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Vivendo a história
CLINTON, Hillary Rodham. Vivendo a história / . São Paulo: Globo, 2003. 615 p
A autora escreve com franqueza, humor e paixão sobre sua infância na classe média
suburbana dos Estados Unidos dos anos 50, e sobre sua transformação em militante
estudantil até se tornar a controvertida primeira-dama.

Diferença e negação na poesia de Fernando Pessoa
GIL, José. Diferença e negação na poesia de Fernando Pessoa. Rio de Janeiro:
Relume-Dumara, 2000. 137 p. (Conexões; 5).
José Gil, considerado entre os mais destacados filósofos portugueses da atualidade,
realiza aqui uma vigorosa aproximação entre a poesia de Fernando Pess  oa,
especialmente pelo seu heterônimo Alberto Caeiro, e o pensamento de Gilles Deleuze.
Para Gil, ambos se encontram no campo da imanência.

A Era do Terror
A ERA do terror. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 236 p.
Coletânea que reúne pareceres de oito pensadores de primeira linha sobre o 11 de
setembro de 2001.

Estética digital: sintopia da arte, a ciência e a tecnologia

GIANNETTI, Claudia. Estética digital: sintopia da arte, a ciência e a tecnologia. Belo
Horizonte: C/Arte, 2006. 240 p. (História & Arte). 
É uma obra de referência para compreender o momento atual e pensar o contexto
futuro da arte digital.
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Construindo web sites para leigos
CROWDER, David A.  . Construindo web sites para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books,
2008. xxiv, 342 p.
Mostra o caminho das pedras para construir um site desde a sua base.

O Local e o Global: limites e desafios da participação cidadã
TEIXEIRA, Elenaldo. O local e o global: limites e desafios da participação cidadã. 2. ed.
São Paulo: Cortez, Recife: EQUIP, 2001. 224 p.
Desenvolve uma densa discussão teórica, chegando ao conceito de participação
e questionando o seu significado, problemas e condições. 

Diversificação nas plantas
DELEVORYAS, Theodore. Diversificação nas plantas. 2. ed. rev. São Paulo: Pioneira, FENAME/MEC,
1978. 184 p. (Biblioteca Pioneira de Biologia Moderna).
A maior ênfase deste livro está na forma e na evolução da forma vegetal, mais do que
em grupos de plantas.

Formação e atuação profissional em políticas públicas de esporte e lazer:
estudos e pesquisas. 
FORMAÇÃO e atuação profissional em políticas públicas de esporte e lazer: estudos e
pesquisas. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018. 328 p. (Educação física).
Apresenta um conjunto de investigações desenvolvidas por membros do Laboratório
de Pesquisas sobre Formação e Atuação Profissional em lazer (Oricolé) da UFMG e por
parceiros de outras instituições públicas de ensino superior que se preocupam com
essa temática.

Decks & patios: plus other outdoor projects
KEEGAN, Kent. Decks & patios: plus other outdoor projects. Passaic, N.J.: Creative
Homeowner Press, c1980. 160 p.
Mostra como projetar e construir um pátio, construir telas, paredes, cercas e mobiliário de
exterior e instalar a fiação exterior para iluminação. 
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Small-space gardens
ARTHURS, Kathryn; SUNSET BOOKS. Small-space gardens. Menlo Park: Lane Pub.
Co., 1978. 80 p.
Gover: Malmequeres, lobélia e grandes vasos de verduras de borda de bétula no
verão, são apresentados neste jardim da cidade de 28 por 30 pés. Impatiens forma
uma massa colorida contra as paredes do jardim.

Introdução ao pensamento complexo
MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 5. ed. Porto Alegre: Sulina,
c2005. 120 p. 
Permite a qualquer um compreender os fundamentos do pensamento complexo. 

Metodologia científica: ciência e conhecimento científico, métodos científicos,
teoria, hipóteses e variáveis, metodologia jurídica
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica: ciência
e conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis, metodo-
logia jurídica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017. xiv, 373 p.
Apresenta os princípios básicos do método científico, discutindo inicialmente o que
se entende por ciência e o que é o conhecimento científico, para então passar a exa-
minar os métodos científicos, quer de abordagem, como o dedutivo, o indutivo, o hi-
potético-dedutivo, o dialético, quer de procedimentos, que são específicos das ciên-
cias sociais, como o histórico, o comparativo, o monográfico, o estatístico, o tipológi-
co, o funcionalista, o estruturalista.

A visão sistêmica da vida: uma concepção unificada e suas implicações filosó-
ficas, políticas, sociais e econômicas
CAPRA, Fritjof; LUISI, P. L. A visão sistêmica da vida: uma concepção unificada e suas
implicações filosóficas, políticas, sociais e econômicas. São Paulo: Cultrix, c2014.
615 p. (Coleção polêmica)
Capra e Luisi integram neste livro os muitos conceitos, modelos e teorias dessa nova
compreensão científica da vida em um único arcabouço coerente.
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Internacionalização do ensino superior: concepções e experiências
VIANNA, Rachel de Sousa; LARANJEIRA, Delzi Alves (Org.). Internacionalização do ensino
superior: concepções e experiências. Belo Horizonte: EdUEMG, 2018. 182 p.
Reporta os temas debatidos durante o 1º fórum de Internacionalização da Umeg, trata sob
diversos ângulos, a temática da internacionalização das instituições de ensino superior,
condição fundamental para a consolidação das mesmas e para aprimorar a qualidade da
produção acadêmica como um todo.

