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Apresentação

Outubro de 2020. Ano de desafios, de tristezas, de busca por inovações e 
reinvenções. Em meio a tudo isso, a Editora Universitária da Universidade Federal de 
Santa Catarina – nossa estimada EdUFSC – completa em 30 de outubro seus 40 anos 
de atuação ininterrupta no mercado editorial brasileiro. 

Por ser uma editora universitária, sempre se pautou por uma atividade voltada 
ao ensino, à educação, à ciência e às artes, dando ênfase à academia, ao público 
universitário e à comunidade em geral.

Em tempos de tantas crises de toda ordem, econômicas, sociais ou políticas, 
tem se reinventado e pleiteado uma regulamentação jurídica e institucional, seja no 
âmbito da UFSC ou dos órgãos externos das instâncias de controle municipal, estadual 
ou federal. Defender a existência e a sustentabilidade das editoras universitárias com 
base em sua função científica e social tem sido o rumo empreendido desde 2017, apesar 
dos diversos entraves que surgem no percurso, com os quais se depara não somente a 
EdUFSC, mas a maioria das quase 50 editoras universitárias do Brasil.

Não obstante, nossa EdUFSC busca manter seus padrões de qualidade, garantindo 
seu selo editorial reconhecido e agraciado por suas parceiras e pela própria Associação 
Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU).

Entre suas ações desafiadoras, está a publicação, neste tempo de pandemia, do 
Catálogo 2020 – EdUFSC 40 anos, que reúne as publicações de 2017 até a presente data. 
Cabe destacar, neste momento tão árduo e difícil enfrentado pela população mundial, 
o empenho da equipe de servidores da Editora da UFSC. Indiscutivelmente, são eles 
– profissionais altamente capacitados – que fazem da EdUFSC o que ela é e o que 
representa dentro e fora da UFSC. 

Quiçá as instituições de ensino, em especial as universidades federais, dessem o 
devido reconhecimento às suas editoras, as institucionalizassem e as incentivassem, 
com certeza a publicação científica, técnica e cultural teria maior destaque no Brasil e 
no exterior.

Desejo uma boa leitura a todos e a identificação de obras relevantes à educação 
e à ciência, proporcionadas por um trabalho coletivo entre direção, conselho editorial 
e uma equipe fantástica que faz das submissões (em fluxo contínuo) as obras que ora 
apresentamos aos leitores.

Parabéns, EdUFSC! Parabéns às várias gestões que a formaram! Parabéns aos 
tantos servidores que já se foram e aos que continuam, nessa luta constante pela 
qualificação dos resultados, pela superação dos desafios e pela esperança de dias 
melhores.

Gleisy Regina Bóries Fachin
Florianópolis, outubro de 2020.
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Anatomia sistêmica: uma abordagem direta 
para o estudante 

Carla Gabrielli 
Juliano Córdova Vargas

Este livro trata do estudo da anatomia humana, descrita e analisada a partir dos 
diversos sistemas e aparelhos que compõem o corpo humano. Além de uma aborda-
gem inicial e conceitual sobre o estudo da anatomia, cada capítulo traz os aspectos 
essenciais, anatômicos e funcionais de um sistema corporal. O livro tem uma lin-
guagem direta, simples, acessível e direcionada ao estudante de graduação da área 
biológica e da saúde sobre a anatomia, tornando-a mais compreensível, clara e me-
nos árida. Visa atender às necessidades básicas requeridas pelas diferentes práticas 
profissionais da área da saúde. A confecção do livro teve como ponto inicial resu-
mos e anotações compiladas durante estudos teóricos e práticos feitos por Juliano 
Córdova Vargas, durante sua graduação em Medicina. Esses textos foram revisados 
e aprimorados pela professora Carla Gabrielli, doutora em Anatomia e docente na 
UFSC desde 1998, procurando manter a visão do estudante de graduação acerca da 
anatomia. O conteúdo textual é conciso e objetivo, segue a Terminologia Anatômica 
oficial e foi reforçado com desenhos e esquemas feitos à mão livre.

Coleção Didática
2020, 4a edição atualiz. 1a reimpr., 187 páginas, 16x23 cm, ISBN 978-85-328-0656-7

Neuroanatomia: atlas descritivo do sistema 
nervoso central 

Rosane Porto Seleme 
Hamilton Emídio Duarte 

Milton Luiz Horn Vieira

Neste livro, alunos dos cursos de graduação nas áreas de Saúde, Ciências Biológicas 
e Humanas têm acesso a material didático com imagens reais do Sistema Nervo-
so Central. Os conteúdos foram apresentados em conformidade com a sequência 
didática da sala de aula e com a dinâmica dos laboratórios de Anatomia Humana, 
de modo a orientar o estudo morfofuncional que serve de base para o raciocínio 
crítico empregado na clínica diária.

Coleção Didática
2017, 2a edição, 111 páginas, 16x23 cm, ISBN 978-85-328-0799-1

Para Darwin (Für Darwin, 1864)
Fritz Müller 

Luiz Roberto Fontes (trad.) 
Stefano Hagen (trad.)

O livro de Fritz Müller Für Darwin foi elaborado na então Desterro (atual 
Florianópolis) e publicado no formato de brochura em Leipzig, em 1864. Com um 
impressionante conjunto de observações sobre crustáceos, incluindo morfologia, 
fisiologia, ecologia, ontogenia e embriologia, foi pioneiro na comprovação factual 
da Teoria Evolutiva apresentada em 1859 pelo sábio inglês. Für Darwin foi tão 
importante para a consolidação da Teoria Evolutiva que o próprio Charles Darwin 
solicitou ao autor a permissão de traduzir a obra para o inglês e publicá-la em 
Londres, em 1869, em segunda edição atualizada e com capa dura, sob o título Facts 
and arguments for Darwin. 

2017, 2a edição, 302 páginas, 16x20 cm, ISBN 978-85-328-0807-3 
Não comercializável
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Sistema de Modelagem Costeira do Brasil: 
estudos de caso

Charline Dalinghaus (org.) 
Laura Ribas de Almeida (org.) 

Mauricio González  (org.) 
Antonio Henrique da Fontoura Klein (org.)

Este livro reúne artigos que apresentam os primeiros resultados da aplicação das 
metodologias de trabalho, bases de dados e modelos numéricos proporcionados 
pelo Projeto SMC-Brasil. Esses resultados são apresentados de forma a promover 
o entendimento do leitor sobre a importância do estudo das áreas costeiras no 
Brasil e sobre a atual facilidade de integrar metodologias e ferramentas no geren-
ciamento costeiro brasileiro.

2019, 411 páginas, ISBN 978-85-328-0835-6 
E-book gratuito

Vida marinha de Santa Catarina
Alberto Lindner (org.)

Recheado de fotos coloridas, é o primeiro guia para identificação que reúne 
em um único volume espécies de algas, invertebrados, peixes, tartarugas, aves e 
mamíferos marinhos voltado exclusivamente para a vida marinha da costa do  
Brasil.  

2018, 2a edição 1a reimpr., 128 páginas, 18x25 cm, ISBN 978-85-328-0780-9

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/194405/Sistema%20de%20modelagem%20costeira%2001abr2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Avaliação da eficiência de 
impermeabilização de bacias de  
contenção em áreas petrolíferas

Henry Xavier Corseuil (org.) 
Marcio Roberto Schneider (org.) 

