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Autores:  Albertina  Mitjáns  Martínez  e  Maria  Carmen  
Tacca.

Sinopse: A implantação das políticas de inclusão escolar 
assim  como  os  resultados  obtidos  nos  diferentes  
instrumentos de avaliação da qualidade da educação — 
sejam nacionais ou internacionais — têm dado crescente 
visibilidade a uma população escolar que se constitui em 
constante desafio para os educadores:  os alunos que  
apresentam dificuldades para aprender e os alunos com 
deficiências.

Autor: Kabengele Munanga

Sinopse: O objetivo deste livro é resgatar a história e a  
beleza da África antes da exploração e dominação brutal 
a  que os africanos foram submetidos para justificar  e  
legitimar a colonização estrangeira. Com textos e fotos, o
autor busca arrancar a máscara bárbara imposta àquele 
continente, com o intuito perverso de divulgar ao mundo 
uma África rude, selvagem e desprovida de humanidade, 
e  nos  revelar  sua  verdadeira,  desconhecida  e  
harmoniosa face.



Autor: Durval Muniz de Albuquerque

Sinopse:  Na  Coleção  Preconceitos  o  leitor  encontrará,  em  
linguagem clara e acessível, novas abordagens que tratam, com
rigor e objetividade, de questões tensas que estão  na  raiz  de  
muitas injustiças sociais que transformam  o  cotidiano  de  
milhares de pessoas num contínuo espetáculo de sofrimento e 
solidão.  Os  preconceitos  tentam  naturalizar,  desigualdades  
sociais,  multiplicando  estereótipos  que  menosprezam  a  
diversidade cultural,  a diversidade de escolha,  as marcas do  
corpo e a construção social das identidades culturais. 

  Autores: LIMA, HP & MELO, W. F.& VASCONCELOS, A.Mª.

Sinopse: Imagine submergir num rio que revelará tua identidade.
Um fio d´água do quilombo recupera a surpresa  de  um acaso.  A
antropóloga Heloisa Pires Lima escutou à beira do rio Amazonas
uma narrativa muito semelhante  à  outra  que  conheceu  da
beira  do  rio  Zambeze  africano.  Ambas  tratam  do  sumiço  de
ribeirinhos levados para o fundo das águas. Porém, devolvidos
cobertos de folhagens mágicas que fazem nascer  o
extraordinário curandeiro. Águida Vasconcelos, pedagoga  oriunda
da Comunidade Quilombola de Nova Vista  do  Ituquí,  em
Santarém, assina a versão brasileira do mito. 

Autor: Sergio Flaksman

Sinopse:  Autobiografia  da  engenheira  e  bióloga Temple  Grandin,
que bem cedo foi diagnosticada como autista. Conversando com o
neurologista Oliver Sacks, ela pronunciou uma frase que dá bem a
medida de como o mundo lhe parece estranho: "A maior parte do
tempo eu me sinto como um antropólogo em Marte" 



Autora: Betty Mindlin

Sinopse: Como o mundo começou, quem criou a vida, o que é a 
morte, como surgiram o sol, a lua, a noite, o dia, o fogo, a água, 
os animais, o sono, por que homens e mulheres são diferentes 
entre si, que regras de comportamento são permitidas e o que é 
proibido,  o  que  distingue  os  seres  humanos  dos  animais,  e  
muitas outras perguntas filosóficas são indagações de todos os 
seres  humanos.  TERRA GRÁVIDA,  de  Betty  Mindlin,  reúne  
narrações de sete grupos indígenas de Rondônia -  Macurap,  
Jabuti,  Aruá,  Arikapu,  Ajuru,  Kanoé,  Tupari  -  que  habitam a  
fronteira  do  Brasil  com a  Bolívia,  em duas  áreas  indígenas,  
denominadas Rio Guaporá e Rio Branco.