Jovens Designers
JOVENS designers: sexta edição. São Paulo: Origem Produções, 2018. 72 p.
Reflete as transformações que o segmento da criação industrial vem sofrendo nos
últimos anos. De um lado, a forte inserção dos recursos digitais nas áreas do design
gráfico, e, por outro, o resgate dos conceitos artesanais, das produções customizadas
e a preocupação ambiental.

Estratégia de marketing: tradução da terceira edição norte-americana
FERRELL, O. C; HARTLINE, Michael D. Estratégia de marketing: tradução da terceira
edição norte-americana. São Paulo: Thomson, c2005 xxi, 681 p. 
A Obra apresenta um modelo abrangente para o desenvolvimento de estratégias
competitivas de marketing que visem á realização de metas e objetivos organizacionais.

Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas
organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999. xxxii, 457 p.
O objetivo central deste livro é mostrar as novas características e o novo perfil dessa
área de atividade. Nessa transição, o termo Gestão de Pessoas caracteriza as novas
tendências que estão acontecendo na ARH. Surge, portanto uma nova visão: as pes-
soas como agentes proativos e empreendedores. São as pessoas que geram e forta-
lecem a inovação e que produzem, vendem, servem ao cliente, tomam decisões,
lideram, motivam, comunicam, supervisionam, gerenciam e dirigem os negócios das
empresas. No fundo, as organizações são conjuntos de pessoas. Este livro desenvolve-
se dentro desta nova visão.

Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle
KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação
e controle. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 725 p.
Esta quinta edição em língua portuguesa, tradução da nona edição norte-americana,
publicada em 1997, incorpora os novos desafios do mercado  decorrentes da globali-
zação e da mudança tecnológica e propõe maneiras atuais de refletir sobre eles.

TURISMO, sustentabilidade e meio ambiente: contradições e convergências
TURISMO, sustentabilidade e meio ambiente: contradições e convergências. Belo Hori-
zonte: Autêntica, 2009. 327 p.
Este livro trata da relação entre sustentabilidade e turismo. A atividade econômica em
questão tem sido vista na contemporaneidade como um importante instrumento de
desenvolvimento de localidades, regiões e países – em razão da geração de emprego
e renda em diversos setores da economia (hotelaria, alimentos, lazer, produção cultu-
ral, transportes,  entre outros.



. Introdução à ecomomia: tradução da 3. edição norte-americana
MANKIW, N. Gregory. Introdução à ecomomia: tradução da 3. edição norte-americana. São
Paulo: Thomson, c2006. xxi, 852 p.
Estudar economia nem sempre é uma das tarefas mais fáceis, embora o conhecimento da
matéria de várias maneiras avida de quem domina o assunto.

Estatística teoria e aplicações usando microsoft excel em português
LEVINE, David M.; STEPHAN, David; KREHBIEL, Timothy C; BERENSON, Mark L. Estatística
teoria e aplicações usando microsoft excel em português. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.
xviii, 819 p.
Apresenta ferramentas, conceitos e práticas para ajudar os alunos a montar e compreender
gráficos e os dados coletados, ou mesmo para os executivos de ponta que desejam analisar
a fundo o mercado em que atuam e os resultados obtidos pelo setor e pela empresa em
que trabalham.

Contabilidade gerencial
GARRISON, Ray H; NOREEN, Eric W; BREWER, Peter C. Contabilidade gerencial. 11. ed. Rio de
Janeiro: LTC, c2007. xvi, 693 p.
Contabilidade Gerencial mostra como saber a informação necessária, onde obtê-la e como
empregá-la no exercício das atividades gerenciais de planejamento, controle e decisão.
Nesta 11ª edição foi mantido o foco na relevância dos temas desenvolvidos por intermédio
de uma apresentação clara e equilibrada dos assuntos realmente importantes. A revisão
foi feita tendo em mente um único objetivo - tornar esta edição de Contabilidade Gerencial
o texto mais atualizado e mais didático da sua área.

Organizações: teoria e projetos
DAFT, Richard L. Organizações: teoria e projetos. São Paulo: Thomson, c2003. xvi,
532 p.
Buscando integrar os conceitos e modelos da teoria organizacional a eventos
transformadores no mundo real para fornecer a visão de projeto organizacional mais
atualizada disponível, este livro-texto mescla teorias clássicas e tradicionais com
reflexões contemporâneas sobre o tema de maneira interessante e agradável. 

Administração de produção e operações: manufatura e serviços :  uma
abordagem estratégica
CORRÊA, Henrique L; CORRÊA, Carlos A. Administração de produção e operações:
manufatura e serviços :  uma abordagem estratégica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006.
690 p. ISBN 9788522442126.
Este livro traz os principais e mais contemporâneos conceitos e técnicas da área de
Administração de Produção e Operações, transitando sempre na fronteira entre o rigor
conceitual e a aplicabilidade prática. Para isso apresenta numerosos casos, exemplos e
exercícios de aplicação das técnicas não só em empresas brasileiras, mas também em
empresas e situações internacionais relevantes. 