Admir José Giachini (org.) 
André Moreira de Souza Filho (org.)

Este livro é resultado de um estudo pioneiro realizado pela UFSC e pela UFBA em 
parceria com a Petrobras/Cenpes e com a Transpetro e compreende uma densa in-
vestigação tanto de campo como de laboratório sobre os fenômenos que afetam 
a infiltração de diferentes tipos de derivados de petróleo em solos de terminais 
de armazenamento de combustíveis em diversas regiões do Brasil. O estudo de-
monstrou que a permeabilidade do solo à água pode diferir em várias ordens de 
grandeza quando comparado à dos hidrocarbonetos de petróleo, sugerindo uma 
nova abordagem para a avaliação da permeabilidade de bacias de contenção com 
vistas à proteção do meio ambiente.

2020, 211 páginas, ISBN 978-65-5805-000-1
E-book gratuito 

Desenho geométrico
Antônio Jaime Januário

Resultado da experiência didático-pedagógica de longos anos, este livro aborda, 
com simplicidade, todos os conteúdos do Desenho Geométrico, possibilitando 
uma aprendizagem imediata, pela aplicação da teoria em problemas práticos e ob-
jetivos. Sua concepção permite que o aluno participe das construções geométricas, 
na própria sala de aula, cabendo ao professor dosar os conteúdos e adequá-los aos 
objetivos do curso, ao tempo disponível e ao nível dos alunos.

Coleção Didática
2019, 4a edição 1a reimpr., 314 páginas, 16x23 cm, ISBN 978-85-328-0649-9 

Estatística aplicada às Ciências Sociais 
Pedro Alberto Barbetta 

Esta obra surgiu de vários anos de experiência com a atividade de ministrar aulas 
de Estatística para cursos das áreas de Ciências Sociais e Humanas. Um novo enfo-
que é aqui desenvolvido, diferenciando este de outros livros didáticos, ao motivar 
o aprendizado de técnicas estatísticas a partir de situações práticas e desenvolver 
a capacidade criativa dos alunos com diversos exemplos e exercícios que já apre-
sentam a análise estatística pronta, deixando ao aluno a tarefa de interpretar os 
resultados. Tudo isso é feito com centenas de figuras, proporcionando um apren-
dizado mais rápido e agradável.

Coleção Didática
2019, 9a edição 3a reimpr., 320 páginas, 16x23 cm, ISBN 978-85-328-0666-6

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/212561/E-book%20Avaliaçao%20da%20eficiencia%2031ago20_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Estatística para as ciências agrárias e 
biológicas: com noções de experimentação

Dalton Francisco de Andrade 
Paulo José Ogliari

Este livro cobre os tópicos usuais de Estatística Básica: análise exploratória de dados 
e introdução à probabilidade e à inferência estatística. Entretanto, ele se distingue 
dos muitos textos de Estatística Básica por seu enfoque direcionado às aplicações da 
estatística na pesquisa científica, particularmente na experimentação em agricultu-
ra e em biologia. Os professores Dalton Andrade e Paulo Ogliari contribuem com sua 
larga experiência em ensino e pesquisa, concentrando atenção nos significados dos 
conceitos e nas razões para o uso dos métodos estatísticos, em vez de simplesmente 
proverem descrições de procedimentos e conjuntos de regras. 

Coleção Didática
2017, 3a edição 1a reimpr., 475 páginas, 16x23 cm, ISBN 978-85-328-0640-6

Física com as mãos: seleção de atividades 
experimentais e demonstrações para a sala 
de aula

Tatiana da Silva (org.) 
Kleber Briz Albuquerque (org.) 

Toni Fernando Mendes dos Santos (org.)

Física com as mãos é uma seleção de propostas didáticas elaboradas para os pro-
fessores do ensino médio ou dos anos iniciais do ensino superior que procuram 
abordagens diferenciadas dos conceitos de física em sala de aula. Os roteiros didá-
ticos, produzidos com o intuito de propiciar uma aproximação entre universidade 
e escolas de educação básica, cobrem discussões num amplo espectro que vai da 
mecânica, ótica e termodinâmica à eletricidade e magnetismo.

2018, 191 páginas, 15x22 cm, ISBN 978-85-328-0817-2

Fundamentos de Aritmética
Hygino Hugueros Domingues

Este livro é uma introdução à Teoria dos Números, com algumas peculiaridades 
no que se refere à abordagem. Talvez a mais expressiva consista em pautar toda a 
exposição da matéria por seu desenvolvimento histórico. Por essa razão a divisibi-
lidade, por exemplo, é estudada inicialmente no conjunto dos números naturais. 
Só depois, no capítulo 3, é aprofundada e estendida para o conjunto dos números 
inteiros. O livro também pretende ser autossuficiente, o que exigiu o desenvolvi-
mento de algumas partes da análise matemática como pré-requisito para o estudo 
da teoria da representação decimal dos números reais (capítulo 4 e 5). Objetivando 
sair um pouco da Aritmética clássica, fecha o livro um capítulo dedicado aos “in-
teiros de Gauss”. Trata-se de um subconjunto que possui uma estrutura aritmética 
bastante semelhante à dos números inteiros, mas com algumas especificidades 
que permitem vislumbrar generalizações importantes.

Coleção Didática
2017, 2a edição, 348 páginas, 16x23 cm, ISBN 978-85-328-0798-4
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Introdução ao laboratório de física
João J. Piacentini 

Bartira C. S. Grandi 
Márcia P. Hofmann 

Flavio R. R. de Lima  
Erika Zimmermann

O tratamento estatístico e gráfico de dados experimentais é uma necessidade para 
todos aqueles que desenvolvem trabalhos em laboratórios. Este livro tem como 
objetivo apresentar conteúdos nesta área, de forma a facilitar sua aplicação em 
sala de aula, dividindo-se em dois capítulos: no primeiro são apresentados con-
ceitos básicos para o tratamento estatístico de dados experimentais e, no segundo, 
a construção e análise de gráficos são os assuntos de interesse. Com o objetivo de 
fixar os conteúdos apresentados, uma extensa lista de exercícios foi incluída no 
final de cada capítulo. Esperamos que este livro contribua para a formação bási-
ca de todos aqueles que desenvolvem atividades em laboratórios de ensino e/ou 
pesquisa.

Coleção Didática
2018, 5a edição 2a reimpr., 123 páginas, 16x23 cm, ISBN 978-85-328-0647-5

Manual básico de desenho técnico 
Henderson José Speck 

Virgílio Vieira Peixoto

Este livro tem como objetivo fornecer aos estudantes de Desenho Técnico um 
manual básico que contenha todos os tópicos utilizados nos cursos de Engenha-
ria, bem como nos cursos técnicos de ensino médio e nos de formação industrial  
(SENAI). A parte teórica foi reduzida ao mínimo necessário para a solução dos exer-
cícios propostos. Estes, por sua vez, foram selecionados com um grau crescente de 
dificuldade, proporcionando ao estudante uma assimilação gradativa e sólida do 
conteúdo proposto.

