiente

Leonar Antônio Brustolin
(org.)
Hoje há uma crise de pertença
ao mundo. Decorre, então,
a necessidade de estabelecer
critérios que permitam cuidar da
vida. A arte de cuidar depende
do olhar que se lança sobre o
outro e sobre a realidade. Olhares
desinteressados e omissos jamais
serão capazes de encantar-se
com a vida e o mistério que nos
circundam. Este livro, resultado
de uma visão multidisciplinar,
pretende estimular a ética do
cuidado para as pessoas, a
sociedade e o ambiente.
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Ética, direito
e democracia
Manfredo Araújo
de Oliveira
Compreensão da situação
histórica nova com a ideia
de que está em formação
uma “sociedade mundial”,
globalizada, porque os sistemas
de comunicação e de mercado
produziram uma conexão
global. A globalização cindiu o
mundo e, ao mesmo tempo, o
obriga a uma ação cooperativa.
Que tipo de sociedade nova
é está que constitui o desafio
fundamental de uma reflexão
ético-política em nossos dias? É
possível definir uma ética para a
sociedade-mundo e uma teoria
de direitos iguais e universais?
Estas são as principais questões
enfrentadas nesta obra.
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Princípios jurídicos e
éticos em São Tomás de
Aquino
Lino Rampazzo, Március
Tadeu Maciel Nahur
Foram objetivos desta publicação
apresentar o esqueleto da Suma
Teológica; analisar o conceito de
Direito, estritamente ligado ao de
Justiça; estudar a distinção entre
direito natural, direito positivo
e direito das gentes; analisar
os artigos da Suma relativos
à definição de Justiça e à sua
relação seja com a temática da
alteridade, seja com as outras
virtudes morais. Um subsídio para
os operadores do Direito que
procuram uma fundamentação
filosófica e ética na sua atuação
dentro da sociedade.
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Ética, direito e política

Ética Pós-Moderna

A paz em Hobbes, Locke,
Rousseau e Kant

Zygmunt Bauman

Paulo César Nodari
O contratualismo moderno é
o referencial teórico de análise
deste livro. Os autores estudados
são Hobbes, Locke, Rousseau e
Kant. À luz, especialmente, do
seu opúsculo, intitulado À paz
perpétua, Kant recebe acento
especial neste estudo, que
busca investigar e fundamentar
a possibilidade da paz e suas
consequentes e possíveis
implicações à Ética, ao Direito e à
Política, tanto no que diz respeito
à respectiva época dos autores
estudados, como também ao
momento atual, caracterizado e
marcado, eminentemente, pela
globalização, pela tecnociência e
por diferentes tipos de violência.
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Será que a ética, no tempo
do pós-moderno, está sendo
substituída pela estética? Para
muitos, quer jornalistas quer
acadêmicos, 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 estudo da perspectiva
pós-moderna da ética. Para
Bauman os temas da ética não
perderam nada de sua força:
simplesmente precisam ser
revistos e tratados de modo
inteiramente novo. Nossa
era, sugere ele, pode ainda
representar uma alvorada e não
um entardecer para a ética.
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Mobilidade humana e
identidades religiosas
Fábio Baggio, Paolo Parise,
Wagner Lopes Sanchez
(coords.)
O fenômeno da migração
compulsória tem sido uma
constante na história da
humanidade, mas, nos últimos
anos, no entanto, tem se
despontado com muita força
em virtude do “êxodo sírio”
desde que começou a guerra
civil na Síria. Este livro traz
reflexões acerca do papel
das religiões no acolhimento
daqueles que são forçados a
deixar seus países de origem em
busca de uma vida melhor.
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Metodologia Científica

Formação de professores

Desafios e caminhos

Desafios históricos, políticos e
práticos

Osvaldo Dalberio, Maria
Célia Borges Dalberio

Maria Célia Borges

O livro apresenta diretrizes
fundamentais aos pesquisadores
e alunos em formação do
ensino superior, para que
possam elaborar de maneira
sistemática, organizada e
metodológica suas produções e
trabalhos acadêmico-científicos.
Discute a vida acadêmica e
os procedimentos de leitura,
fichamentos, resumos e
resenhas, sempre acompanhados
de modelos ilustrativos.
Contempla a teoria que ilumina,
orienta e exemplifica a prática.