Finanças corporativas aplicadas: manual do usuário
DAMODARAN, Aswath. Finanças corporativas aplicadas: manual do usuário. Porto
Alegre: Bookman, c2002. xx, 576 p.
Eleito um dos melhores professores de finanças dos Estados Unidos, Aswath Damo-
daran oferece aqui um guia de finanças corporativas voltado para a aplicação de mo-
delos e teorias como instrumentos de análise, entendimento e ajuda a empresas de 
qualquer tipo e tamanho. Damodaran classifica as decisões tomadas pelas empresas
em três grupos e apresenta as técnicas capazes de auxiliar na tomada de decisão.
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Negociando  racionalmente
BAZERMAN,  Max H; NEALE, Margaret Ann. Negociando  racionalmente. 2. ed.
São Paulo: Atlas, 1998. 199 p.
Este livro mostra o que é negociar racionalmente e por que essa habilidade é necessária.
Fornece exemplos que permitem avaliar os processos de negociação durante negociações
diretas. Estuda fatores como perícia, emoção, honestidade, negociadores múltiplos, nego-
ciação por meio de terceiros, participação em concorrências e negociação por meio de ação.

Doença ocupacional: psicanálise e relações de trabalho
DURAND, Marina. Doença ocupacional: psicanálise e relações de trabalho. São Paulo:
Escuta, 2000. 115 p.
A doença, independente da individualidade do sujeito, da sua intenção e à revelia da sua
consciência, tem um significado no código que organiza as relações de trabalho e se traduz
por um efeito preciso sobre o ambiente: Vejam o que vocês fizeram comigo! Através do
sujeito que adoece falam as insatisfações de todos. A marginalização e o afastamento do
sujeito devem ser entendidos não como um problema pessoal, mas como uma resposta
a este potencial contagioso, que é de natureza psíquica.

TRABALHO e sociedade: representações e significados
TRABALHO e sociedade: representações e significados. Curitiba: Ed. CRV, 2009. 295 p
Este livro focaliza uma dimensão pouco explorada da sociedade e das organizações
(públicas e privadas): as representações e significados que as pessoas atribuem ao seu
trabalho, às próprias organizações em que o executam e a determinadas situações do
cotidiano, a exemplo da violência na velhice, das estratégias de sobrevivência que os imi-
grantes desenvolvem em seu país de adoção e de uma grave doença infantil (a fenilce-
tonúria),  que submete a criança a uma dieta restrita, sob pena de sofrer retardo mental
irreversível. 

Lições de sociologia: a moral, o direito e o Estado
DURKHEIM, Émile. Lições de sociologia: a moral, o direito e o Estado . São Paulo:
T. A. Queiroz, EdUSP, 1983. xlii, 206 p. (Biblioteca básica de ciências sociais. Série 2ª.
Textos ; v. 5). ISBN 8585008032.
Bomba atômica ontem, bomba genética amanhã, nenhuma delas é concebível sem
uma terceira: a bomba informática. Não compreenderíamos nada, efetivamente, à
desregulamentação sistemática da economia mundial sem estabelecer uma corre-
lação com a desregulamentação sistêmica da informação. 

Introdução à teoria geral da administração
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 5. ed. atualizada.
Rio de Janeiro: Campus, 1999. xxxi, 920 p. ISBN 8535204253.
Durante anos, a Administração foi considerada uma atividade paralela e apenas
complementar ao comando das organizações, em geral, e das empresas, em par-
ticular. Surgida no início do século passado como uma ciência focada na busca da
eficiência do trabalhador de chão de fábrica provocou uma verdadeira revolução no
mundo organizacional. 

Treinamento e desenvolvimento na capacitação profissional: erros, acertos e
soluções
NASCIMENTO, Antonio Walter A. Treinamento e desenvolvimento na capacitação
profissional: erros, acertos e soluções. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006. 88 p.
ISBN 85733036303.
Uma das atividades mais necessárias na empresa moderna, nesta época de globalização
e concorrência acirrada, é o Treinamento e o Desenvolvimento aplicados à capacitação de
seus profissionais. Infelizmente nem sempre esta prática é acreditada e valorizada como
deveria ser.
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Contabilidade gerencial
GARRISON, Ray H; NOREEN, Eric W. Contabilidade gerencial. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC,
c2001. xxvi, 643 p. ISBN 8521612680.
Contabilidade geral destina-se ao funcionamento de informações aos gerentes, isto é, as
pessoas que estão dentro da organização, que dirigem e controlam as operações desta.

Música popular: do gramofone ao rádio e tv
TINHORÃO, José Ramos. Música popular: do gramofone ao rádio e tv. São Paulo: Ática,
1981. 215 p. (Ensaios ; 69).
Toda a história evolutiva, com o foco voltado ao aparecimento de cada fenômeno, é con-
tada com grande riqueza de detalhes neste Música popular: do gramofone ao rádio e TV.
Para isso, José Ramos Tinhorão se valeu de seu faro de pesquisador e recolheu em cente-
nas de livros, discos e periódicos — e também em testemunhos de época — os registros
inaugurais destas novas tecnologias, bem como seu impacto transformador na cultura e
no comportamento social.