Coleção Didática
2019, 9a edição 1a reimp., 207 páginas, 16x23 cm, ISBN 978-85-328-0782-3

Meta-análise: metodologia, pesquisa e 
análise de dados

Valter Afonso Vieira

Uma contribuição valiosa, completa e didática sobre a realização de meta-análises. 
Ao revisarmos dados publicados de fontes diferentes, percebemos o quanto a 
experiência pode ser falaciosa. Não se pode mais falar em revisões que não sejam 
sistemáticas. Sistematizar é definir critérios claros e reprodutíveis de pesquisa e 
de comparação de estudos. Primeiro, é preciso comparar estudos científicos pela 
forma como foram feitos, para avaliar se é possível combiná-los através de meta-
análise e, mais importante, para explicar os motivos dos resultados diferentes. A 
partir do momento em que se decidiu que é possível realizar meta-análise, basta 
seguir os passos deste livro.

2017, 111 páginas, 15x20 cm, ISBN 978-85-328-0801-1
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Técnicas de projeção estereográfica para 
geólogos e engenheiros civis

Peter R. Leyshon 
Richard J. Lisle 

Fernando Jacques Althoff (trad.)

Uma introdução moderna, clara e eficiente ao método de projeção estereográfica 
e suas aplicações em geologia e geotecnia. Este livro, com exemplos ilustrados que 
facilitam a visualização tridimensional, possibilita a estudantes e profissionais a 
utilização da projeção estereográfica como ferramenta de uso cotidiano.

2018, 125 páginas, 21x30 cm, ISBN 978-85-328-0833-2
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A festa da jaguatirica: uma partitura crítico-
interpretativa

Rafael José de Menezes Bastos

Este livro inaugura a Coleção Brasil Plural. É uma das primeiras descrições 
integrais de um ritual musical ameríndio. Feita no seu próprio pulso, ela evidencia 
que o cerne desses rituais, na Amazônia, está na articulação de pequenas unidades 
(canções, peças instrumentais, vinhetas) em longas sequências e sequências de 
sequências, resultando em performances às vezes de mais de dez dias. A música neles 
opera como pivô entre as artes verbais (poesia, mito) e corporais (especialmente a 
dança). A publicação deste livro contribui fortemente para a atual reconfiguração 
do conhecimento sobre os povos amazônicos, apontando para a ideia de uma 
grande complexidade de suas culturas.

Coleção Brasil Plural
2019, 1a edição 1a reimpr., 525 páginas, 14,5x22,5 cm, ISBN 978-85-328-0638-3

A força da “situação” de campo: ensaios 
sobre antropologia e teoria queer

Miriam Pilar Grossi (org.) 
Felipe Bruno Martins Fernandes (org.)

Esta coletânea articula, segundo uma perspectiva queer, Antropologia e Estudos 
de Gênero e Sexualidades com temas de política, religião, territorialidades, afeto, 
parentesco, educação e extensão universitária. Apresenta, dessa forma, um 
amplo leque de pesquisas produzidas pelo Núcleo de Identidades de Gênero 
e Subjetividades (NIGS) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) nas 
primeiras décadas do século XXI. Além de trazer dados empíricos e reflexões 
teóricas sobre diferentes campos temáticos de pesquisa, os ensaios deste livro 
buscam também refletir sobre situações vividas em campo a partir de perspectivas 
antropológicas e feministas. Este volume contribuirá com todas e todos que 
desejam se emaranhar na pesquisa feminista e queer.

2018, 442 páginas, 15,5x21 cm, ISBN 978-85-328-0826-4

A Pachamama e o ser humano
Eugenio Raúl Zaffaroni 

Javier Ignacio Vernal (trad.)

Zaffaroni nos traz uma brilhante e convincente perspectiva, crítica e severa por 
um lado, mas cheia de esperança por outro. Vale lê-lo, estudá-lo e incorporar em 
nossa compreensão sua visão de uma ecologia holística e profundamente integra-
dora de todos os elementos da natureza e do universo.

2017, 119 páginas, 14x19 cm, ISBN 978-85-328-0811-0
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As disputas de Nietzsche 
Christa Davis Acampora 

Jean Gabriel Castro da Costa (org.) 
Peterson Roberto da Silva (trad.)

Acampora nos oferece um estudo pioneiro sobre a centralidade da noção de agon 
(disputa) no conjunto da filosofia de Nietzsche. O agon não seria um aspecto 
periférico de seu pensamento, mas central, e a avaliação dessa centralidade 
permitiria uma nova apreciação das sutilezas da sua célebre perspectiva sobre 
a vontade de poder. A filosofia de Nietzsche seria fruto da reflexão do filósofo 
sobre o agon grego e do agon que o próprio Nietzsche travou com seus principais 
adversários filosóficos: Homero, Sócrates, Paulo e Wagner. Nesse ponto de vista, o 
agon contribui tanto para a autossuperação quanto para a vida em comunidade, 
produzindo valores, motivações, padrões de medida e sentidos para a vida, sendo, 
portanto, crucial para combater o niilismo, que era, para Nietzsche, um dos 
maiores problemas enfrentados pelos homens modernos.

2018, 358 páginas, 15x20 cm, ISBN 978-85-328-0831-8

Cidades rebeldes: invisibilidades, 
silenciamentos, resistências e potências

Paulo Jorge Pinto Raposo (org.) 
Allende Renck Pereira (org.) 

Scott Correll Head (org.)

Cidades rebeldes convida a refletir criticamente sobre o modo de viver, habitar 
e criar cidade e urbanidade na contemporaneidade. É também um apelo à 
conscientização do que significa hoje sermos habitantes de um mundo cada vez 
mais urbanizado. Mas é, simultaneamente, fluxo e refluxo de cenários políticos em 
crise, em pulsão, tensionais. E procura lidar com inquietações urgentes acerca da 
forma como reclamamos e usufruímos no e do espaço urbano. Cidades rebeldes é 
assim uma proposta de criação de um lugar de experimentação crítica e reflexiva, 
pretende potenciar um modo de estar oficinal e seminal e estabelece cruzamentos 
entre artistas, investigadores, ativistas e demais públicos interessados em 
reclamar o direito à cidadania.

Coleção Brasil Plural
2019, 237 páginas, 14,5x22,5 cm, ISBN 978-85-328-0847-9

Estado, políticas e agenciamentos sociais em 
saúde: etnografias comparadas

Sônia Weidner Maluf (org.) 
Érica Quinaglia Silva (org.)

Esta coletânea propõe uma reflexão antropológica sobre Estado, políticas e 
agenciamentos sociais em saúde, abordando práticas, saberes, mecanismos 
disciplinadores, a perspectiva universalista das políticas públicas e seus modos 
desiguais de distribuição de direitos. Busca-se problematizar a relação entre a 
produção da verdade e as estratégias de sujeitos e coletividades para vivenciar e 
agenciar processos de saúde-adoecimento. O fazer etnográfico é utilizado como 
ferramenta para refletir sobre experiências sociais e políticas públicas no contexto 
da saúde mental, da saúde sexual e reprodutiva, de práticas corporais de higiene, 
do cuidado, das doenças crônicas, da alimentação, entre outras temáticas.

Coleção Brasil Plural
2018, 293 páginas, 14,5x22,5 cm, ISBN 978-85-328-0825-7
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Ética aplicada e políticas públicas
 

Roger Crisp (org.) 
Darlei Dall’Agnol (org.) 
Julian Savulescu (org.) 