A obra traz fundamentação
teórico-crítica relacionada
à história de formação dos
professores no Brasil; discussão
sobre a formação do profissional
docente para atender ao
paradigma da inclusão
educacional, que se coaduna
com a educação de qualidade
para todos e todas; leitura crítica
sobre as políticas de expansão
universitária, especialmente o
REUNI, levantando avanços e
controvérsias; e, finalmente,
reflexão teórica, marcada pelos
resultados de uma pesquisa,
sobre a importância da formação
didático-pedagógica para o
profissional docente.
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A função do ensino e a
formação do professor
universitário
Thereza Marini
Ao relatar a sua experiência
pedagógica, a autora tem
presente a sua concepção
de Universidade como uma
instituição educacional que
se ocupa com a formação de
cidadãos, para o desempenho
de atividades que exigem
preparação de nível superior.
Essa tarefa se faz pelo
exercício de suas três funções
interativas: de ensino, pesquisa
e prestação de serviços à
comunidade. A harmonia da
ação conjunta dessas três
funções leva ao conhecimento,
às descobertas científicas e
tecnológicas, que resultam em
benefícios socioeconômicos e
culturais da sociedade.
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Brinco, logo aprendo
Educação, videogames e
moralidades pós-modernas

72

Escola mentirosa:
sucesso ou estagnação

Gilson Schwartz

Celso Antunes

A disseminação de games e, de
modo geral, da educomunicação
digital torna-se rapidamente
visão hegemônica em todo o
mundo. Governos apostam em
ecossistemas educacionais como
ferramentas de superação da
crise financeira, que é também
crise do trabalho e da identidade
do sujeito autônomo que
confia e depende da ampliação
incessante da democracia de
massa. Bibliografia e links
na internet completam esse
percurso. Em substituição ao
“Penso, logo existo” surge no
horizonte outra perspectiva:
“Brinco, logo aprendo”, pois
o pensar não se resume a uma
forma unívoca, determinada e
imutável do existir.

O propósito essencial desta
obra é provocar o espanto,
abalar as convicções do certo
e do errado e, quem sabe,
gerar protesto, mas jamais
omitir as falhas existentes
no ensino praticado no país.
Escola mentirosa: sucesso ou
estagnação representa um
repensar da instituição e de
seus colaboradores, pois só
assim poderemos transformar
sonhos em realidade. Este livro é
destinado a gestores, professores
e coordenadores, mas também
pode ser útil para alunos de
licenciatura e pedagogia.
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Trabalhando a
alfabetização emocional
com qualidade
Celso Antunes
Podemos determinar com clareza
se um estudante aprendeu ou
não determinada disciplina, mas
não temos perceptibilidade para
assegurar que efetivamente
“aprendeu” a administrar seus
estados emocionais. No entanto,
já é possível provar cientificamente
que a Educação Emocional
alerta sobre a importância de
um trabalho escolar e familiar
com esse intuito. Este livro, o
segundo da aclamada coleção
Didática, apresenta a temática ao
leitor fornecendo as condições
mínimas para o desenvolvimento
de um projeto de alfabetização
emocional. Oferece dicas de
atividades que dão ainda mais
sentido à leitura.
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Educação em busca de
sentido

Fundamentos para uma
educação libertadora

Pedagogia inspirada em Viktor
Frankl

Dom Helder Camara e Paulo
Freire

Eloisa Marques Miguez

Martinho Condini

A análise existencial de Viktor
Frankl explicita uma imagem
de homem como um ser livre e
responsável, capaz de configurar
seu destino, mas também como
um ser que “se decide” e se
autoconfigura. Esse processo
de autoconfiguração parte de
um dinamismo motivacional da
existência, denominado “vontade
de sentido” e definido como o
desejo primário de encontrar
sentido para a própria vida e a
aptidão para torná-lo realidade.

Este livro apresenta Dom Helder
Camara como educador, a
partir do seu trabalho político-educacional à frente da
Arquidiocese de Olinda e Recife,
período este que coincide com
a ditadura militar no Brasil.
Apontar a relação Helder-Freire é
relevante para a educação, pois
ambos tiveram uma trajetória
semelhante em diferentes
setores: a construção de uma
Igreja libertadora e a construção
de uma educação libertadora.
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Bullying e cyberbullying
Agressões dentro e fora das
escolas – Teoria e prática que
educadores e pais devem
conhecer

Edésio T. Santana
O bullying é um conjunto de
ações presenciais, agressivas,
intencionais e repetitivas
praticadas por uma ou mais
pessoas contra alguém, sem
motivação aparente, causando
sofrimento. Neste livro, o autor
apresenta, de forma direta
e clara, o que são realmente
esses fenômenos, seus tipos,
personagens, localização,
causas, consequências
e estratégias para ações
antibullying e anticyberbullying.
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Como fazer projetos de
Iniciação Científica
Cleusa Kazue Sakamoto,
Isabel Orestes Silveira
Como fazer projetos de
Iniciação Científica propõe
uma abordagem da produção
do conhecimento científico
na prática de sua iniciação,
e destina-se a alunos que se
dedicam aos Programas de
Iniciação Científica. O conteúdo
do livro está organizado no
sentido de oferecer ao aluno
uma sequência prática que
lhe possibilite, passo a passo,
elaborar um Projeto de Pesquisa
nos mais diversos campos do
conhecimento.
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O educador criativo

