
CATÁLOGO



O catálogo de livros de uma edi-
tora é, sem dúvidas, seu cartão de 
visitas. Exatamente por isso pri-
mamos em oferecer a você, leitor 
ou livreiro, um instrumento que 
deixe transparecer um pouco da 
nossa história e da qualidade dos 
nossos produtos. 

A gênese da Editora Ideias & 
Letras só pode ser compreendi-
da a partir da história centenária 
da Editora Santuário. Embora o 
aspecto explicitamente religio-
so seja aqui menos perceptível, 
isso não significa, em hipótese 
alguma, renúncia a um aposto-
lado relevante e decisivo para o 
nosso tempo, como é o do meio 
impresso. O foco é de contribuir 
para uma evangelização integral 

APRESENTAÇÃO

NOSSA HISTÓRIA

que valorize o humano em todas 
as suas expressões. 
Em 1991, foi criado o selo edi-
torial “Vale Livros”, que durante 
seus 10 anos de atividade publi-
cou 70 títulos e contou com obras 
premiadas. Portanto, quando os 
Redentoristas da Província de 
São Paulo, ajudados pelos cola-
boradores do marketing e do de-
partamento comercial, decidiram 
criar o novo selo editorial “Ideias 
& Letras”, estavam novamente 
buscando responder ao impera-
tivo por um diálogo mais efetivo 
com a sociedade moderna e plural 
na qual nos situamos. Com isso, 
foram estabelecidas como linhas 
prioritárias para as publicações do 
novo selo: abordagem humanísti-
ca e analítica das relações e fatos 
humanos, disseminação e desen-
volvimento de valores antropoló-
gicos, desenvolvimento do pensa-

mento crítico brasileiro, interação 
com o pensamento internacional 
e linguagem plural em diálogo 
com a grande sociedade.  
Depois do trabalho de seleção de 
títulos e da definição dos logo-
tipos da marca, o selo Ideias & 
Letras foi oficialmente lançado 
em São Paulo, em dezembro de 
2003, apresentando ao público 
15 títulos nacionais e internacio-
nais. No ano subsequente, já se 
fez presente na bienal do livro de 
São Paulo. O selo Editorial Ideias 
& Letras, a partir de 2006, foi 
fortalecido com a publicação de 
maior quantidade de títulos. Em 
6 de agosto de 2012,  três dias 
antes do início da Bienal do Li-
vro em São Paulo, foi inaugura-
da oficialmente a Editora Ideias 
& Letras na capital paulistana.
Enfim, Ideias & Letras é uma 
editora que tem o compromisso 



de oferecer a você livros de boa 
qualidade! Nosso diferencial está 
em primarmos por conteúdos hu-
manísticos. Embora respeitando 
sempre a pluralidade de tendên-
cias e abordagens, defendemos va-
lores que se pautam pela humani-
zação da cultura e pela promoção 
do pensamento crítico.  
Acreditamos que, tanto para 
você como para nós, não é de-
cisivo haver apenas um livro a 
mais no mercado. Pelo contrá-
rio, nosso constante empenho é 
para que nossos produtos sejam 
realmente portadores de ideias 
lúcidas e provocativas ao desen-
volvimento humano, intelectual 
e social. Nosso intuito é que as 
letras nos ajudem a construir 
grandes e interessantes ideias!  

Nossos objetivos: 
• Trazer à luz do debate os grandes temas da vida contemporânea, 
em uma perspectiva crítica, pluralista, imparcial e engajada.

• Favorecer o exercício do ato de pensar como uma forma de a alma 
humana poder transcender e significar melhor sua existência.

• Aproximar cada vez mais o discurso culto e acadêmico do dia a 
dia da pessoa comum, ajudando-a a recuperar sua dimensão ética e 
estética da vida.

• Fomentar a produção nacional, incentivando um pensar de que 
possa emergir toda a criatividade e a riqueza da alma brasileira.

• Tornar acessível e disponível os melhores textos estrangeiros que 
possam contribuir para a composição de um conhecimento funda-
mentado, consistente e pertinente às exigências hodiernas.
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A EDUCAÇÃO SOB A ÓTICA DE ATITUDES PEDAGÓGICAS 
O livro para pais e educadores 

Um livro sonhado, gestado, sistematizado e escrito com um 
ouvido e um olhar na família e outro ouvido e olhar nos 
centros educativos. Uma obra em forma de ponte, movida 
por um coração apaixonado e vibrante pensando nos edu-
cadores(as) e nos pais. O conteúdo e as reflexões do livro 
desafiam as pessoas que atuam nas escolas e constroem a 
vida nas famílias.

Palavras chave: Educação / 
Pedagogia / Pais / Educadores 

Canísio Mayer é educador, palestrante, assessor de cursos e 
de encontros de formação. É Bacharel em Filosofia pela Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Teologia 
pela Faculdade dos Jesuítas de Belo Horizonte e é mestre em 
Teologia pelo Centre Sèvres, Paris, França. Autor de 40 livros 
de vários gêneros – dinâmicas de grupo, mística, poesias, re-
tiros, didáticos... – e sobre variadas temáticas, tem larga ex-
periência de vida e de trabalhos com diferentes sensibilidades 
culturais em todas as regiões do Brasil como também no Mé-
xico, França, Portugal, Paraguai, Uruguai, entre outros.

ISBN
Páginas
Formato
Público 

296
16x23
Geral / Acadêmico 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/livros-29/lancamentos/a-educacao-sob-a-otica-de-atitudes-pedagogicas


ENSAIOS DE HISTÓRIA E
FILOSOFIA DA QUÍMICA

Este livro sugere que a filosofia da química pode nos ajudar a 
pensar sobre o mundo conturbado em que vivemos. Fazen-
do um amplo apelo à história e percorrendo vários séculos 
desde a alquimia da Idade Média até os mais recentes proje-
tos transumanistas, os autores mostram que devemos passar 
pela química para compreender como o mundo moderno foi 
construído e como, talvez, seja destruído.

Palavras chave: Filosofia da 
química / História da química

Luciana Zaterka é graduada em química pela Universida-
de Presbiteriana Mackenzie e em filosofia pela Universidade 
de São Paulo (USP). Mestra em química e em filosofia pela 
USP, onde concluiu seu doutorado em filosofia. Tem pós-
-doutorado em história da ciência pela Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo.
Ronei Clécio Mocellin é graduado em química pela Univer-
sidade Federal do Paraná, mestre em filosofia pela Univer-
sidade Federal de Santa Catarina, doutor em filosofia pela 
Universidade de Paris X e tem pós-doutorado em filosofia 
pela Universidade de São Paulo.

ISBN
Páginas
Formato
Coleção 
Público 

978-65-87295-31-2
328
16x23
Filosofia e História da Ciência
Geral / Acadêmico 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/ensaios-de-historia-e-filosofia-da-quimica


FEUERBACH 

A obra apresenta o pensamento de Feuerbach pelo trabalho 
de um dos maiores especialistas no tema. Além disso, o leitor 
encontrará um quadro biográfico, com os principais acon-
tecimentos da vida do filósofo, análise das obras, glossário 
com termos-chave e a história da recepção do pensamento 
de Feuerbach. 

Palavras chave: Filosofia / 
Feuerbach 

Vicenzo Costa leciona História da Filosofia na Universida-
de  de Vercelli. É  vice-presidente da Internationale Gesells-
cha der Feuerbach-Forscher. Entre as suas obras dedicadas a 
Feuerbach: Ludwig Feuerbach: Biografia intellettuale (Mor-
celliana, 2011). Do mesmo filósofo, traduziu: L’essenza del 
cristianesimo (Laterza, 1997) e Abelardo ed Eloisa (Le Lettere, 
1999). Além disso, publicou: La modernità e il ne della storia: 
Il dibattito sull’ebraismo da Kant ai giovani hegeliani (Morcel-
liana, 1999) e Christian Thomasius: Spirito e identità culturale 
alle soglie dell’illuminismo europeo (Morcelliana, 2005).

ISBN
Páginas
Formato
Coleção 
Público 

978-65-87295-41-1
176
11,5x20
Pensamento Dinâmico 
Geral 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/livros-50/lancamentos/feuerbach


FILOSOFIA INTERCULTURAL
Uma abordagem da ética em Lévinas e do estar em Kusch

A filosofia intercultural envolve uma abordagem que vai além 
do problema de estabelecer um método para o diálogo e es-
clarecer como é possível sua elaboração reflexiva. Esse tem 
sido um problema da filosofia concebida no Ocidente, a qual 
se atribuiu uma universalidade de mão única em seu discurso 
e percurso. A crítica da filosofia intercultural ao pensamento 
ocidental, sobretudo eurocêntrico, é que seu universalismo é 
impessoal e esvaziado da singularidade do outro, ignorando 
diferentes sistemas, linguagens, contextos e métodos. 

Palavras chave: Filosofia /
Filosofia intercultural /
Lévinas / Kusch 

Dulcelene Ceccato nasceu em Cascavel (PR). É bacharel e 
licenciada em Filosofia pela PUC-PR e mestre e doutora em 
Filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, 
na Itália. É pesquisadora e assessora do Instituto de Ensino e 
Assistência Social – IEAS – e da Rede Salvatoriana no Brasil. 
Além disso, é facilitadora de processos dialógicos e planeja-
mento para grupos nacionais e internacionais e coautora do 
livro Juan Carlos Scannone: Uma aproximação filosófico-teoló-
gica sobre o pensamento latino-americano (2020), em coedição 
pela Fi (Brasil) e pela Poliedro (Argentina).

ISBN
Páginas
Formato
Público 

344
16x23
Geral / Acadêmico 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/livros-29/lancamentos/filosofia-intercultural


FILOSOFIA GREGA E ROMANA

Filosofia grega e romana é uma introdução de amplo escopo 
ao estudo da filosofia do mundo antigo. Uma equipe de 
especialistas de ponta investiga os desdobramentos do pe-
ríodo e avalia uma série abrangente de grandes pensadores, 
de Pitágoras a Epicuro. Há também capítulos que tratam 
separadamente de como a filosofia no mundo antigo inte-
ragiu com a religião, com a literatura e com a ciência, e um 
capítulo final que rastreia a influência seminal da filosofia 
grega e romana até o século XVII.

Palavras chave: Filosofia /
Grécia / Roma / Pensadores 

David Sedley é Laurence Professor de Filosofia Antiga da 
Universidade de Cambridge. É autor do The Hellenistic Phi-
losophers (com A. A. Long, 1987), e de Lucretius and the 
Transformation of Greek Wisdom (1998). Trabalha com papi-
ros filosóficos gregos, é organizador do volume Oxford Stu-
dies in Ancient Philosophy; recentemente concluiu dois livros 
sobre Platão (sobre o Crátilo e sobre o Teeteto).

ISBN
Páginas
Formato
Coleção 
Público 

978-65-87295-42-8
488
16x23
Companions & Companions
Geral 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/filosofia-grega-e-romana


HANNAH ARENDT

Hannah Arendt traz o exame dos principais temas da multi-
facetada obra da filósofa Hannah Arendt, desde a teoria so-
bre o totalitarismo e sua controversa ideia de “banalidade do 
mal” até seus estudos clássicos sobre a ação política, passando 
por reflexões finais sobre o juízo e a vida do espírito. Cada 
ensaio examina os aspectos políticos, filosóficos e históricos 
que moldaram o pensamento de Arendt e que a inspiraram a 
se tornar uma das mais incontritas defensoras da vida políti-
ca na história do pensamento ocidental.

Palavras chave: Filosofia /
Política / Pensadoras 

Dana Villa leciona teoria política na Universidade da Califór-
nia em Santa Barbara. É autor de Arendt and Heidegger: the fate 
of the political (Princeton University Press, 1996), Politics, Phi-
losophy, Terror: Essays on the thought of Hannah Arendt (Prin-
ceton University Press, 1999) e Socratic Citizenship (Forth-
coming). É também coorganizador de Liberal Modernism and 
Democratic Individuality (Princeton University Press, 1996). 

ISBN
Páginas
Formato
Coleção 
Público 

978-65-87295-47-3
408
16x23
Companions & Companions
Geral 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/livros-100/lancamentos/hannah-arendt-9218


HUMANISMO INTEGRAL E EDUCAÇÃO
Crítica às Políticas Públicas Educacionais
a partir de Jacques Maritain
Este livro examina a filosofia da pessoa humana e a filosofia 
da educação do filósofo francês Jacques Maritain e discute 
como esse pensamento pode contribuir para análise e pro-
posição de políticas públicas educacionais. Analisando a ex-
tensa obra desse pensador, dos conceitos filosóficos de Pessoa 
Humana, Inteligência, Vontade, Liberdade e Educação, ela-
borou-se um conjunto de diretrizes e um modelo detalhado 
para análise e proposição de políticas públicas educacionais, 
abrangendo os níveis estrutural e pedagógico,  com os quais 
se busca obter conhecimentos mais amplos e mais precisos 
para a intervenção dessas políticas. 

Palavras chave: Filosofia / Educação 
/ Políticas Públicas / Ensino 

Paulo Moacir Godoy Pozzebon é formado em Filosofia, com 
mestrado em Filosofia Política e doutorado em Educação. É 
autor do livro Fundamentos do pensamento democrático de 
Jacques Maritain (UEL) e organizador dos livros  Pensar o hu-
mano hoje (Edusf) e Mínima metodológica (Alínea). Atua nas 
áreas de Filosofia da Educação, Filosofia Política e Metodolo-
gia Científica e tem ampla experiência em gestão universitária. 
É professor de Filosofia na PUC-Campinas. 

ISBN
Páginas
Formato
Público 

978-65-87295-44-2
320 
16x23
Geral 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/livros-100/lancamentos/humanismo-integral-e-educacao


LACAN 

Esta coletânea de ensaios, especialmente encomendada a aca-
dêmicos e psicanalistas praticantes, explora dimensões essen-
ciais da vida e da obra de Jacques Lacan, renomado teórico da 
psicanálise e autor de um trabalho influente em muitos países. 
Por meio da filosofia e da linguística, ele remodelou a psicaná-
lise em um momento em que esta passava por certo declínio 
intelectual. Ao defender um “retorno a Freud”, por meio de 
uma leitura minuciosa de suas obras originais, enfatizava a ideia 
de que o inconsciente funcionaria “como uma linguagem”. To-
dos os ensaios deste Companion focam em termos-chave dos 
conceitos muitas vezes difíceis e idiossincráticos introduzidos 
por Lacan na psicanálise. Este volume traz perspectivas novas 
e acessíveis para a obra desse formidável e influente pensador.

Palavras chave: Psicanálise /
Jacques Lacan / 

Jean-Michel Rabaté (org.) é professor de inglês e literatura 
comparada na Universidade da Pensilvânia e publicou livros 
sobre Joyce, Pound, Beckett, modernismo e teoria literária.

ISBN
Páginas
Formato
Coleção 
Público 

978-65-87295-26-8
440
16x23
Companions & Companions
Geral 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/livros-21/lancamentos/companion-lacan


O CERNE OCULTO DO PROJETO DE NIETZCHE
Logos vs. pathos no ato de filosofar

O livro propõe que no filosofar de Nietzsche há uma relação  
entre inconsciente e consciente que não se encontra restrita 
ao âmbito teórico dos conteúdos, da conceituação e da ar-
ticulação lógica, e sim enseja uma protagonização pela via 
da admissão e do controle das forças inconscientes em sua 
filosofia, mediante o fazer artístico. Pretende-se evidenciar 
como o embate inconsciente-consciente, encenado pelo filó-
sofo, faz-se um cerne oculto do projeto nietzschiano.

Palavras chave: Filosofia / 
Nietzsche

Saulo Krieger nasceu em Brusque, Santa Catarina. É gra-
duado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) e  
doutor pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp),  
tendo realizado estágio bolsa-sanduíche na Université de  
Reims Champagne-Ardenne, França. É integrante do GEN 
(Grupo de Estudos Nietzsche) e foi professor colaborador 
da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro, 
Paraná). Atua como tradutor e tem publicado artigos em 
revistas especializadas. 

ISBN
Páginas
Formato
Público 

978-65-87295-35-0
288
16x23
Geral / Universitário 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/livros-29/lancamentos/o-cerne-oculto-do-projeto-de-nietzsche


O EVANGELHO SEGUNDO NIETZSCHE

A busca pela realização da potência e da vontade de realiza-
ção deve vir com uma vontade forte o suficiente para superar 
os problemas, as dores e os empecilhos. A filosofia de Niet-
zsche permite esse alcance da grandeza e das nossas obras 
por meio da organização da casa mental e das luzes internas. 
Esse é o nosso desafio de grandeza: a integralidade do ser. A 
existência se apresenta nesta obra como a oportunidade da 
realização, de crescimento e aprendizagem, de superação dos 
desertos e montanhas que se dirigem para os céus do infinito 
amor e bondade de Deus. 

Palavras chave: Autoajuda / 
Espiritualidade / Nietzsche
Autoconhecimento 

Paulo Hayashi Jr. é autor de diversos artigos científicos e 
com premiações nacionais e internacionais, e professor e pes-
quisador da Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) da Uni-
versidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Doutor em 
Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), tem vasto interesse na área de gestão estratégi-
ca de pessoas, espiritualidade e teoria das organizações.

ISBN
Páginas
Formato
Coleção 
Público 

978-65-87295-38-1
64
14x21
Filosofia e Atualidades 
Geral 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/livros-29/lancamentos/o-evangelho-segundo-nietzsche


O FILÓSOFO EM VOCÊ
Os superpoderes da filosofia na vida cotidiana 

O filósofo em você traz a reflexão de que você não precisa se 
tornar um especialista para filosofar, e que pode, com esta 
valorosa leitura, buscar uma maneira de reconhecer, afinar e 
potencializar a sua filosofia pessoal para que isso traga bene-
fícios à sua vida. Assim, o leitor tem em mãos uma obra que 
trata exclusivamente de uma filosofia “aplicativa”, ou seja, 
uma prática que pode lhe auxiliar a viver melhor.

Palavras chave: Autoconhecimento / 
Filosofia no cotidiano / 

Simonetta Tassinari nasceu em Cattolica e cresceu entre a 
costa romanhola e a Rocca San Casciano, nos Apeninos. Vive 
há muitos anos em Campobasso, em Molise, onde ensina 
história e filosofia em um liceo scientifico. Antes de escrever 
La casa di tutte le guerre, passou por vários gêneros, de ro-
teiros para rádio a ensaios histórico-filosóficos; de romances 
históricos a romances pomposos, publicando para as editoras 
Giunti e Einaudi Scuola, entre outras. 

ISBN
Páginas
Formato
Público 

978-65-87295-32-9
272
16 x 23
Geral 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/o-filosofo-em-voce


O MOVIMENTO FENOMENOLÓGICO 

A obra apresenta os principais problemas e temas desenvol-
vidos pelos representantes da tradição fenomenológica, de 
Husserl a Scheler, de Heidegger a Edith Stein, até Ricoeur, 
Derrida e Marion. A relação entre ser e fenômeno e aquela 
entre intencionalidade e mundo; a autoconsciência e a per-
cepção de si; a alteridade; o significado e a função das emo-
ções na vida humana; a ideia de pessoa; as questões da ética, 
da responsabilidade e da liberdade; as interpretações fenome-
nológicas da história e do fenômeno “Europa”. 

Palavras chave: Filosofia / 
Fenomenologia

Vicenzo Costa ensina filosofia teórica na Universidade de Mo-
lise. Estudioso do pensamento contemporâneo, dedicou-se 
muito à tradição fenomenológica e, em particular, a Husserl e 
a Heidegger. Entre suas obras, temos La verità del mondo: Giu-
dizio e teoria del significato in Heidegger (Jaca Book, 2003), Es-
perire e parlare: Interpretazione di Heidegger (Jaca Book, 2006), 
Distanti da sé: Verso una fenomenologia della volontà (Jaca 
Book, 2011), Giuztizia, responsabilità e legge: Un percorso feno-
menologico nella filosofia contemporanea (Morcelliana, 2013) e 
Heidegger (La Scuola, 2013).  

ISBN
Páginas
Formato
Coleção 
Público 

978-65-7295-36-7
360
11,5x20
Pensamento Dinâmico 
Geral 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/o-movimento-fenomenologico


O QUE VOCÊ QUER TER QUANDO CRESCER? 
Crie respeito pelo dinheiro e aprenda a realizar seu planejamento 
financeiro pessoal entendendo como e em que investir 
A ideia deste livro é te proporcionar uma completa assessoria 
financeira em forma de leitura, contando algumas experiên-
cias vividas desde minha infância que me fizeram entender 
um pouco sobre como “domar” o dinheiro e como trabalhar 
com ele de forma inteligente para que me trouxesse não so-
mente os benefícios imediatos que ele pode proporcionar, 
mas fosse trabalhado com um propósito maior em um plane-
jamento do futuro. Quero te fazer pensar em você, nos seus 
planos de vida e nos seus objetivos para o futuro.

Palavras chave: Educação financeira / 
Investimentos / Motivação / Autoajuda

Marcelo Coelho é graduado em Administração de Empre-
sas com ênfase em Comércio Exterior pela Universidade São 
Judas Tadeu e em Portfolio Manager pela New York Univer-
sity. Possui certificações importantes no mercado financei-
ro, como CEA (Certificação ANBIMA de Especialistas em 
Investimentos), CFP® (Certified Financial Planner) e PQO 
(Programa de Qualificação Operacional).

ISBN
Páginas
Formato
Público 

978-65-87295-33-6
232
14 x 21
Geral 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/o-que-voce-quer-ter-quando-crescer


PEQUENO TRATADO SOBRE A FRAGILIDADE

Os temas examinados neste livro são: abandono, segredo, 
transparência, confiança, encontros, velhice, herança, amor 
e sonhos. Por intermédio desses temas, o autor elabora um 
pequeno tratado sobre a fragilidade, fazendo usos recorrente 
da literatura, do cinema e da filosofia, em os ares de fortaleza 
e de superação da própria fragilidade, como se possuísse uma 
espécie de fórmula magicamente atraente que permitisse 
uma rota de fuga de nossa condição humana. A leitura dessa 
obra fará com que o leitor olhe para esses assuntos com um 
olhar distinto e renovado. 

Palavras chave: Autoajuda/
Filosofia / Fragilidade / 
Autoconhecimento  

Mauro Cardoso Simões é professor da Faculdade de Ciên-
cias Aplicadas na Universidade Estadual de Campinas (UNI-
CAMP), mestre em Filosofia com pesquisa sobre o pensamento 
ético de Friedrich Nietzsche e doutor estudando o pensamen-
to de John Stuart Mill e suas contribuições no campo da ética 
e da política. Outras de suas obras são: Nietzsche, a escrita e a 
moral; John Stuart Mill e a liberdade; Os caminhos da reflexão 
metafísica: fundamentação e crítica; John S. Mill: utilitarismo e 
liberalismo e Justiça, tolerância e liberdade. 

ISBN
Páginas
Formato
Coleção 
Público 

978-65-87295-37-4
72
14x21
Filosofia e Atualidades 
Geral 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/livros-21/lancamentos/pequeno-tratado-sobre-a-fragilidade


PLATÃO

Esta introdução às obras e ao pensamento de Platão tem 
uma característica particular. O leitor encontrará aqui mui-
tas afirmações que se afastam das tradicionais e que às ve-
zes serão também “desconcertantes”. O fato é que, na base 
deste texto, há uma longa e original escavação dos diálogos 
que resultou em um trabalho de quase 1500 páginas, das 
quais, os conteúdos de maior importância estão neste livro, 
disponível para o leitor. 

Palavras chave: Filosofia / 
Platão / Filosofia Antiga 

Maurizio Migliori é professor de História da Filosofia An-
tiga na Universidade de Macerata. Membro da direção e 
vice-presidente da Sociedade Italiana de História da Filoso-
fia Antiga (SISFA) de 2009 a 2013, representante da Euro-
pa no Executive Committee da International Plato Society 
(IPS) de 2001 a 2007. Publicou livros sobre os principais 
diálogos dialéticos (Parmênides, Sofista, Político e Filebo) e 
ensaios em revistas italianas e estrangeiras.

ISBN
Páginas
Formato
Coleção 
Público 

978-65-87295-43-5
392
11,5x20
Pensamento Dinâmico 
Geral 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/livros-100/lancamentos/platao


RAZÕES DO PERDÃO

O perdão é um tema que instiga e intriga. Perdoar não é 
uma obrigação, pois não passa por uma relação lógica e ra-
cional. É um dos eventos humanos que podem superar a 
nossa racionalidade. Perdoar é da ordem do extraordinário, 
não da banalidade. É difícil, mas possível! O perdão liberta 
e, ao mesmo tempo, é um ato advindo pela liberdade. Está 
inserido nos grandes paradoxos humanos. Apesar de todos os 
males, há o perdão! Perdoar poder ser o gesto humano por 
excelência! Ainda podemos falar de perdão em um mundo 
cada vez mais dominado pelos algoritmos? Perdoar pode nos 
manter humanos.

Palavras chave: Autoajuda 
/ Psicologia / Perdão / 
Autoconhecimento  

René Dentz é nascido em Três Rios (RJ), é professor do De-
partamento de Filosofia da PUC-Minas, atua no curso de Psi-
cologia e é membro da Comissão Executiva do Observatório 
da Evangelização. É psicanalista. Suíço-Brasileiro, tem no tema 
do perdão uma interface de investigação e atuação: filosofia, 
teologia, psicanálise. Entre escrita e organização, possui sete li-
vros publicados. Atuando na clínica psicanalítica acompanhou 
diversas famílias de atingidos pelo rompimento da barragem de 
Bento Rodrigues, Mariana.
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VULNERABILIDADE 

Existir não é fácil. Entrar na vida adulta significa entender 
as dificuldades e complexidades da vida. Encarar a existência 
dentro de um grau razoável de realismo é compreender que 
existem desafios, é sentir as dores, assim como vivenciar os 
bons momentos. O humano experimenta constantemente a 
sensação de “apesar de”, existe sentido. “Apesar da dor, existe 
a satisfação”, “apesar do sofrimento, existe a alegria”, “apesar 
da morte, existe a vida”. Essas são algumas das questões que 
René Dentz aborda nesta obra tão pertinente e atual. 

Palavras chave: Autoajuda / 
Autoconhecimento / Psicanálise 

René Dentz é nascido em Três Rios (RJ), é professor do De-
partamento de Filosofia da PUC-Minas, atua no curso de Psi-
cologia e é membro da Comissão Executiva do Observatório 
da Evangelização. É psicanalista. Suíço-Brasileiro, tem no tema 
do perdão uma interface de investigação e atuação: filosofia, 
teologia, psicanálise. Entre escrita e organização, possui sete li-
vros publicados. Atuando na clínica psicanalítica acompanhou 
diversas famílias de atingidos pelo rompimento da barragem de 
Bento Rodrigues, Mariana.
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FILOSOFIA



A ÉTICA DE MAX SCHELER E A 
ESSÊNCIA DO CUIDAR DO OUTRO

O livro ressalta a atualidade e o dinamismo do pensamento de 
Max Scheler e pode contribuir para inúmeros estudos em an-
tropologia, filosofia, sociologia, psicologia, ciências da saúde, 
dentre outras áreas que se ocupam da condição e da conduta 
dos seres humanos e de como estes podem se tornar sujeitos 
do cuidar ou agentes de uma ética do cuidado. 

Palavras chave: Ética / Moral 
filosófica / Max Scheler

Alan Dionízio Carneiro é doutor em filosofia, mestre, graduado 
e licenciado em enfermagem pela Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB). Professor na Universidade Federal de Campina 
Grande. É autor de livros, capítulos e artigos científicos voltados 
para temas de ética, bioética e relações de cuidado em saúde.

Marconi José Pimentel Pequeno é doutor em filosofia pela 
Université de Strasburg II (França), mestre em Filosofia e 
graduado em Farmácia pela Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), onde leciona no departamento de Filosofia. É 
autor de livros capítulos e artigos ligados ao tema de ética, 
neuroética, metaética, emotivismo, moral, bioética e filoso-
fia dos direitos humanos.
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A FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS

Dominique Lecourt destaca-se pelas pesquisas tanto no cam-
po geral da filosofia quanto no da filosofia das ciências. Esta 
obra serve de excelente índice da leitura filosófica lecourtiana 
e de sua visão materialista crítica do campo científico, além 
de fazer uma síntese a respeito das múltiplas perspectivas a 
respeito do tema. Acompanhar a reflexão de Lecourt acerca 
dos variados e contraditórios trajetos daquilo que se chamou 
filosofia das ciências é também acompanhar a sorte da filoso-
fia e das ciências na sociabilidade capitalista atual.

Palavras chave: Ciência / 
Filosofia / História / Lecourt

Dominique Lecourt é Professor Emérito de Filosofia na  
Universidade Paris VII – Diderot. Foi fundador e diretor  
de importantes institutos acadêmicos e de pesquisa, como o 
Centre Georges Canguilhem, o Institut Diderot e o Collège 
International de Philosophie, em Paris.
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A FILOSOFIA NA COZINHA

Já pensou que cozinhar e filosofar são atividades parecidas e 
complementares? Há, sim, forte analogia entre a arte cozi-
nhar e a arte de filosofar. Porque conhecer e comer são feitos 
com a mesma massa, como nos revelam inúmeras metáforas: 
devorar um livro, digerir um conceito, mastigar um pouco 
de latim, ter sede de saber. Ao se preparar alimentos ou pen-
samentos, vale a habilidade de contrapor, separar e juntar 
elementos em um universo ordenado segundo leis, lógicas, 
rituais precisos. Este livro nos revela o que quase ninguém 
imagina: na cozinha se pensa, se prepara, se come e se masti-
ga, se faz filosofia.

Palavras chave: Alimentação / 
Filosofia / Culinária 

Francesca Rigotti ensina Comunicação Institucional na  
Università della Svizzera Italiana, em Lugano. Com a editora  
Il Mulino, publicou Il fi lo del pensiero (2002), Il pensiero  
pendolare (2006) e Gola. La passione dell’ingordigia (2008).

https://www.editoraideiaseletras.com.br/a-filosofia-na-cozinha


A MEMÓRIA, O ESQUECIMENTO E O DESEJO

Entre memória, esquecimento e desejo circula uma vincula-
ção dinâmica cujo reconhecimento esclarece o íntimo do ser 
humano. Seus processos psíquicos e espirituais, seus projetos 
e ações, seu ir e vir, lutar ou desistir estão ali sempre impli-
cados. Em um exame do legado de pensadores consagrados 
sobre o tema, particularmente Agostinho, Freud e Nietzsche, 
esta obra desvela uma extraordinária análise e reflexão sobre 
os elementos fundamentais que conjugam a surpreendente 
complexidade do humano. É uma contribuição altamente 
sugestiva para pensadores e profissionais das mais diferentes 
áreas. A linguagem ilustrada, que se soma à admirável clareza 
de expressão sobre um assunto envolvente, favorece uma lei-
tura agradável e proveitosa.

Palavras chave: Esquecimento / 
Memória / Psicanálise / 
Filosofia

Rogério Miranda de Almeida é doutor em Filosofia (Uni-
versidade de Metz) e Teologia (Universidade de Estrasbur-
go). É professor de pós-graduação em Filosofia (PUC-PR) e 
foi professor de Teologia (Universidade Gregoriana, Roma, 
1999-2007).
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A METAFÍSICA DA PESSOA 
O problema da identidade pessoal
no debate contemporâneo

O debate sobre a metafísica da pessoa não se refere tão so-
mente à questão existencial, mas também tem relevância 
para problemas éticos e filosófico-religiosos, como o aborto, 
a eutanásia e a sobrevivência do “eu” depois da morte corpo-
ral. Quando começa ou termina a existência de uma pessoa 
humana? Qual fator determina sua persistência no tempo e 
fora dele? Este livro procura apresentar as principais teorias 
contemporâneas que procuram resolver essas questões.

Palavras chave: Filosofia / 
Metafísica / Ontologia

Wellistony C. Viana possui mestrado em Filosofia pela 
Pontificia Università Gregoriana de Roma (2005) e doutorado 
em Filosofia pela Hochschule für Philosophie de Munique-
Alemanha (2010); foi Visiting Scholar na Universidade 
de Notre Dame, nos EUA (2009) e fez pós-doutorado na 
Universidade Federal do Piauí. Atua nas seguintes áreas: 
idealismo alemão, metafísica, ética e filosofia da mente.
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AUTOCENSURA E COMPROMISSO NO 
PENSAMENTO POLÍTICO DE KANT

Como historiador, Losurdo pesquisa a fundo a vida de Kant 
e mostra contradições em relação ao que o filósofo pensava 
de fato e o que escreveu sobre política, poder e especial-
mente sobre as revoluções inglesa e francesa. Se, por um 
lado, defendeu o poder autoritário, por circunstâncias pes-
soais, por outro era um democrata e defendia a “resistência” 
do povo. Considerado por muitos de seus contemporâne-
os como um democrata radical, Kant foi depois estilizado 
como um teórico da obediência à autoridade constituída e 
que, portanto, negava o direito de resistência. O livro cla-
reia as posições assumidas pelo filósofo.