Milene Consenso Tonetto (org.)

O livro Ética aplicada e políticas públicas é o resultado da colaboração entre pes-
quisadores brasileiros, de várias regiões do país, e britânicos, em especial do The 
Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics (Oxford University). A obra trata, prin-
cipalmente, de questões de melhoramento humano (físico, cognitivo, moral etc.), 
políticas de saúde pública, reprodução humana e vírus Zika, além de outras ques-
tões práticas tais como: justiça social, biossegurança, corrupção e governança éti-
ca. Com este novo volume da Série Ethica, espera-se contribuir para a superação da 
grave crise moral atual.

Série Ethica
2018, 367 páginas, 14x21 cm, ISBN 978-85-328-0827-1

Ética e direitos dos animais
Luiz Paulo Rouanet (org.) 

Maria Cecilia M. de Carvalho (org.)

Este livro não visa, primariamente, oferecer uma exposição histórico-sistemática 
de teorias da ética animal. Ainda que se refira à obra de autores hoje considerados 
clássicos no campo, a finalidade dos textos que integram esta coletânea é abor-
dar os problemas contemporaneamente discutidos por pesquisadores da filosofia 
moral quando se debruçam sobre questões éticas que se originam das relações en-
tre humanos e não humanos.

Série Ethica
2018, 1a edição 1a reimpr., 223 páginas, 14x21 cm, ISBN 978-85-328-0757-1

Ética e experimentação animal: fundamentos 
abolicionistas 

Sônia T. Felipe

Neste livro, a filósofa Sônia T. Felipe reconstitui os argumentos contrários à expe-
rimentação em animais vivos, formulados a partir de quatro perspectivas morais 
distintas e influentes: a das tradições religiosas antigas, a da filosofia moderna, 
a da própria ciência e a da tradição jurídica. Em um texto marcado pela clareza 
e pelo rigor, a autora permite ao leitor tirar as próprias conclusões a respeito da 
necessidade de rever as posições canonicamente assumidas diante da crueldade 
contra os animais.

2019, 2a edição 1a reimpr., 317 páginas, 15,5x20 cm, ISBN 978-85-328-0641-3
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Filosofia da Ciência de Thomas Kuhn: 
conceitos de racionalidade científica

Daniel Laskowski Tozzini

Se você já ouviu a expressão “precisamos mudar o paradigma”, isso se deve a uma 
pessoa: o filósofo Thomas Kuhn. Durante sua carreira, Kuhn entrou em debate com 
os maiores filósofos da ciência de sua época. Popper, Lakatos, Feyerabend, Watkins, 
Toulmin e Israel Scheffler estavam entre eles. Este livro apresenta uma introdução 
à filosofia de Kuhn e as principais críticas que ele recebeu. Imagens e recursos vi-
suais são utilizados para facilitar a compreensão do tema. Professores, estudiosos 
e alunos de Filosofia e História da Ciência, de Filosofia Contemporânea, de Metodo-
logia da Ciência, de Filosofia Contemporânea, de Metodologia Científica, de Epis-
temologia das Ciências Sociais e de Sociologia do Conhecimento podem encontrar 
neste livro um bom guia de estudos e de debate.

2020, 155 páginas, 15x21 cm, ISBN 978-85-328-0851-6

Filosofia da linguagem: introdução crítica à 
semântica filosófica

Luiz Henrique de Araújo Dutra

A semântica filosófica é o estudo das noções relativas à significância linguística 
com base nas obras dos filósofos que se ocuparam dessa temática. Este livro 
analisa as teorias sobre a referência de termos e sobre o significado de sentenças 
defendidas por alguns dos principais filósofos da tradição analítica, permitindo 
uma visão ao mesmo tempo abrangente e crítica das noções relativas a essas 
teorias, assim como de seus pressupostos e aplicações nas análises dos problemas 
filosóficos ligados ao uso da linguagem verbal.

2017, 2a edição, 201 páginas, 15x20 cm, ISBN 978-85-328-0789-2

Filosofia da tecnologia: um convite
Alberto Cupani

A filosofia da tecnologia, embora antiga como assunto de reflexão de alguns 
pensadores isolados, é recente como disciplina acadêmica. Quem nela se introduz 
descobre uma realidade bem maior do que a sugerida pela costumeira associação 
da tecnologia com a engenharia, porque a tecnologia nos afeta e desafia qualquer 
que seja nossa atividade. Descobre também que se trata de uma realidade que pode 
(e deve) ser tematizada pelas áreas tradicionais da filosofia, pois encerra questões 
tanto ontológicas quanto epistemológicas, tanto éticas quanto estéticas, tanto 
relativas à filosofia política quanto referente à filosofia da história. No Brasil, a 
filosofia da tecnologia ainda não desperta o interesse que merece, sobretudo nos 
estudantes de filosofia; este livro aspira divulgá-la.

2017, 3a edição, 234 páginas, 15,5x20 cm, ISBN 978-85-328-0791-5
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Filosofia: machismos e feminismos 
Maria de Lourdes Alves Borges (org.) 

Márcia Tiburi (org.)

Este é um livro sobre mulheres e filosofia ou sobre temas feministas na filosofia. 
A variedade que temos aqui faz juz à demanda. Nesta obra coletiva, há muitos 
assuntos, assuntos novos, assuntos antigos, temas que ainda nascem da pesquisa 
de cada uma, mas que em breve encontrarão o lugar do debate. São textos feitos de 
uma boa dose de coragem de sair dos temas aceitos pelo patriarcado, com o qual é 
sempre bom tomar cuidado.

2016, 1a edição 1a reimpr., 322 páginas, 15x22 cm, ISBN 978-85-328-0668-0

História e arqueologia da América indígena: 
tempos pré-colombianos e coloniais

Cristiana Bertazoni (org.) 
Eduardo Natalino dos Santos (org.) 

Leila Maria França (org.)

Nas últimas três ou quatro décadas, a história dos povos ameríndios tem sido 
objeto de crescente interesse na comunidade acadêmica. Desde então, uma 
abordagem renovada passou a tratar as populações indígenas com maior atenção 
por suas particularidades culturais, suas atuações históricas específicas e suas 
transformações, deixando também de tratá-las como resquícios do passado, cujo 
destino inevitável seria o desaparecimento. Essa nova abordagem relaciona-
se diretamente com a atuação das próprias populações indígenas. Desafiando 
previsões de desaparição ou de violentos projetos de integração às sociedades 
nacionais desde o século XIX, os povos ameríndios continuam a agir como sujeitos 
históricos específicos, coletivos e relativamente numerosos ao final do século XX, 
como havia sido desde a época colonial e como, a depender deles, continuará a ser 
nos próximos séculos. Este livro oferece estudos que permitem pensar a atuação e 
a importância dos povos indígenas nos períodos pré-colombiano e colonial e, por 
consequência, em processos históricos de longa duração, que são fundamentais 
para entendermos também suas atuações e papéis no cenário contemporâneo da 
história da América.

2017, 391 páginas, 16x22 cm, ISBN 978-85-328-0796-0

Homo academicus 
Pierre Bourdieu 

Ione Ribeiro Valle (trad.) 
Nilton Valle (trad.)