Introdução à Educação

Maria Luiza Kraemer

Celso Antunes

O livro trabalha, por meio de
atividades, as dificuldades
comuns dos alunos que
frequentam a Educação Infantil,
como coordenação motora,
expressão oral, sequência lógica,
socialização, atenção, lateralidade,
cores, figuras geométricas,
funções do semáforo, números,
nomes de alimentos e de frutas,
alimentação saudável, leitura das
horas, ortografia, vocabulário,
alfabeto maiúsculo e minúsculo,
troca de letras g/j e s/ss/ç, animais,
frases, leitura, e operações
matemáticas de adição.

Relacionando bem teoria da
educação à sua abundante
experiência prática, o professor
Celso Antunes, neste livro,
oferece de maneira clara e
objetiva um fio condutor para
nortear os educadores em
meio à grande diversidade
de publicações especializadas
na área. A obra esclarece os
conceitos e fundamentos
principais da educação, com sua
evolução até os nossos dias.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534929547
Páginas: 128

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Cód.: 9788534938150
Páginas: 208

O gênero: uma norma
política e cultural
mundial
Ferramenta de discernimento

Marguerite A. Peeters
O livro apresenta uma análise
paciente, precisa e rigorosa sobre
a ideologia de gênero, a partir
de sua origem, desenvolvimento
no Ocidente e suas ambições
normativas mundiais. Os
estudos de gênero promovem
uma aproximação sociológica
das diferenças de tratamento
socioeconômico e político do
homem e da mulher. Seu objetivo
é promover a igualdade dos sexos,
a “justiça social”, as condições
para que as mulheres possam
exercer a sua “livre escolha”
quanto a seu papel social.
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A arte de conviver
Um olhar inclusivo

Maria Guadalupe Buttera, Dr.
Roberto Federico Ré

Práticas e perspectivas
de democracia na gestão
educacional
Carlos Betlinski

Viver com os outros não só
é um desafio, como também
uma aprendizagem significativa
que interpela nossas múltiplas
inteligências, emoções,
sentimentos, apegos, aceitações
e nos encaminha – quando
a resposta é saudável – para
a maturidade e a autêntica
felicidade. Observamos,
contudo, que muitos homens e
mulheres estão mais solitários
que nunca, excluídos; não
esperam nem sabem fazê-lo e,
além disso, estão desesperados,
perderam a paz.

Este livro traz uma contribuição
para pensarmos os processos
de formação política, por meio
de análises e problematizações
das práticas de gestão da
educação pública, baseando-se na experiência do exercício
da democracia participativa e
visando à formação de uma
cultura política com princípios,
valores e convicções.
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Tomás de Aquino e
Paulo Freire
Pioneiros da inteligência, mestres geniais
da educação nas viradas da história
Frei Carlos Josaphat

Seria oportuno, ou mesmo viável, confrontar
Tomás de Aquino, frade dominicano do
século XIII, e Paulo Freire, mestre e filósofo
de nossos dias? Este livro aposta que sim,
analisando como dois gênios, atentos aos
diferentes momentos históricos, souberam
enfrentar os problemas fundamentais
da inteligência, do estudo, da cultura, da
linguagem e da consciência. Fundamental
para estudantes e interessados em Filosofia e
nas Ciências Humanas.
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Introdução à Lógica
Harry J. Gensler

Introdução à lógica une o costumeiro
escopo mais amplo de qualquer livro
de lógica disponível a uma escrita clara
e concisa, e a exemplos e argumentos
interessantes. Também reúne os
capítulos de modo mais útil para os
estudantes, começando com assuntos
mais fáceis e crescendo em dificuldade.
Essencial para quem deseja se aventurar
no fascinante mundo deste conceito.
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Temas e dilemas do
pós-digital
A voz da política
Lucia Santaella

Pensar a tecnologia nesta era do pósdigital significa implicá-la nas estratégias
do poder. O mundo digital cobra que esse
pensamento esteja mergulhado na prática
daquilo que esse mundo tem a oferecer,
para que possam ser perscrutados seus
paradoxos e contradições. Em Temas
e dilemas do pós-digital, a renomada
pesquisadora Lucia Santaella explora essas
facetas, dando voz à política.
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Mídia, religião e
sociedade

Das palavras às redes digitais
Luís Mauro Sá Martino

A ligação com as mídias aumentou a
visibilidade pública das religiões, colocando
indivíduos, comunidades e sociedades
diante da necessidade de conviver com
a diferença. Dirigido a pesquisadores e
estudantes das áreas de Comunicação e
Ciências Sociais, Mídia, religião e sociedade
oferece um panorama dessas relações.
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Projetos

Paulus
Conheça os projetos PAULUS, elaborados para aperfeiçoar a formação de
estudantes e profissionais de diversas áreas acadêmicas.