Palavras chave: Immanuel Kant / 
Filosofia política 

Domenico Losurdo é professor titular de História da Filosofia 
na Universidade de Urbino, na Itália, e é reconhecido como 
um dos grandes pensadores mundiais da atualidade. Autor de 
mais de vinte livros e de mais de uma centena de outras pu-
blicações como coordenador de obras e artigos, sempre com 
grande repercussão em toda Europa e também no Brasil.

https://www.editoraideiaseletras.com.br/autocensura-e-compromisso-no-pensamento-politico-de-kant
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CHAVES DE LEITURA PARA A FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA
Uma introdução para não filósofos

O livro apresenta uma introdução a nove diferentes filósofos 
contemporâneos, oferecendo ao leitor uma introdução 
geral e sucinta sobre as obras e o pensamento de cada um 
desses pensadores.

Palavras chave: Filosofia / 
Pensadores contemporâneos

Ozanan Vicente Carrara (Org.) é graduado em Filosofia 
(UFJF) e Teologia (Melbourne College of Divinity – AUS), 
mestre (PUC-SP) e doutor em Ética e Filosofia Política 
(UERJ). Leciona Filosofia e é professor adjunto III da UFF 
de Volta Redonda/RJ, onde também desenvolve pesquisas 
em Ética Ambiental a partir de Heidegger, Jonas e Lévinas, 
como professor do mestrado em Tecnologia Ambiental.

https://www.editoraideiaseletras.com.br/chaves-de-leitura-para-a-filosofia-contemporanea
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CIÊNCIAS - QUESTÕES IMPERTINENTES 

A obra propõe interrogar algumas das grandes noções que 
a Filosofia ao longo da história tem desenvolvido. Ainda há 
uma ousadia em lançar perspectivas de soluções (sugestões) 
que competem ao leitor seguir ou não. A aposta do autor é 
alimentar reflexões e estimular o pensamento crítico sobre 
questões atuais que envolvam a sociedade, como, por exemplo, 
a racionalidade, a eficácia, o consumo. A proposta seria, dessa 
forma, proporcionar sabedoria e um encontro com os sentidos 
consistentes que iluminam os caminhos da vida.

Palavras chave: Filosofia /
Epistemologia

Hilton Japiassu é Doutor em Filosofia pela Université des 
Sciences Sociales de Grenoble (França). Professor aposenta-
do da UFRJ, responsável pelas disciplinas Epistemologia e 
História das Ciências. Autor de várias obras, sendo as últi-
mas Como nasceu a ciência moderna, O sonho transdisciplinar 
e as razões da Filosofia, Ciência e destino humano e, com D. 
Marcondes, Dicionário Básico de Filosofia

https://www.editoraideiaseletras.com.br/ciencias-questoes-impertinentes


DEUS E O ALCANCE DA RAZÃO
C. S. Lewis, David Hume e Bertrand Russel

A obra coloca em conversação C. S. Lewis, David Hume e 
Bertrand Russell, com o intuito de esclarecer questões difí-
ceis como a existência de Deus, do sofrimento, da moralida-
de, da razão, da felicidade, dos milagres e da fé. A publicação 
abre uma reflexão racional sobre esses aspectos em meio a 
enfadonhos e estridentes debates entre os “novos ateus” e re-
ligiosos do século XXI.

Palavras chave: C. S. Lewis / 
Bertrand Russell / David Hume

Erik J. Wielenberg é professor do Departamento de Filoso-
fia da DePauw University. É autor de Value and Virtue in 
a Godless Universe (2005), publicado pela Cambridge Uni-
versity Press.
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DIALÉTICA DA SECULARIZAÇÃO
Sobre razão e religião 

Jürgen Habermas e Joseph Ratzinger (Papa Bento XVI) – dois 
pensadores da atualidade que representam mundos intelec-
tuais opostos – procuram responder à pergunta pelos funda-
mentos de uma ordem social baseada na liberdade e na paz. 
Trata-se de um importante documento que debate a situação 
espiritual do nosso tempo e abre perspectivas para o futuro. 

Palavras chave: Habermas / 
Papa Bento XVI / Razão e Religião 

Jürgen Habermas nasceu em 18 de junho de 1929, em Düs-
seldorf. Ele fez seus estudos em Göttingen, Zurique e Bonn 
e doutorou-se, em 1954.

Joseph Ratzinger nasceu em 16 de abril de 1927, em Mar-
ktlam Inn (Baviera). Estudou filosofia e teologia em Munique 
e Freising, onde recebeu em 29 de junho de 1951 a ordenação 
sacerdotal. Em 2005, Joseph Ratzinger foi eleito sucessor do 
papa João Paulo II, assumindo o nome de Bento XVI.

Florian Schuller pároco acadêmico da Universidade e da Es-
cola Técnica de Augsburg, dirige desde setembro de 2000 a 
Academia Católica da Baviera, em Munique. 
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FILOSOFIA CLÍNICA E HUMANISMO

Uma excelente fonte de informação para especialistas, bem 
como para aqueles que buscam um primeiro contato com a 
Filosofia Clínica, método criado pelo psicanalista e filósofo 
Lúcio Packter, que direciona os procedimentos de diagnose 
e tratamento a partir da metodologia filosófica. A elaboração 
da obra conta com dois procedimentos distintos: o desenvol-
vimento de conferências e estudos apresentados sobre o as-
sunto, e uma entrevista com a assessoria virtual do Instituto 
Packter. Nesse sentido, o objetivo do autor é mostrar que a 
Filosofia Clínica consiste numa técnica de ajuda pessoal que 
respeita o sofrimento e o mundo singular dos indivíduos.

Palavras chave: Filosofia clínica / 
Humanismo / Lúcio Packter

José Maurício de Carvalho possui graduação em Psicologia, 
Filosofia e Pedagogia pela Universidade Federal de São João 
Del Rei; especialização em filosofia clínica (2005) e em 
prática clínica (2018), pelo Instituto Packter de Porto Alegre. 
Professor Titular de filosofia contemporânea aposentado da 
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). 
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FILOSOFIA DA CULTURA GREGA
Contribuições para o estudo do pensamento neo-helênico contemporâneo

Faz-se uma análise da obra do filósofo Evanghélos Moutso-
poulos, um dos mais importantes pensadores gregos, para 
traçar um panorama do atual cenário da filosofia grega. 
Moutsopoulos trata a cultura como processo de estruturação 
contínua e de reformulação de valores. O resultado é o livro 
Filosofia da Cultura Grega. “Uma das contribuições mais in-
teressantes de Moutsopoulos é não apenas mostrar as raízes 
comuns da formação do Ocidente, mas apontar a contribui-
ção que a retomada dessas fontes pode representar para a ci-
vilização planetária que é preciso construir”, afirma a autora.

Palavras chave: Filosofia /
Evanghélos Moutsopoulos /
Cultura grega 

Constança Marcondes Cesar possui graduação em Filosofia 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1966) 
e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica de São Paulo (1973). Atualmente, é professora titular 
da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro de 
Estudos Portugueses da Universidade Católica Portuguesa.
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FILOSOFIA, LINGUAGEM, CIÊNCIA

As obras e o ensino de Gilles-Gaston Granger marcaram di-
versas gerações de filósofos. Realizadas pela exigência de uma 
reflexão sobre as ciências, alimentada pelo estudo das obras 
científicas, suas pesquisas de “epistemologia comparativa” 
mantêm-se na junção das correntes da epistemologia histó-
rica e da análise lógica e estrutural dessas obras. Neste livro, 
que reúne textos ora inéditos, ora dispersos em publicações 
hoje de difícil acesso, o autor examina o tipo particular de 
conhecimento, que é o conhecimento filosófico em sua rela-
ção com a linguagem, a história e as ciências.

Palavras chave: Epistemologia /
Conhecimento Filosófico

Gilles-Gaston Granger é um dos principais nomes da teoria 
do conhecimento do século XX e foi um dos professores 
franceses que ajudaram a consolidar o departamento de 
filosofia da Universidade de São Paulo (USP).
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GRAMSCI E OS NOVOS EMBATES 
DA FILOSOFIA DA PRÁXIS

A tônica que percorre as páginas deste livro pode ser resumi-
da com uma das frases lapidares de Hegel: “O que agora é 
razão antes foi paixão”. Entende-se, com isso, que a razão e a 
paixão não se excluem, mas se complementam e se fecundam 
reciprocamente. É o resgate cuidadoso e contagiante dessas 
duas componentes tão necessárias para nossos dias repletos de 
desconfiança no valor da filosofia e na grandeza da política. 
Enquanto analisa o pensamento de Gramsci à luz dos estudos 
mais recentes, o autor nunca afasta os olhos dos problemas 
filosófico-políticos mais candentes de nosso tempo. Sua maior 
preocupação, de fato, é chamar a atenção sobre os atuais de-
safios que são postos à filosofia da práxis pelos complexos e 
contraditórios problemas de um mundo que se globaliza.

Palavras chave: Filosofia/ 
Gramsci / Filosofia da Práxis

Giovanni Semeraro é formado em Filosofia, com mestrado 
e doutorado em Filosofia da Educação, professor adjunto na 
Universidade Federal Fluminense. 
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IDEIAS PARA UMA FENOMENOLOGIA PURA 
E PARA UMA FILOSOFIA FENOMENOLÓGICA

Com este volume, pode-se medir o sentido e alcance de al-
gumas das querelas que agitaram aquele setor da Filosofia 
contemporânea que se proclama herdeiro de Husserl, pouco 
importando se mais ou menos infiel. Trata-se do projeto ori-
ginal de filosofia transcendental que permite ao leitor medir 
a envergadura de outros textos de Husserl, bem como enten-
der o sentido e as razões subjacentes à introdução de novos 
conceitos na fenomenologia.

Palavras chave: Filosofia /
Fenomenologia

Edmund Husserl nasceu numa família judaica numa peque-
na localidade da Morávia (região da atual República Tcheca) 
em 08 de abril de 1859. Foi um matemático e filósofo ale-
mão e um dos responsáveis pelo estabelecimento da escola 
da fenomenologia. Ele rompeu com a orientação positivista 
da ciência e da filosofia de sua época, elaborando críticas ao 
historicismo, ao psicologismo e desenvolvendo um método 
de redução fenomenológica.
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ILUSTRAÇÕES DA LÓGICA DA CIÊNCIA

Um pequeno clássico da filosofia ocidental. Esta obra traduz 
toda a originalidade das ideias de Peirce – suas inovações em 
relação ao tempo em que foi escrita, a robustez e populari-
dade de seu texto perante o exame crítico da posteridade. 
Esta série de ensaios contém as bases da doutrina filosófica 
conhecida como pragmatismo e o exame das noções de alea-
toriedade e probabilidade, donde surgem consequências no 
tocante à constituição de uma lógica indutiva; discutem-se 
questões de natureza metafísica, além de expor uma verda-
deira aula sobre dedução, indução e hipótese.

Palavras chave: Filosofia /
Peirce / Pragmatismo

Charles Sanders Peirce (1839-1914) é considerado por mui-
tos como o mais destacado pensador norte-americano. Cos-
tumava dedicar-se aos mais instigantes temas da lógica, da 
epistemologia e da filosofia em geral. No Brasil, ele é mais 
conhecido por seus trabalhos no campo da semiótica, sua 
teoria geral dos signos. 
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KANT E O FIM DA MODERNIDADE
Os sonhos de um visionário

Aborda os escritos da filosofia kantiana da década de 1760, 
com o intuito de apontar os elementos de cunho crítico pre-
sentes nesses escritos que desembocam na obra Sonhos de um 
visionário explicados por sonhos da metafísica (1766).

Palavras chave: Modernidade /
Immanuel Kant / Metafísica 

Marcio Tadeu Girotti é graduado e mestre em Filosofia 
pela Unesp (Marília-SP) e doutorando em Filosofia pela 
UFSCar (São Carlos-SP). Professor da Faculdade de Tec-
nologia, Ciências e Educação (FATECE). Organizador 
da obra Perspectivas da educação para o século XXI, e autor 
da obra Poesias esparsas. Editor dos periódicos científicos: 
Trilhas Pedagógicas; Empreendedorismo, Gestão e Negócios e 
Perspectivas em Ciências Tecnológicas. Atua na área de His-
tória da Filosofia Moderna, com ênfase em filosofia alemã, 
em especial, Immanuel Kant.
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LUZ, CÂMERA, FILOSOFIA
Mergulho na imagética do cinema

Ideias, palavras, imagens, som e movimento formam trilhas 
que levam ao cinema. Pensar sobre essas questões é tarefa da 
filosofia. Dessa forma, unindo cinema e filosofia, pensadores, 
filósofos e professores escolheram alguns filmes para comentar 
e interpretar neste livro. Escreveram textos livres de academi-
cismos e preconceitos, com olhares próprios, sinceros, autênti-
cos, estéticos − como os de diretores de cinema.

Palavras chave: Arte / Filosofia / 
Estética / Imagética / Cinema 

Marly Bulcão (Org.) fez mestrado e doutorado no IFCS/
UFRJ, onde lecionou durante vários anos, fez seu pós-dou-
torado na Université de Bourgogne, em Dijon, França. Foi 
professora do Departamento de Filosofia da UERJ, tendo 
se aposentado em 2009. Autora de vários livros no Brasil e 
na França sobre epistemologia e estética, sempre trabalhou 
sobre pensadores contemporâneos de expressão francesa que 
militam por uma filosofia aberta.
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O EXISTENCIALISMO À LUZ 
DA FILOSOFIA CRISTÃ

Preservar a corrente existencialista e destacar os principais 
expoentes dessa filosofia são apenas um dos méritos da obra 
do professor Mário Curtis Giordani, que inova ao contrapor 
o pensamento de Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, Sartre e 
Gabriel Marcel com os fundamentos cristãos. O resultado é 
a inovadora obra O existencialismo à luz da filosofia cristã. 
Cada aspecto da herança existencial desses filósofos é esmiu-
çado pelo autor, que pretende, além de exemplificar o exis-
tencialismo, retratar como uma filosofia tida como avessa ao 
Cristianismo pode ser valiosa à compreensão de Deus.

Palavras chave: Filosofia / 
Cristianismo / Teologia

Mário Curtis Giordani cursou Filosofia (1941) e Teologia 
(1943) no antigo Seminário Central de São Leopoldo, RS. 
Bacharelou-se em Letras Clássicas (1948) pela Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (atual PUC), licenciou-se em 
letras Clássicas (1949) pela Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (atual PUC).
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O QUE OS FILÓSOFOS PENSAM

Que sentido tem hoje a evolução? Temos liberdade de ar-
bítrio? Como a tecnologia está mudando nossa maneira de 
compreender a vida? Onde está Deus? Será que a arte tem al-
gum valor? A ciência é a nova filosofia? Será ético fazer guer-
ra? Como a linguagem pode ter significado? A liberdade será 
possível? Estas são algumas das questões tratadas na obra. 
Uma série de entrevistas com alguns dos mais importantes fi-
lósofos e intelectuais do mundo sobre religião, política, sexo, 
linguagem, o mal, o feminismo e a arte, dá uma visão do que 
está na cabeça dos responsáveis pelas grandes ideias da atua-
lidade. Cheias de vida, provocativas, essas entrevistas tocam 
no cerne das questões mais vitais de hoje.

Palavras chave: Filosofia / 
Questões filosóficas 

Julian Baggini (Ed.) é um filósofo, jornalista britânico e autor 
de mais de 20 livros sobre filosofia escritos para o público geral.

Jeremy Stangroon (Ed.) é doutorado pela London School of 
Economics. Fundou, em 1997, The Philosopher’s Magazine. 
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PARA LER E ESCREVER TEXTOS FILOSÓFICOS

Este é um ensaio de metodologia filosófica. Traz uma análi-
se acerca dos elementos fundamentais do método filosófico, 
que se encontram diretamente ligados ao ensino e ao apren-
dizado da filosofia. Contém valiosa contribuição teórica so-
bre o problema da comunicação (transmissão) filosófica, e 
serve de contraponto àqueles que querem ensinar e aprender 
filosofia, assim como àqueles que desejam aprender a ler e a 
escrever textos filosóficos.

Palavras chave: Filosofia /
Metodologia / Ensino 

Claudinei Luiz Chitolina é Doutor em Filosofia pela UNI-
CAMP (IFCH) e professor de Filosofia da UNESPAR – Pa-
ranavaí e da PUCPR – Maringá. É autor de A criança e a edu-
cação filosófica (2003); Razão e método em Descartes: a unidade 
da ciência (2013); Mentes e máquinas: o retorno de Descartes? 
(2014). Desenvolve atividades de ensino e pesquisa em Filoso-
fia, com ênfase em filosofia moderna, filosofia da mente e da 
linguagem, epistemologia, filosofia política, filosofia da tecno-
logia, ética antiga e moderna e em ensino de filosofia.
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SARTRE E SEUS CONTEMPORÂNEOS
Ética, racionalidade e imaginário

A vida e a obra do francês Jean-Paul Sartre (1905-1980) são 
o ponto de partida desse livro, que abrange a contribuição 
de outros filósofos do século XX para a elaboração do pensa-
mento existencialista, construído a partir da escola fenome-
nológica. Organizado pelas professoras Constança Marcon-
des Cesar e Marly Bulcão, traz a análise de doze acadêmicos, 
sob a perspectiva existencialista, de temas como liberdade, 
humanismo e vida.

Palavras chave: Sartre / 
Existencialismo / Ética 

Constança Marcondes Cesar (org.) possui graduação em Fi-
losofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(1966) e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universida-
de Católica de Campinas. 

Marly Bulcão (org.) possui graduação em Filosofia pela Fa-
culdade Nacional de Filosofia Universidade do Brasil (1963), 
mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (1979) e doutorado em Filosofia pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (1990).
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UMA VIAGEM PELA FILOSOFIA
Em 101 casos anedóticos

O autor apresenta os principais pensadores, textos e perío-
dos históricos da filosofia ocidental. Os casos anedóticos de 
Rescher tocam uma ampla variedade de temas – da lógica 
à epistemologia, da ética à metafísica – e oferecem muitas 
reflexões sobre a amplitude e a profundidade da investiga-
ção filosófica. Este livro ilustra as várias maneiras como os 
filósofos ao longo da história enxergaram as questões de seu 
campo, e como as anedotas podem servir para informar e 
encorajar o pensamento filosófico subsequente.

Palavras chave: Filosofia /
Anedotas / Filósofos

Nicholas Rescher é professor distinto de filosofia da Univer-
sidade de Pittsburgh e chefe do Centro de Filosofia da Ciên-
cia. É membro da Academia Americana de Artes e Ciências, 
da Sociedade Leibniz da América do Norte, da Associação 
Filosófica Católica Americana e da Sociedade Metafísica da 
América. Rescher é autor e editor de mais de cem livros, in-
cluindo On Leibniz [Sobre Leibniz].
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XAVIER ZUBIRI
Interfaces 

O interesse pela relevância da obra de Xavier Zubiri parte do 
reconhecimento da exatidão epistêmica e da dimensão ino-
vadora e revolucionária de sua filosofia. Este livro recolhe o 
trabalho de diversos autores, espanhóis e brasileiros, que vêm 
se dedicando ao estudo sistemático do pensamento de Xavier 
Zubiri nas mais diversas áreas do saber. Que seja mais uma 
oportunidade para as leitoras e os leitores lusófonos conhece-
rem esse grande pensador espanhol do século XX.

Palavras chave: Filosofia /
Xavier Zubiri

Marcos Vieira das Neves (org.) é mestre em Teologia Cristã 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e sacerdo-
te da Diocese de Limeira/SP e membro do grupo de pesquisa 
Teologia Litúrgica da PUC-SP

Matheus S. Bernardes (org.) é professor na PUC-Campinas e 
doutorando na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE).

Valeriano dos Santos Costa (org.) é professor titular da Facul-
dade de Teologia Nossa Senhora da Assunção da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 
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Tradução exclusiva de uma série de obras publicadas na Inglaterra pela Uni-
versidade de Cambridge, essa coleção objetiva dissipar a intimidação que os 

leitores tendem a ter quando se confrontam com a dificuldade e o desafio de enca-
rar a leitura dos textos dos maiores filósofos e pensadores de todos os tempos. Os 
volumes desta série contêm textos redigidos por um grupo internacional de acadê-
micos, juntamente com uma importante bibliografia que servirá de referência para 
estudantes e para não especialistas.

COMPANIONS & COMPANIONS



AGOSTINHO 

Tratando da vida e obra de Santo Agostinho, este volume 
proporcionará aos estudantes e estudiosos um rico e abran-
gente conhecimento sobre um filósofo cuja obra continua a 
inspirar discussão e debate.

Palavras chave: Filosofia /
Santo Agostinho / Teologia Medieval 

David Vincent Meconi (Org.) é professor assistente no De-
partamento de Estudos Teológicos na Saint Louis University. 
Seus livros mais recentes incluem The confessions: Saint Agus-
tine of Hippo (2012) e The one Christ: St. Augustine’s theology 
of deification (2013).

Eleonore Stump (Org.) é professora de Filosofia Robert J. 
Henle na Saint Louis University, onde leciona desde 1992. 
Entre seus livros estão Aquinas (2003), seu estudo principal, 
e seu extenso tratamento do problema do mal, Wandering in 
darkness: narrative and the problem of suffering (2010).
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ARISTÓTELES  

Muito mais do que um novo olhar sobre a obra aristotélica, 
este livro faz uma exposição filosófica sobre Aristóteles, um 
dos mais conceituados filósofos do Ocidente. O livro é leitu-
ra fundamental para todos aqueles que desejam conhecer e 
entender melhor a herança filosófica de Aristóteles.

Palavras chave: Filosofia /
Aristóteles

Jonathan Barnes (Org.) é professor de Filosofia Antiga na 
Universidade de Genebra. Ele foi educado em Oxford, onde 
lecionou por vinte e cinco anos. Suas nemorosas publicações 
incluem Aistolle (1982) e a edição revisada da “Tradução Ox-
ford” das obras de Aristóteles (1984). ISBN
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CIÊNCIA E RELIGIÃO

Este volume analisa o impacto da religião na origem e no de-
senvolvimento da ciência. Oferece discussões aprofundadas 
sobre assuntos contemporâneos, na perspectiva da Cosmo-
logia, Biologia evolucionista, Psicologia e Bioética. Com o 
embasamento de historiadores, filósofos, cientistas e teólo-
gos, esta obra esclarece temas dicotômicos como ateísmo e 
ciência, a natureza do conhecimento científico e religioso, a 
ação divina e a natureza humana.

Palavras chave: Filosofia /
Ciência / Religião 

Peter Harrison (Org.) é professor de Ciência e Religião da An-
dreas Idreos e diretor do Ian Ramsey Centre, na Universidade 
de Oxford. É autor dos livros: The Bible, Protestantism and the 
Rise of Natural Science (Cambridge, 1998) e The Fall of Man 
and the Foundation of Science (Cambridge, 2007).
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DESCARTES

O legado de René Descartes, que mudou o rumo do pensa-
mento ocidental ao entrar para a história como “pai da filo-
sofia moderna”, é esmiuçado nesta obra. O livro apresenta 
uma revisão atualizada da filosofia cartesiana, ressaltando no-
vas interpretações à luz do século XXI.

Palavras chave: Filosofia /
René Descartes

John Cottingham (Org.) é professor de Filosofia e chefe do 
Departamento de Filosofia da Universidade de Reading. É au-
tor de Rationalism (1984), Descartes (1986) e The Rationalists 
(série Oxford History of Western Philosophy, 1986), editor de 
Descartes Conversation with Burman (1976), e cotradutor de 
The Philosophical Writings of Descartes (1985-1991). 
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DUNS SCOTUS 

John Duns Scotus (1265/1266-1308) foi, com Tomás de 
Aquino e Guilherme de Ockham, uma das três principais 
figuras na Filosofia e na Teologia medievais; sua influência 
sobre o pensamento moderno (se pode dizer) foi maior até 
do que a de Aquino. Os ensaios deste livro revisam sistemati-
camente todo o espectro do pensamento de Scotus. Toma-se 
o cuidado de explicar os pormenores técnicos de sua escrita 
em termos lúcidos e demonstra-se a relevância da sua obra 
para o debate filosófico contemporâneo. Os leitores verão 
que este é o guia mais conveniente e acessível a Scotus dispo-
nível atualmente.

Palavras chave: Filosofia /
Duns Scotus / Teologia Medieval 

Thomas Williams (Org.) é professor associado de Filosofia na 
Universidade de Iowa. Tradutor de Agostinho, On the Free 
Choice of the Will, Monologion, Proslogion e Três Diálogos Fi-
losóficos: Sobre a Verdade, sobre o Livre-Arbítrio e sobre a Que-
da do Diabo, de Anselmo.
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FILOSOFIA DO RENASCIMENTO 

Este volume enfatiza o dinamismo e o pluralismo da filosofia 
do Renascimento, sua busca por novas perspectivas filosóficas, 
bem como sua transformação e radicalização de tradições esco-
lásticas herdadas da Idade Média. O volume se divide, de ma-
neira geral, em duas partes. A primeira parte se concentra nas 
várias revitalizações da filosofia antiga, bem como nas transfor-
mações do aristotelismo e das tradições filosóficas árabes herda-
das da Idade Média. A segunda parte do livro olha para adiante 
rumo à filosofia moderna e concentra-se nas contribuições ori-
ginais do período em filosofia da linguagem, metafísica, cos-
mologia, psicologia, ética e política. Além dos capítulos que li-
dam diretamente com a obra de filósofos do Renascimento, há 
quatro capítulos dedicados ao contexto histórico e às condições 
de investigação encontradas pela filosofia do Renascimento.

Palavras chave: Filosofia /
Renascimento / 

James Hankins (Org.) é professor de História na Universi-
dade de Harvard e editor de Renaissance Civic Humanism: 
Reappraisals and Reflections [Humanismo cívico renascentista: 
Reavaliações e reflexões] (2000, 2004).
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FILOSOFIA MEDIEVAL

A Filosofia Medieval constitui um dos períodos mais insti-
gantes da história da Filosofia. De Agostinho a Tomás de 
Aquino, inclui tanto pensadores do Ocidente Latino quanto 
pensadores islâmicos e judeus, como Avicena e Maimônides. 
Os problemas filosóficos e o vigor do pensamento que esse 
longo período medieval abriga são valiosos. Este volume pos-
sibilita ao leitor adentrar as discussões medievais, podendo 
avaliar por si próprio os motivos que instigaram essas discus-
sões, bem como a ousadia, a sutileza e o rigor analítico com 
que foram conduzidas. A obra é enriquecida com tabelas cro-
nológicas, biografias dos maiores pensadores e um guia para 
a transmissão e a tradução de textos medievais.

Palavras chave: Filosofia /
Medievo

A. S. McGrade (Org.) é Professor Emérito de Filosofia da 
Universidade de Connecticut e autor de O pensamento políti-
co de Guilherme de Ockham. Editou, em conjunto com John 
Kilcullen e Matthew Kempshall, o volume II do Cambridge 
Translations of Medieval Philosophical Texts (sobre ética e 
filosofia política).
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FOUCAULT 

Os ensaios neste volume fornecem uma visão geral, sistemá-
tica e abrangente dos principais temas e textos de Foucault, 
desde seu trabalho inicial sobre a loucura até sua história da 
sexualidade. Também é dedicada atenção especial a pensado-
res e movimentos, de Kant até a teoria feminista atual, que 
são particularmente importantes para compreender a obra 
de Foucault e seu impacto. 

Palavras chave: Filosofia /
Foucault

Gary Gutting (Org.) é detentor da Cátedra Notre Dame de 
Filosofia na Universidade de Notre Dame. Ele é o autor de 
Foucault: a very short introduction [Foucault: uma brevíssima 
introdução] e French philosophy in the twentieth century [Filo-
sofia francesa no século XX], e é o fundador e editor das Notre 
Dame Philosophical Reviews.
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FREUD 

Apesar das compreensões distorcidas das concepções de Freud, 
e apesar das ondas periódicas de ataques cerrados, a avaliação 
de Auden continua essencialmente correta. A influência de 
Freud continua a ser enorme e disseminada. Ele nos conferiu 
um modo novo e poderoso de pensar e investigar o pensa-
mento, a ação e a interação humana. Deu sentido a gamas de 
experiência em geral negligenciadas ou incompreendidas. E se 
se pode querer rejeitar ou argumentar contra algumas das in-
terpretações e teorias particulares de Freud, seus escritos e suas 
profundas compreensões são por demais influentes para serem 
rejeitados de modo puro e simples. Os ensaios aqui reunidos 
focalizam algumas das obras-primas de Freud e alguns de seus 
conceitos centrais, procurando trazer à luz a estrutura de seus 
argumentos e contribuições à nossa autocompreensão.

Palavras chave: Freud /
Psicanálise

Jerome Neu (org.) é professor de filosofia na Universidade da 
Califórnia, em Santa Cruz. Por dois anos foi Guest Student 
[Estudante Convidado] no Boston Psychoanalytic Institute, 
e é autor de Emotion, Thought and Therapy.
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HEGEL 

Traz o pensamento do filósofo alemão Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel. Fornece uma visão abrangente e atual 
da produção de Hegel, levando em consideração todos 
os aspectos nela abordados: epistemologia, lógica, ética, 
filosofia, política, estética, filosofia da história e filosofia 
da religião. Uma obra relevante para o debate filosófico 
contemporâneo. Estudantes avançados e especialistas ve-
rão que este é o guia mais conveniente e acessível a Hegel 
disponível atualmente.

Palavras chave: Filosofia /
Hegel / Idealismo alemão 

Frederick C. Beiser (Org.) é um dos principais estudiosos 
do idealismo alemão, é professor de Filosofia na Univer-
sidade de Syracuse. Antes de ingressar na Syracuse, era 
membro do corpo docente da Universidade de Indiana, em 
Bloomington. Seu primeiro livro, The fate of reason: german 
philosophy from Kant to Fichte (Harvard, 1987), teve forte 
influência no idealismo alemão.
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HOBBES 

Este volume traz a multidisciplinaridade do pensamento de 
Thomas Hobbes, um dos nomes mais importantes estuda-
dos pela filosofia dos dias de hoje. A obra apresenta Hobbes 
não apenas como um teórico da moral e da política, mas 
como um pensador que transitava pelas mais diversas áreas, 
da metafísica à epistemologia, passando pela história, Direi-
to, religião e até mesmo por variantes das ciências exatas. Os 
novos leitores e os não especialistas descobrirão neste o mais 
conveniente e acessível guia sobre Hobbes.

Palavras chave: Filosofia /
Thomas Hobbes

Tom Sorell (Org.) é um filósofo canadense baseado no Rei-
no Unido que leciona na da Universidade de Essex, na Grã-
-Bretanha. Seus interesses vão desde a teoria do conheci-
mento e a filosofia da ciência até a filosofia moderna, ética 
e filosofia política. 
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KANT

A vasta obra do filósofo alemão Immanuel Kant carecia de 
um estudo definitivo em língua portuguesa. Esta lacuna 
vem a ser preenchida com esta obra. Em Kant, o leitor tem 
diante de si um minucioso e completo estudo sobre o autor 
da Crítica da razão pura, que revolucionou o pensamento 
ocidental.

Palavras chave: Filosofia /
Immanuel Kant 

Paul Guyer (Org.) é professor de filosofia na Universidade da 
Pensilvânia. É autor de Kant and the Claims of Taste (Harvard 
University Press, 1979) e Kant and the Claims of Knowledge 
(Cambridge University Press, 1987); também editou Essays 
in Kant’s Aesthetics (University of Chicago Press, 1982) com 
Ted Cohen. É coeditor geral da edição Cambridge das obras 
de Immanuel Kant.
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LOCKE

Esta obra retrata o pensamento do filósofo inglês John Loc-
ke, um dos principais representantes do liberalismo britâ-
nico, cuja obra tem inspirado toda a atividade acadêmica 
dos últimos trinta anos. O livro traz oito capítulos dedica-
dos à obra do pensador, além de informações sobre a vida 
e a influência do pensamento de Locke sobre pensadores 
subsequentes. Novos leitores e não especialistas considera-
rão esta a mais conveniente e acessível obra sobre Locke nos 
dias de hoje. 