Nesta obra, Bourdieu constrói uma espécie de topografia social e mental do 
mundo universitário, e procura demolir o Homo academicus, classificador entre 
os classificadores, nas suas próprias classificações, mostrando que há dois polos 
de uma mesma estrutura institucional que se opõem: um polo de saber, definido 
essencialmente pela liberdade acadêmica, e um polo de poder, que se conclama de 
responsabilidade social.

2019, 2a edição 2a reimpr., 310 páginas, 15,5x20 cm, ISBN 978-85-328-0622-2
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Introdução à teoria da ciência
Luiz Henrique de Araújo Dutra

A ciência é um universo fascinante, e as reflexões dos filósofos sobre seus funda-
mentos constituem um dos domínios mais desafiadores, uma vez que requerem 
não apenas ideias sobre o conhecimento em geral, mas também sobre as práticas 
científicas e os resultados de suas pesquisas. Mas os próprios cientistas costumam 
expressar seu desejo de discussões sobre os aspectos mais gerais do empreendi-
mento científico, tais como a noção da verdade que é pressuposta em nossa busca 
por teorias verdadeiras, a relação entre os aspectos observáveis e não observáveis 
do mundo e, num plano mais geral, até mesmo o que se entende pela realidade 
que supostamente a ciência representa e explica. Esses são temas discutidos nes-
te livro, além de outros, como os modelos científicos, as formas de explicação e o 
progresso da ciência.

2017, 4a edição, 194 páginas, 15x20 cm, ISBN 978-85-328-0790-8

Lorenzo Milani: a Escola de Barbiana e a luta 
por justiça social

Frederico Batini 
Peter Mayo 

Alessio Surian 
André Cechinel (trad.) 

Rafael Rodrigo Mueller (trad.) 

Por insólito que pareça, alguns desavisados acham que a educação popular 
pertence exclusivamente ao Brasil ou à América Latina. Eles fariam muito bem em 
ler este livro que recupera uma figura impressionante para a educação popular, 
o italiano Dom Lorenzo Milani. Leigos, especialistas e qualquer ser humano 
interessado em pensar um mundo mais justo através da educação encontrarão 
neste livro uma imensa fonte de inspiração para reinventar uma educação 
necessária, no Brasil e em qualquer parte do mundo.

2016, 211 páginas, 15x20 cm, ISBN 978-85-328-0794-6

Mitologia guarani: a criação e a destruição 
da Terra

Aldo Litaiff

Este livro mostra a relação entre o mito e a prática social das populações 
guarani do litoral brasileiro. Considerando que o campo mitológico constitui 
uma importante via de acesso à realidade etnográfica, o mito é visto aqui como 
uma teoria oral da prática que utiliza astros e elementos da natureza como 
ferramentas de conceitualização. Em Mitologia guarani: a criação e a destruição da 
Terra, vê-se como o discurso e a exegese mítica podem ter uma ligação indireta, ou 
mesmo direta, dependendo do contexto de enunciação, com a realidade empírica, 
destacando-se importantes aspectos concernentes a questões sobre identidade 
étnica, mobilidade, crenças, rituais e territorialidade.

2018, 206 páginas, 15x21 cm, ISBN 978-85-328-0820-2
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Mulheres rurais: quatro décadas de diálogo
Maria Ignez Paulilo

Ao fazer uma espécie de “prestação de contas” do trabalho que realizou em insti-
tuições oficiais de ensino e pesquisa em seus quarenta anos de investigação sobre 
mulheres rurais, a autora mostra um dos lados do desenvolvimento dos estudos 
de gênero no Brasil. Tenta se equilibrar entre uma sociologia rural de raízes ma-
chistas e feminismos majoritariamente urbanos. Defende que a passagem dos 
“estudos de mulheres” para “estudos de gênero” trouxe novas possibilidades de 
interpretação e fez avançar essa área de estudo. Porém, para ela, estudar gênero 
deixando de lado as lutas feministas e suas críticas às ciências é deixar de lado a 
face mais emancipadora desse campo de conhecimento.

2016, 383 páginas, 15x20 cm, ISBN 978-85-328-0783-0

Mundo de sonho e catástrofe: o 
desaparecimento da utopia de massas na 
União Soviética e nos Estados Unidos

Susan Buck-Morss 
Ana Luiza Andrade (trad.) 

Rodrigo Lopes de Barros (trad.) 
Ana Carolina Cernicchiaro (trad.)

Mundo de sonho e catástrofe apresenta os projetos utópicos das duas superpotên- 
cias da Guerra Fria (EUA e URSS) ressaltando não apenas as suas divergências, mas 
também, o que pode surpreender, as suas semelhanças. Ambos os mundos de sonho 
compartilhavam o ideal de modernidade como progresso histórico, ancorado 
em determinado tipo – fordista, taylorista – de industrialização composta de 
“empresas gigantes, produção centralizada, tecnologias industriais pesadas”, ou 
seja, numa solução bem específica, concebida na primeira metade do século XX, 
para suprimir a tensão existente entre os seres humanos e a natureza. Para nós 
latino-americanos, a leitura do livro pode questionar se os mundos de sonho do 
alto capitalismo e do socialismo são herdeiros do mesmo projeto ocidental de 
modernidade, e se é possível, a partir daí, começarmos a traçar questões ainda não 
suficientemente formuladas no que tange à nossa própria condição periférica. Pois 
Buck-Morss acaba por pensar o Terceiro Mundo tal qual uma espécie de maquete 
das políticas econômicas neoliberais que foram posteriormente aplicadas nos  
países que saíam do socialismo no início dos anos 1990. Textualmente, ela nos diz: 
“O Brasil, não a Suécia, foi o modelo do futuro pós-socialista”.

2018, 412 páginas, 16x23 cm, ISBN 978-85-328-0815-8

O campo da mente: introdução crítica à 
filosofia da mente

Luiz Henrique de Araújo Dutra

Na primeira parte, este livro aborda as teorias da mente humana mais conhecidas 
e hoje já consideradas referências obrigatórias. Na segunda parte, aborda teorias 
novas e menos conhecidas, como a teoria da cognição distribuída e a teoria da 
mente estendida, e caracteriza a mente humana como um sistema emergente 
cujas condições de base são ao mesmo tempo neurofisiológicas e sociais.

2018, 198 páginas, 15x20 cm, ISBN 978-85-328-0834-9
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O regime imagético Pankararu: performance 
e arte indígena na cidade de São Paulo

Marcos A. S. Albuquerque

O regime imagético Pankararu é resultado de vários anos de pesquisa antropológica 
e engajamento colaborativo com a comunidade Pankararu na cidade de São Paulo. 
Por um lado, é uma das poucas etnografias sobre índios nas cidades brasileiras e, 
por outro, revela a agência e capacidade desse povo nordestino de se tornar visível 
e respeitado na busca de seus direitos garantidos pela constituição brasileira. Atra-
vés da análise performática, o livro acompanha a luta dessa comunidade urbana 
de mais de 2.000 pessoas para obter maior visibilidade em busca de seus direitos 
na saúde e educação. É uma ótima reflexão sobre a problemática dos índios ur-
banos e dos espaços de interculturalidade em que identidades são afirmadas por 
meio da reconstrução das tradições estéticas e rituais.

Coleção Brasil Plural
2017, 425 páginas, 14,5x22,5 cm, ISBN 978-85-328-0800-4

Os herdeiros: os estudantes e a cultura
Pierre Bourdieu 

Jean-Claude Passeron 
Ione Ribeiro Valle (trad.) 