Políticas públicas de juventudes: contextos, percepções e desafios da prática. 
POLÍTICAS públicas de juventudes: contextos, percepções e desafios da prática. Belo
Horizonte: Universidade do Estado de Minas Gerais, 2010. 140 p. (Série coleção institucional).
A publicação que ora se apresenta tem o propósito de fomentar debates e reflexões
acerca de um repertório de temas e questões consideradas necessárias para o enten-
dimento da temática juvenil no âmbito da ação pública, bem como de tentar iluminar
algumas direções para o estabelecimento de parâmetros que amparem a descoberta de
caminhos que permitam a construção e o desenvolvimento de políticas públicas articuladas
e integradas, as quais busquem garantir direito e oferecer oportunidades aos jovens.

A bomba informática
VIRILIO, Paul. A bomba informática. São Paulo: Estação Liberdade, 1999. 142 p.
Bomba atômica ontem, bomba genética amanhã, nenhuma delas é concebível sem uma
terceira bomba: a bomba informática. Não compreenderíamos nada, efetivamente, da
desregulamentação sistemática da economia mundial sem estabelecer uma correlação
com a desregulamentação sistêmica da informação.

Comportamento   organizacional 
ROBBINS, Stephen P. Comportamento   organizacional . 11. ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, c2005. xxi, 536 p.
Apresenta discussões de ética, diversidade da força de trabalho e globalização abordadas
na maioria dos capítulos.

Estratégia de marketing: tradução da terceira edição norte-americana
FERRELL, O. C; HARTLINE, Michael D. Estratégia de marketing: tradução da terceira edição
norte-americana. São Paulo: Thomson, c2005 xxi, 681 p. 
Oferece uma abordagem prática e direta da análise, do planejamento e da implementação
de estratégias de marketing nas corporações. Além disso, a obra também apresenta um
modelo abrangente para o desenvolvimento de estratégias competitivas de marketing que
visem à realização de metas e objetivos organizacionais.
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Empreendedorismo
HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P. Empreendedorismo. 5. ed. Porto Alegre: Bookman,
2004. 592 p.
Trata-se de um manual abrangente e esclarecedor sobre muitos dos elementos que
compõem o processo de empreender, dirigido tanto a alunos de graduação e pós-graduação
de administração /empreendedorismo e áreas correlatas, como também a profissionais
cujos objetivos e interesses estejam relacionados ao empreendedorismo.

DESIGN: questões de pesquisa
DESIGN: questões de pesquisa. Rio de Janeiro: Rio Books, 2010. 100 p.
Questões de Pesquisa, aborda uma investigação científica abordando um tema ainda
muito discutido entre acadêmicos, profissionais e os mais distintos críticos que analisam
uma área de atividade humana com um seguinte aspecto: é possível fazer ciência a partir
das áreas de domínio de design? simples ou complexa, consensual ou contestadora. O
primeiro capítulo apresenta a pré-historia do design. Na sequência, há uma abordagem
sobre a especialidade design de superfície, explorando tanto sobre ponto de vista das
possibilidades das linguagens quanto das probabilidades da pesquisa na área.Ag

os
to

RECURSOS humanos: uma dimensão estratégica
RECURSOS humanos: uma dimensão estratégica. Belo Horizonte: UFMG/FACE/CEPEAD,
1999. 199 p.
Compreender o momento presente não é tarefa fácil, especialmente quando vivemos de
grandes transformações e de significativas mudanças sociais.

ÁLVARO Apocalypse: obra e eternidade
ÁLVARO Apocalypse: obra e eternidade. Belo Horizonte: Arquivo Apocalypse, 2008. 111 p.
Álvaro Brandão Apocalyse (Ouro Fino/1937,Belo Horizonte/2003) é uma personalidade
limpa na história da arte. Com pouco mais de vinte anos, aluno da Guignard, torna, Professor
da recém – fundação Escola de Belas Artes da UFMG, ainda no fim dos anos 50.

Teoria da cultura
KAPLAN, David; MANNERS, Robert A. Teoria da cultura. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
305 p. (Curso de antropologia moderna)..
Oferece a ideia de que as culturas humanas são formuladas a partir de atividades práticas
e interesse utilitário.
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Se bem me lembro…
OLIVEIRA, Alaíde Lisboa de. Se bem me lembro… Belo Horizonte: Mazza, 2000. 213 p.
 Apresenta a autobiografia da autora de Bonequinha Preta e O Bonequinho Doce,
clássicos da literatura infantil.

Kaspar Hauser, ou, A fabricação da realidade
BLIKSTEIN, Izidoro. Kaspar Hauser, ou, A fabricação da realidade. São Paulo: Cultrix:
EdUSP, 1983. 98 p.Contagem: Ed. do Autor, 2014. 135 p.
O que é a realidade? Como percebemos a realidade? De que modo e até que ponto a
linguagem nos permite conhecer o real? Eis os temas básicos do presente ensaio.

Making shadow puppets: kids can do it
BRYANT, Jill; HEARD, Catherine. Making shadow puppets: kids can do it. Toronto: Kids
Can Press, c2002. 41 p. ISBN 1553370287.
Você já usou suas mãos para fazer uma águia-sombra subir bem acima de sua cabeça?
Bem, agora você pode descobrir o segredo para criar fantoches de sombras tradicionais
verdadeiramente surpreendentes baseados em designs de todo o mundo! Com instruções
para nove fantoches de hastes de madeira lindamente trabalhados e decorados, monta-
gens de tela portáteis, cenários e ideias de roteiro, este livro o ajudará a colocar peças que
certamente surpreenderão sua família e amigos - sem sombra de dúvida!. 