Palavras chave: Filosofia /
John Locke

Vere Chappell (Org.) é professor de Filosofia na Universidade 
de Massachusetts. Coautor, com Willis Doney, de Twenty-
-Five Years of Descartes Scholarship (1987), e editor dos 12 
volumes de Essays on Early Modern Philosophers (1992). Edi-
tou o volume Hume da Modern Library e também o volume 
Hume da Anchor Collections of Critical Essays.
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NIETZSCHE

A importância de Friedrich Nietzsche para a cultura do sé-
culo XX deixou de ser tema de disputas. Ele foi simples-
mente um dos mais influentes pensadores modernos. Suas 
tentativas de desmascarar os motivos primordiais que subja-
zem à filosofia, à moral e às religiões ocidentais tradicionais 
afetaram gerações de filósofos, teólogos, psicólogos, poetas, 
romancistas e dramaturgos subsequentes. Nietzsche pensou 
as consequências do triunfo do secularismo do Iluminismo, 
e ao fazê-lo estabeleceu os fundamentos para a agenda filosó-
fica do século XX, a era “pós-nietzscheana”.

Palavras chave: Filosofia / 
Friedrich Nietzsche

Bernd Magnus (Org.) é professor de filosofia e humanidades 
na Universidade da Califórnia, em Riverside. Foi o diretor 
executivo fundador da North American Nietzsche Society. 

Kathleen Higgins (Org.) é professora de filosofia na Univer-
sidade do Texas, em Austin. É autora de Nietzsche’s “Zara-
thustra”, The Music of Our Lives, entre outros livros e artigos.
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PLATÃO

Este é mais um volume da série Companions sobre um dos 
maiores filósofos que já existiu. Platão está à frente de nos-
sa filosofia tradicional, e é o primeiro pensador ocidental a 
produzir uma escrita que chega a tocar uma ampla gama de 
temas que ainda são discutidos por filósofos atualmente.

Palavras chave: Filosofia /
Platão 

Richard Kraut (Org.) é professor de Filosofia na Universida-
de de Illinois em Chicago. É autor de Socrates and the State 
(Princeton University Press, 1984) e de Aristotle on the Hu-
man Good (Princeton University Press, 1989). 
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PLOTINO 

Este volume reúne ensaios escritos por especialistas sobre 
Plotino. Geralmente, Plotino é considerado o fundador do 
chamado neoplatonismo. Viveu entre os anos 203-206 e 
269-270 e é um dos mais influentes filósofos da Antigui-
dade, depois de Platão e Aristóteles. Dedicou-se ao estudo 
da filosofia persa e indiana. Plotino e os neoplatônicos exer-
ceram forte influência sobre o pensamento cristão, islâmi-
co e judaico de grandes filósofos e pensadores no decorrer 
das épocas, como Agostinho, Tomás de Aquino, São João da 
Cruz, Spinoza e vários outros.

Palavras chave: Filosofia /
Plotino / Neoplatonismo

Lloyd P. Gerson (Org.) é professor de Filosofia na Univer-
sidade de Toronto. É autor do volume Plotinus da coleção 
Arguments of the Philosophers; God and Greek Philosophy: 
studies in the early history of Natural Theology. 
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PRIMÓRDIOS DA FILOSOFIA GREGA

A filosofia grega tem fundamental importância no pensa-
mento ocidental. Tendo isso em vista, este livro desvenda 
a riqueza de pensadores individuais e de grupos, como os 
sofistas, que integram essa fase do pensamento ocidental. 
Sem requerer conhecimento prévio da língua grega, propicia 
ao leitor o contato com textos primários traduzidos para o 
português. Questões relacionadas com a teologia racional, 
epistemologia, psicologia, retórica, relativismo, justiça, poé-
tica e a noção de causalidade permitem reconhecer o quanto 
os primórdios da filosofia grega são instigantes ainda hoje. 
Trata-se de um compêndio digno de ser recurso e referência 
constante em toda biblioteca. 

Palavras chave: Filosofia grega

A. A. Long (Org.) é professor de Estudos Clássicos e Irving 
Stone de Literatura na Universidade da Califórnia, em Ber-
keley. É o autor de Language and Thought in Sophocles (1968), 
Hellenistic Philosophy (1974, 1986), The Hellenistic Philoso-
phers (com David Sedley, 1987) e de Stoic Studies (1996). 
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SÓCRATES

Um guia abrangente sobre Sócrates, o mais famoso filóso-
fo grego. Sócrates não escreveu nada, e nossa evidência pro-
vém dos escritos de seus amigos (acima de tudo Platão), de 
seus inimigos e de escritores posteriores. Sócrates é, portan-
to, uma figura literária, bem como um personagem históri-
co. Os capítulos deste volume foram escritos por filólogos 
e historiadores da Alemanha, Canadá, Grã-Bretanha e dos 
Estados Unidos, e representam uma variedade de tradições 
interpretativas e filosóficas. 

Palavras chave: Filosofia / 
Sócrates 

Donald R. Morrison (Org.) é professor de Filosofia e Estudos 
Clássicos na Universidade Rice. Ele também foi um Rocke-
feller Fellow no Centro Universitário de Valores Humanos 
da Universidade de Princeton, Junior Fellow no Centro de 
Estudos Helenísticos e professor visitante na Universidade 
Paris I – Sorbonne. Suas publicações apareceram em coleções 
editadas e periódicos acadêmicos. 

ISBN
Páginas
Formato
Coleção 
Público 

978-85-5580-007-8
576
16x23
Companions & Companions
Geral 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/socrates


SPINOZA

Uma obra de referência para estudantes e não especialistas 
que buscam aprofundar seu conhecimento sobre Benedictus 
(Baruch) de Spinoza, um filósofo bastante influente na con-
temporaneidade, mas também um dos mais difíceis e mais 
mal-compreendidos de seu tempo. Os ensaios contidos nesta 
obra indicam o guia mais acessível e abrangente sobre Spi-
noza. Tratam de sua metafísica, epistemologia, filosofia da 
ciência, psicologia, ética, teoria política e interpretação das 
Escrituras, assim como de sua vida e influência sobre pensa-
dores posteriores. Este volume abrange ensaios escritos por 
autores renomados do meio acadêmico.

Palavras chave: Filosofia /
Spinoza

Don Garrett (Org.) é professor de Filosofia na Universidade 
de Utah. É autor de vários artigos sobre Spinoza e a filosofia 
moderna inicial. Também é autor de Cognition and Commit-
ment in Hume’s Philosophy (1996) e coeditor do periódico 
Hume Studies. 
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TEORIA CRÍTICA

A Teoria Crítica é ponto alto e contundente do pensamento 
filosófico na atualidade. Construída por grandes pensadores, 
como Horkheimer, Pollock, Neumann, Marcuse, Adorno, 
Benjamin, Habermas e Foucault, entre outros, persiste com 
relevância no presente e se projeta para o futuro. Este volume 
desdobra os temas mais significativos da Teoria Crítica, de sua 
concepção no século XX até os dias de hoje. Expõe suas bases 
conceituais, suas injunções históricas, suas áreas de incidência 
e a trajetória da reflexão de seus elaboradores. Tembém analisa 
o legado intelectual constituído pela Teoria Crítica e traz inter-
rogações sobre a “patologia social da razão”.

Palavras chave: Filosofia /
Teoria Crítica

Fred Rush (Org.) é filósofo e fez pós-graduação em Filosofia 
na Universidade de Munique e na Universidade de Colum-
bia. Leciona em Notre Dame desde 2001, com passagens 
por Cambridge e Munique.
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TOMÁS DE AQUINO 

Ensaios de especialistas dão a ideia da importância do sem-
pre vivo pensamento de Tomás de Aquino. Religioso italiano 
do século XIII, Tomás de Aquino, um dos principais repre-
sentantes da escolástica, afirmava que a mente do homem é 
uma tábula rasa, ou seja, não possui conhecimento prévio de 
nada e toda possibilidade do conhecimento vem através dos 
sentidos e das experiências pessoais. É o filósofo por exce-
lência da Igreja romana pela atribuição de transcendência ao 
homem, abrindo a possibilidade filosófica da existência dos 
santos da Igreja de Roma.

Palavras chave: Filosofia / 
Tomás de Aquino / Escolástica

Norman Kretzmann (Org.) (1928-1998) foi professor Susan 
Linn Sage de filosofia na Universidade Cornell, nos Estados 
Unidos. Escreveu extensamente sobre filosofia medieval e fi-
losofia da religião.

Eleonore Stump (Org.) é professora Robert J. Henle de filo-
sofia na Universidade de Saint Louis, nos Estados Unidos. É 
autora de vários livros e artigos sobre filosofia da religião e  
filosofia medieval. 
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WILLIAM JAMES

Este livro traz estudos sobre as interações de James com ou-
tros filósofos de seu tempo que também são examinadas, 
assim como seu relacionamento com seu irmão Henry. Ao 
situar James em seu cenário intelectual, este volume é útil 
não apenas para filósofos, mas também para professores e 
estudantes de Religião, Psicologia e História. A obra inclui 
assuntos técnico-filosóficos, especulação religiosa, filosofia 
moral e controvérsias políticas.

Palavras chave: Filosofia / 
William James

Ruth Anna Putnam (Org.) é professora de Filosofia no 
Wellesley College. É autora de artigos sobre William James, 
John Dewey e teoria ética.ISBN
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PENSAMENTO DINÂMICO

A   proposta da série é oferecer livros pequenos que apresen-
tem sucintamente o pensamento de filósofos ou de corren-

tes importantes da filosofia antiga, moderna e contemporânea. 
Destina-se aos professores, estudantes e interessados em ter uma 
breve noção da vida e obras de pensadores e correntes filosóficas.



ABELARDO 

Pedro Abelardo (1079-1142), filósofo escolástico e teólogo 
francês, foi uma figura central na história do pensamento 
ocidental. O livro traça o cenário biográfico, a análise do 
desenvolvimento completo de sua obra, os conceitos-chaves 
e a história desse pensador ao longo dos séculos. Abelardo é 
considerado um dos maiores e mais ousados pensadores do 
século XII. Ficou conhecido por sua vida pessoal, e na filo-
sofia ocupa posição importante por ter formulado o “concei-
tualismo”, posição que não pertence propriamente nem ao 
“idealismo”, nem ao “materialismo”.

Palavras chave: Filosofia / 
Abelardo / Conceitualismo

Marco Rossini é pesquisador na cátedra de História da Filo-
sofia Medieval da Universidade degli studi, em Milão, e faz 
parte da direção da revista Doctor virtualis. Autor de diversos 
estudos relativos à teologia do século XII, ao pensamento 
filosófico de Dante e à tradição escotista do século XIV, foi 
curador e tradutor de algumas obras da filosofia medieval: 
Teologia del sommo bene, de Abelardo (Rusconi, 1996) e Sulle 
trace di Dio, de Alain de Lille (Morcelliana, 2001). 
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ADORNO 

Esta é mais uma importante obra que compõem a coleção 
Pensamento Dinâmico. Theodor W. Adorno é um dos no-
mes mais considerados da filosofia, sua influência sobre a 
história do pensamento é incontestavelmente ligada à sua 
filosofia, enquanto as suas composições musicais se mantêm 
objeto de considerações de especialistas. As diversas almas da 
personalidade intelectual de Adorno permanecerão ativas e 
presentes por todo o arco de sua produção ensaística e mo-
nográfica caracterizada, como ressalta Rolf Wiggershaus, por 
uma continuidade substancial.

Palavras chave: Filosofia / 
Theodor Adorno

Mauro Bozzetti leciona Filosofia Teórica na Universidade de 
Urbino “Carlo Bo”. Faz parte do comitê de redação de Her-
meneutica e do comitê científico do Centro de Morfologia 
Francesco Moiso. Entre as suas obras mais recentes: Conflitto 
estetico: Hölderlin, Hegel e il problema del linguaggio (il Me-
langolo, 2004); Alchimie del possibile: Saggi di ermeneutica 
dell’idealismo (QuattroVenti, 2006); Pensare con stile: La nar-
ratività della filosofia (La Scuola, 2011); Introduzione a Höl-
derlin (Laterza, 2014).
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ARISTÓTELES

Neste volume, o leitor terá a oportunidade de conhecer o 
pensamento de Aristóteles, um dos maiores nomes da Filo-
sofia na Antiguidade. A visão aristotélica é apresentada de 
modo sintetizado, por meio da análise das obras de Aristóte-
les, dos conceitos-chave de sua filosofia e seus desdobramen-
tos na sociedade atual.

Palavras chave: Filosofia /
Aristóteles 

Enrico Berti um dos mais famosos filósofos italianos, é pro-
fessor emérito da Universidade de Pádua, sócio nacional 
da Accademia dei Lincei, membro da Pontifícia Academia 
das Ciências e Presidente do Institut International de Phi-
losophie. Entre suas obras: Studi Aristotelici (Morcelliana, 
2012), Nuovi Studi Aristotelici (Morcelliana, 2005-2010, 4 
vol.); Sumphilosophein. La Vita nella Accademia di Platone 
(Laterza, 2012); Aristotele nel Novecento (Laterza, 2008); In-
troduzione allá Metafisica (Utet, 2007), Invito alla Filosofia 
(Editora La Scuola, 2011).
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EDITH STEIN
A construção do ser pessoa humana

Edith Theresa Hedwing Stein (1891-1942) foi uma filósofa e 
teóloga alemã. De origem judia, converteu-se posteriormen-
te ao catolicismo, tornando-se carmelita descalça. Morreu 
aos 51 anos, no campo de concentração de Auschwitz-Birke-
nau. Em 11 de outubro de 1998, foi canonizada pelo Papa 
João Paulo II como Santa Teresa Benedita da Cruz. Atual-
mente há um interesse crescente entre filósofos e acadêmicos 
por seu pensamento sobre ontologia, ética, antropologia e 
formação humana. O livro reconstrói o pensamento sobre 
o ser humano e a filosofia cristã de Edith Stein, e é uma im-
portante contribuição para a literatura filosófica e teológica 
contemporânea.

Palavras chave: Filosofia /
Edith Stein / Cristianismo

Luiz Santana é bacharel em Teologia pelo Centro Univer-
sitário Claretiano, graduado em Filosofia e mestre em Edu-
cação pela Universidade Católica de Santos. Desenvolve seu 
trabalho como professor estadual de São Paulo.
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ESTOICISMO

Estoicismo é um movimento filosófico que surgiu na Grécia 
Antiga e que preza pela fidelidade ao conhecimento, despre-
zando todos os tipos de sentimentos externos, como a pai-
xão, a luxúria e demais emoções. Este pensamento foi criado 
por Zenão de Cítio (335-264 a.C.) e defendia que todo o 
universo seria governado por uma lei natural divina e racio-
nal. Para o ser humano alcançar a verdadeira felicidade, deve 
depender apenas de suas virtudes, abdicando totalmente do 
vício, que é considerado um mal absoluto. O Estoicismo 
exerceu grande influência na ética cristã.

Palavras chave: Filosofia / 
Estoicismo

Roberto Radice é professor de História da Filosofia antiga 
na Universidade Católica de Milão. E também diretor de 
diversas coleções, inclusive de uma coleção de léxicos ele-
trônicos de filosofia antiga. Os seus interesses científicos vão 
do Helenismo ao Neoplatonismo, passando por Aristóteles e 
o Judaísmo alexandrino. Sobre esses temas publicou muitas 
monografias, traduções, léxicos e artigos.
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FICHTE

O livro apresenta sucintamente o pensamento e a biografia 
do filósofo alemão Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), o 
mais audacioso dos pós-kantianos, que construiu uma filoso-
fia original. Fichte conciliou os dualismos kantianos em um 
princípio denominado Eu, exposto em sua principal obra, 
Doutrina da Ciência. Foi seguidor de Kant, que deixou, para 
seus sucessores, um problema: como conciliar os dualismos 
entre razão teórica (conhecimento) e razão prática (moral), 
entendimento e sensibilidade, sujeito e objeto?

Palavras chave: Filosofia /
Fichte

Marco Ivaldo é professor de Filosofia moral e de Ética e re-
ligião na Universidade degli Studi “Federico II” de Nápo-
les, Departamento de Estudos Humanistas. Co-editor dos 
“Fichte-Studien” (Amsterdã-Nova York), foi bolsista da Ale-
xander von Humboldt-Stiftung na Fichte-Kommission da 
Academia Bávara de Ciências (Munique), entre 1989-1991 
e também posteriormente.

ISBN
Páginas
Formato
Coleção 
Público 

978-85-5580-014-6
232
11,5x20
Pensamento Dinâmico 
Geral 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/fichte


HANNAH ARENDT
Política e totalitarismo

O eixo temático proposto nesta obra é a análise do pensa-
mento de Hannah Arendt no que se refere à ação política, 
em conexão com duas questões que estão presentes no hori-
zonte teórico da autora e ao mesmo tempo assombraram-no, 
a saber: o advento do totalitarismo e a ascensão das massas 
no mundo moderno.

Palavras chave: Filosofia / 
Hannah Arendt / Política 

Ricardo Luiz de Souza é mestre em Sociologia pela UFMG, 
doutor em História pela UFMG e tem pós-doutorado em 
História pela UNESP. Além disso, é professor da FAMINAS 
e autor de inúmeros livros, entre eles Os sentidos do tempo: o 
tempo histórico, filosófico, cotidiano (Ideias & Letras, 2016).
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HEIDEGGER

O livro traça de forma sintetizada uma biografia de Martin 
Heidegger, faz uma análise das obras e apresenta a história 
de sua recensão, entre outros aspectos. É uma introdução ao 
pensamento do filósofo.

Palavras chave: Filosofia /
Heidegger

Vincenzo Costa ensina Filosofia Teórica na Universidade de 
Molise. Estudioso do pensamento contemporâneo, há mui-
to tempo se dedica à tradução fenomenológica, em particu-
lar, de Husserl e Heidegger. Obras do autor: Il Movimento 
Fenomenologico, La Fenomenologia, Husserl, Fenomenologia 
Dell’Educazione e della Formazione, Giustizia, responsabilità e 
Legge – Un Percorso Fenomenologico nella Filosofia Moderna e 
Contemporanea, Distanti da sè. Verso una Fenomenologia del-
la Volontà, L’Ultimo Federale – Memorie della Guerra Civile 
(1943-1945), Alterità, Fenomenologia dell’Intersoggettività – 
Empatia, socialità, cultura, L’Estetica Trascendentale Fenome-
nologica – Sensibilità e Razionalità nella Filosofia di Edmund 
Husserl entre outras. 
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IDEOLOGIA E UTOPIA DE KARL MANNHEIM
O autor e a obra

Apresenta a produção intelectual e a trajetória de Mannheim, 
sociólogo alemão. São destacados e analisados com maior pro-
fundidade dois conceitos-chave: ideologia e utopia, termos 
que perfazem o título da obra mais famosa e mais importante 
do autor, e também sua derivação – quase inevitável na lógica 
proposta por Mannheim de uma ciência dotada de capacidade 
de transformação – para o domínio da ação política. 

Palavras chave: Filosofia / 
Sociologia / Karl Mannheim 

Thiago Mazucato é sociólogo e atualmente é estudante do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Univer-
sidade Federal de São Carlos, onde desenvolve pesquisas na 
área de Teoria Política e de Pensamento Político Brasileiro, 
com ênfase para a circulação e recepção das teses de Karl 
Mannheim no Brasil, principalmente na obra de Florestan 
Fernandes.
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JOHN STUART MILL
Utilitarismo e liberalismo 

A obra analisa a contribuição de um dos mais prestigiados pen-
sadores do século XIX. Resgata de forma dinâmica − e com 
clareza − a importância da reflexão inovadora de John Stuart 
Mill para o utilitarismo, mostrando que o utilitarismo, a li-
berdade e a individualidade convivem de forma harmoniosa, 
em uma filosofia que tem como proposta a promoção da feli-
cidade para todos e cada um de nós. Este livro auxilia, ainda, 
na compreensão da relevância do pensamento sofisticado de 
Mill, e colabora para a interpretação de temas que, para além 
da reflexão do próprio filósofo, coloca-nos frente a frente com 
problemas que são atuais e centrais no pensamento contem-
porâneo, em campos diversos, tais como: economia, política, 
direito, ciência política e, mais acentuadamente, filosofia.

Palavras chave: Filosofia /
John Stuart Mill / Liberalismo

Mauro Cardoso Simões é professor na Faculdade de Ciências 
Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 
Tem se dedicado a pesquisar a filosofia utilitarista,  com des-
taque para John Stuart Mill, objeto de sua tese de  doutorado 
em Filosofia na Unicamp.
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KIERKEGAARD

O pensamento de Søren Kierkegaard é apresentado de modo 
claro e sucinto por um dos maiores especialistas e estudiosos 
do pensamento deste importante filósofo e teólogo dinamar-
quês, nascido em 1813 (Copenhague) e falecido em 1855. 
Apresenta sua biografia, a análise de suas obras e os concei-
tos-chaves de sua produção intelectual. Grande parte da sua 
obra versa sobre as questões de como cada pessoa deve viver, 
enfocando a prioridade da realidade humana concreta em 
relação ao pensamento abstrato, dando ênfase à importância 
da escolha e compromisso pessoal. Sua obra teológica incide 
sobre a ética cristã e as instituições da Igreja.

Palavras chave: Filosofia /
Kierkegaard / Teologia

Umberto Regina é professor honorário da Universidade de 
Verona. Suas pesquisas são sobre temas e autores fundamen-
tais para a filosofia moderna e contemporânea. 
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MAQUIAVEL
O revolucionário 

Maquiavel foi historiador, poeta e diplomata do Renasci-
mento. É reconhecido como fundador do pensamento da 
Ciência Política moderna, por ter escrito sobre o Estado e 
o Governo como realmente são e não como deveriam ser. 
Viveu numa época tumultuada, quando todo o sistema de 
poder na Itália entrou em uma crise irreversível, agravada 
pela invasão francesa de 1498. Como secretário da Repúbli-
ca Florentina, Maquiavel se propôs a enfrentar diretamente 
esta situação sem medir consequências, e se afastou da vida 
pública em 1512, quando se tornou autor.

Palavras chave: Filosofia / 
Maquiavel / Renascimento

Fabio Frosini é PhD em Filosofia e professor pesquisador 
de História da Filosofia na Universidade de Urbino (Itália). 
Estudioso da filosofia do Renascimento, já publicou várias  
obras sobre Maquiavel, Leonardo da Vinci, Erasmo de Ro-
terdã e Giordano Bruno. 
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NIETZSCHE
E a crítica da modernidade

Trata-se de um resumo da grande obra “Nietzsche, o rebel-
de aristocrático”, de 1.100 páginas, também de Domenico 
Losurdo, e traduzida pela Revan, que apresenta uma bio-
grafia intelectual e faz um balanço crítico do pensamento 
de Nietzsche. Há uma expectativa entre os que gostam de 
filosofia para entender o outro lado da personalidade e do 
pensamento de Nietzsche que é apresentado em síntese nesta 
obra, uma obra curta e mais fácil de ler e entender. 

Palavras chave: Filosofia /
Nietzsche

Domenico Losurdo (1941) leciona História da Filoso a Con-
temporânea na Universidade de Urbino (Itália). É reconhe-
cido como um dos grandes pensadores mundiais da atuali-
dade. Autor de mais de vinte livros e de mais de uma centena  
de outras publicações como coordenador de obras e artigos. 
Publicou outros dois títulos pela Editora Ideias & Letras:  
Contra-história do liberalismo (2006) e Autocensura e compro-
misso no pensamento político de Kant (2015).

ISBN
Páginas
Formato
Coleção 
Público 

978-85-5580-009-2
88
11,5x20 
Pensamento Dinâmico 
Geral 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/nietzsche


ORTEGA Y GASSET

Este livro comporta uma análise hermenêutica e crítica do 
pensamento de José Ortega y Gasset, e procura destacar as 
várias circunstâncias nas quais nasce a sua filosofia. A sua ori-
ginalidade está no conceito de raciovitalismo, a síntese da vida 
e da razão, com maior preponderância para a primeira, já que 
pretende circunscrever a razão dentro da realidade mais ampla 
que é a vida humana. Para Ortega, esse é o tema do seu tempo. 
A partir dessa intuição original, ele empreende, então, a desco-
berta metafísica da vida como realidade radical e a tipologia de 
homem oriunda da relação com o seu entorno.

Palavras chave: Filosofia /
Ortega y Gasset / Raciovitalismo

Gilberto Heleno é Doutor em Filosofia pela PUC/SP e 
mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Grego-
riana (Roma/Itália). É professor de Filosofia na Faculdade 
Dehoniana de Taubaté (SP).
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PAULO FREIRE
Uma vida entre aprender e ensinar

Esta obra apresenta a vida, os fundamentos, as práticas e as 
ideias do educador Paulo Freire. O livro busca ser uma ver-
são ao mesmo tempo completa em seus termos, e acessível, 
sobretudo a professoras e professores do “chão da escola”, e 
também outras pessoas cujas profissões ou vocações de pre-
sença e militância tenham a ver com a educação. Afinal, em 
Paulo Freire ela, a educação, existe na escola e para além da 
escola. Existe antes dela e depois dela.

Palavras chave: Filosofia / 
Paulo Freire / Educação 

Carlos Brandão nascido em 1940, é mestre em antropolo-
gia social pela UnB, doutor em ciências sociais pela USP e 
livre-docente pela Unicamp. Ao longo de sua vida lecionou 
em 12 universidades do Brasil e da Europa. Desde 1963 
trabalha como educador popular. É autor de vários livros 
nas áreas de antropologia social, educação, questões am-
bientais e literatura.
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ROUSSEAU 

Apresenta o pensamento de Rousseau, escrito por um de seus 
maiores especialistas, por meio da análise de suas obras, ca-
tegorias-chave de sua filosofia e a história dos seus efeitos ao 
longo dos séculos.

Palavras chave: Filosofia /
Rousseau

Roberto Gatti ensina Filosofia Política na Faculdade de Le-
tras e Filosofia da Universidade de Perugia. Dirige, com Vin-
cenzo Sorrentino, a revista Cosmopolis. Recentemente pre-
parou para a editora Rizzoli uma nova edição crítica de O 
contrato social de J.-J. Rousseau (2005, 2012). Entre seus 
últimos trabalhos, os volumes em coletânea, com G. Marini 
e G. M. Chiodi, editados por Franco Angeli: La Filosofia 
Politica di Kant (2000); La Filosofia Politica di Hegel (2003); 
La Filosofia Politica di Locke (2005); La Filosofia Politica di 
Platone (2008); La Filosofia Politica di Hobbes (2009); La Fi-
losofia Politica di Rousseau (2011). 
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SCHOPENHAUER

Este livro pretende ser um convite a Schopenhauer. De caráter 
introdutório, apresenta de forma concisa os principais concei-
tos do filósofo da vontade, autor de O Mundo como Vontade e 
Representação e dos Aforismos para a Sabedoria de Vida, influen-
ciador de Nietzsche, Freud, Wittgenstein e Horkheimer, bem 
como de Wagner, Tolstói e Machado de Assis.

Palavras chave: Filosofia /
Schopenhauer

Vilmar Debona é doutor e pós-doutor em Filosofia pela USP, 
professor da área de Ética no Departamento e no Programa 
de Pós-Graduação em Filosofia da UFSM, cofundador e edi-
tor da Voluntas: Revista Internacional de Filosofia.
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SABER FAZER FILOSOFIA

Os três volumes da coleção Saber-Fazer Filosofia foram escritos para subsidiar 
professores e alunos do Ensino Médio, além de estudantes de graduação que 

se iniciam no estudo da filosofia. Cada livro guarda sua autonomia e pode ser lido 
isoladamente, mas para uma visão de conjunto da história da filosofia sugere-se a 
leitura dos três volumes. Cada volume apresenta 15 lições que servem aos professo-
res e alunos como programa de aulas durante o ano letivo. Podem ser adotados nas 
escolas e colégios.



DA ANTIGUIDADE À IDADE MÉDIA
Volume 1 

O objetivo desse livro é introduzir noções gerais de Filosofia 
por meio da história do pensamento, percorrendo um cami-
nho cujo ponto de partida é a Grécia Antiga, apresentando-se 
os grandes nomes da Filosofia antiga e o contexto histórico em 
que as principais obras filosóficas emergiram. Com uma lin-
guagem clara e de fácil compreensão, destina-se a estudantes 
de ensino médio e dos períodos iniciais do ensino superior.

Palavras chave: Filosofia / 
Antiguidade / Idade Média

Carlos Diógenes Tourinho é formado em Psicologia pela 
Universidade Federal Fluminense (UFF) e em Filosofia 
pela UFRJ. É especialista em Filosofia Contemporânea pela 
PUC-RIO, mestre e doutor em Filosofia pela PUC-RIO, e 
professor do Departamento de Filosofia e do Programa de 
Pós-Graduação em Filosofia da UFF, ministrando aulas nas 
áreas de Filosofia Moderna e Contemporânea.
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O PENSAMENTO MODERNO 
Volume 2

Com uma linguagem clara e narrativa, Giovanni Semeraro, 
autor e também coordenador da coleção Saber-Fazer Filosofia, 
consegue mostrar como as ideias e teorias filosóficas apresenta-
das no livro estão diretamente relacionadas com um contexto 
histórico e social muito dinâmico e convulsivo. O estudo dos 
tópicos escolhidos não apenas permite uma visão global e uma 
crítica do pensamento moderno, mas também é essencial para 
que se possa compreender as significativas questões presentes 
ainda hoje em nosso cotidiano.

Palavras chave: Filosofia /
Modernidade

Giovanni Semeraro possui graduação em Filosofia pela Uni-
camp (1985), mestrado em Teologia pela Pontifícia Universi-
dade Gregoriana de Roma (1977), mestrado em Educação pela 
Fundação Getúlio Vargas-RJ (1990), doutorado-sanduíche em 
Filosofia Política na Università degli Studi di Padova (1996), 
doutorado em Educação pela UFRJ (1998) e pós-doutorado 
na Itália (Universidade de Urbino, Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici di Napoli, 2007-2008).
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PENSADORES CONTEMPORÂNEOS 
Volume 3

No século XX, a Filosofia e a Arte começam a questionar 
paradigmas consagrados de vida e de pensamento. Tendo 
como pano de fundo o contexto mais amplo dessas trans-
formações, este livro apresenta ao leitor, particularmente o 
estudante que se inicia na compreensão desse labirinto com-
plexo e fascinante, as correntes de ideias e os pensadores mais 
marcantes da Filosofia desse século.

Palavras chave: Filosofia /
Contemporaneidade 

Martha D’Angelo é mestre em Educação pela UFF e em Fi-
losofia pela PUC-RJ. Fez doutorado em Filosofia na UFRJ e 
pós-doutorado na Escola de Comunicação e Artes da USP. É 
autora dos livros: Arte, política e educação em Walter Benjamin 
(Loyola, 2006) e Educação estética e crítica de arte na obra de 
Mário Pedrosa (NAU, 2011). Organizou as coletâneas: Wal-
ter Benjamin: arte e experiência (Nau; EdUFF, 2009) com 
Luis Sérgio de Oliveira; Interlocuções: estética, produção e crí-
tica de arte (Apicuri, 2012) com Luciano Vinhosa; e Filosofia 
da História (EdUFF, 2014) com Giovanni Semeraro.
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PSICOLOGIA/
PSICANÁLISE



A ARTE DE FALAR DA MORTE PARA CRIANÇAS
A literatura infantil como recurso para abordar 
a morte com crianças e educadores

Como falar da morte com as crianças? Trata-se de um assunto 
delicado, mas que pode ser trabalhado de maneira didática por 
meio da literatura infantil. A autora propõe a utilização desse 
recurso como instrumento auxiliar para uma abordagem mais 
branda da vida e da morte, buscando o acalanto necessário no 
acolhimento às dores e aos sofrimentos humanos. Fruto de sua 
tese de doutorado em Psicologia, na USP, a obra é um ótimo 
material de apoio para profissionais das áreas da saúde e da 
educação, assim como para os demais interessados no tema.

Palavras chave: Psicologia /
Crianças - Desenvolvimento / 
Biblioterapia / Educação /
Morte / Luto 

Lucélia Elizabeth Paiva é psicóloga com atuação clínica, hos-
pitalar e educacional, em situações de crise e emergência, mor-
te, perdas e luto. Doutora em Psicologia Escolar e do Desen-
volvimento Humano, pela USP (2008), com a tese A arte de 
falar da morte: a literatura infantil como recurso para abordar 
a morte com crianças e educadores. Docente, ministrando 
cursos sobre tanatologia, cuidados paliativos, biblioterapia e a 
função humanizadora e terapêutica da literatura infantil. 
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A DESCOBERTA DE SI MESMO
Na visão da Psicanálise do sensível

A obra amplia o conhecimento da Psicanálise e abrange dois 
temas principais: A Construção do Ego e A Transferência. 
Freud dizia que a maior tarefa no futuro da Psicanálise seria 
a compreensão do ego. Estava anunciando, desde 1917, que 
as patologias que viriam assolar a civilização seriam as narcí-
sicas. Na clínica atual das psicopatologias contemporâneas, a 
transferência se apresenta como mola mestra do tratamento. 
Através de sua dimensão corporal os pacientes têm a oportu-
nidade de reconstruir o caminho que vai do ego corporal ao 
ego psíquico. A obra é dirigida aos profissionais de Educação 
e Saúde e a todos os interessados no desenvolvimento emocio-
nal humano. Ivanise Fontes vem denominando Psicanálise do 
sensível esse resgate do corpo sensível na Psicanálise.