Nilton Valle (trad.)

Elaboradas no contexto de grandes transformações no sistema de ensino francês 
e motivadas pelos movimentos que antecederam o Maio de 1968, as reflexões de 
Pierre Bourdieu (1930-2002) e Jean-Claude Passeron (1930-) desmontam o mito da 
escola republicana proclamada como instrumento de democratização e de pro-
moção da mobilidade social. A partir de estudos empíricos sobre as atitudes de 
estudantes e professores universitários de Paris e da província, eles demonstram 
que a escola tem sobretudo como função legitimar e perpetuar as desigualdades 
diante da cultura metamorfoseando, por meio dos critérios de julgamento que 
emprega, os privilégios em méritos ou em “dons” pessoais.

2018, 2a edição, 171 páginas, 15,5x20 cm, ISBN 978-85-328-0828-8

Pierre Bourdieu: uma sociologia ambiciosa 
da educação

Pierre Bourdieu 
Ione Ribeiro Valle (org.)  

Charles Soulié (org.) 

O conjunto de artigos de Pierre Bourdieu aqui reunidos está centrado principal-
mente na sociologia da educação e em sua sociologia política. Na verdade, como 
refundador da sociologia contemporânea, Pierre Bourdieu desenvolve uma “socio-
logia geral” de inspiração durkheimiana e weberiana, articulando notadamente 
processos de socialização e de legitimação. Isso lhe permite renovar em profundi-
dade o estudo de muitos objetos e de muitas questões. Ele se interessa, por exem-
plo, pela contribuição específica da escola na reprodução das desigualdades e nas 
relações de dominação, assim como na sua legitimação.

2019, 381 páginas, 15x21 cm, ISBN 978-85-328-0841-7
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Reconhecimento, redistribuição e 
desreconhecimento: um debate com a  
Teoria Crítica de Axel Honneth

Luiz Gustavo da Cunha de Souza

Este livro é uma contribuição ao debate contemporâneo sobre a chamada Teoria 
Crítica da sociedade, em que Axel Honneth e Nancy Fraser discutiram a possibi-
lidade de melhor entender – e criticar – as sociedades modernas e os mercados 
capitalistas, formulando para isso, respectivamente, um modelo de teoria centra-
da no conceito de reconhecimento e um modelo de teoria que preserva a centra-
lidade do conceito de redistribuição. O presente livro sugere que a dinâmica da 
integração capitalista, uma vez compreendida nos termos da teoria do reconheci-
mento proposta por Honneth, também possibilita a produção de mecanismos de 
sua própria negação. A isso se chama aqui de desreconhecimento.

2019, 293 páginas, 15x21 cm, ISBN 978-85-328-0845-5

Refúgio por motivos de orientação sexual: 
um estudo antropológico na cidade de  
São Paulo

Vítor Lopes Andrade

Este livro discute um tema ainda pouco abordado: estrangeiros/as que chegam ao 
Brasil e solicitam refúgio com a expectativa de vivenciar seus desejos afetivo-sexu-
ais com maior liberdade, uma vez que tiveram que fugir de seus países de origem 
por terem sido perseguidos/as devido às suas orientações sexuais. Trata-se de uma 
etnografia que vai interessar a estudantes, pesquisadores/as, ativistas e profissio-
nais das áreas de Migração Internacional e Refúgio, Gênero e Sexualidade, Antro-
pologia, Políticas Públicas e Direitos Humanos.

2019, 202 páginas, 15x21 cm, ISBN 978-85-328-0842-4

Saberes e ciência plural: diálogos e 
interculturalidade em Antropologia

Deise Lucy O. Montardo (org.) 
Márcia Regina C. F. Rufino (org.)

O livro nos delineia o amplo e ainda impreciso campo da intercientificidade, das 
novas práticas e posturas, indígenas e não indígenas, mostrando o borramento de 
fronteiras historicamente constitutivas do saber antropológico, mas não só des-
se. Dos textos, vemos assomarem as novas práticas, em que vídeos, fotos e outros 
registros audiovisuais são essenciais, mas também vemos formas renovadas das 
práticas etnográficas mais corriqueiras, agora sob a chave do diálogo e da inter-
locução. Alargam-se os horizontes das instituições, de indígenas e não indígenas 
investigadores, em reconhecer que as barreiras entre a universidade e os universos 
sociais pesquisados são construções fruto de atos de força e deslocamento.

Coleção Brasil Plural
2017, 335 páginas, 14,5x22,5 cm, ISBN 978-85-328-0803-5



2929

Ser eu: atualidade de Søren Kierkegaard
Philippe Chevallier 

Pedro de Souza (org.) 
Carolina C. L. Dittrich (trad.) 

Evandro de Sousa (trad.)

Ser eu: atualidade de Søren Kierkegaard é mais um dos trabalhos que mostram o 
perfil de um autor que, ao modo de Michel Foucault – o pensador que o inspira –, 
reinventa cada tema e cada objeto de que trata. Nesta obra, fortemente reconhecida 
na França, o autor propõe uma maneira indissociável de considerar a vida e a obra 
de Søren Kierkegaard. O livro de Philippe Chevallier segue, com inquestionável 
originalidade, a corrente que vê no pensamento de Kierkegaard mais do que uma 
filosofia individualista de cunho moral e religioso.

2017, 116 páginas, 15x20 cm, ISBN 978-85-328-0802-8

Sobre a ciência: estudos de filosofia da 
ciência

Alberto Cupani

Os estudos que compõem este livro são o resultado de décadas de ensino universi-
tário da filosofia da ciência e de pesquisas na área. Eles visam familiarizar os leito-
res com questões concernentes à produção do conhecimento científico e à relação 
da ciência com a sociedade. De que depende a aceitação de um saber como cientí-
fico? Em que consiste a objetividade da ciência? Em que sentido é a ciência uma 
atividade racional? Tem a retórica um papel na argumentação científica? Qual é a 
relação da ciência com os valores humanos? Valem as conclusões científicas para 
qualquer contexto social? Pode haver limites éticos da pesquisa? Por que confiar 
na ciência? São essas algumas das interrogações a que este livro procura dar uma 
resposta, ainda que provisória.

2018, 368 páginas, 16x20 cm, ISBN 978-85-328-0822-6

Sociologia da ação coletiva
Agripa Faria Alexandre

De modo geral, a sociologia clássica e a de seus intérpretes contemporâneos vêm 
construindo um conjunto de métodos de pesquisa com o fim de explicar as caracte-
rísticas da ordem social e de sua manutenção. Esses métodos definem perfeitamen-
te a gênese da opressão, da alienação, da violência simbólica e das instituições de 
poder e de disciplinamento. Os dilemas e os desafios para se ultrapassar tal ordem 
social, principalmente em termos de luta pela democratização, estão a cargo dos 
métodos de pesquisa em sociologia da ação coletiva que apresentamos neste livro.
No estudo da sociologia da ação coletiva, são as explicações, os motivos, as  
estratégias de enfrentamento e engajamento dos atores sociais em diferentes  
tipos de conflito que caracterizam as sociedades como tais e as suas reais mudan-
ças. Trata-se de uma ciência bastante empírica com variados aportes metodológi-
cos de coleta e de análise de dados, com foco antes nas práticas sociais inovadoras 
e rebeldes do que nos condicionamentos econômicos e sociais que não deixam, 
todavia, de ser estudados com rigor.