100 ANOS de Athos Bulcão
100 ANOS de Athos Bulcão. [S.l. : s.n. , s.d.]: 201 p.
Athos Bulcão está na brasilidade das cores, nos traços inconfundíveis dos desenhos, na
personalidade das pinturas, na lógica imprevista das fotomontagens, na força dos cenários
e figurinos, na relação univitelina entre arte e arquitetura, no sagrado e no profano, na
explosão da azulejaria brasileira. Esse universo riquíssimo, presente na capital mineira em
construções como o Edifício Oscar Niemeyer, ao lado do CCBB-BH, no Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais e na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, compõe a expo-
sição “100 anos de Athos Bulcão”, com curadoria assinada por Marília Panitz e André Severo.
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Tupi: a greve da fome
MESQUITA, Humberto. Tupi: a greve da fome. São Paulo: Cortez, 1982. 192 p.
Apresenta a histórica greve dos funcionários da extinta TV Tupi que durou 14 meses e só
se encerrou com a admissão de todos pela nova proprietária do canal 4 de São Paulo.
Relatos da má administração e corrupção que envolveram a primeira rede de TV do Brasil.

Desclassificados do ouro: a pobreza mineira no Século XVIII
SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do ouro: a pobreza mineira no Século XVIII. 2. ed.
Rio de Janeiro: Graal, 1986. 237 p. (Biblioteca de história ; 8)
Este livro trata justamente dos desclassificados, que não tiveram acesso às riquezas, apenas
à opressão do fisco e das leis que defendiam os interesses da Coroa e dos potentados locais.

Desclassificados do ouro: a pobreza mineira no Século XVIII
SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do ouro: a pobreza mineira no Século XVIII. 2. ed.
Rio de Janeiro: Graal, 1986. 237 p. (Biblioteca de história ; 8)
Este livro trata justamente dos desclassificados, que não tiveram acesso às riquezas, apenas
à opressão do fisco e das leis que defendiam os interesses da Coroa e dos potentados locais.

DEMOCRACIA e referendo no Brasil
DEMOCRACIA e referendo no Brasil. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006. 250 p.
O livro tem por objeto o referendo sobre a comercialização de armas no Brasil e busca
analisar as perdas e os ganhos para os cidadãos e a democracia brasileira.

Le système des objets
BAUDRILLARD, Jean. Le système des objets . Paris: Gallimard, c1968. 245 p.  (Collection tel; 33)
Difusão de todas as finalidades da produção, a ventilação de todos os tipos de monitores, a
sujedação e o envio de soluções versáteis do modo de exibição: aparente, aparente, o que faz
com que os objetos tornem-se um constituinte em um sistema coerente de signos , do duelo
de só pode elaborar um conceito do consumo.
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École, classe et lutte des classes: une relecture critique de Baudelot-Establet,Bourdieu-
Passeron et Illich.
SNYDERS, Georges. École, classe et lutte des classes: une relecture critique de Baudelot-
Establet, Bourdieu-Passeron et Illich. 1. ed. Paris: Presses Universitaires de France, c1976.
377 p. (Pédagogie d'aujourd'hui).
Desde as obras de Bourdieu-Passeron e Baudelot-Establet, não podemos mais acreditar
na escola libertadora, um recinto sagrado, preservado dos ruídos e conflitos do mundo -
e que trataria igualmente crianças de todas as classes sociais. O risco é extremo de ver na
escola apenas um território desolado onde nada de válido pode acontecer, onde nada de
válido teria sido conquistado. Mestres e estudantes seriam os brinquedos passivos e inco-
erentes de uma fraude gigantesca.

Une histoire de la communication moderne  : espace public et vie privée
FLICHY, Patrice. Une histoire de la communication moderne  : espace public et vie privée.
Paris: La Découvert, 1991. 281 p. (Histoire des sciences).
Do telégrafo óptico ao telefone sem fio, como foi formada nossa empresa de comunicação?
Essa é a questão que este livro tenta responder. Patrice Flichy mostra como, graças à criação
do estado moderno, foram criadas as primeiras redes permanentes.

Metodología y ciencia social
CERRONI, Umberto. Metodología y ciencia social. Barcelona: Martínez Roca  , c1971. 201 p. ; 
(Colleción novocurso. Biblioteca de ciências humanas; 20).
Umberto Cerroni, de cuja extensa obra tem sido traduzida do castelhano para o latino-ame-
ricano, encontra-se atualmente na cabeça da chamada "escuela dellavolpiana" que, segundo
as marcas do maestro diretor, Galvano della Volpe, atualmente desenvolve um trabalho de
critica e de aprofundamento do marxismo, para delimitação imperativa entre a concepção
científica da obra de Marx e sus implicações teórico políticas posteriores.

Essais de la sémiotique du sujet
BOUAZIS, Charles. Essais de la sémiotique du sujet . Bruxelles  : Presses Universitaires de
France, c1977. 95 p. (Creusets).
Aqui, não são testes inteiramente psicanalíticos que listaremos. Testes de psicanálise, sabemos
que muito comum e muito necessário, não nos falta, e o melhor. O que é mais especificamente
diz respeito a tais ensaios, mas como tantos campos em que se questiona, segundo várias
fortunas, procurar suprir essa falta de aqui: esse fio pelo qual se enlaça a lógica que os articula.