Palavras chave: Psicologia /
Ego / Transferência / Psicanálise

Ivanise Fontes é psicanalista, doutora em Psicanálise pela  
Universidade Paris 7 – Denis Diderot, com pós-doutorado  
no Laboratório de Psicopatologia Fundamental do Núcleo 
de Estudos Pós-graduados em Psicologia Clínica da PUC-SP. 
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A ÉTICA DO SENTIDO DA VIDA
Fundamentos filosóficos da logoterapia

Através de uma sistematização particular de conceitos bási-
cos, evidencia-se uma reconciliação entre ética e ontologia por 
meio do que chamamos de “ontologização da moral”. Em seu 
processo investigativo, o livro apresenta vários temas impor-
tantes à tradição filosófica, com o objetivo de entrar no âmbito 
do envolvimento inevitável entre a Ética e a Psicologia. O livro 
foi motivado pela necessidade de apresentar o pensamento de 
Viktor Frankl e seu estudo sobre a Logoterapia.

Palavras chave: Psicologia /
Logoterapia / Viktor Frankl

Ivo Studart Pereira é psicólogo, mestre e doutor em Filosofia 
pela Universidade Federal do Ceará. Como pesquisador da 
vida e obra de Viktor Frankl, foi membro do Conselho Cien-
tífico da Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Exis-
tencial (ABLAE) por duas gestões. Além da presente obra, 
publicou o livro Tratado de Logoterapia e Análise Existencial 
(Sinodal, 2020). 
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ALTHUSSER E A PSICANÁLISE

Este livro de Pascale Gillot, de importância ímpar para os de-
bates e a reflexão do presente, expõe e sistematiza o trajeto 
de encontro entre o anti-humanismo teórico e o antipsico-
logismo. Althusser estabelece a junção de duas das mais altas 
perspectivas teóricas contemporâneas. Sua inovadora e radical 
leitura do marxismo se soma à sua particular apropriação e 
articulação do pensamento freudiano e lacaniano. Sobredeter-
minação, causalidade estrutural, leitura sintomal e, por fim, 
ideologia como inconsciente – e sua “a-historicidade” –, são 
termos centrais da obra de Althusser que, desde a segunda me-
tade do século XX, ganham fama mundial.

Palavras chave: Psicanálise /
Louis Althusser 

Pascale Gillot é Professora de Filosofia na Universidade de   
Tours. Foi aluna da École Normale Supérieure em Paris, ad-
mitida na agrégation de philosophie em 1995. É membro do 
Institut d’Histoire de la Pensée classique da École Normale 
Supérieure em Lyon.
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AS ALIANÇAS INCONSCIENTES

Uma obra de psicologia e psicanálise, voltada especialmen-
te para os especialistas da área. Alianças inconscientes são 
uma das principais formações da realidade psíquica. Elas têm 
uma dupla face: de um lado, organizam e caracterizam as 
consistências das relações com as quais entrelaçam diversos 
sujeitos. Por outro lado, as alianças inconscientes são a base 
daquilo que cada um, por sua conta, deve reprimir, negar ou 
rejeitar. Elas participam assim da estruturação da vida psí-
quica de cada sujeito. Tanto pela estrutura, como pela fun-
ção, as alianças inconscientes estão, portanto, destinadas à 
produção do inconsciente e a permanecerem inconscientes 
em cada indivíduo.

Palavras chave: Psicologia /
Relações Humanos / Alianças /
Psicanálise / Inconsciente 

René Kaës é psicanalista e professor emérito de Psicologia e  
Psicopatologia Clínica na Universidade Lumière Lyon 2.
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DIANTE DA DEPRESSÃO

Para se entender as causas das depressões, suas distintas for-
mas, sua evolução e tratamentos, ao mesmo tempo em que se 
ensina a entender esta misteriosa enfermidade, os sofrimen-
tos e as necessidades do deprimido. O livro também explica 
como o enfermo deve ser tratado por aqueles que o cercam e 
o que não se deve fazer nem dizer, para que familiares e ami-
gos se tornem aliados efetivos no processo de cura.

Palavras chave: Psicologia /
Depressão 

Dr. Juan Antonio Vallejo-Nágera encarregado das cátedras 
de Psiquiatria e Psicopatologia da Universidade Complu-
tense de Madri e diretor por oposição do Instituto Nacio-
nal de Pedagogia Terapêutica de Madri. Suas obras didáticas 
de  psiquiatria alcançaram grande difusão, de modo espe-
cial Introducción a la Psiquiatria, com mais de vinte edições 
em espanhol, e utilizado como livro de texto em numerosas 
universidades, além de traduzido para vários idiomas. 
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DO DIVÃ À ESPIRITUALIDADE
ATH: Abordagem Transdisciplinar Holística em Psicoterapia

Uma das pioneiras da ATH no Brasil, a autora presenteia o lei-
tor com uma abordagem teórica e prática embasada em mui-
tos anos de pesquisa. O tema central é o trabalho terapêutico 
através de técnicas de regressão de memória e captação psíqui-
ca, acessando registros transpessoais, Do divã à espiritualidade 
foi escrito na forma de romance e abrirá as possibilidades para 
o conhecimento de si mesmo por meio das histórias contadas.

Palavras chave: Psicoterapia /
ATH / Espiritualidade 

Sueli Meirelles é especialista em Psicologia Clínica. MBA em 
Gestão de Projetos na Abordagem Transdisciplinar. Master 
Trainner em PNL. Terapeuta de Regressão e Reprogramação 
Mental. Escritora e Palestrante.ISBN
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DO NARCISISMO À DEPENDÊNCIA
Uma introdução metapsicológica a
um funcionamento contemporâneo
O livro quer passar a ideia de que a dependência que causa 
o narcisismo é como a dependência da droga. Narcisismo é 
um conceito da psicanálise que define o indivíduo que admira 
exageradamente a sua própria imagem e nutre uma paixão por 
si mesmo. Os indivíduos narcisistas são frequentemente fecha-
dos, egocêntricos e solitários. A obra trata da centralidade do 
narcisismo nas convivências sociais atuais. Assim, a adoção da 
posição narcísica nas relações deteriora as criações humanas. 
Trata-se de uma temática importante, pois explica em boa par-
te o comportamento do indivíduo na sociedade atual.

Palavras chave: Psicanálise /
Consciência / Dependência /
Dependência Química /
Relações Humanas

Daniel Cardozo Severo é graduado em Psicologia pela Uni-
versidade de Taubaté, em Psicanálise pelo Centro de Estu-
dos Psicanalíticos e em Filosofia e mestre em Filosofia pela 
Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é douto-
rando em Filosofia e professor de Psicanálise da Universi-
dade de Taubaté.
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ESPERANÇA E CONTEXTOS DE SAÚDE

A presente obra nos oferece um olhar para os caminhos 
construídos pelos pacientes no enfrentamento dos conflitos 
e crises do seu cotidiano, e uma interação de confiança do 
psicólogo terapeuta. Em cada capítulo, uma história, uma 
dor, um sofrimento, um adoecimento, um abandono, um 
comportamento autolesivo, uma cirurgia bariátrica, um 
carcinoma, uma tatuagem, uma renúncia, mas sempre há 
o lugar da esperança na constituição subjetiva de reencon-
trar-se com o que foi perdido.

Palavras chave: Psicologia /
Esperança / Saúde 

Ivonise Fernandes da Motta (org.) é psicóloga, mestre, douto-
ra e livre docente pelo IPUSP. Psicoterapeuta de crianças, ado-
lescentes, adultos e idosos. Atualmente é professora associada 
no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.

Cláudia Yaísa Gonçalves da Silva (org.) é psicóloga clínica, 
professora no ensino superior, mestre e doutoranda em Psi-
cologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da USP.
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ESPERANÇA E FASES DA VIDA 

O presente livro é constituído pela reunião de estudos, re-
flexões e pesquisas que apontam a direção da esperança, 
como fio condutor da fé na vida que constrói. Ela é uma 
disposição mental que, diante da adversidade, faz evitar o 
pior e estimula a ir em frente, propondo-se a acreditar no 
que é bom; nesse sentido, diferencia-se de ilusões, crenças, 
ideologias e impulsos destrutivos. Mais ainda, conecta-se 
com a realização de contato com o ser interior, distinguin-
do-se de todo excesso de sensorialidade.

Palavras chave: Psicologia /
Esperança / Saúde / Vida

Ivonise Fernandes da Motta (org.) é psicóloga, mestre, douto-
ra e livre docente pelo IPUSP. Psicoterapeuta de crianças, ado-
lescentes, adultos e idosos. Atualmente é professora associada 
no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.

Cláudia Yaísa Gonçalves da Silva (org.) é psicóloga clínica, 
professora no ensino superior, mestre e doutoranda em Psi-
cologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da USP.
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LINGUAGEM E PSICOTERAPIA GESTALTISTA
Como se aprende a falar

Trata-se, neste livro, do conceito de linguagem e de como ela 
se estrutura. Explica como o desenvolvimento da percepção 
é a base do conhecimento para a construção e formação da 
linguagem. A linguagem decorre da percepção. Este processo 
é, portanto, fundamentalmente psicológico, garantido por es-
truturas neurológicas. A linguagem, como tudo que nos cons-
titui, nos é transmitida por referenciais apreendidos percep-
tivamente. Falamos porque percebemos e somos percebidos.

Palavras chave: Psicologia /
Gestalt / Psicotera

Vera Felicidade de Almeida Campos é formada em Psicologia 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nos anos 1960 
iniciou um trabalho inovador com a criação da psicoterapia 
gestaltista; trabalha como psicoterapeuta desde essa época. 
Publicou seu primeiro livro de conceituações em 1973 e, 
além de livros, possui diversos artigos publicados em revistas 
especializadas, além de entrevistas em jornais.
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O INCONSCIENTE SEM FRONTEIRAS

A pesquisa direta do inconsciente humano é o tema inédito e 
polêmico desta obra. Baseada em sua vasta experiência clínica, 
a autora apresenta sua teoria clínica e demonstra a utilização 
prática de técnicas objetivas para a pesquisa do conhecimento, 
concretizando uma nova escola para o tratamento eficaz dos 
sofrimentos mentais e físicos do ser humano.

Palavras chave: Psicologia / 
Terapia / Inconsciente / ADI/TIP

Renate Jost de Moraes é a criadora do método ADI/TIP 
- Abordagem Direta do Inconsciente/Terapia de Integra-
ção Pessoal. É assistente social e psicóloga graduada e pós-
-graduada em Psicologia pela PUC-MG. O método por ela 
criado vem sendo diversificado em sua aplicação, por um 
trabalho em equipe, em trabalhos de grupo com crianças e 
adultos, na ajuda preventiva, na orientação de casais e em 
atividades sociais e comunitárias. 
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O PAPEL DE DEUS NA CURA
Segundo Viktor Frankl

Sabe-se que a crise de sentido é responsável por inúmeras neu-
roses e atos suicidas. Na experiência do campo de concentra-
ção, Viktor Frankl bebeu o cálice amargo da vida posta em 
crise. Nesta obra encontra-se uma preciosa síntese de sua expe-
riência e pensamento, propondo um profundo diálogo entre 
Deus e o ser humano. No encontro da responsabilidade com 
a espiritualidade, descobrem-se meios de dar sentido à vida.

Palavras chave: Psicologia /
Viktor Frankl / Espiritualidade / 
Logoterapia / Deus 

Ana Enésia Sampaio Machado é graduada em Matemáti-
ca pela Universidade de São Paulo e mestre em Ciências da 
Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
sob orientação do prof. Dr. Luiz Felipe Pondé. 
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O SER FRAGMENTADO
Da cisão à integração

Uma releitura de um dos temas mais característicos da Psi-
cologia analítica de Jung à luz do Cristianismo. Trata-se da 
integração dos opostos, que remete à experiência tipicamente 
humana da dilaceração interna entre amor e ódio, bem e mal, 
desejo e obediência à lei. Muitas pessoas vivem intimamente 
fragmentadas. Num piscar de olhos mudam de humor. Os 
antigos Padres do deserto, bem como os filósofos gregos, já 
conheciam esta percepção de uma fragmentação interior e 
buscavam a integridade. Anselm Grün traduz nesta obra suas 
respostas para a atualidade e mostra como podemos reencon-
trar a unidade com nosso ambiente e em nós mesmos.

Palavras chave: Ontologia / 
Ensino bíblico 

Anselm Grün nascido em 1945, é monge e administrador da 
Abadia Beneditina de Münsterschwarzach. Autor conhecido 
de muitos livros de espiritualidade, orientador espiritual e 
conferencista.
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OS NÓS DA ANSIEDADE

A leitura do livro, do começo ao fim, é prazerosa. O autor 
propõe reflexões sobre o tema ansiedade, que preconiza nossa 
forma de repensar sobre as cognições disfuncionais ou as inter-
pretações errôneas. A ansiedade é uma reação natural, normal 
no ser humano; é um sinal de alerta e necessária ao corpo, faz 
parte do nosso sistema de defesa e está projetada em quase 
todos os animais vertebrados. Porém, quando em excesso, im-
pacta a saúde emocional e traz consequências comprometedo-
ras para a vida do indivíduo.

Palavras chave: Psicologia / 
Logoterapia / Ansiedade

Thales Pereira é médico desde 1980 pela Faculdade de Medi-
cina de Vassouras-RJ, e pós-graduado em Terapia Cognitivo-
-Comportamental pelo Instituto Brasileiro de Hipnose (IBH). 
Psiquiatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e 
Logoterapeuta pela Sociedade Brasileira de Logoterapia (SO-
BRAL). Possui certificado de Analista Transacional pela Asso-
ciação Latino-Americana de Análise Transacional (ALAT).
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OS PADRES EM PSICOTERAPIA
Esclarecendo singularidades

Enriquecido por sua longa prática como psicoterapeuta, o 
autor desta obra expõe e analisa algumas singularidades do 
atendimento psicoterápico de religiosos católicos. Teorica-
mente cuidadosa e abrangente, sua pesquisa se torna leitura 
proveitosa para todos os terapeutas que, independentemente 
de suas filiações teóricas, queiram aprofundar-se em sua arte. 
Fruto de vivência de reflexões cuidadosas, esta obra expõe, 
também para não religiosos, de maneira clara e didática, 
como um processo terapêutico pode ser bem fundamentado 
e conduzido, tornando-se um valioso aliado na formação e 
no crescimento pessoal.

Palavras chave: Psicologia / 
Gestalt-terapia / Psicoterapia

Ênio Brito Pinto é psicologo pela PUC/RJ e mestre e doutor em 
Ciências da Religião pela PUC/SP, onde fez seu pós-doutorado 
em Psicologia Clínica. É psicoterapeuta, professor e escritor. É 
membro do Instituto Terapêutico Acolher, e possui livros, artigos 
e capítulos de livros publicados nas áreas de psicoterapia, sexua-
lidade e de psicologia da religião.
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PERGUNTAS A UM PSICANALISTA

Com linguagem cativante e acessível, Roberto Girola res-
ponde a perguntas simples, nascidas de pessoas comuns que 
querem apenas uma orientação para viverem seu dia a dia. 
Ao longo das respostas, o autor se revela cheio de atenção 
e cuidado pelo humano, buscando estar próximo de cada 
pergunta. Assim, a partir de sua leitura, as pessoas podem 
refletir sobre o que já está escrito dentro de cada uma delas, 
pela própria vida, e podem pensar em como continuar a es-
crever o texto de sua existência. Um livro de leitura fácil, mas 
extremamente intrigante, que faz pensar, que provoca. Um 
livro para muitas horas e muitas leituras.

Palavras chave: Psicanálise /
Perguntas e respostas 

Roberto Girola é psicanalista pós-graduado em Teoria Psi-
canalítica pela Universidade São Marcos. Licenciado em Fi-
losofia pela UNISAL e bacharel em Teologia pela Pontíficia 
Universidade de Latrão (Roma). 
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PSICANÁLISE DO SENSÍVEL
Fundamentos e clínica 

Considerar o corpo sensível do paciente foi o que levou 
Ivanise Fontes a pesquisar sobre a existência de uma me-
mória corporal. A autora dividiu a obra em quatro partes: 
a primeira trata dos fundamentos teóricos; a segunda expõe 
a noção do corpo na origem do psiquismo; o relato de ca-
sos clínicos da autora sob a ótica da Psicanálise do Sensível 
compõe a terceira parte; e a quarta parte apresenta uma 
síntese das obras dos psicanalistas P. Fédida e J. Kristeva, 
autores consagrados nesse segmento. O livro reúne também 
os resultados de um trabalho inédito no Brasil, agora é pu-
blicado em língua portuguesa.

Palavras chave: Psicanálise /
Memória corporal / Clínica 

Ivanise Fontes é psicanalista, doutora em Psicanálise pela Uni-
versidade Paris – Denis Didetot –, com tese orientada por 
Pierre Fédida e defendida em 1998. Tem pós-doutorado no 
Laboratório de Psicopatologia Fundamental do Núcleo de Es-
tudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica pela PUC-SP. 
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PSICOLOGIA DA GRAVIDEZ
Gestando pessoas para uma sociedade melhor

Livro de referência para estudantes e profissionais da área da 
Saúde, também para pais e mães, com pesquisas relevantes 
sobre as origens fetais da saúde e da doença, a relevância da 
“janela de oportunidades” dos primeiros mil dias, contados 
desde a concepção até os dois primeiros anos de vida ex-
trauterina, e a importância do vínculo afetivo entre família e 
bebê para a construção do bom alicerce do desenvolvimento. 
Esses conhecimentos são essenciais para inspirar políticas pú-
blicas que priorizem o atendimento de excelência às “famílias 
grávidas”, para que as gerações vindouras sejam resilientes, 
inovadoras e construtoras da paz.

Palavras chave: Psicologia /
Gravidez / Aspectos psicológicos

Maria Tereza Maldonado trabalha como palestrante e con-
sultora. É Mestre em Psicologia Clínica (PUC-Rio), onde 
lecionou no Departamento de Psicologia. É membro da 
ABRATEF (Associação Brasileira de Terapia Familiar). Já pa-
lestrou para diversas instituições, além de ser presença cons-
tante como entrevistada nos principais programas de televi-
são, jornais e revistas. Criadora da palestra-show Teias e da 
palestra-show Nas trilhas da vida.
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PSICOLOGIA E ANTROPOLOGIA
A vida humana em construção

O ser humano fala, conversa, mesmo em silêncio. Mesmo 
quieto ele se comunica, pois ele é humano. Vai nisso uma 
realidade complexa que a Antropologia e a Psicologia, em 
tarefa conjunta, podem ajudar a compreender.

Palavras chave: Psicologia / 
Psicologia cultural / Antropologia
Identidade social 

José Luiz Cazarotto é doutor em Psicologia pela Pontifícia 
Universidade Salesiana de Roma; professor de Counselling 
por 30 anos. Ex-diretor do ITESP-SP e do CES-Juiz de 
Fora. Membro ativo da Royal Anthropological Institute 
(Londres), do Anthropos International (Bonn-Fribourg), 
da American Psychological Association, Counseling 
Psychology (Washington). Tradutor de diversas obras do 
francês, do inglês e castelhano. Articulista da: Dimensão 
terapêutica da narrativa.
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PSICOLOGIA SOCIAL DOS VALORES

O que são valores? Como são organizados? A sua hierarquia é 
estável? Quais são suas relações com outros fatores individuais 
e sociais? A que eles se prestam? Esta obra apresenta as respos-
tas levantadas pela Psicologia Social a todas essas questões.

Palavras chave: Psicologia Social 

Pascal Morchain é mestre em Psicologia Social formado pela 
Universidade de Rennes (França), membro do LAUREPS-
-CRPCC (Laboratoire Armoricain Universitaire de Recherches 
em Psychologie Sociale − Centre de Recherche en Psychologie-
-Cognition-Communication). Possui várias obras publicadas na 
França, entre elas: Tous Racistes − Petit Précis des Déterminants 
Psychosociaux du Racisme et de la Discrimination e La Psycho-
logie Sociale − Applicabilité et Applications (coautoria de Alain 
Somat). Também é mentor em diversas palestras na área da psi-
cologia social.
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PSICOLOGIA: RELAÇÕES COM O CONTEMPORÂNEO

O livro reúne uma coletânea de textos desenvolvidos por di-
versos autores, pesquisadores e profissionais, visando respon-
der as seguintes questões: Qual a implicação da tecnologia nas 
relações interpessoais hoje? Qual o lugar da família em nossa 
sociedade? Como a infância está sendo vivenciada? Quais são 
as demandas levantadas pelos adolescentes na atualidade? É 
um livro que aborda conhecimentos da psicologia, mas sem 
se restringir a um único público-alvo. Assim, pais, professores, 
pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, cuidadores e demais 
profissionais poderão desfrutar dos assuntos abordados.

Palavras chave: Psicologia /
Psicoterapia / Educação

Ivonise Fernandes da Motta (org.) é psicoterapeuta de crian-
ças, adolescentes e adultos.

Anna Silvia Rosal de Rosal (org.) é psicóloga clínica e inter-
cultural com especialização em psicanálise pela USP.

Cláudia Yaísa Gonçalves da Silva (org.) é psicóloga clínica. 
Mestre em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da 
USP (IPUSP).
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SEXUALIDADES E VIOLÊNCIAS
Um olhar sobre a banalização da violência
no campo da sexualidade
A obra Sexualidades e Violências conclama todos à responsa-
bilidade pela edificação de uma cultura que promova a equi-
dade, a pluralidade, a diversidade, a justiça, a solidariedade, 
a cidadania, a liberdade, a responsabilidade e o bem comum.

Palavras chave: Psicologia /
Sexualidade / Violência / Filosofia 
Educação Sexual / Gênero 

Ana Cristina Canosa (org.) é especialista em educação sexual 
e em terapia sexual. Diretora de publicações da Sociedade 
Brasileira de Sexualidade Humana. Coordenadora da pós-
-graduação em Educação em sexualidade do Centro Univer-
sitário Salesiano de São Paulo (UNISAL). 

Ronaldo Zacharias (org.) é doutor em teologia moral e espe-
cialista em educação sexual. Coordenador da pós-graduação 
em Educação em sexualidade do Centro Universitário Sale-
siano de São Paulo (UNISAL). 

Sonia Maria Ferreira Koehler (org.) é doutora em psicologia 
escolar e do desenvolvimento humano. Especialista em Edu-
cação em sexualidade e em terapia sexual. 
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SOBRE O AMOR

Seleção de textos curtos e citações tiradas das obras de Jung, 
trazendo o essencial de seu pensamento sobre o tema do 
amor. “O problema do amor parece-me um monstruoso e 
grande monte que, com todas as minhas experiências, cada 
vez se agigantou mais”, escreve Jung em 1922. Quatro dé-
cadas depois, confessaria que, para a questão do amor, não 
pode dar nenhuma resposta válida e definitiva. 

Palavras chave: Psicanálise / 
Jung / Amor / Textos curtos 

C. G. Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço que 
fundou a psicologia analítica. Jung propôs e desenvolveu 
os conceitos de personalidade extrovertida e introvertida, 
arquétipo e inconsciente coletivo. Seu trabalho tem sido 
influente na psiquiatria, psicologia, ciência da religião, lite-
ratura e áreas afins.
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UM SENTIDO PARA A VIDA
Psicoterapia e humanismo

Valendo-se de sua formação e experiência, o doutor Frankl 
apresenta diversos casos concretos que se aplicam à vida de 
qualquer um de nós. As características humanas são discuti-
das com base na psicoterapia e enriquecidas por um sincero 
e forte humanismo.

Palavras chave: Psicologia / 
Psicoterapia / Viktor Frankl

Viktor E. Frankl (1905-1997) é psiquiatra e psicólogo aus-
tríaco, criador do método de tratamento psicológico nomea-
do como logoterapia, uma das dissidências da psicanálise 
freudiana surgidas em Viena e uma das muitas teorias sobre 
motivação básica do comportamento humano. 
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VIRANDO GENTE
A história do nascimento psíquico 

Descrição do ponto de vista de um bebê sobre sua trajetória 
para nascer psiquicamente. Bruno, nosso personagem, con-
ta a história de suas sensações desde um tempo precoce, no 
útero de sua mãe, até cerca de 1 ano e 3 meses, mostrando 
as experiências corporais necessárias para desenvolver a cons-
ciência de si mesmo. É a partir dessas experiências que se 
construirá a diferença entre ele e o mundo que o circunda. 
Pode-se dizer então que Bruno “virou gente”.

Palavras chave: Psicologia / 
Desenvolvimento psíquico

Ivanise Fontes é psicanalista doutora em Psicanálise pela Uni-
versidade Paris 7, com pós-doutorado em Psicologia Clínica 
da PUC-SP. 

Maísa Roxo é pedagoga, membro efetivo e docente da Socie-
dade Brasileira de Psicanálise Gradiva. 

Maria Cândida S. Soares é psicóloga clínica em Psicanálise 
pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise, Grupos e Instituições. 

Sara Kislanov é doutora em Psicologia pela UFRJ, psicóloga  
clínica e hospitalar, analista didata da Sociedade Psicanalítica 
do Rio de Janeiro e professora de Psicologia na PUC-RJ. 
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Esta coleção destina-se a todos os pais e mães que buscam uma maior com-
preensão sobre o mundo psicológico de seus filhos, durante as diferentes 

fases de seu desenvolvimento. Pensamos que essa compreensão tende a aproxi-
mar os pais de seus filhos e pode favorecer a criação de vínculos benéficos entre 
eles, do ponto de vista emocional. Mais cientes do que seus filhos vivenciam 
em suas etapas do crescimento, os pais podem lidar com mais serenidade com 
as situações que se apresentam no dia a dia da vida familiar, desde as mais tran-
quilas e prazerosas até as mais tumultuadas e conflituosas. Refletindo sobre di-
versas questões que fazem parte do mundo infantil e adolescente e ilustrando 
com diversos exemplos da vida cotidiana, a autora apresenta-nos conteúdos 
que resultam de sua experiência de mais de trinta anos como psicóloga clínica 
de crianças e adolescentes.

MUNDO PSICOLÓGICO DE SEU FILHO



O DESPERTAR PARA A VIDA (VOL. 1)
Gravidez e primeiro ano de vida

Este primeiro volume trata da gravidez e das situações ocor-
ridas nos primeiros doze meses de vida do bebê. Período 
importante para a saúde mental do ser humano quando 
quase todas as experiências do bebê constroem-se median-
te os vínculos com os pais. Portanto, não há como falar 
do bebê sem falar também dos pais, de seus sentimentos e 
experiências mais significativas nesses períodos iniciais das 
relações com seu filho.

Palavras chave: Psicologia / 
Maternidade / Bebês 

Eliana Marcello de Felice possui graduação em Psicologia 
pela USP, especialização em Psicanálise pelo Instituto Sedes 
Sapientiae, Mestrado e Doutorado em Psicologia Clínica 
pela USP. Trabalha há mais de trinta anos em consultório 
particular de psicologia e é professora de graduação e pós-
-graduação em Psicologia. 
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A FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE (VOL. 2)
A criança de 1 a 5 anos

Este segundo volume aborda a vida e o desenvolvimento 
da criança de 1 a 5 anos, etapa que dá prosseguimento ao 
processo de formação da personalidade da criança, que vai 
estruturando-se com base em suas experiências na família e 
no mundo. O livro apresenta diversas situações da vida da 
criança nessa fase e de sua veloz caminhada ao longo de seu 
crescimento, marcada por inúmeras conquistas. seu filho.

Palavras chave: Psicologia / 
Desenvolvimento / Crianças 

Eliana Marcello de Felice possui graduação em Psicologia 
pela USP, especialização em Psicanálise pelo Instituto Sedes 
Sapientiae, Mestrado e Doutorado em Psicologia Clínica 
pela USP. Trabalha há mais de trinta anos em consultório 
particular de psicologia e é professora de graduação e pós-
-graduação em Psicologia. 
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A CONQUISTA DA INDEPENDÊNCIA (VOL. 3)
A criança de 6 a 12 anos

Este terceiro volume refere-se à criança de 6 a 12 anos, pe-
ríodo no qual ela alcança maior maturidade e amplia em 
grande medida sua independência e autonomia. O livro 
aborda diversas situações que fazem parte da vida e das ex-
periências da criança nessa fase, tanto no interior da família 
como fora dela.

Palavras chave: Psicologia / 
Desenvolvimento / Crianças

Eliana Marcello de Felice possui graduação em Psicologia 
pela USP, especialização em Psicanálise pelo Instituto Sedes 
Sapientiae, Mestrado e Doutorado em Psicologia Clínica 
pela USP. Trabalha há mais de trinta anos em consultório 
particular de psicologia e é professora de graduação e pós-
-graduação em Psicologia. ISBN
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A AFIRMAÇÃO DA INDIVIDUALIDADE (VOL. 4)
Puberdade e adolescência

Este quarto volume trata da puberdade e adolescência, pe-
ríodos de grandes mudanças que envolvem a afirmação da 
individualidade que caracteriza cada um de nós no mundo. 
O livro aborda as principais situações que na atualidade 
fazem parte das experiências dos meninos e meninas nessa 
fase em que caminham rumo à vida adulta.

Palavras chave: Psicologia / 
Desenvolvimento / Adolescência

Eliana Marcello de Felice possui graduação em Psicologia 
pela USP, especialização em Psicanálise pelo Instituto Sedes 
Sapientiae, Mestrado e Doutorado em Psicologia Clínica 
pela USP. Trabalha há mais de trinta anos em consultório 
particular de psicologia e é professora de graduação e pós-
-graduação em Psicologia. 
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COLEÇÃO PSI-ATUALIDADES

Profissionais das áreas da psicologia e da psicanálise vão en-
contrar, nas obras desta série, importantes autores nacionais e 

internacionais de teorias e estudos diversos. São especialistas alta-
mente reconhecidos que oferecem aprofundamento nos conheci-
mentos do comportamento psicológico humano.



A CAUSA DAS CRIANÇAS

Entre pais inquietos e filhos que reivindicam, a voz de 
Françoise Dolto se faz ouvir, em ruptura com o discurso 
costumeiro sobre a criança. Pela primeira vez, o ponto de 
vista da criança foi levado em conta, e isso foi o início de 
uma verdadeira mudança. Dizia Dolto: “Todo aquele que 
se põe a ouvir a resposta das crianças é um espírito revolu-
cionário”. Impossível ler o livro e continuar a ver a criança 
como a víamos antes. E dificilmente leremos o livro sem 
nos remeter à criança que fomos nós.

Palavras chave: Psicanálise /
Crianças / Condições Sociais /
Psicologia infantil 

Françoise Dolto foi uma médica e psicanalista francesa, nas-
cida em 6 de novembro de 1908. Defendeu tese em Medici-
na, em 1939, sobre o tema das relações entre a psicanálise e 
a pediatria. Teve um grande mestre na sua vida que a acon-
selhou em diversos momentos, Édouard Piehon. O método 
de trabalho usado com as crianças consistia em abandonar a 
técnica do jogo e da interpretação dos desenhos e em praticar 
uma escuta capaz de traduzir a linguagem infantil.
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A CAUSA DOS ADOLESCENTES
Um projeto humanista para o desenvolvimento
dos 10 aos 16 anos
Neste livro, encontramos uma soma única de informações, 
testemunhos, experiências, conselhos e propostas que per-
mitem aos pais e educadores revitalizar seu diálogo com 
os jovens. Numa nova abordagem desse grande dossiê da 
adolescência, o de um período mutante numa sociedade 
igualmente mutante, a autora interpela os responsáveis, es-
clarece os problemas e desata os dramas de fugas, suicídios, 
droga, fracasso escolar e sexualidade.

Palavras chave: Psicanálise /
Adolescentes / Desenvolvimento /
Educação / Condições Sociais 

Françoise Dolto foi uma médica e psicanalista francesa, nas-
cida em 6 de novembro de 1908. Defendeu tese em Medici-
na, em 1939, sobre o tema das relações entre a psicanálise e 
a pediatria. Teve um grande mestre na sua vida que a acon-
selhou em diversos momentos, Édouard Piehon. O método 
de trabalho usado com as crianças consistia em abandonar a 
técnica do jogo e da interpretação dos desenhos e em praticar 
uma escuta capaz de traduzir a linguagem infantil.
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A PSICANÁLISE CURA?
Uma introdução à teoria psicanalítica

O livro oferece uma ótima introdução à Psicanálise, um pa-
norama geral da obra de Freud e de alguns dos seus princi-
pais sucessores. Uma visão ampla da história do pensamen-
to psicanalítico, organizada em relação à questão paradoxal 
da cura em Psicanálise. Trata-se, na realidade, de três linhas 
de leitura entrelaçadas com notável poder de síntese: o con-
ceito de cura em Psicanálise; a análise de diversos conceitos 
centrais para a teoria e para a clínica; e uma perspectiva 
sobre a história da disciplina, percorrendo a linha vermelha 
que vai de Freud a Klein, e desta a Winnicott e Bion.