2018, 153 páginas, 16x20 cm, ISBN 978-85-328-0813-4
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Traduções da Cultura: perspectivas críticas 
feministas (1970-2010)

Izabel Brandão (org.) 
Ildney Cavalcanti (org.) 

Claudia de Lima Costa (org.) 
Ana Cecília A. Lima (org.)

A coleta de ensaios aqui traduzidos, em tarefa conjunta de pesquisadoras e univer-
sidades, mapeia o percurso do pensamento crítico feminista dos últimos 40 anos 
e dissemina textos que permitiram a interpelação de paradigmas que fizeram re-
pensar o campo social/cultural/literário. Trata-se de uma coletânea que assegura 
ao leitor/a acesso a textos indispensáveis à reflexão crítica e às pesquisas futuras 
nos estudos. 

2017, 840 páginas, 16x23 cm, ISBN 978-85-328-0814-1

Umbigos enterrados: corpo, pessoa e 
identidade Capuxu através da infância 

Emilene Leite de Sousa

A beleza e a fluidez do texto permitem aos leitores percorrer temas densos e ca-
ros para a antropologia, nem sempre abordados nos estudos sobre infância, como 
questões relativas ao parentesco, à onomástica, à territorialidade e à etnicidade. 
Aliada a uma investigação cuidadosa sobre as noções de pessoa e corporalidade, a 
etnografia também aponta para a possibilidade de diálogos entre estudos do cam-
pesinato e da etnologia indígena. Tudo isso é tratado tendo as crianças como foco 
e como interlocutores.

Coleção Brasil Plural
2017, 397 páginas, 14,5x22,5 cm, ISBN 978-85-328-0806-6

Vidas que mudaram: contribuições da 
Psicologia Positiva para situações de 
isolamento e de distanciamento social

Narbal Silva (org.) 
Lílian Paula Damo (org.)

Na obra, são apresentadas contribuições para a potencialização de forças, virtudes 
e qualidades psicológicas positivas das pessoas diante dos riscos físicos e psíqui-
cos advindos da pandemia de COVID-19. Presume-se que ações orientadas à saúde 
mental fortalecem sistemas imunológicos e contribuem para o enfrentamento 
positivo de adversidades. O suposto básico é que, quanto mais orientados e sensi-
bilizados estiverem, mais os leitores poderão ser ajudados, como também poderão 
ajudar outros, a lidar de modo saudável com circunstâncias de isolamento e de 
distanciamento social.

2020, 155 páginas, ISBN 978-65-5805-001-8
E-book gratuito

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/210013/Vidas%20que%20mudaram%20E-book%205ago20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Competência em informação: conceito, 
contexto histórico e olhares para a Ciência  
da Informação

Elizete Vieira Vitorino 
Daniela Piantola

A competência em informação – no que se refere a profissionais da informa- 
ção – consiste em um processo e, como tal, depende de conhecimentos, habili-
dades, valores e atitudes necessários à compreensão do universo informacional. 
É por meio do desenvolvimento das dimensões técnica, estética, ética e política 
dessa competência – em equilíbrio – e da formação inicial e continuada que esse 
processo se concretiza.

2019, 205 páginas, 15x21 cm, ISBN 978-85-328-0840-0 

Competência em informação: conceito, 
contexto histórico e olhares para a Ciência  
da Informação

Elizete Vieira Vitorino 
Daniela Piantola

A competência em informação – no que se refere a profissionais da informa- 
ção – consiste em um processo e, como tal, depende de conhecimentos, habili-
dades, valores e atitudes necessários à compreensão do universo informacional. 
É por meio do desenvolvimento das dimensões técnica, estética, ética e política 
dessa competência – em equilíbrio – e da formação inicial e continuada que esse 
processo se concretiza.

2020, 205 páginas, ISBN 978-65-5805-002-5
E-book gratuito 

Ensinando Permacultura 
Arthur Nanni (org.) 

Soraya Nór (org.)

Ensinando Permacultura é uma síntese da experiência de ensino do Núcleio de Es-
tudos em Permacultura da UFSC (NEPerma/UFSC) que procura transmitir a “cultu-
ra de permanência” de forma plural, com embasamento científico, transpassando 
diversas temáticas para possibilitar uma melhor compreensão de como planejar 
espaços geográficos sustentáveis de forma sistêmica. Esta obra busca também ul-
trapassar os limites da academia, expandir e popularizar o ensino de Permacultu-
ra de acordo com os preceitos de seu idealizador, Bill Mollison. Os autores esperam, 
assim, contribuir para o conhecimento de uma forma de viver mais harmônica 
com o planeta.

Coleção Urbanismo e Arquitetura da Cidade
2019, 173 páginas, 15,5x20 cm, ISBN 978-85-328-0848-6
Não comercializável

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/212553/E-book%20Competência%20em%20informação%2031ago20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Ensinando Permacultura
Arthur Nanni (org.) 

Soraya Nór (org.)

Ensinando Permacultura é uma síntese da experiência de ensino do Núcleio de Es-
tudos em Permacultura da UFSC (NEPerma/UFSC) que procura transmitir a “cultu-
ra de permanência” de forma plural, com embasamento científico, transpassando 
diversas temáticas para possibilitar uma melhor compreensão de como planejar 
espaços geográficos sustentáveis de forma sistêmica. Esta obra busca também ul-
trapassar os limites da academia, expandir e popularizar o ensino de Permacultu-
ra de acordo com os preceitos de seu idealizador, Bill Mollison. Os autores esperam, 
assim, contribuir para o conhecimento de uma forma de viver mais harmônica 
com o planeta.

Coleção Urbanismo e Arquitetura da Cidade
2019, 166 páginas, ISBN 978-85-328-0849-3
E-book gratuito

Família e política social: gênero, gerações e 
cuidado

Keli Regina Dal Prá (org.)  
Liliane Moser (org.)

Este livro debate o caráter familista e o aspecto regressivo que têm caracterizado o 
conjunto de ações desenvolvidas pelo Estado brasileiro, no contexto da política so-
cial a partir do final do século XX, em nome da focalização no combate à pobreza e 
à miséria, de forma a ferir a própria lógica dos direitos sociais forjada pela Consti-
tuição Federal de 1988. É fundamental demonstrar a impossibilidade de a família 
ser tomada como a primeira e principal instância responsável pela proteção social 
de seus membros numa sociedade estruturalmente desigual – desigualdade vin-
culada tanto à condição de classe quanto às de gênero e etnia.

2020, 299 páginas, 15x20 cm, ISBN 978-65-5805-003-2

Forma arquitetural na artesania: a Cia do 
Bambu

Henry Belchior da Cunha 
Maclovia Corrêa da Silva

Neste livro, os autores dedicam-se a analisar a relevância das melhorias formais 
introduzidas em peças de artesanato rural em bambu e a importância desse 
aprendizado para os artesãos da Cia do Bambu. Reavivam-se conceitos provindos 
da arquitetura, como o belo, a proporção, a linguagem plástica, a estrutura, o ima-
ginário e o projeto. Com isso, os olhares sobre o estético, a composição e os siste-
mas construtivos retroalimentam as energias e tudo se faz para criar o novo.