Organizador: Eliano de Souza

Sinopse: Este livro orienta a organização e a execução de um 
projeto de atividades com estudantes da Educação Básica. As  
discussões  e  propostas  foram  desenvolvidas  com  base  na  
prática pedagógica realizadas pelos autores no âmbito da EJA. A
apresentação do tema propõe um diálogo entre  informações  
identificadas em pesquisas e os dados relacionados em modelos
de  planejamento  e  execução  já  realizados.  Os  detalhes  
abordados  ressaltam  o  valor  da  prática  interdisciplinar  e  
informam ao leitor sobre os elementos essenciais de um projeto 
de trabalho no campo. 

Organizador: Marcus Vinicius Fonseca

Sinopse: O Projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil (1822-
2022) tem como objetivo fundamental tornar a escola pública  
como  tema  de  reflexão  coletiva,  construindo  canais  de  
aproximação  entre  pesquisadores  e  sociedade.  O  objetivo  
central é concentrar esforços para a construção de espaços que 
possibilitem a circulação de ideias que possam fomentar  um  
debate  amplo  e  contínuo  sobre  os  desafios  da  educação  
brasileira durante o processo de construção e consolidação do 
Brasil como nação. 



 Autores:  Gisella  Serrano,  Mateus  H.  Pereira  e  Amélia  Porto.
 Sinopse:  Nesta  obra,  quilombos  e  quilombolas  são  pensados
sob uma perspectiva histórica. As temporalidades e os conflitos 
que  formam  boa  parte  da  formação  do  povo  brasileiro  são  
abordados desde a adoção do trabalho escravo africano,  no  
século  XVI,  até  os  sentidos  contemporâneos  associados  às  
comunidades remanescentes de quilombos.

Autores: João Alegria e Rodrigo Medeiros

Sinopse:  Preocupado  em  proteger  o  planeta,  Theo,  um  
mineirinho de 9 anos, morador de Ouro Preto, decide escrever 
um manual para que outras crianças possam ajudá-lo na tarefa 
preservar a Terra e seus recursos. João Alegria, diretor do Canal 
Futura  e  Rodrigo  Medeiros,  doutor  em  Biologia  e  Meio  
Ambiente , criaram uma deliciosa história pensada e escrita sob 
o ponto de vista infantil tratando temas importantes e relevantes 
como  sustentabilidade,  ecologia  e  meio  ambiente  de  forma  
lúdica  e  interativa.  O  livro  conta  com  as  ilustrações  bem  
humoradas da equipe da Revista Beleléu. 

Autor: Daniel Munduruku

Sinopse:  O  caráter  do  movimento  indígena  brasileiro,  do  
professor e escritor Daniel Munduruku, discorre sobre como esse
movimento  se  organizou  nos  anos  1980  dentro  do  contexto  
histórico nacional - um período de intensa participação popular  
pelas  mobilizações  políticas  em prol  da  democracia.  O  livro  
enfoca o movimento indígena brasileiro sob a ótica do caráter  
educativo,  de  modo  que  o  movimento  é  narrado  desde  sua  
origem como um instrumento legítimo na defesa dos direitos  
indígenas e que, estruturado em seu processo de autoformação, 
também serviu como mola para promover mudança no olhar da 
sociedade brasileira sobre os povos indígenas.



Autores: Aracy Alves Martins, Maria de Fátima Almeida Martins, 
Maria Isabel Antunes

Sinopse: Este livro é um convite às leitoras e aos leitores para 
entrarem nos Territórios da Educação do Campo […]. Em nosso 
caminhar,  adentramos  os  campos  dos  desafios  e  plantamos  
resistências,  persistências,  esperanças  e  superações.  No  
movimento do caminhar e plantar, enfrentamos as intempéries  
do  desacorçoo e  os  fortes  ataques  dos  velhos  e  dos  novos  
gigantes  para  nos  expropriar  dos  campos  dos  desafios.  […]  
Depois de ler este livro, o campo dos desafios estará um pouco 
revelado.  Estamos  mais  preparados  para  trabalhar  na  
semeadura da esperança e da resistência. Vamos geografando, 
fazendo história, criando pedagogias. 