Palavras chave: Psicanálise /
Introdução teórica / Freud 

Roberto Girola é psicanalista pós-graduado em Teoria Psi-
canalítica pela Universidade São Marcos. Licenciado em Fi-
losofia pela UNISAL e bacharel em Teologia pela Pontíficia 
Universidade de Latrão (Roma). 
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A REPRESENTAÇÃO DO MUNDO NA CRIANÇA

Nascido de vários anos de pesquisa clínica e teórica de Pia-
get, este livro estuda a maneira pela qual a criança distingue 
o mundo exterior de um mundo interno ou subjetivo, e 
que corte ela estabelece entre o eu e a realidade subjeti-
va. Este tema é um dos mais importantes, porém um dos 
mais difíceis da psicologia da criança: as representações do 
mundo criadas espontaneamente pela criança ao longo dos 
diferentes estágios de seu desenvolvimento intelectual, e os 
planos de realidade em que se move esse pensamento. Em 
outras palavras: teria a criança, como nós, a crença num 
mundo real e distinguiria ela essa crença das diversas ficções 
de sua brincadeira ou de sua imaginação?

Palavras chave: Psicologia /
Jean Piaget / Crianças / 
Desenvolvimento

Jean Piaget (1896-1980) foi um psicólogo e epistemólogo 
de renome internacional, consagra uma grande parte de seus 
trabalhos, notadamente publicados pela PUF, ao estudo da 
Psicologia da criança, procurando determinar as fases de for-
mação da inteligência.
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CLÍNICA PSICANALÍTICA COM CRIANÇAS

Revelar aspectos da clínica psicanalítica em uma categoria 
específica: a Psicanálise com crianças é o enfoque deste li-
vro. Os autores demonstram que as expressões infantis são 
variadas, e que não existe uma maneira exata de interpre-
tá-las: contudo, é necessário aprender os elementos que 
norteiam o vocabulário cotidiano das crianças. Abordam 
também o trabalho com os pais, a interpretação dos sonhos 
e as brincadeiras, entre outros aspectos. A obra é indicada 
para aqueles que desejam se aprofundar no difícil ofício da 
Psicanálise com crianças, com destaque particular para as 
novas abordagens sobre técnica e teoria psicanalíticas do 
“mundo” da criança contemporânea.

Palavras chave: Psicanálise / 
Clínica Psicanalítica / Crianças 

Carlos Blinder (org.) é médico psiquiatra e psicanalista.

Joseph Knobel (org.) é psicólogo e psicanalista.

María Luisa Siquier (org.) é psicóloga e psicanalista.

Todos os organizadores são membros-fundadores da Escuela de 
Clinica Psicoanalista con Niños y Adolescentes, de Barcelona.
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JUNG E A CONSTRUÇÃO DA PSICOLOGIA MODERNA
O sonho de uma ciência

Jung continua sendo um dos personagens mais mal com-
preendidos da história intelectual do Ocidente. Este livro é 
o primeiro estudo abrangente dos elementos que alicerçaram 
a construção de sua psicologia, ao mesmo tempo em que 
apresenta um novo relato do nascimento da psicologia e da 
psicoterapia atuais. Baseando-se num rico acervo de material 
até agora inédito, esta obra reconstrói o contexto em que a 
proposta teórica de Jung foi recebida pelas ciências humanas, 
oferecendo assim uma perspectiva do impacto que causou na 
história social e intelectual do século XX. Este livro constitui 
a base de todas as futuras discussões sobre Jung e abre novas 
janelas para a Psicologia contemporânea.

Palavras chave: Psicologia / 
Carl Gustav Jung

Sonu Shamdasani é historiador da psicologia e Pesquisador As-
sociado do Wellcome Trust Centre for the History of Medicine, 
na Universidade de Londres. Seu livro mais recente, Cult Ficti 
ons: C. G. Jung and the Fouding of Analyti cal Psychology, recebeu 
o prêmio Gradiva pelo melhor trabalho histórico e biográfico, 
concedido pela Associação para o Progresso da Psicanálise.
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O APARELHO PSÍQUICO GRUPAL 

Obra de referência para estudo e compreensão da psicologia 
de grupos, como, por exemplo, do trabalho ou de ativida-
des em grupo, do compromisso grupal e do grupo entendi-
do como verdadeira identidade coletiva. Aparelho Psíqui-
co Grupal (APG), é uma construção psíquica comum dos 
membros, necessária para “estar em grupo” e permite uma 
descrição sincrônica. O APG fornece o sentido dos vín-
culos estabelecidos pelo sujeito, servindo de sustentáculo 
para seus membros. O psicanalista Kaës é um dos maiores 
referenciais no estudo e na compreensão das relações que 
ocorrem em atividades coletivas.

Palavras chave: Psicologia /
Aparelho Psíquico Grupal (APG)

René Kaës é psicanalista e professor emérito de Psicologia e 
Psicopatologia Clínica na Universidade Lumière Lyon. 
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O COMPLEXO FRATERNO 

A obra analisa três níveis do complexo fraterno. Primeiro no 
aspecto intrapsíquico, a partir da análise clínica de duas curas; 
depois nos aspectos intersubjetivos dos laços entre irmãos, 
em suas relações de amor e de ódio; e por fim no convívio 
do indivíduo com os diversos grupos. A profundidade do 
tema é debatida com elementos interessantes: por exemplo, 
os mitos de Édipo a Narciso, os relatos de livros sagrados, a 
mitologia e as referências à literatura e ao cinema, que dão 
uma dinâmica atraente à leitura e análise da obra. 

Palavras chave: Psicologia / 
Complexo Fraterno

René Kaës é psicanalista e professor emérito de Psicologia e 
Psicopatologia Clínica na Universidade Lumière Lyon. 
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O MÉTODO AUCOUTURIER
Fantasmas de ação e prática psicomotora

O Método Aucouturier propõe um ensaio sobre a psicodi-
nâmica da motricidade infantil, ressaltando o conceito de 
fantasmas de ação e destacando a origem das ações simbó-
licas da criança. O livro apresenta também, de forma atual 
e detalhada, a Prática Psicomotora Educativa e Preventiva 
e a Prática de Ajuda Terapêutica: enquadre, objetivos, es-
tratégias de reasseguramento profundo pela mediação do 
corpo e da linguagem, bem como os indícios patológicos e 
a relação de ajuda, a partir de uma filosofia humanista de 
respeito às potencialidades da criança.

Palavras chave: Psicomotricidade / 
Crianças / Bernard Aucouturier

Bernard Aucouturier é o fundador da prática psicomotora edu-
cativa e preventiva, bem como da prática de ajuda psicomo-
tora terapêutica. É autor de numerosas obras sobre psicomo-
tricidade da criança. Fundou e preside a Associação Europeia 
das Escolas de Formação na Prática Psicomotora (ASEFOP). 
É membro da Academia Nacional de Medicina e foi premiado 
pelo Ministério da Juventude, do Lazer e do Esporte francês.
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PARA UMA PSICOLOGIA CULTURAL DA RELIGIÃO
Princípios, enfoques, aplicação

O livro aborda aspectos ainda pouco analisados quando se 
trata do estudo da Psicologia da religião e a Psicologia cul-
tural. Procura maximizar o conhecimento nessas duas áreas, 
colocando-o sob uma nova perspectiva, baseada em estudos 
teóricos e empíricos. Esse estudo revela que a cultura não 
deve ser entendida apenas sob um olhar, possibilitando a 
abertura para a construção do comportamento psicológico 
humano, com base na religião e na cultura dos povos.

Palavras chave: Etnopsicologia /
Psicologia religiosa e cultural 

Jacob A. Belzen é um dos mais conhecidos psicólogos da re-
ligião da Europa. Recebeu muitos prêmios e distinções in-
ternacionais. É Professor Titular na Universidade de Amster-
dam, especializado em psicologia cultural e fundamentos de 
psicologia da religiõ. Preparou este livro enquanto Professor 
visitante na Universidade de Cambridge, no Reino Unido.
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PSICANÁLISE SÉCULO I 

Clássicos da psicanálise, obras de autores importantes 
e imprescindíveis aos profissionais que se depagram 

com os mais variados problemas em suas atividades de 
atendimento clínico.



A FACE ESTÉTICA DO SELF
Teoria e clínica

Em sua terceira edição, o livro tornou-se um ponto de referên-
cia importante para o público ligado à área da Psicanálise. O 
seu sucesso se deve não apenas à originalidade do pensamento 
de Safra e aos avanços que ele representa na maneira de pensar 
a teoria e a clínica psicanalíticas, mas também ao fato de ele 
saber falar de Psicanálise sem perder a poesia que o encon-
tro com o humano proporciona. Sem a adesão fanática a uma 
determinada tradição, mas certamente inspirado na teoria e 
na clínica winnicottiana, o livro oferece uma inserção criativa 
e consistente nas diversas tradições psicanalíticas. Trata-se de 
uma clínica em que as dimensões materiais e sensoriais da exis-
tência são enfatizadas como elementos constitutivos do ser.

Palavras chave: Psicanálise /
Comportamento Humano /
 Personalidade / Self

Gilberto Safra é psicanalista, professor livre-docente do Insti-
tuto de Psicologia da USP, professor do Programa de Estudos  
Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC-SP e coorde-
nador do LET - Laboratório de Estudos de Transicionalidade.
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A PO-ÉTICA NA CLÍNICA CONTEMPORÂNEA

A teoria e a prática psicanalíticas têm sido questionadas por 
situações clínicas peculiares que desafiam o cotidiano profis-
sional do psicanalista. Trata-se de questões que levam a buscar 
uma fundamentação para a atividade clínica baseada nas ques-
tões fundamentais do destino humano e no ethos humano. 
Como se situar diante do profundo desespero manifestado 
pelo paciente que não encontra o rosto humano em si e no 
outro, vendo-se condenado a viver como uma máscara entre 
máscaras? O que resta quando a máscara do falso self é retirada 
e o paciente se depara com o nada? Uma provocante reflexão 
sobre as problemáticas e os sofrimentos que diferenciam a prá-
tica clínica psicanalítica da atualidade.

Palavras chave: Psicanálise / 
Psicologia Clínica

Gilberto Safra é psicanalista, professor livre-docente do Insti-
tuto de Psicologia da USP, professor do Programa de Estudos  
Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC-SP e coorde-
nador do LET - Laboratório de Estudos de Transicionalidade.
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A POLIFONIA DO SONHO

O ponto máximo do percurso do autor, que, na transforma-
ção da metapsicologia psicanalítica e ao levar em conta o im-
pacto das questões intersubjetivas que a clínica com grupos 
apresenta, volta-se aos sonhos, matéria-prima da Psicanálise 
como teoria do sujeito. Suas propostas vão ao centro da Psica-
nálise, dialogam com Freud, acrescentam novas proposições, 
revisam os modelos, apresentam novos diagramas. O autor 
faz, nesta obra, uma vasta revisão bibliográfica sobre as ques-
tões do sonho, tanto na clínica convencional como na clínica 
dos dispositivos plurais (grupo, família, casais...), bem como a 
conceituação de novos modelos, quanto à tópica, à economia 
e às dinâmicas psíquicas.

Palavras chave: Psicanálise / 
Clínica psicanalítica / Sonhos 

René Kaës é psicanalista e professor emérito de Psicologia e 
Psicopatologia Clínica na Universidade Lumière Lyon. 
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ENTRE O SONHO E A DOR

Explora as principais modalidades daquilo que Freud, numa 
de suas primeiríssimas definições da Psicanálise, chamou de 
“reino intermediário”. Tantas variantes entre os dois, entre 
o masculino e o feminino, entre o saber e a fantasia, entre 
a criança e o adulto, entre o morto e o vivo, entre o fora de 
si e a presença dentro de si. A vida psíquica é aqui descrita 
como oscilante entre dois polos: a experiência do sonho, esse 
acontecimento da noite, de onde pode nascer a palavra, e o 
conhecimento de sua dor, que silencia ou grita. Quinze es-
tudos nos quais se descreve o trajeto de um pensamento que 
se mantém menos no abrigo de uma teoria já construída que 
nos confins do analisável.

Palavras chave: Psicanálise /
Freud / Reino intermediário

Jean-Bertrand Pontalis é membro da Associação Psicanalíti-
ca da França, dirige na Éditions Gallimard a Nouvelle Revue 
de Psychanalyse, assim como as coleções “Connaissance de 
L'inconscient” e “L'un et L'autre”.
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WINNICOTT

O pensamento e a prática clínica de D. W. Winnicott (1896-
1971) são reconhecidos hoje como uma das mais influentes 
contribuições para a Psicanálise desde Freud. O trabalho de 
Winnicott foi dedicado à identificação e à descrição da mãe 
“suficientemente boa” e ao uso da relação mãe-criança como 
modelo do tratamento psicanalítico. Sua crença no desenvol-
vimento natural se tornou uma crítica velada aos métodos 
excessivamente interpretativos da Psicanálise. Através deste 
importante estudo de Philips, Winnicott revela-se um dos 
grandes inovadores da tradição psicanalítica, juntamente com 
Melanie Klein e Jacques Lacan. Este livro representa uma das 
melhores – se não a melhor – introduções críticas ao pensa-
mento e à prática clínica do psicanalista inglês.

Palavras chave: Psicologia /
Psicanálise / Winnicott 

Adam Philips é chefe do Departamento da Criança e Psi-
quiatra da Família do Hospital Charing Cross em Londres, 
e também trabalha na prática privada como psicoterapeuta. 
Organizou a obra sobre Charles Lamb: Selected Prose e The 
Renaissance, da Walter Pater. 
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EDUCAÇÃO/
PEDAGOGIA



BULLYING
Eu sobrevivi 

Qual foi a criança ou adolescente que nunca sofreu por 
causa de uma gozação, apelido de mau gosto ou agressão 
física vindos de um colega? O bullying é uma das práticas 
mais comuns no ambiente escolar e também o tema central 
deste lançamento. O autor mostra não só o sofrimento e 
os problemas de quem é alvejado pelo bullying, mas prin-
cipalmente a superação necessária àqueles que desejam so-
breviver a esse tipo de violência.

Palavras chave: Bullying / Conflito 
interpessoal / Discriminação / 
Preconceitos / Violência

Claudio Ramirez tem pós-graduação em RH pela FECAP e 
cursou a Universidade Metodista de Piracicaba. Professor de 
Gerenciamento e Liderança, Relações Interpessoais e Jogos 
Empresariais. Ministra palestras e cursos de desenvolvimento 
e motivação pessoal.ISBN
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DIÁLOGOS EM DIDÁTICA
Tecendo histórias sobre o ensinar e o aprender

Discute-se, em diferentes contextos, o processo de ensinar e 
aprender, mostrando a necessidade da dialogia nas diferentes 
áreas do conhecimento e, principalmente, o diálogo entre o en-
sinar e o aprender. Os desafios para os profissionais da Educa-
ção, neste século XXI, exige uma postura interdisciplinar cada 
vez mais ativa frente à busca e aquisição de conhecimentos. 

Palavras chave: Educação / 
Aprendizagem - Metodologia

Claudio Romualdo é doutor Honoris Causa (Consejo Ibe-
roameticano en Honor a la Calidad Educativa). Mestre em 
Educação (College of Letters and Science) e em Desenvolvi-
mento Regional e Políticas Públicas (Unifacef ).

Marcio Tadeu Girotti Marcio Tadeu Girotti é mestre em Fi-
losofia (UNESP) e doutorando em Filosofia (UFSCar).

Poliana Bruno Zuin Poliana Bruno Zuin é doutora em 
Educação pela UFSCar, com pós-doutorado em Linguística 
(UFSCar).
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DINÂMICAS PEDAGÓGICAS
Técnicas e textos para o crescimento pessoal e coletivo

São dinâmicas de grupo, especialidade do autor, com forte 
conotação pedagógica, para levar pessoas e grupos a verda-
deiras vivências. Todas as suas páginas são movidas pelos pi-
lares propostos pela Unesco sobre os rumos da educação em 
todos os níveis: aprender a conhecer, aprender a conviver, 
aprender a fazer e aprender a ser. As dinâmicas de grupo são 
um excelente método vivencial, envolvente e participativo 
que busca realizar de forma articulada estes quatro desejos 
em forma de objetivos. Elas são como “parábolas vivas e cria-
tivas” que querem desencadear as vivências.

Palavras chave: Aprendizagem / 
Dinâmica de grupo / Grupos sociais 

Canísio Mayer é filósofo, teólogo, educador, poeta e escri-
tor. Formado em Filosofia pela UFMG e mestre em Teologia 
pelo Centre Sèvres (Paris, França). É autor de diversos livros 
de dinâmicas de grupo, de mística e de poesias: Na dança da 
vida e Heróis solidários (Editora Ideias & Letras); 100 orações 
para os melhores momentos da vida, Amor em poesia, A vida em 
poesia (Editora Santuário).
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EDUCAR
Docentes, alunos, escolas, éticas, sociedade

A constante mutação dos valores, a imperiosa visão singular 
do mundo e da própria história, em detrimento de uma expli-
cação universal a partir da religião e da ciência, o individua-
lismo e a exaltação do cientificismo técnico integram o pano 
de fundo da dinâmica veloz do mundo contemporâneo. Tal 
realidade resulta na necessidade e importância fundamental 
de se repensar o espaço escolar e atualizar a pragmática dos 
professores. Esta obra mostra proposições que exprimem si-
tuações filosóficas, éticas, sociais, políticas, às vezes religiosas, 
da educação e das práticas escolares, conforme aponta seu 
próprio autor.

Palavras chave: Educação-filosofia 
/ Pedagogia / Práticas de ensino / 
Professores / Sistemas de ensino

Gérard Fourez é doutor em Física Teórica pela Universidade 
de Maryland e titular de uma licença em Filosofia. Professor 
nas Faculdades de Namur, onde até pouco tempo ensinou 
Epistemologia, Ética e Filosofia da educação.
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EDUCAR É SENTIR AS PESSOAS

Como pensar a educação na era das conexões? As infovias 
formam redes de comunicação e informação que atuam em 
tempo real e nos permitem pensar numa educação planetá-
ria. Entretanto, o desafio é fazer com que a tecnologia não 
ofusque as relações humanas, que continuam sendo a alma 
da educação. Educador e formador de educadores, o autor 
conclui que, nas mais diferentes situações, se não houver co-
nexão entre a razão e o coração, não haverá educação. Sentir 
as pessoas é, portanto, o segredo para que se estabeleça uma 
cumplicidade afetiva entre o educador e o educando, uma 
cumplicidade que é a base da confiança, pressuposto de todo 
aprendizado.

Palavras chave: Educação /
Auto-estima / Pedagogia /
Prática de ensino

Hamilton Werneck é professor e pedagogo. Pós-graduado 
em educação, atualmente trabalha na Universidade Candido 
Mendes e faz palestras por todo o Brasil. Foi membro do 
Conselho Estadual de educação do Estado do Rio de Janeiro.
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FILOSOFIA E POLÍTICA
Na formação do educador

Autores de diferentes gerações e sensibilidades apresentam, 
neste livro, ensaios de grande atualidade sobre filosofia, po-
lítica e educação, com pontos de crise da modernidade e da 
pós-modernidade. Resgatam a força criativa do pensamento 
crítico, o fascínio pelo agir político-pedagógico e a respon-
sabilidade de intelectuais e educadores compromissados com 
a construção e o fortalecimento de novos sujeitos políticos, 
assim como com a consolidação da democracia. Esses auto-
res não se deixaram abater pela derrubada de mitos e pela de-
cepção de políticos que abdicaram dos sonhos de um Brasil 
livre, avançado e democrático

Palavras chave: Educadores / 
Filosofia – Estudo e ensino / 
Política – Estudo e ensino

Giovanni Semeraro (Org.) é filósofo, com mestrado e dou-
torado em Filosofia da Educação. Professor Adjunto na UFF 
(FEUFF) e autor de Gramsci e a sociedade civil; A primavera 
dos anos 60 e Democracia e construção do público no pensamen-
to educacional brasileiro. É pesquisador do CNPq e coorde-
nador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Filosofia Política 
e Educação (NUFIPE).
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MARX E A CRÍTICA DA EDUCAÇÃO
Da expansão liberal-democrática à crise 
regressivo-destrutiva do capital

Propõe-se, aqui, uma releitura do pensamento marxista. A 
obra retrata as preocupações do autor no que diz respeito à 
concepção do materialismo histórico na compreensão críti-
ca da realidade. Pode ser considerado um forte aliado para 
que o leitor compreenda a atual crise do capital, a natureza 
das transformações necessárias e, sobretudo, a direção dos 
processos educativos na vida dos trabalhadores e na própria 
educação escolar.

Palavras chave: Educação – 
Filosofia / Filosofia Marxista / 
Karl Marx / Sociologia

Justino de Souza Junior é graduado em Letras (UECE), mes-
tre (Programa de Pós-Graduação em Educação - UFC) e dou-
tor (Programa de Pós-Graduação em Educação – UFMG). 
Foi professor da Universidade Estadual do Ceará, da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais e atualmente é professor da 
Universidade Federal do Ceará.
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METODOLOGIA CIENTÍFICA
Métodos e técnicas de pesquisa 
(monografias, dissertações, teses e livros)
A obra de Francisco Tarciso Leite preenche a lacuna no ensi-
no da Metodologia Científica, chamando a atenção sobre os 
estilos e as formas corretas de redigir e estruturar os diversos 
tipos de trabalhos acadêmicos nas universidades brasileiras. 
Além de orientar o leitor como elaborar seus textos acadê-
micos, traz uma importante reflexão sobre as razões por que 
o ensino dessa disciplina é, muitas vezes, incompreendido 
entre alunos e docentes. Trata-se, portanto, de uma obra de 
referência tanto para alunos de graduação e pós-graduação, 
como para mestres, doutores e escritores.

Palavras chave: Metodologia /
Ciência / Métodos de estudo / 
Pesquisa – Metodologia

Francisco Tarciso Leite é doutor em economia do Desenvol-
vimento (Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales, Fran-
ça) e mestre em Sociologia Econômica (Universidade Ca-
tólica de Louvain, Bélgica). Autor de uma dezena de livros, 
publicados na área das Ciências sociais aplicadas.
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O ABECEDÁRIO DE PAIS E FILHOS

Pais, mães, educadores, psicólogos, professores e mesmo os 
filhos vão encontrar neste livro orientações práticas, acon-
selhamentos e saídas para situações que ocorrem no dia a 
dia em todas as famílias, na relação entre pais e filhos. Nos 
conflitos, nos acontecimentos embaraçosos, nos fatos corri-
queiros ou nos acontecimentos importantes, tudo pode ter 
uma saída, com palavras de afeto, incentivo, compreensão e 
orientação aos filhos, sejam eles crianças ou, principalmente, 
adolescentes. Vale, portanto, investir nessa busca, encarando 
cada nova situação, com a certeza de que, na convivência, as 
atribuições e os atritos são inevitáveis e, no crescimento, as 
dúvidas e questionamentos, saudáveis.

Palavras chave: Crianças - Criação / 
Pais e filhos / Psicologia infantil

Christiane Michelin é formada em Letras (Universidade Ca-
tólica de Petrópolis), professora de inglês, jornalista e escrito-
ra. Colunista do Jornal de Petrópolis e autora de O abecedário 
do viajante, O abecedário do casal, Convite de casamento e Os 
sete pecados revisitados, este último em coautoria com Sonia 
de S. Santos.
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O ENSINO DA LÍNGUA MATERNA
Dialogando com Vygotsky, Bakhtin e Freire

Baseadas nas teorias de Paulo Freire, Vygotsky e Bakhtin, as 
autoras aliam-se para a idealização de uma prática que ga-
ranta acesso e permanência das crianças nas escolas, mes-
mo diante de dificuldades de caráter regional e econômico. 
Além disso, o livro traz à tona técnicas para que as crianças 
utilizem-se da escrita para falar o que sentem interiormente 
(“discurso interior”). Percorre-se um vasto campo de filóso-
fos e psicólogos da Educação e da linguagem, passando pela 
Pedagogia de Paulo Freire.

Palavras chave: Comunicação oral / 
Mikhail Mikhailovitch Bakhtin / 
Escrita / Fala / Paulo Freire / 
Linguagem antropológica / Linguagem 
e cultura / Linguagem e línguas /
 Oralidade / Prática social / 
Lev Semenovich Vygotsky

Poliana Bruno Zuin é doutora e mestre em educação pela 
UFSCar. Atualmente é professora substituta da UNESP Rio 
Claro e da PUC Campinas.

Claudia Raimundo Reyes é professora da UFSCar, onde se 
titulou mestre e doutora. É coautora de diversos livros, den-
tre os quais se destacam Reflexões sobre o fazer docente (2009) 
e Escola e aprendizagem da docência – processos de investigação 
e formação (2004).
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ORIENTAÇÃO SEXUAL
Como ensinar aos jovens dialogando com sua religião

Aborda-se, em relação à sexualidade humana, como deve 
ser a postura do educador no que tange à religiosidade de 
seus alunos nas aulas sobre orientação sexual. A obra, ainda, 
reflete sobre os saberes necessários para quem lida com os 
jovens, apontando sugestões e esclarecendo os pontos mais 
importantes na condução do grupo, com embasamento na 
psicopedagogia.

Palavras chave: Adolescentes 
/ Comportamento sexual / 
Adolescentes – Fisiologia / 
Educação sexual para adolescentes

Ênio Bito Pinto é psicólogo e psicopedagogo. Mestre e dou-
tor em Ciências da religião pela PUC-SP. É gestalt-terapeuta, 
professor e coordenador do instituto Gestalt de São Paulo. 
É autor dos livros Orientação sexual na escola (1999); Sexua-
lidade: um bate-papo com o psicólogo (2001); Psicoterapia de 
curta duração na abordagem gestáltica (2009) Os padres em 
terapia (2012) e Elementos para a compreensão diagnóstica em 
psicoterapia (2015).
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PEDAGOGIA DA TRANSGRESSÃO
Um novo olhar sobre a educação

A educação pode reproduzir uma sociedade ou transformá-la. 
E atualmente, esta só se preocupa com o processo de reprodu-
ção. Nossa escola é uma farsa: não existe uma única Educação 
no país que respeite o direito de igualdade para todos. Existem 
tipos diferentes de Educação: uma para aquelas crianças lim-
pinhas, cheirosas, com um farto material, aulas de inglês, balé, 
informática e judô, fazendo parte do currículo, e aquela das 
crianças mirradas, com famílias desestruturadas, vocabulário 
diferente do que vai ser usado pela professora, pelo diretor, 
pelos “especialistas” em Educação, com um parco material, 
professores insatisfeitos e prédios decadentes e malcheirosos.

Palavras chave: Educação / 
Pedagogia / Psicologia infantil /

Maria Luiza Silveira Teles estudou Pedagogia, Psicologia, So-
ciologia e Métodos e Técnicas de Educação. Foi professora dos 
quinze aos sessenta e três anos. Escritora, educadora, traduto-
ra, consultora editorial freelancer, prestando ainda consultoria 
para artigos científicos, monografias, dissertações e teses.
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SALVAR A ESCOLA NA ERA DIGITAL

Abordam-se, neste livro, as novas tecnologias e metamorfose 
das gerações, desencadeada pela revolução digital, que tem 
causado descompassos na escola e no relacionamento pro-
fessor-aluno, aluno-professor. Como a escola deve se adaptar 
aos novos instrumentos da informática e como não perder e 
salvaguardar a essência do relacionamento humano, e a pre-
servação da cultura da leitura e da escrita: eis alguns desafios 
a serem vencidos.

Palavras chave: Cultura / 
Educação / Tecnologia / 
Multimídia

Giovanni Reale foi filósofo, historiador da filosofia e profes-
sor universitário. Um dos maiores estudiosos do pensamen-
to antigo, conhecido principalmente pelos seus estudos so-
bre Platão e Aristóteles. Professor na Faculdade de Filosofia 
San Raffaele, publicou, entre outros: Invito al pensiero antico 
(2011) e, com Dario Antiseri, Il pensiero accidentale (2013).
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HISTÓRIA/CIÊNCIA
SOCIAIS E DA RELIGIÃO



A ANTROPOLOGIA DE EDITH STEIN
Entre Deus e a Filosofia 

Edith Stein nasceu na Alemanha. Seus pais eram judeus. Ela 
se converteu ao Cristianismo, tornou-se freira carmelita e 
mártir, e foi canonizada em 1998. Atualmente há um interes-
se crescente entre filósofos e acadêmicos por seu pensamento 
sobre ontologia, ética, Antropologia e formação humana. O 
livro reconstrói a Antropologia filosófico-teológica de Edith 
Stein e é uma importante contribuição para a literatura filo-
sófica contemporânea.

Palavras chave: Antropologia / 
Filosofia / Edith Stein 

Mariana Bar Kusano é bacharel em Filosofia e Mestra em 
Ciências da Religião pela PUC-SP com formação em Do-
cência no Ensino Médio e Fundamental pela Universidade 
Cândido Mendes-RJ.
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A DIÁSPORA DAS RELIGIÕES BRASILEIRAS

Vemos, com o passar dos anos, que a presença global religiosa 
brasileira está cada vez mais presente. Há um grande interesse 
pelas religiões brasileiras no mundo, onde muitos estrangeiros 
as procuram em suas próprias nações, ou até mesmo viajam ao 
Brasil em busca de um imaginário promissor e festivo conse-
quência de uma cultura religiosa autêntica e de uma mudança 
geopolítica que favorece a diáspora das religiões brasileiras, o 
que coloca o Brasil como uma das potências de fluxo religioso 
no mundo. Assim, este livro reúne cientista brasileiros e estran-
geiros renomados a opinarem sobre a influência da diáspora 
brasileira em diversos países. Seu objetivo é agregar conceitos 
temáticos aos especialistas em Ciências Sociais da Religião, e 
ao público de grande interesse nas mudanças religiosas atuais.

Palavras chave: Ciências Sociais /
Ciências da Religião / Religiosidade

Cristina Rocha (org.) é antropóloga e Future Fellow do Aus-
tralian Research Council, no Centro de Estudos da Religião 
e Sociedade, Universidade de Western Sydney, Austrália. 

Manuel A. Vásquez (org.) é PHD e professor-chefe do De-
partamento de Ciências da Religião na Universidade da Fló-
rida, em Gainesville. 
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A GRANDE DESISTÊNCIA HISTÓRICA
E O FIM DA SOCIEDADE INDUSTRIAL 

O leitor está convidado a refletir a respeito da atualidade do pro-
cesso cumulativo de enfraquecimento da sociedade industrial 
brasileira em curso desde o final do século XX. Nesse mesmo 
sentido, a interpretação acerca da desistência histórica à qual o 
país se encontra submetido revela o quanto o realismo periférico 
contaminou as elites do país. Por isso, estendem-se pelo vasto 
território nacional, caracterizado pela massificação das vítimas 
humanas do desemprego, uma decrescente mobilidade social e 
um cancelamento da perspectiva de futuro. As respostas con-
cedidas pelo fanatismo religioso e o banditismo social ganham 
mentes e corações no cenário de desespero e anomia social.

Palavras chave: Economia / 
Economia brasileira 

Marcio Pochmann é professor visitante na Universidade Federal 
do ABC (UFABC) e titular na Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp), pesquisador no Centro de Estudos Sindicais 
e de Economia do Trabalho (Cesit), pertencente ao Instituto 
de Economia da UNICAMP, bem como em universidades da 
França, Inglaterra e Itália. É também autor de mais de sessenta 
livros sobre economia, sociedade e políticas públicas.
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A FÍSICA DO SÉCULO XX

Michel Paty comprova como as descobertas de novos campos 
científicos, no decorrer do século passado, impulsionaram a 
expansão da Física. O leitor tem a oportunidade de conhecer, 
em um texto rico em detalhes e ao mesmo tempo suave, o que 
é teoria da relatividade, física atômica, astrofísica e cosmolo-
gia, entre outros temas, a partir de uma visão filosófica das 
descobertas. Ao final da leitura, o autor sugere quais serão os 
caminhos que a Física percorrerá no século XXI.