La imaginación dialéctica: historia de la Escuela de Frankfurt y el Instituto de
Investigación Social: 1923-1950
JAY, Martin. La imaginación dialéctica: historia de la Escuela de Frankfurt y el Instituto de
Investigación Social: 1923-1950. Madrid: Taurus, c1974. 509 p. (Ensayistas; 112).
Atentos à interpretação marxista dos acontecimentos sociais, os pensadores da escola de
Frankfurt não têm materialismo indiferente a um materialismo dogmático para reviver o
original dos teoremas de Marx, unindo a um marxismo hegeliano os pontos de vista de
psicanálise, o que chamaram teoria crítica.
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Ideologia y teoria sociologica
ZEITLIN, Irving M. Ideologia y teoria sociologica / . 2. ed. Buenos Aires: Amorrortu, c1973. 365 p.
(Biblioteca de sociología.).
Parte de uma análise dos princípios fundamentais do Iluminismo e do trabalho de seus dois
principais expositores: Montesquieu e Rousseau, para descrever, em seguida, estágios da
chamada "reação romântico-conservadora".

Essai sur l' origine des langues: où il est parle de la melodie et de l' imitation musicale.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Essai sur l' origine des langues: où il est parle de la melodie et de
l' imitation musicale. Paris: Gallimard, c1990. 284 p. (Collection folio. Essais.).
"Assim que um homem era reconhecido por outro por um ser sensível, pensando e gostando
dele, o desejo ou a necessidade de comunicar-lhe seus sentimentos e pensamentos o faziam
procurar os meios. significado, os únicos instrumentos pelos quais um homem pode atuar
em outro. Portanto, a instituição de sinais sensíveis para expressar o pensamento. Os inven-
tores da linguagem não fazer esse argumento, mas seu instinto sugerido em consequência." 

UFMG, resistência e protesto
UFMG, resistência e protesto. Belo Horizonte: Vega, [1979]. 68 p.
Este livro, juntamente com o livro negro da USP e Universidade e Repressão, os expurgos na
UFRGS, marca o momento em que a universidade brasileira, no seu conjunto, denuncia aberta
e frontalmente as injustiças perpetradas no seu interior, e em toda a sociedade brasileira.
Pelo regime autoritário imposto ao país em 1964. Os depoimentos que compõem são, no dizer
de um dos professores, " a tentativa de se gravar na memória nacional o esforço de retomada
do processo de total redemocratização do país e de recuperação plena da vida universitária.

Les formes élémentaires de la vie religieuse: le sytème totèmique em Australie
DURKHEIM, Émile. Les formes élémentaires de la vie religieuse: le sytème totèmique em
Australie. Paris: Librairie Generale Francaise, c1991. 758 p. (Le livre de poche. Classiques de
la philosophie.).
Rompendo com a tradição de seu tempo, que considerava os fenômenos religiosos como
um tecido de superstições, do qual os homens se libertariam desenvolvendo seus conheci-
mentos, o autor mostra, ao contrário, que o fato religioso é uma das bases essenciais da
sociabilidade.

Information, manipulation
WOODROW, Alain. Information, manipulation. Paris: Editions du Félin, c1991 204 p.
Tainanmen, Timisoara, "Tempestade no Deserto". Três eventos para evocar o papel cada vez
mais importante da informação no cenário mundial. Um papel arrogante, ambíguo e descon-
fortável. Tiananmen, ou o triunfo de uma televisão que retransmitiu, da cidade proibida ao
mundo chocado, a revolta dos estudantes chineses.
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Mitologia grega e romana
COMMELIN, P. Mitologia grega e romana. Rio de Janeiro: Tecnoprint, [1981?]. 344 p.
"Mitologia Grega e Romana" (WMF Martins Fontes, 2008) se dirige às pessoas que desejam
conhecer a mitologia tradicional dos gregos e dos latinos. O livro possui caráter utilitário, não
sendo uma obra erudita que poucas pessoas teriam interesse em ler. Segundo o autor, a
mitologia é, evidentemente, uma série de mentiras. Mas essas mentiras foram, durante longos
séculos, motivo de crença. Elas tiveram, no espírito dos gregos e dos latinos, o valor de dogmas
e de realidades. Como tal, inspiraram os homens, deram esteio a instituições por vezes respei-
tabilíssimas, surgiram aos artistas, aos poetas, aos literatos a ideia de criações e, mesmo, de
admiráveis obras-primas. A obra respeita e reproduz a mitologia em sua inteira simplicidade,
sem pedantismo e sem comentário, com seus estranhos e maravilhosos detalhes.

Questão nacional e marxismo
PINSKY, Jaime. Questão nacional e marxismo. São Paulo: Brasiliense, 1980. 332 p.
Surgiu num momento em que tanto a questão nacional quanto o marxismo provocavam
discussões acaloradas dentro e fora da academia. Sua grande contribuição foi trazer aos
leitores textos de pensadores importantes, que procuraram refletir sobre o tema tendo em
vista realidades históricas específicas, para serem lidos como se acompanha um debate de
ideias. Esta coletânea de Jaime Pinsky despertou o interesse e mereceu resenhas de pesqui-
sadores do porte de Florestan Fernandes e Manuel Corrêa de Andrade entre outros.