Simpósio de Educação PAULUS
O evento reúne profissionais da educação em uma série de debates pertinentes à sala de aula e ao
papel do educador no processo de aprendizagem do aluno.

Saber e Fazer
Discute a educação como formação de indivíduos, em constante processo de adequação às
necessidades dos alunos e à realidade social. Todas as oficinas têm caráter de experiência e prática,
estimulando o uso de ferramentas apropriadas para a sala de aula.

Café e debate
Oferecer cursos de aperfeiçoamento pessoal e profissional, de curta duração e caráter prático: esse
é o objetivo do projeto Café e Debate. Os cursos, que podem ser sequenciais ou não, abordam
temas como Teologia, Comunicação, Psicologia, Filosofia e outros.

A Paulus vai à Universidade
Este projeto pretende aproximar os autores da PAULUS do meio universitário e apresentar seus
trabalhos, por meio de aulas inaugurais, palestras, participação em congressos, semanas de estudos
e seminários.

Para obter mais informações sobre os eventos, entre em contato conosco pelo telefone
(11) 5087-3730 ou e-mail: divulgacao@paulus.com.br
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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
Aracaju/SE

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

por todo o

Brasil

João Pessoa/PB

Praça Dom Adauto, s/nº
Junto à Cúria — Centro
CEP: 58010-670/Tel.: (83) 3221.5108
joaopessoa@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
Manaus/AM

Rua Vinte e Oito de Setembro, 61 —
Campina
CEP: 66019-100/Tel.: (91) 3225.0222
belem@paulus.com.br

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

Belo Horizonte/MG

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

Rua da Bahia, 1148 — Ed. Arcângelo Maleta
— Centro
CEP: 30160-906/Tel.: (31) 3274.3299
bh@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

Natal/RN

Porto Alegre/RS

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

Campinas/SP

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

Campo Grande/ms

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

Caxias do Sul/rs

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

Cuiabá/MT

Rua Direita da Piedade, 75 — Barris
CEP: 40060-365/Tel.: (71) 3321.4446
salvador@paulus.com.br

Curitiba/PR

Rua Campos Sales, 255 — Centro
CEP: 09015-200/Tel.: (11) 4992.0623
stoandre@paulus.com.br

Florianópolis/SC

Rua Quinze de Novembro, 2826
CEP: 15015-110/Tel.: (17) 3233.5188
riopreto@paulus.com.br

Rua Barão de Jaguara, 1163 — Centro
CEP: 13015-002/Tel.: (19) 3231.5866
campinas@paulus.com.br
Av. Calógeras, 2405 — Centro
CEP: 79002-005/Tel.: (67) 3382.3251
campogrande@paulus.com.br
Av. Júlio de Castilhos, 2029 — Centro
CEP: 95010-005/Tel.: (54) 3221.8266
caxias@paulus.com.br
Rua Antônio Maria Coelho, 180 — Centro
CEP: 78005-420/Tel.: (65) 3623.0207
cuiaba@paulus.com.br
Praça Rui Barbosa, 599 — Centro
CEP: 80010-030/Tel.: (41) 3223.6652
curitiba@paulus.com.br
Rua Jerônimo Coelho, 119 — Centro
CEP: 88010-030
Tel.: (48) 3223.6567
florianopolis@paulus.com.br
Fortaleza/CE

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

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

Ribeirão Preto/SP

Rio de Janeiro/RJ

Salvador/BA

Santo André/SP

São José do Rio Preto/SP

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

Praça da Sé

LIVRARIAS EM SÃO PAULO

LIVRARIAS NO BRASIL

29 Livrarias

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
Vendas e Distribuição

Via Raposo Tavares, Km 18,5
CEP: 05576-200 — São Paulo / SP
Tel.: (11) 3789-4000/Fax: (11) 3789-4011
vendas@paulus.com.br
SAC

Tel.: (11) 3789.4119
LOJA VIRTUAL

paulus.com.br/loja

Setor de Divulgação
Tel.: 11 5087.3716

divulgacao@paulus.com.br
SAC

Tel.: 11 5087.3625

sac@paulus.com.br

PAULUS,
dá gosto de ler!

Vendas/Distribuição

Tel.: 11 3789.4000

vendas@paulus.com.br