Palavras chave: Física / Filosofia

Michel Paty é físico e filósofo, doutor em Ciências Físicas, 
Filosofia e História das Ciências, diretor emérito de pesquisa 
do CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique – 
França). Professor visitante convidado da Universidade de 
São Paulo – USP (IEE – Instituto de Energia e Ambien-
te). É autor das obras: La Matière Dérobée, L’Analyse Critique 
Dessciences, Einstein Philosophe, La Physique du XX e Siècle, 
D'Alembert, Albert Einstein e A matéria roubada: a apropria-
ção crítica do objeto da Física Contemporânea.
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ASTROLOGIA E CRISTIANISMO EM DIÁLOGO

Até onde se conhece, não há literatura que busque aproximar 
a Astrologia de pessoas de perfil religioso mais rigoroso, espe-
cialmente dentro do especto de fé da Cristandade, em virtude 
da oposição formal da Igreja Católica a todo tipo de práti-
ca tida como divinatória e a Astrologia é vista assim: apenas 
como forma de divinação. Neste amplo contexto, a proposta 
central do livro é expor que a Astrologia é um potente recurso 
de compreensão e descrição da realidade dos fenômenos, entre 
eles os mentais, antes do que só recurso de arte divinatória, 
assim como contextualizar aspectos morais e ou éticos associa-
dos à Astrologia à luz de obras de teólogos e Doutores da Igreja 
como S. Agostinho S. Alberto Magno e S. Tomás de Aquino.

Palavras chave: Espiritualidade /
Cristianismo / Astrologia /
Ciências da Religião

Luiz Carlos de Carvalho Teixeira de Freitas é jornalista, 
psicólogo e escritor. Desde 1985 escreve sobre Astrologia,  
psiquismo e comportamento. Pesquisador e estudioso de di-
ferentes áreas do conhecimento humano, mantém foco nas  
Ciências Noéticas e nas Ciências da Consciência.
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CIBER-RELIGIÃO
A construção de vínculos religiosos na cibercultura

O entrelaçamento da mídia religiosa com a religião midiáti-
ca é um fenômeno marcante, que permite associar os sujei-
tos humanos e o poder divino em novas formas interativas: 
as implicações midiáticas e religiosas que derivam dessas 
redes de relações são o escopo desta obra. O historiador e 
doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, Jorge 
Miklos, debruça-se a analisar esse contexto e propõe que a 
ciber-religião traz uma grande pergunta: que alterações as 
experiências religiosas sofrem quando se deslocam para o 
ambiente virtual do ciberespaço?

Palavras chave: Cibercultura /
Ciências da Religião / Semiótica 

Jorge Miklos é professor titular do programa de pós-gradua-
ção em Comunicação e Cultura Midiática da Universidade 
Paulista. Graduado em História e Ciências Sociais e Psicolo-
gia. Mestre em Ciências da Religião e doutor em Comunica-
ção e Semiótica. Pós-doutorado na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Fez estágio de pesquisa no Vilém-Flusser-Ar-
chiv (Berlim) e no El Colegio de Frontera Sur (ECOSUR) 
(San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México).
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CIDADES-TOTAIS O (NADA)
Sublime espaço pós-moderno

Estudo crítico sobre a arquitetura que vem sendo implantada 
nas cidades, mundialmente, com arrojados edifícios que trans-
parecem um novo estilo de vida imposto à sociedade pós-mo-
derna. As cidades-totais são reflexo do estágio mais avançado 
da globalização e do domínio político e econômico que inter-
fere diretamente no cotidiano das pessoas, e de maneira sutil e 
despercebida. As cidades-totais querem dar a sensação de que 
todo cidadão tem acesso a tudo, ao consumo, à modernidade 
e ao bem-estar. Mas isso não passa de uma sensação distorcida, 
enganosa, dando mais margem ainda à submissão ao poder do 
capital. Exemplo disso é o prédio inteligente do Word Trade 
Center (WTC), em São Paulo.

Palavras chave: Sociologia / 
Pós-modernidade / Sociedade 

Marcos Marques de Oliveira é professor de Sociologia do 
Instituto de Educação de Angra dos Reis (IEAR) e creden-
ciado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Uni-
versidade Federal Fluminense (UFF), na qual integra a linha 
de pesquisa Filosofia, Estética e Sociedade. 
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COMPARAR O INCOMPARÁVEL
Entre Deus e a Filosofia 

Comparar o Incomparável responde a um desafio importan-
te: a necessidade de abrir espaço para o diálogo entre as dife-
rentes culturas. Um diálogo que nos leva tanto às questões de 
caráter antropológico e cultural como ao passado, à maneira 
de ler a história, construída em torno de visões nacionalis-
tas, em que o “incomensurável e o incomparável” tornam-se 
perigos mortais. Detienne demonstra, nesta obra, o quanto 
o uso da comparação, comum na Antropologia, pode ser fe-
cundo na construção da ciência histórica, para que esta possa 
fugir do fechamento perigoso das leituras “nacionais”. 

Palavras chave: Antropologia / 
Filosofia / Deus / Religiosidade 

Marcel Detienne foi um historiador belga e especialista no 
estudo da Grécia Antiga. Juntamente com Jean-Pierre Ver-
nant e Pierre Vidal-Naquet, Detienne tem procurado aplicar 
uma abordagem antropológica, influenciado pelo estrutura-
lismo de Claude Lévi-Strauss. 

ISBN
Páginas
Formato
Público 

85-98239-24-0
152
14x21
Geral 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/comparar-o-incomparavel


COMPREENDER O OUTRO
Administrando diferenças para a convivência global

Este livro reflete sobre os mal-entendidos culturais na mun-
dialização e sobre as importantes áreas de acordo que hoje 
desafiam quem lida com o campo humanitário, nas empresas 
e nas organizações internacionais, em meio a pessoas leva-
das a trabalhar ou viver em culturas que não são as suas. As 
culturas do outro trazem questões que nos ajudam a tomar 
consciência de nosso próprio condicionamento cultural e 
nos motivam a praticar as duas virtudes da relação intercul-
tural: a dúvida, que não impede de termos convicções; e a 
paciência, que não impede de termos dinamismo.

Palavras chave: Cultura / 
Mundialização / Relações
Interculturais 

Michel Sauquet nasceu em 1946 em Paris, é graduado pelo 
Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po) e doutor 
em Economia Aplicada (Paris Dauphine University).

Martin Vielajus (col.) é graduado pela Sciences Po Pa-
ris (Mestrado em Relações Internacionais), Universidade 
McGill e Instituto de Línguas Orientais.
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CONTRA-HISTÓRIA DO LIBERALISMO

Por meio de uma surpreendente metodologia de pesquisa, 
manejada com maestria, e uma investigação histórica e fi-
losófica inédita e corajosa, Losurdo – professor titular de 
História da Filosofia na Universidade de Urbino (Itália), 
reconhecidamente um dos grandes pensadores mundiais da 
atualidade – vira ao avesso a história do liberalismo conven-
cionalmente divulgada e ensinada. Os resultados que o leitor 
poderá verificar são impactantes e polêmicos.

Palavras chave: História /
Liberalismo / Losurdo 

Domenico Losurdo é professor titular de História da Filoso-
fia na Universidade de Urbino (Itália) e reconhecidamente 
um dos grandes pensadores mundiais da atualidade. É au-
tor de mais de vinte livros e realizou mais de uma centena 
de outras participações como coordenador de livros e arti-
gos, sempre com grande repercussão em toda a Europa e 
agora também no Brasil. 
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DESIGUALDADE ECONÔMICA NO BRASIL

A desigualdade econômica no Brasil é um fato apontado por 
vários indicadores mundiais. Partindo de contextos da histó-
ria brasileira e da desigualdade no mundo, o leitor encontra 
aqui um roteiro consistente para compreender a desigualda-
de no território nacional, nas classes sociais e entre os pró-
prios indivíduos. A história da desigualdade se repete a cada 
geração como um desafio teórico e ético.

Palavras chave: Economia / Brasil /
Condições Sociais / Renda 

Marcio Pochmann é professor titular no Instituto de Econo-
mia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Eco-
nomia do Trabalho na Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP). Pesquisador em Universidades na França, In-
glaterra e Itália. Autor de mais de 40 livros sobre economia, 
sociedade e políticas públicas. 
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DEUSES EM GUERRA E PACTO
Na América latina colonial

Na experiência da hegemonia do cristianismo e da ideia de 
Deus sempre no singular, falar de guerras e pactos de deuses 
pode provocar incômodos. Mas abrir mão dessa segurança 
propicia uma empolgante percepção: descobrir a polifonia 
de mentalidades e modos de religião que permeiam o cristia-
nismo estabelecido e que até mesmo escapam por suas bre-
chas. A história da América Latina Colonial revela guerras 
violentas de deuses, tantas vezes ocultadas; e também pactos 
de deuses, que passaram despercebidos. Hoje o pluralismo 
crescente coloca em pauta a necessidade de reler essa história 
em busca de diálogo e de inter-relações construtoras da paz 
fundada na dignidade e justiça.

Palavras chave: América Latina / 
Ciências da Religião 

Maria Cecilia Domezi é doutora em Ciências da Religião, 
com mestrados em Teologia Católica e História Social, além 
de trazer uma longa experiência de trabalho pastoral com as 
Comunidades Eclesiais de Base.
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DINÂMICAS CONTEMPORÂNEAS DO FENÔMENO 
RELIGIOSO NA SOCIEDADE BRASILEIRA

A obra reúne análises da identidade social refletidas a partir 
dos desdobramentos da vivência do sagrado. São textos de 
pesquisadores das áreas da Antropologia, que buscam oferecer 
respostas ao constante crescimento da influência da religião no 
dia a dia da sociedade brasileira. Ao sobrepor fatores religiosos 
contemporâneos ao atual cenário social do País, o livro com-
põe um mosaico da diversificação da fé do povo brasileiro.

Palavras chave: Antropologia / 
Sociedade / Religião / Brasil 

Edlaine de Campos Gomes (Org.) é graduada em Ciências 
Sociais, pela Universidade Federal Fluminense (1992), mes-
tre em Sociologia e Antropologia, pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (1998), doutora em Ciências Sociais, pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2004) e pós-dou-
tora pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia So-
cial, Museu Nacional (UFRJ). Realizou pós-doutoramento 
no Centro de Estudos da Metrópole (Cebrap).
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DO RENASCIMENTO À PÓS-MODERNIDADE
Uma história da filosofia moderna e contemporânea

Gilbert Hottois mapeia a condição da filosofia contemporânea 
e suas implicações atuais mediante os pensamentos e movi-
mentos filosóficos surgidos a partir do final da Idade Média. O 
Renascimento é o ponto de partida desse passeio sobre a his-
tória da filosofia, na qual o leitor é convidado a participar ao 
conhecer as principais contribuições dos grandes filósofos que 
surgiram nesses séculos. Do Renascimento à pós-modernida-
de é uma obra de caráter introdutório, indicada aos iniciantes 
e professores do curso de Filosofia.

Palavras chave: Filosofia /
Pós-modernidade 

Gilbert Hottois é professor ordinário na Universidade livre 
de Bruxelas, e também professor convidado em diversas uni-
versidades estrangeiras. É autor de doze obras de filosofia 
contemporânea, relativas à linguagem, à ética, às ciências e 
às técnicas. Coordenou também cerca de quinze obras co-
letivas. É membro de diversos comitês de ética nos âmbitos 
nacional e internacional. 
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ECONOMIA SOLIDÁRIA E VÍNCULOS

Esta obra permite vislumbrar processos de transformação que 
hoje têm ocorrido em milhares de Empreendimentos Econô-
micos Solidários em todos os continentes, num número cres-
cente de países. Daí a importância desta obra: seus resultados 
permitem entender mudanças cada vez mais necessárias em 
face da exacerbação das crises do capitalismo e da crise ain-
da mais abrangente e profunda do meio ambiente. A solução 
dessas crises, que se somam e por isso agravam-se, depende das 
conquistas que o povo simples vem alcançando na construção 
de outra economia e sociedade, capaz de assegurar sustentabi-
lidade, justiça e democracia.

Palavras chave: Economia /
Solidariedade

Maria Isabel Rodrigues Lima nasceu em Porto Alegre, Rio  
Grande do Sul, em 8 de março de 1975, reside em Novo  
Hamburgo. É Psicóloga, especialista em Pedagogia Empresa-
rial e Mestre em Inclusão Social e Acessibilidade.Tem expe-
riência em consultoria na área de Recursos Humanos e em  
redes de cooperação.
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ÉTICA E DEMOCRACIA ECONÔMICA
Caminhos para a socialização da economia

O presente livro tem como principal objetivo fazer uma dis-
cussão sobre ética e sua interface com a economia, expandin-
do os domínios tradicionais dessa ciência social e procurando 
entender o seu déficit histórico com a questão da democra-
cia. São apresentados os principais sistemas econômicos, suas 
diferentes visões de mundo e ideais de democracia, numa 
perspectiva multidisciplinar que abrange simultaneamente 
as áreas de economia, ciência política, sociologia e filosofia. 
Constata-se que a democracia como principal avanço da mo-
dernidade encontra-se ameaçada em razão do poder despro-
porcional da dimensão econômica sobre a política. 

Palavras chave: Ética / Economia / 
Socialização / Democracia

L.M. Luzio-dos-Santos é graduado em Ciências Econômicas 
(UEL) e em Administração (UEL), Doutor em Ciências So-
ciais (PUC-SP), Mestre em Administração (UEL) e Pós-dou-
tor em Ciências Sociais (Núcleo de Estudos da Complexidade 
– PUC-SP). Professor Associado do Departamento de Admi-
nistração da Universidade Estadual de Londrina; Professor do 
Programa de Mestrado em Gestão e Sustentabilidade - UEL.
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HISTÓRIA DA MEDICINA

Estimular uma atitude reflexiva em relação ao conhecimento 
médico é a intenção desta obra, que adota uma perspecti-
va crítica e epistemológica, e não meramente descritiva de 
uma evolução tecnocientífica. Trata-se de uma aproximação 
inovadora da história do conhecimento médico no Ociden-
te. Em sua estrutura, traz um apanhado cronológico, com 
relatos sobre as conquistas determinantes da Medicina no 
contexto ocidental, incluindo um capítulo específico sobre a 
história da Medicina no Brasil. E, num segundo momento, 
assume o estudo analítico de quatro casos antológicos, por 
meio dos quais se apresentam e se cruzam instrumentos de 
análise da História, da Filosofia e da Sociologia das Ciências.

Palavras chave: História / Medicina / 
Sociologia da Ciência

Catherine Allamel-Raffin é mestre em epistemologia e his-
tória da ciência e tecnologia na Université Louis Pasteur de 
Strasbourg.

Alain Leplège é professor na Universidade Paris 7 (Denis 
Diderot) .

Lybio Martire Junior é cirurgião plástico de São Paulo e pro-
fessor na Faculdade de Medicina de Itajubá-MG.
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HISTÓRIA DAS RELIGIÕES 
E a dialética do sagrado

De maneira clara e imparcial, são expostas as verdades que 
permeiam todas as grandes religiões do mundo: Bramanis-
mo, Hinduísmo, Budismo, Jainismo, Cristianismo, Judaís-
mo, assim como as revelações mais recentes, como Islamis-
mo, Espiritismo, Mormonismo e Testemunhas de Jeová. O 
estudo das mais diversas formas de religiosidade possibilita o 
nosso contato com o outro, com o diferente, e, surpreenden-
temente, faz-nos descobrir que o diferente, muitas vezes, não 
é o outro, somos nós. 

Palavras chave: História /
Ciências da Religião

Leonardo Arantes Marques é psicólogo clínico de orienta-
ção psicanalítica, professor universitário, conferencista, es-
tudioso dos campos da História das Religiões e da Filosofia 
(ocidental e oriental), com três publicações no Brasil. Realiza 
pesquisas acadêmicas nas áreas da Psicologia e Pedagogia. 
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HISTÓRIA DO SÉCULO XX

Do alto de sua vasta experiência como acadêmico nas áreas de 
Filosofia e Direito, Mario Curtis Giordani retrata de maneira 
detalhada a história dos fatos que marcaram o século XX. Ex-
põe esses fatos em duas partes distintas que se completam, de 
modo a contextualizar o leitor, fazendo-o entender a relevân-
cia de cada acontecimento no mundo cotidiano. A primeira 
parte mostra, em ordem cronológica, os principais aconteci-
mentos de cada nação, apontando personagens relevantes e 
o papel que desencadearam no rumo histórico. Na segunda 
parte, o autor faz uma breve exposição de vários aspectos 
da evolução da civilização, enfatizando as consequências do 
progresso científico-tecnológico na vida de diferentes povos.

Palavras chave: História / 
Século XX

Mário Curtis Giordani nasceu em 1921 em Viamão (RS) e 
cursou Filosofia, Letras Clássicas e Direito. Lecionou, a par-
tir de 1953, na antiga Faculdade Fluminense de Filosofia e, 
posteriormente, no Instituto de Ciências Humanas e Filoso-
fia da UFF até 1977. É titular de Direito Romano na Facul-
dade de Direito da Universidade Cândido Mendes. 
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NOVAS COMUNIDADES CATÓLICAS
Em busca do espaço pós-moderno

Do crescimento midiático da Renovação Carismática Cató-
lica (RCC) emergiu para a sociedade um novo modelo de 
anunciar o Evangelho. Neste livro, o contraponto entre o 
“novo” e o “velho” estilo de evangelização é elucidado bus-
cando-se apontar caminhos teológicos na compreensão do 
catolicismo midiático. Além disso, a obra oferece uma pre-
servação histórica do desenvolvimento da RCC.

Palavras chave: Religião / 
Renovação Carismática Católica 

Brenda Carranza (Org.) é doutora em Ciências Sociais 
(UNICAMP/Brasil) e atua como professora no Departa-
mento de Antropologia Social na UNICAMP. 

Cecília Mariz (Org.) é doutora em Sociologia (UNI-Boston 
University) e professora titular do Departamento de Sociolo-
gia do Instituto de Ciências Sociais da UERJ.

Marcelo Camurça (Org.) é doutor em Antropologia Social 
pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro e é professor convidado no programa de pós-graduação 
em Ciência da Religião da UFJF.
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NOVAS LEITURAS DO CAMPO RELIGIOSO BRASILEIRO

O principal objetivo do livro é fazer um balanço das princi-
pais pesquisas ou estudos, realizados nos últimos anos, sobre 
as manifestações religiosas no Brasil. É portanto uma análise 
do contexto religioso brasileiro a partir dos estudos da nova 
geração de pesquisadores.

Palavras chave: Ciências Sociais /
Ciências da Religião / Fenomenologia 

Emerson Sena (org.) é doutor em Ciência da Religião e gra-
duado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz 
de Fora. É professor adjunto do Departamento de Ciência 
da Religião (UFJF). 

Flávio Sofiati (org.) é professor adjunto III de Sociologia da 
Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Ciências So-
ciais, e está credenciado junto ao Programa de pós-graduação 
em Sociologia. 

ISBN
Páginas
Formato
Público 

978-85-65893-56-5
272
16x23
Geral 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/novas-leituras-do-campo-religioso-brasileiro


O BUDISMO E AS OUTRAS
Encontros e desencontros entre as grandes religiões mundiais

O autor focaliza o Budismo a partir do diálogo que essa re-
ligião estabeleceu, ao longo dos séculos, com o Hinduísmo, 
o Judaísmo, o Cristianismo e o Islamismo. E revela, de for-
ma crítica e desapegada de sentido catequético, as tensões, 
aproximações, contradições, rupturas e inflexões que carac-
terizam o nascimento e a evolução de uma grande religião. 
É uma obra de extremo interesse para cientistas da religião e 
para pessoas que buscam compreender a importante temáti-
ca do diálogo inter-religioso.

Palavras chave: Budismo / 
Ciências da Religião

Frank Usarski é Doutor com tese sobre os mecanismos e 
motivos da estigmatização pública de Novos Movimentos 
Religiosos na Alemanha Ocidental (1987) e pós-doutorado 
(1992-1993) na área de Ciências da Religião pela Universi-
dade de  Hannover (Alemanha). Desde sua chegada ao Bra-
sil, em 1998, faz parte do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Religião da PUC-SP. Além disso, é fundador e 
coordenador da Revista de Estudos da Religião (REVER) e lí-
der do grupo de pesquisa Centro de Estudos de Religiões 
Alternativas de Origem Oriental no Brasil (CERAL). 
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O PODER DO PODER DA COMUNICAÇÃO

Sobre o uso político da comunicação seja na democracia, na 
ditadura, nas guerras e como ela é manipulada por aqueles 
que exercem o poder e, por isso, lançam mão de tudo que 
pode propagar sua imagem narcísica de grandiosidade. A au-
tora expõe a consciência crítica, retomando valores como a 
alteridade e analisa características humanas indispensáveis ao 
respeito e à convivência pacífica da sociedade humana.

Palavras chave: Comunicação /
Semiótica / Democracia / 
Política / Sociedade 

Dulce A. Adorno-Silva possui graduação em Letras-Português 
pela Universidade de São Paulo e Pedagogia pela Faculdade 
de Ciências e Letras Plínio Augusto do Amaral - FCLPAA. 
É mestre em Teoria da Literatura e Literatura Comparada 
pela UNESP e doutora em Educação, Sociedade e Cultura 
pela UNICAMP. Atualmente, é docente da PUC-Campinas 
e desenvolve atividades de pesquisa de Semiótica Aplicada. 
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O SER E O HUMANO 
A conexão necessária

A obra conduz o leitor por um caminho introspectivo de 
sua própria condição humana por meio de três personagens 
centrais: o professor Pedro e os jornalistas Matheus e Joana. 
Trata-se de um retrato fiel de vidas como a do autor Luiz 
Felipe Ormonde, ex-pró-reitor da Universidade Holística 
Internacional de Brasília (Unipaz), e de pessoas que se de-
dicam a compreender o desenvolvimento espiritual. O livro 
apresenta um modelo de como viver este processo de desen-
volvimento no cotidiano da vida.

Palavras chave: Antropologia / 
Desenvolvimento Humano  

Luiz Felipe Ormonde é engenheiro químico formado pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhou durante 
23 anos na IBM Brasil, inicialmente como engenheiro de sis-
temas e, posteriormente, ocupou diversos cargos gerenciais. 
Desde 1993 é empresário com a empresa CONTACTO – 
Consultoria e Serviços, onde realiza palestras, seminários, 
trabalhos e atividades nas áreas de desenvolvimento da qua-
lidade de vida e da excelência humana.
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OS SENTIDOS DO TEMPO
O tempo histórico, filosófico, cotidiano

Uma excelente visão sobre os diferentes sentidos conferidos ao 
tempo: histórico, filosófico, teológico, cotidiano. Distingue o 
tempo demarcado, ou tempo das medidas, e o tempo imagi-
nário, que é o tempo da significação. Há, portanto, uma dis-
tinção entre o tempo medido ou cronológico, e o tempo sig-
nificado. Apresenta ainda um estudo sintético das diferentes 
abordagens efetuadas a respeito do tempo ao longo da história, 
enfocando os modos como alguns dos principais estudiosos do 
tema o analisaram e como ele foi construído historicamente.

Palavras chave: História / Tempo /
Filosofia / Cotidiano 

Ricardo Luiz de Souza tem pós-doutorado em História pela  
Unesp e é doutor em História e mestre em Sociologia pela   
UFMG. Professor do Unifemm - Centro Universitário de 
Sete Lagoas e da Faminas. É autor de mais de 30 livros e de  
mais de 50 artigos publicados em revistas acadêmicas. 
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PENSAMENTO SOCIAL BRASILEIRO
Matrizes nacionais-populares diais

Sobre os pensadores do Brasil que permanecem vivos não ape-
nas na memória acadêmica, mas sobretudo na memória das 
classes populares, por seus movimentos e expressões político-
-pedagógico-culturais. Escrito por vários autores, com super-
visão do prof. Giovanni Semeraro, apresenta pensadores que 
se destacaram nos aspectos social, político, filosófico cultural, 
literário, educacional, e travaram lutas em busca da identidade 
brasileira, livre dos colonialismos. Dentre esses estão os nomes 
de Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Gilberto 
Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Jr., Oswald de 
Andrade, Anísio Teixeira, além de movimentos como o MST 
e até a Teologia da Libertação.

Palavras chave: Filosofia Social /
Pensamento social / Brasil 

Eduardo Rebuá (org.) é doutor em Educação pela UFF. 

Giovannis Semeraro (org.) é doutor em Educação pela UFRJ. 

Martha D’Angelo (org.) é doutora em Filosofia pela UFRJ. 

Rodrigo Gomes (org.) é doutor em Educação pela UFF. 
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PESQUISA PARTICIPANTE
A partilha do saber

A pesquisa participante é um importante instrumento de 
trabalho na construção do conhecimento que tem como 
objetivo compreender, intervir e transformar a realidade. O 
pressuposto é simples: todo ser humano é em si mesmo e por 
si mesmo uma fonte original e insubstituível de saber. Neste 
sentido, ela oferece um repertório de experiências destinadas 
a superar a oposição sujeito/objeto, pesquisador/pesquisado, 
conhecedor/conhecido no interior dos processos de produ-
ção coletiva do saber, visando, a seguir ações transformado-
ras. O livro resgata um importante instrumento de trabalho 
no âmbito dos diferentes campos da ação social. 

Palavras chave: Antropologia /
Pesquisa Participante 

Carlos Rodrigues Brandão (org.) é antropólogo, participante 
de movimentos sociais populares desde 1961, um dos intro-
dutores da pesquisa participante no Brasil. 

Danilo Romeu Streck (org.) é professor no Programa de Pós-
-graduação em Educação da UNISINOS.  
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PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO RELIGIOSO
A religiosidade nas fases da vida

A história da humanidade está marcada por inquietações sobre 
o sentido da vida no seu conjunto. Isso lhe confere conota-
ções religiosas. Esse movimento interior humano merece uma 
consideração atenta para se compreender a própria experiência 
religiosa que dele nasce. Ele se desdobra em diferentes fases 
na história, nas culturas, grupos, comunidades e nos próprios 
indivíduos humanos. Com um olhar da Psicologia, esta obra 
insere nesse grande contexto algumas sugestões para o acon-
selhamento, a orientação espiritual e a psicoterapia, dentro da 
especificidade de cada uma dessas práticas.

Palavras chave: Psicologia / 
Psicoterapia / Orientação Espiritual 

Mauro M. Amatuzzi é autor de várias obras sobre Psicologia, 
é doutor em Filosofia da Educação; formado em Psicologia e 
especializado em Aconselhamento Psicológico, além de gra-
duado em Filosofia e Teologia. É docente há mais de trinta 
anos na área de Psicologia em várias universidades, entre elas 
USP e PUC-Campinas-SP.
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RELIGIÃO, MODERNIDADE E PÓS-MODERNIDADE
Interfaces, novos discursos e linguagens

Fruto de um simpósio sobre filosofia da religião e ciências da 
religião, o livro aborda maneiras de pensar cientificamente a 
religião em suas interfaces. Muito bem elaborada por um gru-
po de especialistas em filosofia da religião, de Portugal, e em 
ciências da religião, do Brasil, a obra conta com a participação 
de docentes, discentes e cultores do tema, e compreende refle-
xões no contexto da modernidade e da pós-modernidade, fo-
calizando questões epistemológicas e hermenêuticas no campo 
religioso, que se expressam em discursos e linguagens.

Palavras chave: Ciência da Religião / 
Filosofia da Religião / Epistemologia 

Angela Maria Lucas Quintiliano é mestre em Ciências da 
Religião pela PUC-SP (2008).

José J. Queiroz é mestre em Filosofia e Teologia pela Faculdade 
Santo Tomás de Aquino de Boloha - Itália e doutor em Direito 
pela Universidade Pontifícia Santo Tomás de Aquino de Roma. 

Maria Luiza Guedes é mestre e doutora em Educação (Cur-
rículo) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
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SOCIOANTROPOLOGIA DAS RELIGIÕES

A presente obra associa e confronta as conceitualizações re-
centes da sociologia e as problemáticas clássicas da etnologia. 
Em uma perspectiva comparatista e histórica, são evocados, 
particularmente no campo da antropologia religiosa, crenças, 
mitos, festas e práticas de adivinhação e possessão. Através de 
uma leitura crítica de grandes autores e de um reexame de 
alguns conceitos como o sagrado, o mana e o totem, esta 
obra está enriquecida com novas reflexões, proporcionando 
chaves para a compreensão dos fenômenos religiosos em ge-
ral. Além de estudantes de sociologia, antropologia, filosofia 
e história, este livro destina-se também a pessoas que estão 
em busca de algum sentido do entendimento religioso ou de 
uma transcendência.

Palavras chave: Antropologia / 
Etnologia / Religiões / Sociologia 

Claude Revière é professor emérito de antropologia na Sor-
bonne Paris V, é autor de numerosas obras sobre a África,  
onde ele foi decano de faculdade e chefe de departamento.
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SOCIOLOGIA DA DROGA

Quais são os determinantes da massificação recente do con-
sumo de drogas? Como compreender o comportamento de 
um indivíduo que continua uma prática da qual desejaria, na 
maioria dos casos libertar-se? Quais são os processos sociais 
e políticos que presidiam a classificação de certas substâncias 
como entorpecentes? É a essas interrogações essenciais que 
a sociologia tenta responder para, finalmente, construir um 
entendimento singular sobre as drogas e a toxicomania. 

Palavras chave: Sociologia / 
Consumo de drogas / Vìcios / 
Comportamento humano

Henri Bergeron é pesquisador da Sciences Po (Paris), como 
também do Centro de Sociologia das Organizações do Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS), e coordena-
dor científico da cátedra de Saúde da Sciences Po. Sua atua-
ção científica se concentra, sobretudo, na análise das políticas 
de saúde pública e das transformações da medicina. Publicou,  
entre outros títulos, L’État et la toxicomanie. Histoire d’une sin-
gularité française (Paris: PUF, 1999). 

ISBN
Páginas
Formato
Público 

978-85-7698-137-4
160
14x21
Geral 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/sociologia-da-droga


SOCIOLOGIA E RELIGIÃO
Abordagens clássicas

Muito mais do que uma coletânea de grandes pensadores, So-
ciologia e religião é uma obra germinal que oferece aos estu-
diosos do tema ampliar os questionamentos que recaem neste 
século XXI e, ao mesmo tempo, elucidar interrogações rela-
cionadas à influência da religião na (des)construção da atual 
sociedade. Fruto de um seminário que vem sendo realizado 
anualmente em universidades francesas, esta obra apresenta 
como Marx, Engels, Weber, Durkheim, Tocqueville e Simmel 
analisavam a questão religiosa no dia a dia da sociedade.

Palavras chave: Religião / 
Sociologia / Aspectos culturais 

Danièle Hervieu Léger é diretora de estudos no EHESS, di-
rige o Centre D'études Interdisciplinaires des Faits Religieux 
(CEIFR, EHESS/CNRS) e é redatora-chefe da revista Archi-
ves de Sciences Sociales des Religions.

Jean Paul Willaime é diretor de estudos no EPHE, em que 
codirige o Groupe de Sociologie des Religions et de la Laicité 
(GSRL, EPHE/CNRS). 
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TRABALHO E EDUCAÇÃO
Arquitetos, abelhas e outros tecelões da economia popular solidária

Coletânea de artigos que mostram que a economia popu-
lar solidária, no espaço contraditório das relações sociais de 
produção capitalistas, produz uma formação humana e pro-
cessos educativos e culturais que se contrapõem e refutam a 
pedagogia do capital, o qual aparece sob diferentes denomi-
nações no ideário pedagógico atual. O livro dirige-se a um 
grande público ligado aos cursos de graduação e pós-gradua-
ção em Ciências Sociais e humanas, a educadores e educado-
ras ligados aos movimentos sociais e sindicatos, bem como a 
formuladores de políticas sociais e públicas comprometidos 
com os anseios e as lutas das classes populares.

Palavras chave: Trabalho /
Educação / Economia Solidária

Lia Tiriba é mestre em Educação pelo Instituto de Estudos 
Avançados em Educação e doutora em Sociologia Econômi-
ca e do Trabalho pela Universidade Complutense de Madri. 

Iracy Picanço é professora titular em Sociologia da Educação 
da Universidade Federal da Bahia, onde coordena o Núcleo 
Temático Trabalho e Educação da FACED/UFBA. 
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TRÁFICO DE PESSOAS
Quanto vale o ser humano na balança comercial do lucro?

O tráfico de pessoas é considerado pela ONU o pior des-
respeito aos direitos inalienáveis do ser humano. Pessoas são 
transformadas em mercadoria de consumo. São vendidas e 
compradas para o trabalho escravo; para a exploração sexual 
comercial; para tirarem delas órgãos e tecidos; para a adoção 
ilegal. Atualmente, qualquer criança, adolescente, mulher jo-
vem e homem de todas as etnias pode ser vítima desse crime 
perverso, que rende lucros incalculáveis.

Palavras chave: Sociologia / 
Tráfico Humano / Problemas Sociais

Priscila Siqueira (org.) é jornalista, tendo trabalhado na gran-
de imprensa durante muitos anos. Foi articuladora da ONG 
Serviço de Prevenção ao Tráfico de Mulheres e Meninas. Publi-
cou o livro Tráfico de mulheres: oferta, demanda e impunidade.