Teorias de la comunicacion: investigaciones sobre medios en America y Europa
MORAGAS SPA, Miquel de. Teorias de la comunicacion: investigaciones sobre medios en
America y Europa. 3. ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1985. 325 p. :  (Colección GG mass-media).
Resultado da tese de doutorado do autor, dirigida por Emilio Lledó e apresentada em catalão
em 1975. Está dividido em 3 partes:
- Semiótica e análise de conteúdo de comunicação de massa. Com uma introdução à semi-
ótica e suas possíveis aplicações ao estudo da comunicação de massa.
- Da análise de conteúdo ao conhecimento e descrição da cultura de massa. Análise de publi-
cidade comercial. Com análise de publicidade em placas de rua.
- Perspectiva semiótica da radiocomunicação. Com a análise de 24 horas de programação de
rádio.

Maquiavel, a política e o Estado moderno
GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a política e o Estado moderno. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1978. 444 p. (Coleção perspectivas do homem. Série política; 35).
Reúne escritos e notas de Antonio Gramsci sobre política, não só no sentido cultural da palavra,
mas também sobre os problemas da luta política nos seus mais diversos aspectos.

Los signos em rotación y otors ensayos
PAZ, Octavio. Los signos em rotación y otors ensayos. Madrid: Alianza Editorial, c1983. 438 p. 
Os ensaios de Octavio da Paz são inseparáveis de sua poesia: ambas as formas - Carlos Fuentes
aponta, prólogo e antólogo deste volume - integram um todo crítico e participam de um signo
idêntico: a elaboração de um conhecimento, de natureza antidogmática, Os signos em rotação
reúnem uma seleção significativa que revive a cultura ampla, a curiosidade universal, o talento
literário e o rigor intelectual dos grandes escritos mexicanos.
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La foi du cordonnier
DURAND, Gilbert. La foi du cordonnier. Paris: Denoël, c1984. 228, [9] p. (Collections grand
format mediations).
Oferece um manifesto em favor de uma gnose que concilia os tradicionais ricos culturais
de uma herança simbólica e as ciências mais avançadas do nosso tempo. O autor explora
através dessas tradições acadêmicas ou populares e do cristianismo primitivo o imaginário
ocidental e europeu.

IDENTITÉS, cultures et territoires
IDENTITÉS, cultures et territoires. Paris: Desclee de Brouwer, c1995. 267 p. (Habiter).
Propõe uma série de reflexões gerais e estudos de caso sobre processos identitários no
sociedades democráticas nacionais e a dimensão cultural desses processos. A França e a
Europa servem aqui principalmente para apoiar a reflexão. Algumas situações extra-euro-
peias também são estudadas. O livro examina várias políticas europeias, nacionais ou regio-
nais, relativamente gerais ou altamente especializadas, supostamente para fornecer respos-
tas a problemas de identidade.

Le degré zéro de l'écriture: suivi de nouveaux essais critiques
BARTHES, Roland. Le degré zéro de l'écriture: suivi de nouveaux essais critiques. Paris: Èditions
Du Seuil, c1972. 187 p (Points. Essais; 35). 
Em toda obra literária se afirma uma realidade formal independente da linguagem e do
estilo: a escrita é considerada como a relação que o escritor mantém com a sociedade, a
linguagem literária transformada por seu destino social.

Sciences de l'information et de la communication
BOUGNOUX, Daniel. Sciences de l'information et de la communication. Paris: Larousse, c1993.
808 p. (Textes essentiels 1160-3097).
Em todas as áreas do conhecimento, esta coleção oferece coleções de textos básicos para
abordar um tópico em sua totalidade, sua evolução.

Quand dire, c'est faire= how to do things with words
AUSTIN, J. L. Quand dire, c'est faire= how to do things with words. Paris: Èditions Du Seuil,
c1970. 183 p (Points. Essais; 235).
“Algumas declarações são em si o ato a que se referem. Então, quando alguém pronuncia a
fórmula ritual," Eu quero me casar com você", ele se casa com a única expressão desta frase;
mesma coisa acontece  quando batiza  uma criança, quando fez uma promessa, etc. Tais de-
clarações são indivíduos que por sua "proferir", mesmo que elas significam, Austin chama de
gênio performativa, esta descoberta mudou a linguagem, abrindo um novo campo - a de te-
oria dos atos de discurso. Este livro, inovador, escrito com graça e humor, tornou-se um dos
clássicos da anglo-saxão filosofia analítica".
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Le communisme utopique: le mouvement du mai
TOURAINE, Alain. Le communisme utopique: le mouvement du mai. Paris, Èditions Du Seuil,
c1972 313 p (Collection politique; 54).
Vinte anos de crescimento trouxeram a França do estágio da sociedade maquinista para a
sociedade programada.

Homo ludens: essai sur la fonction sociale du jeu
HUIZINGA, Johan. Homo ludens: essai sur la fonction sociale du jeu. Paris: Gallimard, c1951.
243 p. (Collection TEL ; 130).
Se o nome de homo sapiens não é muito adequado para nossa espécie porque não somos
tão razoáveis, se o de homo faber nos define ainda pior, porque faber pode qualificar muitos
animais, não poderíamos acrescentar esses termos que homo ludens, "homem que toca" é
o que Johan Huizinga propõe neste ensaio, onde ele mostra que o jogo é fator fundamental
de tudo o que ocorre no mundo.