Organizadora: Maria Aparecida Bergamaschi. 

Sinopse:  Este grupo de autores  se propõe a apresentar  e  a  
discutir temas importantes e atuais sobre a a vida e a cultura dos
indígenas e sobre experiências de organização da educação  
escolar indígena em algumas regiões do Brasil, cujo teor é o  
respeito  às  culturas  e  os  projetos  de  vida  desses  povos.  
Analisam os desafi os que eles enfrentam, defendendo a escola 
como instituição importante e necessária e ressaltando a sua  
função  de  contribuir  com  as  lutas  mais  amplas  dos  povos  
indígenas.

Autores: John Palfrey; Urs Gasser

Sinopse:  Contrapondo-se  aos  “imigrantes”  digitais,  ou  seja,  
pessoas para quem a informática é uma novidade, os “nativos” 
digitais  são  crianças,  adolescentes  e  jovens  adultos  que  
nasceram a partir da década de 80 e que sempre conviveram 
com o mundo informatizado. 



Autora: Maria Teresa Egler Mantoan

Sinopse:  Este  livro  trata  de  temas  da  inclusão  escolar.  As
iniciativas  educacionais  aqui  apresentadas  testemunham,  o
trabalho,  para  que  as  escolas  sejam,  de  fato,  ambientes
inclusivos de ensino e de aprendizagem. Embora já tenhamos
caminhado na direção de uma escola para todos, há barreiras
a serem transpostas. Os textos que compõem este livro foram
inicialmente produzidos para respaldar uma série de emissões
do  Programa  'Salto  para  o  Futuro'  da  TV  Educativa  do
Ministério  da  Educação,  que  tratou  da  inclusão  escolar  nos
níveis básico e superior de ensino.

Organizadores: João José Reis, Flávio dos Santos Gomes 

Sinopse: Palmares é o quilombo mais conhecido, mas vários
outros  existiram,  espalhados  pelo  Brasil.  Os  quilombos
ocuparam  sertões  e  florestas.  Atacaram  cidades,  vilas,
garimpos,  engenhos  e  fazendas.  Criaram  economias
próprias,  muitas  vezes  prósperas.  Envolveram-se  com
movimentos  políticos  de  outros  setores  sociais  e
desenvolveramseus  próprios  movimentos.  Aproveitaram-se
de conjunturas políticas nacionais, regionais e internacionais
para fazer avançar seus interesses e projetos de liberdade. É
essa  história  de  busca  de  liberdade,  repleta  de  ciladas,
conflitos  e  compromissos,  que  os  artigos  deste  livro  vão
desvendando, à medida que se debruçam sobre o panorama
complexo da escravidão e da resistência negra. 

Autor:  Alexandre  dos  Santos  Figueira

Sinopse: Para que o aluno alcance um nível razoável em seu
desempenho  comunicativo,  precisará  ter  o  desejo  e  a
oportunidade de se comunicar em LIBRAS. As orientações
metodológicas e os princípios gerais, que nortearão o ensino
e a aprendizagem dessa língua, encontram-se nesta obra. 



Organizador:  Carlos  W.  P.  Gonçalves.

Sinopse: 'Os Porquês da Desordem Mundial - Mestres
Explicam  a  Globalização'  disseca  o  fenômeno  da
globalização  neoliberal  e  explica  os  pontos
fundamentais  das  relações  internacionais
contemporâneas.  Escritos  com  clara  vocação  crítica,
são livros de consulta essencial e útil para aqueles que
querem  entender  a  globalização  neoliberal,  sejam
estudantes, professores ou profissionais em geral. Este
volume,  'O  Desafio  Ambiental',  traz  ao  debate  não
simplesmente a questão da devastação do planeta, que
é real, mas também indaga porque se destruiu tanto a
natureza  exatamente  quanto  mais  se  falou  em  sua
defesa. 