Maria Quinteiro (org.) é mestre e doutora em Sociologia 
pela USP, coordenadora do grupo de estudos Gênero, Mu-
lheres e Temas Transnacionais (GEMTTRA), do Núcleo de 
pesquisa em Relações Internacionais (NUPRI), da USP. Au-
tora do livro Viver a dois em tempos de incerteza: razão e emo-
ção na união conjugal (2012).

ISBN
Páginas
Formato
Público 

978-85-6589-343-5
264
16x23
Geral 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/trafico-de-pessoas


NEGÓCIOS E GESTÃO



101 REFLEXÕES PARA EVITAR QUE 
SUA EMPRESA ENTRE EM CRISE

Livro de fácil leitura, para refletir e partir para a ação. Há o que 
se chama de provocações, do setor científico ao literário, tudo 
é tratado de maneira original, tendo como pano de fundo o 
mundo fascinante da comunicação. São casos sobre andan-
ças, leituras, conhecimento e notícias que farão o leitor tomar 
providências em sua empresa enquanto há tempo. Sem meias-
-palavras, sem esconder o jogo, sem segundas intenções, tudo 
de forma clara e sincera. São 101 reflexões que fazem pensar 
e, com isso, encaminhar uma solução mais razoável para este 
intrincado mundo corporativo de hoje. Com ou sem crise.

Palavras chave: Administração /
Gestão empresarial / Comunicação

Rivaldo Chinem é formado em Comunicação pela UniSantos 
(Faculdade de Comunicação de Santos). Trabalhou na  Folha, 
Veja, TV Gazeta, Rádio Tupi e no Estadão. Assessorou empre-
sários, políticos, sindicato, governo e embaixada. Escreveu de-
zenas de livros, a maioria ligada à Comunicação.  Atualmente 
escreve no Portal Megabrasil. 
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ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO
Melhoria na qualidade do serviço

Labegalini orienta-nos sobre a importância de administrar 
nosso tempo com arte e, em consequência, aperfeiçoar a 
qualidade e a produtividade das atividades que realizamos. 
Com objetividade e clareza, o autor instrui sobre o que são e 
como minimizar desperdiçadores de tempo, como organizar 
uma rotina pessoal básica, como produzir mais em menos 
tempo, além de técnicas de chefia e liderança e o que lucrar 
administrando o tempo.

Palavras chave: Administração / 
Produtividade / Tempo no trabalho 

Paulo Labegalini é natural de São Paulo, casado, tem três 
filhos, é engenheiro civil pela Faculdade de Engenharia Civil 
de Itajubá, e doutor pela Poli da USP; professor e Pró-rei-
tor Adjunto de Cultura e Extensão da Universidade Federal 
de Itajubá. Autor de dezenas de artigos na área de gerencia-
mento e educação, consultor de empresas e palestrante dos 
seguintes temas: administração do tempo, qualidade em ser-
viços e motivação.
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ANTIMANUAL DE GESTÃO
Desconstruindo os discursos do management

Propõe desconstruir valores, conceitos, discursos e ideologias 
propagados aos gestores de empresas e aos futuros gestores 
como sinônimos de ciência e técnica. Aqui não há instruções 
de “como fazer”, mas sim reflexões e teorias que convidam o 
leitor a pensar criticamente o universo da gestão e a questionar 
paradigmas construídos e disseminados de forma ideológica, a 
fim de atender aos interesses do mercado capitalista neoliberal.

Palavras chave: Ciências Sociais / 
Sociologia do Trabalho / Gestão 

Valquíria Padilha (Org.) é graduada em Ciências Sociais 
pela PUCCamp, especialista em estudos do lazer pela 
Unicamp, mestre e doutora em Sociologia pela Unicamp 
e pós-doutora em Ciências Sociais pela UFSCar. Autora 
de: Tempo livre e capitalismo: um par imperfeito, Shopping 
center: a catedral das mercadorias. Organizadora do livro: 
Dialética do lazer e coorganizadora, com Vera Navarro, do 
livro Retratos do trabalho no Brasil. 
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ASSÉDIO MORAL NO MUNDO DO TRABALHO
Doutrinas, comentário, jurisprudência e casos concretos

Tema bastante discutido por profissionais da área e pelo pú-
blico em geral, o assédio moral no trabalho é uma realidade 
com a qual muitas empresas ou pessoas ainda não sabem li-
dar no dia a dia. O advogado especialista em Direito Coleti-
vo do Trabalho, Aparecido Inácio, aborda o problema a par-
tir de casos concretos, além de trazer reflexões sobre o tema e 
mostrar as consequências do ato em questão.

Palavras chave: Trabalho / 
Direito trabalhista / Gestão /
Assédio / 

Aparecido Inácio é advogado trabalhista, graduado em 1988 
pela Faculdade de Direito da Instituição Toledo de Ensino 
(ITE), Presidente Prudente-SP, e pós-graduado em Direito 
Coletivo do Trabalho, pela Universidade São Francisco (USF). ISBN
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CAMINHANDO PARA O SUCESSO
Memórias de um workshop

Baseado em sua larga experiência como conferencista e no 
exemplo de pessoas bem-sucedidas, e fundamentando-se na 
Psicologia do comportamento humano, Milton Paulo de La-
cerda identifica os fatores que favorecem o sucesso. O autor 
sugere, assim, um caminho gradual para alcançar o sucesso e 
a maturidade pessoal. O livro é destinado a jovens e adultos, 
a profissionais da área de Recursos Humanos e, em particu-
lar, a executivos que buscam consolidar sua carreira profissio-
nal e sua realização pessoal.

Palavras chave: Psicologia /
Desenvolvimento Humano 

Milton Paulo de Lacerda é escritor e professor do Instituto 
de Teologia para Leigos. ISBN
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CARTA AO PEQUENO EMPREENDEDOR
Guia para administração eficaz de seu próprio negócio

Tema bastante discutido por profissionais da área e pelo pú-
blico em geral, o assédio moral no trabalho é uma realidade 
com a qual muitas empresas ou pessoas ainda não sabem li-
dar no dia a dia. O advogado especialista em Direito Coleti-
vo do Trabalho, Aparecido Inácio, aborda o problema a par-
tir de casos concretos, além de trazer reflexões sobre o tema e 
mostrar as consequências do ato em questão.

Palavras chave: Administração / 
Empreendedorismo / Liderança 

Edson Massola Jr. é administrador de empresas, contador e 
Gastrônomo com especializações em Marketing e Negócios, 
Finanças, Administração Hospitalar e Autogestão em Saúde. 
Atuou como gestor em várias empresas nas áreas de negócios, 
finanças, marketing, seguros e em auditoria. Atualmente, é 
funcionário do SEBRAE-SP e professor licenciado de Gestão 
Empreendedora e Inovação do Centro Paula Souza. 
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COMO DESENVOLVER LÍDERES DE VERDADE
Tudo o que você sempre quis saber e não tinha a quem perguntar

Esse não é mais um livro de liderança, como tantos outros 
que existem no mercado, porque Wellington Moreira vai 
além: revela as melhores práticas de desenvolvimento de lí-
deres que geralmente são guardadas a sete chaves pelas em-
presas de consultoria.

Palavras chave: Administração /
Gestão de pessoas / Liderança 

Wellington Moreira é consultor de empresas há mais de vin-
te anos e está à frente de programas de desenvolvimento de 
líderes em várias companhias brasileiras que são reconheci-
das como "fábricas de líderes". Mestre em Administração de 
Empresas (UEL) e MBA em Gestão de Pessoas (ISAE-FGV), 
é professor de cursos de pós-graduação, conferencista de 
grandes eventos nacionais na área de educação corporativa e 
colunista de jornais, revistas e portais. Diretor-executivo da 
Caput Consultoria desde 2000 e autor dos livros Líder tático, 
O gerente intermediário e A arte de liderar na Igreja. 
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COMO DRIBLAR A RAIVA NO TRABALHO
Dicas de como dar a volta por cima em momentos de ira

O local de trabalho deve ser um ambiente saudável, mesmo 
sendo um lugar de competição. Mas como enfrentá-lo quan-
do o clima fica tenso, provocado pela falta de ética de cole-
gas, e ataques e fofocas surgem de todos os lados? O autor 
ensina como proceder em momentos de fúria e não se deixar 
contaminar pela tensão do dia a dia. São pequenas dicas de 
como superar essas dificuldades com rapidez e bom humor, 
sem deixar de confiar em si próprio e na competência que é 
adquirida com o tempo.

Palavras chave: Administração / 
Gestão Pessoal / Trabalho 

Luiz Gabriel Tiago é escritor, palestrante e empresário re-
conhecido por seu trabalho e seus excelentes resultados nas 
áreas de ambiente profissional, qualidade no atendimento, 
vendas, relacionamento interpessoal, capacitação profissio-
nal, turismo e hotelaria. Desenvolveu técnicas eficientes para 
auxiliar a alcançar excelência na prestação de serviços. Foi 
vencedor do Prêmio Ser Humano Oswaldo Checchia 2012, 
contemplado com o Troféu de Ouro pelo seu programa de 
Gestão de Pessoas – Gentileza no Trabalho – A Ferramenta 
do século XX. 
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COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EM TEMPOS DE CRISE
Entenda a mídia e tenha sucesso nos negócios

Se existe crise, como ela é construída? Quais os interesses por 
trás de uma crise? Como as notícias são formatadas e quais 
os reflexos da comunicação na vida das pessoas e em seus em-
preendimentos? Uma crise, dezenas de perguntas. Neste li-
vro o leitor vai encontrar uma série de indagações e reflexões 
sobre o “mercado da crise” e qual o impacto das informações 
veiculadas pela mídia no dia a dia da sociedade brasileira.

Palavras chave: Administração /
Comunicação / Crises Financeiras 

Everton Bastazini Barbosa é jornalista, escritor e palestrante. 
Ganhou vários prêmios de jornalismo, entre eles o Ayrton 
Senna, Sebrae e Senai, todos pela rádio CBN Maringá-PR. 
Participou da produção de documentários em Israel, Palesti-
na, Itália, Vaticana e Portugal. 
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EXECUTIVA, A HEROÍNA SOLITÁRIA

Este não é um livro para ser devorado numa noite e abando-
nado numa estante. Fruto de uma rara sensibilidade do autor 
em conseguir verdadeiramente acolher o universo feminino 
sem maculá-lo, precisa ser lido por homens e mulheres, de-
vagar, várias vezes. As mulheres vão defrontar-se com um 
olhar masculino, doce, compreensivo, acolhedor sobre seus 
problemas e suas angústias, ao mesmo tempo que os homens 
vão, muitas vezes, pela primeira vez, poder sentir de perto 
as dificuldades vividas pelas “heroínas solitárias”. Uma con-
tribuição para que seres humanos, masculinos e femininos, 
possam deixar de ser “solitários”, tornando-se mais felizes e 
resolvidos emocionalmente.

Palavras chave: Administração / 
Executivos / Saúde Ocupacional 

Emerson A. Ciociorowski é graduado em economia pela Uni-
versidade Mackenzie, com especialização em marketing, pela 
Universidade de Nova Iorque, e em comércio exterior, pela 
Fundação Getúlio Vargas. É autor de Executivo, o super-homem 
solitário e coautor de Ser + Líder e Manual completo de coaching. 
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GENTILEZA NO TRABALHO
Conciliando sua vida pessoal com a profissional

A gentileza no trabalho é o grande trunfo de profissionais 
prontos para captar novos clientes, fidelizá-los e incrementar 
os resultados. Num período em que chegamos ao limite brutal 
da falta de ética nas relações, só conquistará o sucesso contínuo 
quem conduzir suas relações interpessoais com empatia, cor-
dialidade e respeito, gerando atitudes positivas. Pessoas gentis 
atraem fidelidade. A proposta desta obra é criar um novo com-
portamento pautado na cordialidade, no respeito ao próximo, 
na solidariedade e na gentileza no trabalho.

Palavras chave: Administração / 
Gestão Empresarial / Relações  

Luiz Gabriel Tiago é escritor, palestrante e empresário. Co-
nhecido como Sr. Gentileza, percorreu um longo caminho 
até ser reconhecido por seu trabalho e seus excelentes resul-
tados nas áreas de: ambiente profissional, qualidade no aten-
dimento, vendas, relacionamento interpessoal, capacitação 
profissional, turismo e hotelaria. Autor do livro Como driblar 
a raiva no trabalho. 
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GESTÃO COMO DOENÇA SOCIAL
Ideologia, poder gerencialista e fragmentação social

Sob uma aparência pragmática, a gestão constitui uma ideo-
logia que legitima a guerra econômica e a obsessão pelo ren-
dimento financeiro. A sociedade é apenas um mercado, um 
campo de batalha insensata, em que o remédio para a guerra 
econômica consiste em agravar a luta. Esta obra questiona 
se há como escapar dessa epidemia e se é possível repensar 
a gestão como instrumento de organização e construção de 
um mundo comum, onde a ligação social tenha mais impor-
tância que o bem individual.

Palavras chave: / 

Vincent de Gaulejac é diretor do laboratório de mudança 
social e professor de Sociologia na Universidade Paris-VII. É 
autor de diversas obras, entre as quais Le Coût de l'Excellence, 
La lutte des Places, Les Sources de la Honte. Também preside 
o Comitê de pesquisa de sociologia clínica na Associação In-
ternacional de Sociologia. 

ISBN
Páginas
Formato
Público 

978-85-9823-997-2
344
14x21
Geral 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/gestao-como-doenca-social


GESTÃO PLURIDIMENSIONAL
PARA EXECUTIVOS DE VISÃO

Sobre Gestão e Administração nas empresas. Os temas são 
variados, mas possuem uma linha que os liga: a tentativa de 
tratar de assuntos que são pouco abordados na Administra-
ção, mas que podem influenciar a gestão. O foco não é a 
busca pela eficiência empresarial, mas a problemática e a ne-
cessidade de um espaço de produção que permita às pessoas 
exercerem sua multidimensionalidade. Aborda a preocupa-
ção atual com a qualidade de vida nas organizações; também 
trata de temas como a saúde moral, felicidade nas organiza-
ções, complexo de Jonas, a importância de mentir e a redu-
ção da dimensão ética, entre outros.

Palavras chave: Gestão /
Administração / Inovação 

Mauricio C. Serafim é doutor em Administração pela FGV-
-EAESP. Atualmente é professor e pesquisador do Departamen-
to de Administração Pública e do Programa de Pós-Graduação 
em Administração do Centro de Ciências da Administração e 
Socioeconômicas, Universidade do Estado de Santa Catarina 
(ESAG/UDESC). É um dos líderes do Núcleo de Inovações 
Sociais na Esfera Pública – NISP.
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O CULTO DA PERFORMANCE
Da aventura empreendedora à depressão nervosa

A arte de empreender, de assumir riscos e ser obstinado está 
ligada à convergência dos discursos esportivo, empresarial 
e de consumo, apresentados pelo sociólogo francês Alain 
Ehrenberg. O autor explica o papel de cada um deles para 
a excelência na atuação, ou seja, no desempenho em públi-
co. Além de esmiuçar as características dessa nova tendên-
cia, Ehrenberg alerta o leitor para as dolorosas consequências 
desse regime obstinado de excelência.

Palavras chave: Sociologia / 
Saúde Mental / Trabalho 

Alain Ehrenberg é sociólogo, diretor do Centro de Pesquisa 
Psicotrópicos, Saúde Mental e Sociedade, no CNRS, França. 
É autor, notadamente, das obras L'individu incertain (1995), 
La fatigue d'être soi (1998) e La société du malaise (2010).
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RESENHAS DE LIDERANÇA
Insights de liderança, gerenciamento, influência, negociação
e execução para líderes de alta performance

O objetivo principal dessa obra é que durante a leitura, cada 
leitor tenha a capacidade de entender os conceitos e seja ca-
paz de fazer suas próprias resenhas, considerando o momen-
to que vive e o cenário organizacional em que está inserido. 
Lembre-se que mais importante do que o conceito é a aplica-
bilidade, ou seja, a prática. Portanto, crie seu ambiente para 
a aplicação e validação das experiências necessárias para se 
tornar um líder de alto desempenho.

Palavras chave: Gestão /
Liderança

Fabio Martins Romero possui especializações em Gestão 
Executiva pela FAAP, Gestão Organizacional & Liderança 
pela Franklin Covey, e extensão de MBA com módulo inter-
nacional em Advanced Topics in Business Management pela  
Universidade de La Verne, na Califórnia.
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AUTOAJUDA



A ARTE DE ENVELHECER
Saúde, trabalho, afetividade e estatuto do idoso

Pesquisadores de diversas áreas refletem sobre a preocupação 
com a complexidade do envelhecimento e os avanços sociais 
que os idosos têm conquistado no País. Apresentam o signi-
ficado do ser “velho” na sociedade ocidental, analisam a vida 
cotidiana dos idosos, a relatividade do conceito de “idoso” e 
os esforços para romper as fronteiras culturais dos preconcei-
tos e discriminações. São, enfim, reflexões sobre as formas de 
os idosos readquirirem a cidadania negada ao serem desloca-
dos do sistema produtivo dominante.

Palavras chave: Envelhecimento 
– Aspectos psicológicos / Idosos 
– Leis e legislação / Velhice 
– Aspectos sociais / Velhos – 
Cuidados / Velhos – Psicologia

Maria Teresa Toríbio B. Lemos (org.) é professora titular em 
História da América. Pesquisadora-visitante do Programa de 
pós-graduação em História Política da UERJ.

Rosângela Alcantara Zagaglia (org.) é defensora pública, 
professora da Faculdade de Direito da UERJ e da UNESA.

ISBN
Páginas
Formato
Público 

978-85-98239-28-3
216
14x21
Geral 

https://www.editoraideiaseletras.com.br/a-arte-de-envelhecer


A ARTE DE GERIR PESSOAS
Gerir-se bem para gerir bem os outros

A gestão de pessoas é a primeira categoria de gestão. Dela 
se desdobram todas as demais, seja a gestão de negócios, de 
finanças, de patrimônio ou de qualquer outro gênero. Essas 
categorias dependem da primeira, pois elas têm as pessoas 
como finalidade ou, por trás de todas elas, direta ou indire-
tamente, estão as pessoas. Porém, poucos enxergam que gerir 
os outros supõe antes a autogestão, isto é, a gestão da própria 
vida. Como poderemos gerir bem os outros se não consegui-
mos organizar bem nossa própria vida?

Palavras chave: Autoajuda / 
Gestão de pessoas

Pe. José Carlos Pereira é teólogo e filósofo. Tem doutorado 
em Sociologia e mestrado em Ciências da Religião. É autor 
de livros em diversas áreas. Na editora Ideias e Letras tem 
publicada a obra Resiliência: para lidar com Pressões e Situa-
ções Adversas.
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ADEUS AO MEDO DE FALAR EM PÚBLICO

Falar em público é uma necessidade de todos, profissionais 
ou não. Diante de determinadas situações, a maioria das pes-
soas se sente insegura, tímida, com muitas dúvidas de como 
se comportar para aliviar as suas tensões. Como organizar 
suas ideias, como preparar o seu discurso, sua aula, sua con-
ferência, como externar seus gestos: este livro é um verda-
deiro Curso de Oratória. Tem respostas, recursos e muitas 
formas de ajudar as pessoas a vencerem seus medos e nervo-
sismos através da cooperação do próprio grupo, de exercícios 
de dicção e de várias atividades de descontração.

Palavras chave: Comunicação oral 
/ Falar em público / Oratória

Ruthe Rocha Pombo é formada em Direito pela PUC-PR. 
É professora, advogada, escritora e palestrante motivacional. 
Foi cronista da Rádio Colombo, de Curitiba, e participou, 
durante cinco anos, de um programa na Rádio Catedral, do 
Rio de Janeiro.
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ÀS MARGENS DO GANGES
Contos dos Sábios da Índia

Coletânea de 67 contos de inspiração veda, que transmitem 
uma sabedoria para uso pessoal. Diversos caminhos são pro-
postos aos hindus para alcançar a sabedoria. Os contos estão 
numa ordem relativa, que tenta sugerir o sabor das quatro 
qualificações preliminares para se empenhar nesse caminho 
em busca da sabedoria: o desejo, o discernimento, a pacifi-
cação das paixões e as seis virtudes: pacificação, paciência, 
aceitação, fé, concentração e renúncia às ambições e às ilu-
sões do mundo material.

Palavras chave: Contos indianos

Martine Quentric-Séguy é etnóloga, pintora e também psi-
coterapeuta, viveu dezoito anos na Ásia.ISBN
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CADA DIA UM CAMINHO PARA A FELICIDADE

A cada dia a felicidade se renova, a cada dia e a cada mo-
mento. Para ser percebida, ela só requer atenção: não a adie 
para um futuro qualquer. É hoje que a vida está esperando, 
clara e colorida em sua leveza. Acorde, aproveite seu tempo; 
só quem chega à noite com o coração cheio de gratidão e de 
alegria pode dizer que teve um dia bom. Esta sabedoria brota 
de um coração largo. São os textos mais belos do famoso au-
tor, um livro de horas de felicidade.

Palavras chave: Autoajuda – 
Técnicas / Conduta de vida / 
Felicidade / Realização pessoal

Anselm Grün, nascido em 1945, é monge e celerário da aba-
dia beneditina de Münsterschwarzach. É conhecido como 
autor de inúmeros livros espirituais, como conselheiro espi-
ritual e coordenador de cursos. 
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CONSTRUINDO A FELICIDADE
A ciência de ser feliz aplicada no dia a dia

Para escrever este livro, a autora entrevistou 190 pessoas, de 
12 a 96 anos, em diversas cidades de todas as regiões do Bra-
sil, além de analisar os resultados de pesquisas e conceitos 
teóricos de estudiosos de muitos países sobre a construção 
da felicidade e do bem-estar. Podemos aprender a ser mais 
felizes, mesmo em épocas difíceis da vida! É uma habilidade 
que pode ser treinada por meio das escolhas conscientes que 
fazemos a cada dia, de nossas ações, da qualidade dos pensa-
mentos que nutrimos e dos relacionamentos que cultivamos.

Palavras chave: Bem estar / 
Conduta de vida / Felicidade

Maria Tereza Maldonado é mestre em Psicologia Clínica 
pela PUC-RIO, onde leciona no Departamento de Psicolo-
gia. Trabalha como palestrante e consultora e é membro da 
ABRATEF (Associação Brasileira de Terapia Familiar).
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DESEJO DE ETERNIDADE
Teoria do autoconhecimento

O objetivo deste livro é levar o leitor a refletir sobre temas 
pertinentes a sua existência, cuja motivação primordial é o 
desejo de eternidade que reside em todo ser humano. Eterni-
dade não no sentido de imortalidade, o grande anseio do ser 
humano, mas no fato de ser percebido, valorizado, reconhe-
cido, enfim, deixar algo ou alguma contribuição que faça a 
diferença e que, com isso, a vida não seja passada em brancas 
nuvens, morrendo como se nunca tivesse vivido. O medo da 
morte é, muitas vezes, o medo de ainda não termos vivido o 
suficiente para deixar alguma contribuição, alguma semente 
que dê significado e continuidade à nossa existência.

Palavras chave: Autoajuda / 
Autoconhecimento

José Carlos Pereira é teólogo e filósofo. Tem doutorado em 
Sociologia e mestrado em Ciências da Religião. É autor de 
livros em diversas áreas. Na editora Ideias e Letras tem pu-
blicada a obra Resiliência: para lidar com Pressões e Situações 
Adversas.
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DIÁRIO DE POEMAS
Entre riscos e rabiscos

Os laços da quarentena atam-nos pelo mesmo sentimento: o 
medo do desconhecido. Por entre os meandros dessa pandemia, 
conseguimos, por meio da poesia, atenuar as dores do isola-
mento e do medo. Muitas vezes, nos deparamos perdidos neste 
labirinto misterioso, em que aproveitamos tais momentos de 
solidão para nos interiorizarmos e descobrirmos partes antes en-
cobertas por nós mesmos. Por isso, tais poemas podem também 
ser nossos companheiros diários em meio a um novo modo de 
viver. São, além disso, um acorde perfeito de palavras que nos 
leva a uma viagem pelo nosso interior e faz com que paremos 
mais e pensemos em nossos sentimentos, amores e temores

Thales Pereira é médico e pós-graduado em terapia Cognitivo 
Comportamental pelo Instituto Brasileiro de Hipnose (IBH). 
Psiquiatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e 
Logoterapeuta pela Sociedade Brasileira de Logoterapia (SO-
BRAL). Possui certificado de Analista Transacional pela Asso-
ciação Latino-Americana de Análise Transacional (ALAT).
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DICAS PARA PALESTRANTES EM FORMAÇÃO
Superando Limites

Nesta obra o leitor encontra informações inéditas e essenciais 
para tornar-se um palestrante. “Quero que todos saibam que 
falar em público é uma arte que pode ser dominada por qual-
quer pessoa, chega de medo, chega de perder oportunidades; 
quando falamos bem, nosso mundo se amplia e as oportuni-
dades se multiplicam”.

Palavras chave: Autoajuda / 
Autoconhecimento / Superação / 
Comunicação

Claudio Ramirez tem pós-graduação em RH pela FECAP e 
cursou a Universidade Metodista de Piracicaba. Professor de 
Gerenciamento e Liderança, Relações Interpessoais e Jogos 
Empresariais. Ministra palestras e cursos de Desenvolvimen-
to e Motivação Pessoal.
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É FÁCIL SER FELIZ

Nem sempre ser feliz quer dizer viver uma vida livre de con-
trariedades. O que realmente faz a diferença é a forma como 
enfrentamos as dificuldades. É preciso tirar de cada experiên-
cia uma lição de vida para aprender, crescer e conseguir atin-
gir os ideais, fazendo da vida uma trajetória de sucesso. As 
mensagens deste livro são um convite ao diálogo, ao perdão, 
ao entusiasmo, à perseverança e à decisão de amar.

Palavras chave: Felicidade e vida 
motivada / Psicologia aplicada

Vera Lúcia é compositora e cantora. Tem licenciatura em 
Música pela Faculdade de Educação Musical do Paraná e 
pós-graduação em Psicopedagogia e Teologia. Lançou vinte 
e cinco álbuns, entre CDs e DVDs, além de ter sete livros 
editados.
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EDUQUE A SI MESMO E SEJA FELIZ

Este livro possibilita ao leitor uma viagem interior, para o 
cultivo da felicidade que solidifica o sucesso pessoal e social. 
A obra destina-se aos leitores jovens e adultos que desejam 
avançar na busca interior da felicidade, rumo ao amadureci-
mento da capacidade de amar e de se relacionar consigo mes-
mo, com os outros, com a natureza e com Deus. Abordando 
temas relacionados à educação, psicologia, filosofia, espiri-
tualidade, motivação e liderança, o livro se destina a pais, 
educadores, estudantes, líderes, gestores e outros leitores.

Palavras chave: Autoajuda / 
Conduta de vida / Educação / 
Textos – Coletâneas

Eliane Azevedo é psicóloga, pedagoga, pós graduada em Ad-
ministração Escolar e mestra em Ciências da Religião pela 
PUC/SP. Há anos atua na área educacional e psicológica.
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FEEDBACK
A arte de ajudar e receber ajuda

Arnaldo Carvalho propõe a você, leitor, uma tarefa simples, 
porém poderosa: com cinco dicas você pode falar o que qui-
ser para quem quiser sem deixar ninguém, nenhuma pessoa 
ressentida ou magoada. Esse é o caminho para uma comu-
nicação limpa, assertiva e ao mesmo tempo poderosa, para 
você vencer qualquer tipo de dificuldade em sua vida pessoal 
ou profissional.

Palavras chave: Autoajuda / 
Psicologia / Aperfeiçoamento 
pessoal

Arnaldo Carvalho é empreendedor, engenheiro e psicanalis-
ta e foi presidente da AEESP - Associação de Empreendedo-
res e Empretecos do Estado de São Paulo durante 10 anos.
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INTENSIFICANDO A LUZ INTERIOR
Desenvolvimento pessoal com base
no livro A República, de Platão
A intenção deste pequeno livro, com as principais passagens 
e comentários de A República, não é exaurir o tema, mas 
justamente o contrário: permitir a iniciação do leitor comum 
a reflexões sobre a própria vida, o autodescobrimento, a resi-
liência e a busca de propósitos elevados que visem à realiza-
ção do bem, do belo e daquilo que é verdadeiro para o maior 
número possível de pessoas. Ou seja, desejamos que o co-
nhecimento e a vontade se tornem instrumentos de aperfei-
çoamento e altruísmo e, principalmente, que as lições desse 
antigo mestre não se percam nas areias e passagens do tempo.

Palavras chave: Autoajuda / 
Autodescobrimento / Platão 

Paulo Hayashi é professor e pesquisador da Faculdade de 
Ciências Aplicadas (FCA) da Universidade Estadual de Cam-
pinas (UNICAMP). Doutor em administração pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul, tem vasto interesse na 
área de gestão estratégica de pessoas, espiritualidade e teoria 
das organizações. Busca em suas abordagens confrontar o 
lado individual da autoliderança com a transcendência e a 
filosofia antiga 
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MEDITAÇÕES

Em uma sociedade fortemente dominada pela tecnologia 
e pela ciência, o ser humano está perdendo o contato com 
a sua dimensão mais íntima e pessoal. Tagore, conhecendo 
profundamente o pensamento nativo da Índia e do Ociden-
te, apresenta uma possibilidade de redescobrir o que foi per-
dido, inspirando gerações ao fornecer uma ponte para essa 
descoberta da interioridade e da dimensão pessoal da vida, e 
dos novos sentidos que revelam o valor e a alegria de viver. 
Os ensaios desta obra, com toda a poesia de Tagore, são de-
dicados à arte, à mulher, à educação, à busca da verdade, à 
meditação e à possibilidade de renascimento.

Palavras chave: Filosofia hindu / 
Meditações / Poesia bengali

Rabindranath Tagore Foi um poeta, escritor, músico e dra-
maturgo indiano. Viajando muito pelas aldeias pobres de 
Bengala como administrador das propriedades da família, 
viu de perto e conviveu intimamente com os pobres.
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MEIA-IDADE COMO RIQUEZA

As feridas provocadas pela vida afloram na crise da meia-i-
dade de forma dolorosa. Com a sua habitual profundidade 
e clareza, Anselm Grün apresenta um caminho que articula 
os conhecimentos da psicologia analítica e da tradição espiri-
tual cristã para estimular o leitor a fazer da meia-idade uma 
etapa de crescimento e de reencantamento da vida.

Palavras chave: Meia-idade – 
Aspectos psicológicos / Meia-idade 
– Vida religiosa / Carl Gustav Jung / 
Johannes Tauler

Anselm Grün é monge e celerário da abadia beneditina de 
Münsterschwarzach. É autor de inúmeros livros espirituais, 
conselheiro espiritual e coordenador de cursos.
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MEU CÃO, MINHA ORAÇÃO

Analisando o comportamento dos cães, Herbert Brokering 
observa o quanto eles o ensinaram, ajudando-o a moldar 
seus pensamentos, sentimentos e vida de oração. A partir de 
uma descrição dos atributos caninos – confiança, lealdade, 
comprometimento de uma vida inteira de amor –, o autor 
mostra-nos uma nova expressão de fé. A leitura deste livro 
é um convite para que, percebendo, a partir dos cães, aque-
las características positivas que temos, aprendamos a fazer da 
vida um verdadeiro culto ao Criador.

Palavras chave: Psicologia / 
Confiança – Psicologia / Donos
de cães – Orações e devoções / 
Fidelidade / Perdão

Herbert Brokering foi pastor luterano, escritor, poeta, guia 
de peregrinação e pregador popular. Escreveu mais de trinta 
livros, incluindo Meu Gato, Minha Oração.
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O PODER DE MUDAR HÁBITOS
Como reconhecer fraquezas e potencializar suas habilidades

Em linguagem atual, com termos, problemas e assuntos bem 
adequados ao momento presente, como o das redes sociais, 
internet e hábitos juvenis, a autora expõe com habilidade e 
faz o leitor refletir sobre como encarar as diversas situações 
que vive no dia a dia. Trata de diversos temas contemporâ-
neos, abrindo caminhos para que o leitor veja as situações 
e chegue às suas próprias conclusões. Hábitos sociais, com-
portamentos rotineiros e manias consideradas muitas vezes 
como padrão a serem seguidos serão desmistificados nesta 
obra escrita de jovem para jovem.

Palavras chave: Conduta de vida / 
Cotidiano / Hábitos

Caiene Cassoli é escritora, jornalista e relações públicas for-
mada pela Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação 
(FAPCOM). É pós-graduanda em Gestão Estratégica de Ne-
gócios pela Universidade Mackenzie.
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O QUE DÁ SENTIDO À SUA VIDA?