Les structures anthropologiques de l'imaginaire: introduction à l'archétypologie générale
DURAND, Gilbert. Les structures anthropologiques de l'imaginaire: introduction à l'archétypologie
générale. 10. ed. Paris: Dunod, c1985. XVII, 536 p.
Gilbert Durand, um discípulo de Bachelard, desejou conceber este trabalho para completar
antropologicamente a pesquisa inaugurada pela Psicanálise do Fogo. Seu livro foi concebido
como uma espécie de "jardim" de imagens, ordenadas como botânica de Linnaeus, um diretório
organizado de alguns grandes esquemas estruturais.

L'entretien compréhensif
KAUFMANN, Jean-Claude. L'entretien compréhensif. Paris: Nathan, c1996 127 p. (Sociologie
128 ; 137).
Apresenta as reflexões de um sociólogo em exercício sobre seu próprio método de
investigação: a entrevista abrangente. Inspirada na antropologia, a abordagem é considerar
os entrevistados como informantes e descobrir suas categorias de pensamento, tanto para
conduzir as entrevistas de forma eficaz quanto para produzir hipóteses.

La description ethnographique
LAPLANTINE, François. La description ethnographique. Paris: Nathan, c1996. 127 p
(Sciences sociales. 128; 119). 
Em 12 páginas, essa coleção, concebida como prioritária para estudantes de graduação,
oferece manuais de síntese de conhecimento e uma série de livros de referência, metodologia
e treinamento.
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L'homme et le sacré: édition augmentée de trois appendices sur le sexe, le jeu,
la guerre dans leurs rapports avec le sacré
CAILLOIS, Roger. L'homme et le sacré: édition augmentée de trois appendices sur le sexe,
le jeu, la guerre dans leurs rapports avec le sacré.Paris: Gallimard, 1950 250 p (Collection Folio.
Essais; 84).
Publicado na véspera da guerra, é uma das primeiras obras para inaugurar uma nova
sociologia francesa. Roger Callois, no entanto, não quebra com a tradição: que começa a
partir das conquistas da escola de Durkheim, e em particular a pesquisa de Marcel Mauss,
ele confronta com os dos mestres da sociologia alemã, inglesa e americana.

Qué es esa cosa llamada ciencia?: una valoración de la naturaleza y el estatuto de
la ciencia y sus métodos
CHALMERS, A. F. Qué es esa cosa llamada ciencia?: una valoración de la naturaleza y el
estatuto de la ciencia y sus métodos. 25 ed. Madrid: Siglo XXI de Espana, 2006. 245 p.
Este livro pretende ser uma introdução simples, clara e elementar do ponto de vista
moderno sobre a natureza e a ciência.

Le langage en spectacle: une approche sociopragmatique
BOYER, Henri. Le langage en spectacle: une approche sociopragmatique. Paris: L'Harmattan,
c1991. 150 p. (Logiques sociales).
Os estudos apresentados neste livro tratam de fenômenos complexos de "mise en scène"
verbal que não são estranhos à excessiva cobertura da mídia em nossas sociedades: o
conjunto defende uma perspectiva metodológica aberta, portanto eclética.

L' ethno-méthodologie/ Alain Coulon
COULON, Alain. L' ethno-méthodologie/ Alain Coulon. 2. ed. corr. Paris: Presses Universitaires
de France, c1996. 127 p. (Que sais-je ?; 2393).
Etnologia é uma corrente da sociologia americana nascida na década de 1960. A corrente
que apresentamos aqui não é marginal. De acordo com Richard Hilbert, existe até um elo
muito forte entre a etnometodologia e existe até uma forte ligação entre a etnometodologia
e as sociologias de Durkhein e Weber.

Positions: (1964-1975) : Freud et Lacan, la philosophie comme arme de la révolution
ALTHUSSER, Louis. Positions: (1964-1975) : Freud et Lacan, la philosophie comme arme de la
revolution. Paris: Editions Sociales, 1976. 172 p. 
Reúne vários artigos importantes que marcaram sua evolução de 1964 a 1975, a maioria
dos quais se tornou difícil de acessar. O próprio Louis Althusser tinha a intenção de datá-los,
não apenas para recordar as circunstâncias de sua publicação (a psicanálise, por exemplo,
não era tão frequentemente o tema do estudo dos comunistas quando publicou em 1964
"Freud and the Lacan "), mas também para significar que certas proposições datam, o que
pode ser observado nos primeiros textos.
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Vie secrète
QUIGNARD, Pascal. Vie secrète. Paris: Gallimard, c1998. 465 p.
Tampa traseira: "A vida de cada um de nós não é uma tentativa de amar. Ela é o único teste ".

TECHNOLOGIES et  symboliques de la communication
TECHNOLOGIES et  symboliques de la communication. Grenoble: Presses Universitaires de
Grenoble, 1990. 432 p
O pólo tecnológico, a comunicação está pleinement avec ses gadgets machiniques, ses
technogies de l ª e desmobiliser, de symboliser, sauf ã partir d imagens tou-jours  fugaces.