Está em suas mãos um livro que tenta refletir o sentido da 
vida sob uma ótica prática, reflexiva, ética e poética. O livro, 
de fácil leitura, apresenta inúmeras reflexões nas quais o sen-
tido da vida deseja nos encontrar.

Palavras chave: Autoajuda

Canísio Mayer é formado em Filosofia pela Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG) e mestre em Teologia pelo 
Centre Sèvres (Paris). É autor de diversos livros de dinâmicas 
de grupo, de mística, poesias, entre outros temas.
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O QUE NOS ADOECE...  
E O QUE NOS TORNA SADIOS

Honestamente, sabemos muito bem o que nos adoece e o 
que nos torna sadios em nossa vida pessoal. Ainda que o 
título do livro seja O que nos adoece... e o que nos torna sa-
dios, os autores querem, sobretudo, mostrar o que mantém 
as pessoas sãs ou o que as torna sadias. Assim, lançam mão 
das novas tendências das ciências da saúde, que perguntam 
o que torna as pessoas sadias, ao invés de perguntar o que as 
adoece. Trata-se da salutogênese, um novo conceito que trata 
da cura holística do ser humano.

Palavras chave: Conduta de vida / 
Cura pela fé / Espiritualidade / 
Medicina holística

Wunibald Müller é teólogo e psicólogo, além de dirigir a 
Recollectio-Hauses, uma instituição da abadia beneditina de 
Münsterschwarchach.
Anselm Grün é monge e celerário da abadia beneditina de 
Münsterschwarzach. É conhecido como autor de inúmeros 
livros espirituais, como conselheiro espiritual e coordenador 
de cursos. 
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RESILIÊNCIA
Para lidar com pressões e situações adversas

Resiliência é a capacidade de lidar com os problemas, superar 
obstáculos, ou resistir à pressão de situações adversas. O termo 
“resiliência” vem ganhando ênfase porque expressa a necessida-
de do ser humano de se refazer e se moldar às circunstâncias da 
vida, também no âmbito do trabalho. É um livro que abrange 
todos os públicos e de fato ajuda as pessoas a se superarem. E 
está bem escrito e fundamentado.

Palavras chave: Espiritualidade / 
Fé / Resiliência (Psicologia) / 
Superação / Vida – Dificuldades

José Carlos Pereira é filósofo, bacharel em Teologia (ITESP), 
mestre em Ciências da Religião e doutor em Sociologia 
(PUC–SP). Atua na área da Educação, com ênfase em do-
cência. Ministra palestras, conferências e workshops para em-
presas do terceiro setor, bem como instituições filantrópicas 
brasileiras e estrangeiras.
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UM OUTRO ENVELHECER É POSSÍVEL

Tentando apreender a complexidade do processo de envelhe-
cer, no Brasil atual, esta coletânea adota um enfoque multi-
disciplinar. No social, aponta transformações que possibilitam 
uma melhor qualidade de vida, apesar do persistente precon-
ceito. No físico biológico, indica mudanças sempre permeadas 
pela subjetividade. No psicanalítico, mostra a coexistência de 
reações de medo e tristeza pelas perdas com a criação de elabo-
rações criativas. No filosófico espiritual, enfatiza o polo da in-
terioridade, com sua possibilidade de crescimento indefinido, 
vendo a morte como passagem para uma vida plena.

Palavras chave: Envelhecimento / 
Aspectos sociais / Aspectos 
fisiólogicos / Relações familiares / 
Vida espiritual / Histórias de vida

Lucia Ríbeíro (Org) é socióloga, trabalhou como pesquisa-
dora nas áreas de saúde, sexualidade, reprodução e religião, e 
como assessora de movimentos sociais. ISBN
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ÉTICA E BIOÉTICA



BIOÉTICA NO BRASIL
Tendências e perspectivas

A jovem Bioética brasileira mostra nesta publicação algumas 
de suas tendências e perspectivas. Revela uma identidade pró-
pria e deseja contribuir de maneira amadurecida para a cons-
trução do pensamento bioético mundial. Como espaço de re-
flexão, ela tem uma dimensão comunitária significativa, que 
se expressa no diálogo, na soma dos esforços teóricos de inves-
tigação e em práticas concretas. Este livro ensaia uma percep-
ção do conjunto da Bioética brasileira, em sua complexidade 
temática e diversidade de pessoas, instituições e iniciativas.

Palavras chave: Bioética / Brasil /
História 

Pe. Márcio Fabri dos Anjos é teólogo e filósofo. Doutor em Teo-
logia pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Membro da So-
ciedade Brasileira de Bioética entre 2005 e 2007. Ex-presidente 
da Sociedade Brasileira de Teologia e Ciências da Religião.

José Eduardo de Siqueira é médico cardiologista e doutor em 
Medicina pela Universidade Estadual de Londrina. Professor 
associado da Universidade Estadual de Londrina. Presidente da 
Sociedade Brasileira de Bioética entre 2005 e 2007 e membro 
da Associação Internacional de Bioética entre 2005 e 2008.
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BIOÉTICA, VULNERABILIDADE E SAÚDE

A coletânea de textos que integram este livro tem como eixo 
comum a compreensão de que a missão da Bioética incor-
pora o resgate e a promoção da dignidade humana. O tema 
central – Bioética e Vulnerabilidade – desdobra-se em con-
cepções e fundamentos, explorando suas interfaces e impli-
cações na pesquisa e assistência em saúde, nas políticas pú-
blicas de saúde nos princípios, nas realidades e estratégias da 
humanização da atenção à saúde.

Palavras chave: Bioética / Saúde 
pública / Vulnerabilidade humana

Chiritian de Paul de Barchifontaine é enfermeiro, mestre 
em Administração Hospitalar e de Saúde. Professor no Cen-
tro Universitário São Camilo, é membro da Comissão Na-
cional de Ética em Pesquisa (CONEP).

Elma Lourdes Campos Pavone Zoboli (Org.) é enfermeita, 
mestre em Bioética pela Universidade do Chile. Doutora em 
Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universi-
dade de São Paulo.
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DISCURSO DE ÓDIO E VINGANÇA
Nas fronteiras da democracia

A obra trata de três temas muito atuais no contexto mundial 
e brasileiro em particular. Estreitamente conexos entre si, es-
sas práticas conhecidas em diferentes culturas ganham em 
nossos tempos contornos sociopolíticos de grande evidência. 
O autor analisa cada um dos temas por recurso a pensadores 
modernos que analisaram suas vertentes particularmente em 
suas dimensões sociais e políticas.

Palavras chave: Ética / Violência / 
Tortura / Vingança / Democracia

Mauro Cardoso Simões é professor na Faculdade de Ciências 
Aplicadas na UNICAMP. Mestre e doutor em Filosofia, tem 
se dedicado a examinar temas e autores que se situam em 
diversos campos do saber, com destaque para abordagens in-
terdisciplinares.
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ESTADOS DE VIOLÊNCIA
Ensaio sobre o fim da guerra

“Estados de Violência”, além de título do livro de Frédéric 
Gros, da Universidade Paris XII, serve também como um con-
ceito para os conflitos pós-modernos, em que emergem novos 
autores: mercenários, exércitos internacionais, máfias e organi-
zações não governamentais. Ao se utilizar da Filosofia, o autor 
expõe os contrastes entre as guerras clássicas e os embates do 
século XXI. Na obra, Frédéric Gros também aborda a questão 
da midiatização dos estados de violência na qual a imagem 
passa a ter um valor determinante da condução do conflito.

Palavras chave: Guerra (Filosofia) 
/ Violência política – Filosofia

Frédéric Gros é filósofo e um dos maiores especialistas na obra 
de Michel Foucault da atualidade. Professor de teoria políti-
ca no Institut d’Études Politiques de Paris, se debruça sobre 
temas como os fundamentos do direito de punir e questões 
acerca da guerra, da segurança e da ética do sujeito político.
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ÉTICA E DIREITOS SEXUAIS

A importância desta obra para os nossos dias é inestimável e 
ela deve estar inclusa entre as mais necessárias não apenas para 
aqueles que estudam e trabalham no campo da sexualidade 
quanto para todos os que desejam adquirir conhecimento e ter 
clareza sobre o assunto. Um dos seus méritos é desmistificar e 
colocar no seu devido lugar vários temas considerados inde-
sejáveis, difíceis de serem digeridos em certos contextos, por 
causa dos preconceitos e das ideologias criadas e sustentadas 
por muitos: questões de gênero, orientação sexual, educação 
em sexualidade, direitos sexuais, cidadania sexual, emancipa-
ção sexual. É, por isso mesmo, uma Obra para ser lida e, mais 
do que tudo, divulgada.

Palavras chave: Ética / Direitos 
Sexuais / Sexualidade / Democracia

Ronaldo Zacharias é doutor em Teologia Moral (Weston 
Jesuit School of Theology – Cambridge) e é coordenador 
do curso de Pós-Graduação em Educação e Sexualidade no 
Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL).
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MORTE CEREBRAL E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS
Do ético ao jurídico

A “morte completa do cérebro” é uma definição científica 
confiável de morte? Uma pessoa cujo cérebro parou total-
mente de funcionar já pode ser considerada um cadáver? 
Esta obra procura dar uma resposta a essas e outras questões 
perturbadoras, levantadas pela famosa redefinição de morte 
em termos neurológicos. São apresentadas e discutidas várias 
posições, tanto médica, quanto científica e filosófica, sobre a 
definição de morte.

Palavras chave: Ética / Aspectos 
morais e éticos / Direito médico / 
Ética médica

Paolo Becchi é professor de Filosofia do Direito na Faculda-
de de Direito da Universidade de Gênova e Lucerna (CH). 
Editou diversas obras de Hans Jonas.
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ONZE TESES DE BIOÉTICA

Aborto, eutanásia, fecundação in vitro, experiências com 
embriões, eugenética: alguns dos temas mais controversos 
da sociedade atual são tratados de maneira franca, honesta 
e direta. Essa é a intenção do autor, que ressalta a grande 
responsabilidade que o tema da vida impõe sobre as pessoas 
e para a política.

Palavras chave: Bioética

Stefano Semplici é membro do Comitê Internacional de 
Bioética da UNESCO e ensina Ética Social na Universidade 
de Roma “Tor Vergata”. Dirige a revista “Archivio di Filoso-
fia” e o Colégio universitário “Lamaro Pozzani”.
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UMA INTRODUÇÃO À ÉTICA EVOLUTIVA

O tema da reconciliação de nosso passado evolutivo com nos-
so senso de certo e errado está passando por uma onda de inte-
resse ressurgente. A oportuna Uma introdução à ética evolutiva 
oferece o primeiro texto introdutório geral a essa área, apresen-
tando aos estudiosos três áreas diferentes de pesquisas atuais 
relacionadas à evolução e à moralidade: a psicologia cognitiva, 
a ética normativa e a metaética.  

Palavras chave: Bem e mal / 
Consciência / Ética / Evolução 
humana - Filosofia / Virtudes

Scott M. James é professor assistente de Filosofia do De-
partamento de Filosofia e Religião da University of North 
Carolina. Publicou ainda trabalhos sobre ética evolutiva nos 
periódicos Philosophy and Phenomenological Research e The 
Australasian Journal of Philosophy.ISBN
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SAÚDE E NUTRIÇÃO



A EQUOTERAPIA APLICADA NO  
TRATAMENTO DA ESQUIZOFRENIA

Neste livro, a autora defende a tese de que um método bas-
tante eficiente para combater os sintomas negativos da es-
quizofrenia é a equoterapia, trazendo benefícios não apenas 
físico, mas também no psicológico, pois, por meio da relação 
com o animal, o paciente pode readquirir a confiança em si 
mesmo e em sua habilidade de se relacionar com o mundo 
exterior. Assim, propõe uma metodologia para o desenvolvi-
mento de um programa de equoterapia voltado ao tratamen-
to do esquizofrênico.

Palavras chave: Equoterapia /
Cavalos - uso terapêutico / 
Esquizofrenia / Tratamentos  

Sabrina Lombardi Martinez Breslau é de Araçatuba-SP. 
Formada pela UNIP Araçatuba, atua em Equoterapia desde 
então.
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GUIA PARA PAIS DE PRIMEIRA VIAGEM  
ENTRAREM EM CAMPO
Dicas, alertas e informações para a chegada do bebê 
Como se fosse uma reportagem esportiva sobre o grande 
acontecimento que é o nascimento do primeiro filho, a au-
tora, jornalista, valeu-se da assessoria de uma equipe multi-
disciplinar (obstetra, pediatra, nutricionista, fonoaudióloga, 
odontopediatra, advogada) para oferecer aos pais de primeira 
viagem um guia seguro e de fácil leitura. Nele a mãe apren-
derá, entre outras coisas, a viver uma boa gestação, montar 
um enxoval, preparar-se para o parto e participar, junto com 
o pai, do dia a dia da criança.

Palavras chave: Gestantes / 
Gravidez - Obras de divulgação / 
Mães e bebês / Pais e bebês

Tereza Tavares é jornalista e presta assessoria de comunica-
ção à diversas empresas públicas e privadas, redigindo e re-
visando vários tipos de publicações. Tem pós-graduação em 
Língua Portuguesa pela UERJ.
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BIOGRAFIAS



BIZI
O símbolo da raça juventina 

Bizi é o símbolo e o representante de uma época em que 
havia amor à camisa. O Juventus estava atado à sua alma e 
ao seu coração. Ele honrou o uniforme juventino e fez dele 
um verdadeiro manto sagrado. Com a coragem dos herois, 
escreveu um capítulo triunfante de veracidade e originali-
dade no esporte.

Palavras chave: Biografia / 
Futebol / Bizi / Juventus 

Luciano Ubirajara Nassar é professor de História, Geografia 
e Filosofia. Jogou futebol de campo e de salão profissional-
mente durante vários anos.
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CORA CORALINA
Raízes de Aninha

Primeiras poesias, textos inéditos, depoimentos de familiares 
e um acervo fotográfico compõem a obra Cora Coralina – 
raízes de Aninha, de Clóvis Britto e Rita Elisa Seda. Fruto 
de vinte anos de pesquisa e entrevistas, o livro vai além dos 
limites biográficos. É um retrato fiel da vida humana e artís-
tica de Anna Lins dos Guimarães, que entrou para o rol das 
principais poetisas brasileiras de projeção internacional com 
o nome de Cora Coralina. O resultado é uma obra funda-
mental para o estudo da língua portuguesa, para a história do 
Brasil e para a beleza artística de poemas.

Palavras chave: Biografia / 
Cora Coralina / Cultura 

Clóvis Carvalho Britto é pós-doutor em Estudos Culturais 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor em 
Museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias e em Sociologia pela Universidade de Brasília. 

Rita Elisa Seda é genealogista, pesquisadora, fotógrafa, arqueó-
loga, cronista, romancista e contista. Embaixadora da Paz pela 
ordem da Coroa dos Arameus e dos Auranitas. Comendadora 
oficial pelo Estado de São Paulo com a Medalha Leão de Judá. 
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DOM HELDER CAMARA
Profeta-peregrino da justiça e da paz - 
Pensamento teológico e antropológico

Este livro tem como objetivo resgatar a memória sobre Dom 
Helder, percorrendo sua vida, suas obras, seus pensamentos, 
seus ideais e suas lutas. Dom Helder Camara é considerado 
um dos grandes protagonistas da Igreja Católica no século 
XX, e como poucos marcou o cenário brasileiro e mundial. 
Seu protagonismo foi construído por meio da luta pela jus-
tiça social e pela paz, inspirada nos princípios do Cristianis-
mo. Por meio da não violência ativa mostrou a necessidade 
de promover revoluções com propostas concretas para trans-
formar as estruturas e possibilitar uma vida humana mais 
digna para todos, construindo uma nova sociedade mais jus-
ta e mais humana.

Palavras chave: Biografia / 
Dom Helder Camara 

Edvaldo M. Araújo é graduado em Teologia pelo Pontificio 
Ateneo Santo Anselmo (1989) e em Filosofia pelo Centro 
Universitário Salesiano São Paulo (1997). É mestre e doutor 
em Teologia pela Pontificia Facultas Theologica Teresianum. 
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EDITH STEIN
Diálogo judaico-cristão

Esta obra analisa a vida de Edith Stein, demonstrando que 
ela é precursora na vivência dialogal entre judeus e cristãos. A 
base para essa edificação se encontra em suas obras, especial-
mente em sobre o problema da empatia (Einfühlung), além de 
sua própria vida, enquanto pessoa aberta às diversas questões 
humanas. Os escritos de Edith Stein inspiram a apreensão do 
universo do outro, por meio da empatia, como caminho fra-
terno de união entre os seres humanos. A manifestação des-
se processo se verifica na biografia da autora, cujo itinerário 
demonstra que ela encarnou a empatia, relacionando-se com 
pessoas de diversas crenças em profundo respeito e harmonia.

Palavras chave: Biografia /
Edith Stein / 

Luís Carlos de Carvalho Silva é Doutor em Teologia Siste-
mática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Ja-
neiro (2018). Mestre em Ciência da Religião pela Universi-
dade Federal de Juiz de Fora (2013). Possui pós-graduação 
em Teologia Pastoral pela Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais (2000) e especialização em Ciência da Reli-
gião pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2010).
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LEIVINHA, O CAMISA 8 DE OURO

A história de um dos maiores craques do futebol brasileiro 
promete surpreender e emocionar os fãs do esporte no Brasil. 
Leivinha, que atuou como meia-direita, é considerado um 
dos maiores jogadores da história do Palmeiras, com partici-
pação decisiva nas conquistas da época da chamada “Acade-
mia”. “Um profissional de responsabilidade e compromisso. 
Ponta de lança que preparava as jogadas para a equipe e fazia 
pelos gols. Na Portuguesa de Desportos marcou 73 gols; no 
Palmeiras, 106, com assinatura de gênio da bola. No Atlético 
de Madrid balançou a rede 45 vezes, e na Seleção Brasileira, 
7 vezes. Na Seleção Paulista marcou 4 gols, e no São Paulo, 
2, totalizando 237 gols”, documenta Luciano.

Palavras chave: Biografia / 
Futebol / Leivinha 

Luciano Ubirajara Nassar é professor de História, Geografia 
e Filosofia. Jogou futebol de campo e de salão profissional-
mente durante vários anos.
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MEMÓRIAS INQUIETAS E PERSISTENTES DE L. BOFF
Traços autobiográficos

Em uma conversa com o psicanalista Luigi Zoja, Leonardo 
Boff retrata toda sua trajetória pessoal e especialmente suas 
ideias e questionamentos. O leitor acompanha a aventura 
humana e espiritual de um dos pais fundadores da Teologia 
da Libertação. Boff esboça o quadro de um período feroz, 
revela cenários inéditos por trás da censura vaticana e fala do 
Papa Francisco, revelando toda sua admiração por ele; fala 
também da Carta da Terra, da preocupação com a Ecologia e 
o meio ambiente, e com os tesouros escondidos nas culturas 
dos marginalizados.

Palavras chave: Biografia / 
Autobiografia / Leonardo Boff  

Leonardo Boff é doutor em Teologia (Universidade de Minique), 
foi professor de Ética, Filosofia da Religião e Ecologia Filosófica 
da UERJ. É um dos fundadores da Teologia da Libertação. 

Luigi Zoja conheceu L. Boff pessoalmente em 2010, quando 
veio ao Rio de Janeiro para a abertura da Jornada de Estudos 
de Psicanalistas Junguianos. 
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DIREITO



SÉRIE DIREITO E CRÍTICA

Grandes obras do pensamento jurídico crítico que tratam de proble-
mas filosóficos e jusfilosóficos e de questões concretas da crítica jurí-

dica no campo da economia, da política, das instituições, da história, das 
relações internacionais e da cultura. 



ADORNO E O DIREITO
Para uma crítica do capitalismo e do sujeito de direito

A filosofia de Adorno surge como uma possibilidade para re-
novar as ferramentas da crítica. O livro aponta um ponto de 
divisão na obra de Adorno, com uma crítica ligada à teoria 
da luta de classes marxianas, e outro após, com as forças opo-
sitoras ao capitalismo, não permitindo ao filósofo esperançar 
a emancipação no Estado de exceção.

Palavras chave: Theodor W. 
Adorno / Cidadania / Direitos 
sociais / Escola de Frankfurt de 
Sociologia / Filosofia do Direito / 
Filosofia política / Marxismo

Luiz Ismael Pereira é bacharel em Direito, mestre e doutor 
em Direito Político e Econômico pela Universidade presbi-
teriana Mackenzie. É professor do Departamento de Direito 
da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e foi professor no 
curso de graduação em Gestão Pública para o Desenvolvi-
mento Econômico e Social na Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).
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ALTHUSSER E O DIREITO

Pedro Davoglio, neste livro, além de sistematizar as desco-
bertas althusserianas sobre a ideologia, articula ainda outros 
contributos particulares ao tema. É no direito que ancorará 
tais proposições, avançando com muita atualidade e pertiná-
cia num movimento que, já no imediato entorno do círcu-
lo althusseriano na França, na década de 1970, em especial 
com Bernard Edelman e Nicole-Edith Thévenin, percebia o 
papel central do direito na compreensão de Althusser acerca 
da ideologia.

Palavras chave: Louis Althusser / 
Filosofia do Direito / Humanismo / 
Marxismo

Pedro Davoglio é doutor em Filosofia e Teoria Geral do Di-
reito pela Faculdade de Direito da USP, mestre em Direito 
Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mack-
enzie e bacharel em Direito pela Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
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CRÍTICA À ECONOMIA POLÍTICA DO DIREITO

A obra de Rivera-Lugo, embasada na materialidade científica 
de Marx, Engels e Pachukanis, abre-se e dialoga, com grande 
proveito, com tais novas teorias e filosofias que surgiram nas 
últimas décadas, no marxismo e em sua tangente. Foucault, 
Holloway, Lacan, Negri, Badiou, Žižek, Agamben, Laval e 
Dardot são alguns de seus exemplos. Concomitantemente, 
estabelece um importante diálogo com o pensamento crítico 
latino-americano, como os de Dussel, Correas, García Line-
ra, dentre outros. Como resultado, Rivera-Lugo empreende 
uma construção teórica bastante original.

Palavras chave: Direito / 
Economia / Economia Política

Carlos Rivera-Lugo é mestre em Direito pela Universidade 
de Columbia e doutor em Direito pela Universidade do País 
Basco (Espanha). É professor aposentado da Faculdade de 
Direito Eugenio Maria de Hostos (Porto Rico) e docente co-
laborador no programa de mestrado em Direitos Humanos 
na Universidade Autônoma de San Luis de Potosí (México).
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DIREITO E POLÍTICA EM DELEUZE

A obra propõe ao leitor pensar na teoria de Deleuze para o 
campo da política e do Direito, tornando-se uma reflexão 
aguda para o pensamento e a ação. Este mergulho na produ-
ção do desejo é também o avançar na crítica para a forja de 
uma nova sociabilidade.

Palavras chave: Gilles Deleuze / 
Filosofia do direito / Filosofia 
política / Minorias / O Estado / 
Prática política

Lucas Ruíz Balconi é doutorando em Filosofia e Teoria Ge-
ral do Direito, mestre em Direito Político e Econômico e 
bacharel em Direito. É advogado, pesquisador e professor 
universitário.
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IMPERIALISMO, ESTADO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Este livro proporciona uma leitura crítica e radical sobre 
o imperialismo e sua implicação no âmbito das relações 
internacionais: atrelando estruturalmente imperialismo a 
capitalismo e contribuindo à reflexão teórica e política bra-
sileira e mundial.

Palavras chave: Capitalismo / 
Direito e economia política / 
Direito internacional / Filosofia 
política / Imperialismo / O Estado / 
Relações Internacionais

Luiz Felipe Osório é doutor e mestre em Economia Política 
Internacional e bacharel em Direito. É professor da Univer-
sidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
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MARXISMO, HUMANISMO E DIREITO
Althusser e Garaudy

Este livro apresenta uma importante e valiosa reflexão acerca 
da filosofia contemporânea. Seus argumentos conectam todo 
o debate do humanismo, no marxismo, às suas implicações 
jurídicas e políticas plenamente frutíferas para a atualidade.

Palavras chave: Louis Althusser / 
Filosofia do direito / Roger Garaudy 
/ Humanismo / Marxismo / 
Karl Marx

Juliana Paula Magalhães é doutora e mestra em Filosofia e 
Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da USP e 
bacharela em Direito pela mesma instituição.
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MODOS DE PRODUÇÃO NO BRASIL
Escravidão e forma jurídica

A presente obra destina-se a lançar as bases de um estudo 
que pretende analisar a evolução das estruturas econômicas 
brasileiras a partir do cotejo de autores marxistas em suas 
respectivas interpretações sobre a formação do Brasil e, nes-
te sentido, considerar o embrião daquilo que se considera 
como o “sujeito de direito” dentro da teoria pachukaniana.

Palavras chave: Brasil - Condições 
econômicas - Historiografia / 
Capitalismo / Direito - Filosofia - 
Brasil / Escravidão - Brasil / 
Marxismo / Produção 
(Teoria econômica)

Jonathan Erkert é Doutor em Filosofia e Teoria Geral do 
Direito, Mestre em Direito Político e Econômico e Bacharel 
em Direito. Advogado, professor universitário e diretor do 
Instituto Luiz Gama.
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PROPRIEDADE PRIVADA E DIREITO À MORADIA
Uma crítica

Logo nas primeiras páginas do livro vê-se que a preocupa-
ção do autor é mais com a moradia do que propriamente 
com o direito à moradia. Isso se dá pelo fato de que o autor 
coloca a questão no campo da economia política, tratando 
a moradia como relação social concreta determinada pelas 
condições materiais do capitalismo. Como relação social, a 
moradia não se reduz a um imperativo ético ou a um “direi-
to”, mas aparece em toda a sua complexidade, como parte da 
sociabilidade capitalista.

Palavras chave: Direito à habitação / 
Direito à moradia - Brasil /
Propriedade privada / 
Propriedade privada

Diogo de Calasans Melo Andrade é advogado, Doutor em 
Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre 
em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), pes-
quisador e professor do Mestrado em Direitos Humanos da 
Universidade Tiradentes (UNIT). 
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TEORIA GERAL DO ESTADO

O livro traça um panorama a respeito das teorias do Estado 
contemporâneas e as relaciona com a filosofia e a teoria ge-
ral do direito. Nesta obra, o leitor é convidado a mergulhar 
no universo de outros escritos sobre política, economia, di-
reito e filosofia para aumentar sua capacidade de entender 
os problemas sociais e os caminhos para solucioná-los.

Palavras chave: Direito - Filosofia / 
Estado - Teoria / Estado de Direito / 
Estado democrático / O Estado / 
Organizações internacionais 

Camilo Onoda Caldas é Bacharel em Direito e em Filosofia, 
Mestre em Direito Político e Econômico e Doutor em Filo-
sofia e Teoria Geral do Direito. Advogado, professor univer-
sitário e pesquisador de São Paulo. É autor de vários livros, 
artigos e ensaios.
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COACHING PARA ADVOCACIA
Uma mudança estratégica para sua carreira

O tema central desta obra é o coaching como ferramenta 
de treinamento para o desenvolvimento de advogados. O 
coaching é amplamente difundido nos Estados Unidos e no 
Brasil, e vem ganhando cada vez mais espaço. Ele aparece 
como ferramenta para atender às necessidades do advogado 
de perfil empreendedor, assim como às demandas do merca-
do de trabalho jurídico atual, mais competitivo, cujos profis-
sionais encontram no coach (treinador) o parceiro ideal para 
alcançarem sucesso na carreira e, ao mesmo tempo, nos seus 
objetivos pessoais.

Palavras chave: Advogado - 
Coaching / Carreira profissional - 
Desenvolvimento / Carreira 
profissional - Planejamento / 
Competências / Direito /
Liderança / Sucesso

Julio Azevedo é advogado, graduado em Administração de 
empresas (UNITAU), pós-graduado em gestão de Recursos 
Humanos (UAL), em Direito e Processo Penal (CEDJ) e 
mestrando em Direito (USP).

Everton Simon Zadikian é advogado, pós-graduado em Di-
reito Civil (FMU), membro do Conselho Seccional de Di-
reitos e Prerrogativas da OAB/SP e da Rede Internacional 
Advocacia de Excelência. 
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DIREITO À PRIVACIDADE

A obra de Rivera-Lugo, embasada na materialidade científica 
de Marx, Engels e Pachukanis, abre-se e dialoga, com grande 
proveito, com tais novas teorias e filosofias que surgiram nas 
últimas décadas, no marxismo e em sua tangente. Foucault, 
Holloway, Lacan, Negri, Badiou, Žižek, Agamben, Laval e 
Dardot são alguns de seus exemplos. Concomitantemente, 
estabelece um importante diálogo com o pensamento crítico 
latino-americano, como os de Dussel, Correas, García Line-
ra, dentre outros. Como resultado, Rivera-Lugo empreende 
uma construção teórica bastante original.

Palavras chave: Direitto /
Privacidade / Pensamento crítico 

Ives Gandra da Silva Martins (coord.) é um jurista, advoga-
do, professor e escritor brasileiro, professor emérito da Fa-
culdade de Direito da Universidade Mackenzie e membro da 
Academia Brasileira de Filosofia.

Antonio Jorge Pereira Jr. (coord.) é doutor, mestre e bacharel 
em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo (USP).
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ESTATUTO DO IDOSO DE A A Z

Agora em edição atualizada, o livro apresenta o Estatuto do 
Idoso em forma de dicionário para facilitar a compreensão 
da legislação que representa amparo aos idosos. A intenção 
do autor é tornar mais acessível ao leitor esse estatuto cujo 
conteúdo é apresentado de forma sintética, relacionando os 
diferentes artigos de forma didática e discursiva. Um subsídio 
útil também aos advogados, para um conhecimento rápido 
e organizado dessa legislação. Traz também o texto completo 
da lei, além de uma lista de promotorias de justiça onde os 
idosos podem recorrer em caso de necessidade.

Palavras chave: Assistência social 
a idosos / Cidadania / Idosos - 
Leis e legislação - Brasil

Luiz Eduardo Alves de Siqueira possui graduação em Direito 
pela Universidade de São Paulo, com especialização em Di-
reito Constitucional. Mestrado (2008) e doutorado (2015) 
em Integração da América Latina pela USP (Prolam). Tem 
experiência na área de Direito, com ênfase em direito civil, 
processual civil, internacional, metodologia da pesquisa jurí-
dica, direito do idoso e ensino jurídico.
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INQUÉRITO POLICIAL E PRISÕES PROVISÓRIAS
Teoria e prática de polícia judiciária

Esta obra é um importante contributo àqueles que se inte-
ressam pelas múltiplas faces do inquérito policial e prisões 
provisórias. A experiência como delegado e como docente 
credencia o autor a apontar posicionamentos inovadores, 
que serão de grande utilidade para aqueles que militam na 
área criminal e para todos os interessados no assunto.

Francisco Sannini Neto é bacharel em Direito pelo Centro 
Salesiano de Lorena-SP, Delegado de Polícia do Estado de 
São Paulo, mestre em Direitos Difusos e Coletivos, especia-
lista em Direito Público e professor da graduação e da Pós-
-graduação do Centro Universitário Salesiano de Lorena-SP.
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OBRIGAÇÕES - DIREITO CIVIL

Trata da Teoria Geral das Obrigações, uma disciplina do cur-
so de Direito Civil. Isso torna o livro essencial para o estudo 
durante a faculdade, e um ótimo instrumento de consulta 
para advogados e profissionais do Direito. Ao longo do texto 
há questões do Exame da Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB), útil para quem quiser fazer uma verificação da 
aprendizagem.

Palavras chave: Direito Civil / 
Teoria Geral das Obrigações / OAB

Luis Fernando Rabelo Chacon é advogado, sócio do escritó-
rio Chacon, Macedo e Oliveira. Formou-se em Direito no 
ano de 1999 e obteve o título de mestre em Direito em 2004, 
ambos pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, 
onde atualmente é professor da graduação e pós-graduação.
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INFANTOJUVENIL



VILA DAS FORMIGAS

Este não era um lugar onde moravam apenas formigas. Havia 
também os mosquitos, as cigarras, os gafanhotos, as joaninhas 
e as borboletas. As coisas mudariam na vida de todos os mora-
dores quando as formigas resolveram escrever a própria histó-
ria e colocaram a placa “Vila das Formigas”. Como os outros 
moradores vão reagir? Será que as formigas vão conseguir fazer 
um acordo com os demais para viverem tranquilamente? Mer-
gulhe no livro Vila das Formigas, que retoma a linguagem das 
fábulas, e saiba tudo o que acontece nessa instigante disputa.

Palavras chave: Ficção – 
Literatura infantojuvenil / 
Filosofia – Literatura infantojuvenil

Thiago Mazucato é escritor e ilustrador. Sociólogo, com for-
mação em psicanálise clínica, atualmente cursa pós-gradua-
ção em Ciência Política na UFSCar.
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