2017, 158 páginas, 15,5x20 cm, ISBN 978-85-328-0808-0

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/204906/Ensinando%20Permacultura%20e-book%2018mar2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Sintaxe catarina
Ayrton P. Bueno (org.) 

Almir F. Reis (org.) 
Renato T. de Saboya (org.)

Ao relacionar de modo quantitativo padrões  de configuração espacial com os 
modos de apropriação social, essa teoria abriu possibilidades para diferentes 
análises da espacialidade de cidades e edificações. No Brasil, desde a década de 1980, 
diversos pesquisadores e profissionais têm-se utilizado da TSE para seus trabalhos 
e, atualmente, há grupos de pesquisa em diferentes centros universitários. Parte da 
produção desenvolvida no estado de Santa Catarina com base nessa abordagem 
é apresentada nesta coletânea, evidenciando que muitas das expectativas e 
tendências de desenvolvimento urbano surgidas dessas pesquisas ainda não foram 
devidamente equacionadas, o que reforça a sua pertinência na atualidade.

Coleção Urbanismo e Arquitetura da Cidade
2017, 181 páginas, 15,5x20 cm, ISBN 978-85-328-0805-9

Um diplomata na travessia de meio século
Bernardo de Azevedo Brito

O leitor é guiado ao longo da trajetória do autor na diplomacia tanto bilateral 
como multilateral, perpassando questões como a importância que o Itamaraty 
teve na formulação da política brasileira em relação ao aproveitamento do rio Pa-
raná; a Conferência de Estocolmo sobre o meio ambiente, realizada em 1972, e a 
evolução das posições brasileiras na matéria; a atuação à frente de Embaixadas na 
África; os anos passados no Oriente Médio e o conflito entre Israel e Palestina; os 
problemas do retorno do Brasil ao Iraque após a sua invasão pelos Estados Unidos. 
Comentários são feitos no final para quem pretende seguir a carreira diplomática.

2019, 256 páginas, 16x20 cm, ISBN 978-85-328-0843-1







  
Engenharias
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Aplicando 5s na construção civil
Edinaldo Favareto Gonzalez

O livro tem como objetivo dar encaminhamento aos problemas relacionados à 
qualidade no canteiro de obras, propondo dicas, sugestões e ideias para alcançar 
mais facilmente os resultados pretendidos pelas empresas de construção civil. 
Não se pode afirmar que a metodologia apresentada a seguir seja a melhor, nem a 
única que pode desenvolver resultados positivos; apenas é aquela que o autor tem 
adotado nas empresas de construção civil nos últimos anos.

2017, 3a edição, 134 páginas, 14x22 cm, ISBN 978-85-328-0804-2

Cálculo numérico computacional
Sérgio Peters 

Julio Felipe Szeremeta

Este livro é o resultado da experiência dos autores em mais de três décadas de en-
sino nas disciplinas de Cálculo Numérico e Análise Numérica Computacional em 
cursos da área das ciências exatas, notadamente engenharias e ciências da compu-
tação, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Organizado seguindo os 
conteúdos tradicionais dessas disciplinas, inclui algumas contribuições de tópi-
cos complementares inéditos na literatura nacional da área.

Coleção Didática
2018, 527 páginas, 16x23 cm, ISBN 978-85-328-0832-5

Cálculo numérico computacional
Sérgio Peters 

Julio Felipe Szeremeta

Este livro é o resultado da experiência dos autores em mais de três décadas de en-
sino nas disciplinas de Cálculo Numérico e Análise Numérica Computacional em 
cursos da área das ciências exatas, notadamente engenharias e ciências da compu-
tação, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Organizado seguindo os 
conteúdos tradicionais dessas disciplinas, inclui algumas contribuições de tópi-
cos complementares inéditos na literatura nacional da área.

Coleção Didática
2019, 527 páginas, ISBN 978-85-328-0838-7 
E-book gratuito

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/196139/E-book%20Calculo%20numerico%20computacional%2001abr2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Ciência, tecnologia e sociedade e o contexto 
da educação tecnológica

Walter Antonio Bazzo

Ciência e tecnologia são aventuras humanas surpreendentes. Praticamente tudo 
que fazemos hoje é afetado direta ou indiretamente por elas. Mas nos acostumamos 
de tal forma a vê-las como fruto de revelações fortuitas, como substitutos fiéis da 
realidade, que acabamos por nos perder num emaranhado de crenças que lançam 
sobre as nossas ações mais racionais uma densa poeira que pouco a pouco nos 
turva a mente. Enxergar a ciência e a tecnologia num contexto menos mágico e 
menos acrítico, ao mesmo tempo mais realista, mais racional e mais humanizante, 
é uma das metas deste trabalho do professor Walter Antonio Bazzo. Em sua sexta 
edição, Ciência, tecnologia e sociedade e o contexto da educação tecnológica indica 
caminhos que podem orientar professores, pesquisadores e leitores em geral na 
busca de subsídios para compreender e fazer ciência e tecnologia de uma forma 
mais digna, elegante e humana. 

2020, 6a edição, 324 páginas, 15x22 cm, ISBN 978-85-328-0853-0

Combustão aplicada 
João Andrade de Carvalho Júnior  

Andrés Armando Mendiburu Zevallos 
Christian Jeremi Coronado Rodriguez 

Mardson Queiroz McQuay

Desde tempos imemoriais, a combustão tem sido utilizada para a geração de 
energia. As conquistas tecnológicas obtidas até os dias atuais estão intimamente 
ligadas à compreensão dos fenômenos que ocorrem durante o processo de com-
bustão. Este livro é o resultado de mais de trinta anos de vivência dos autores em 
ensino, pesquisa e consultoria na área. Trata da aplicação de conceitos de combus-
tão em problemas reais. Nele são abordados tópicos como conservação de massa, 
conservação de energia, equilíbrio químico, cinética química, limites de inflama-
bilidade, propagação de chamas e chamas tipo jato de gás.

Coleção Didática
2018, 372 páginas, 16x23 cm, ISBN 978-85-328-0821-9

De técnico e de humano: questões 
contemporâneas

Walter Antonio Bazzo

Disse Ortega y Gasset que “um homem sem técnica, isto é, sem reação ao meio, 
não é um homem”. Seria a técnica que, ao nos aparelhar para o enfrentamento 
de nossas necessidades, nos colocaria num patamar além do puro instinto. A 
construção do que somos, do papel social que representamos, só pode almejar 
coerência e completude se formos mais que indivíduos, cidadãos ou profissionais, 
mas pessoas, personagens protagonistas das nossas ações. Formação que 
contemple desmedidamente um lado – o técnico –, descurando do outro, peca 
pelo sonambulismo que restringe a nossa condição humana. É sobre isso que 
Walter Bazzo – meu companheiro de mais de três décadas de lida na UFSC – 
escreve. Esse tem sido o seu discurso, a sua fala, a sua luta, procurando não deixar 
que se dissociem as múltiplas variáveis que compõem a intrincada equação da 
civilização moderna, pois a idealização simplista do real complexo suga de nós 
a humanidade. Tudo isso nos convida a sorver – sempre com a mente aberta – 
o conteúdo deste seu trabalho, agora mais adensado ainda, para que possamos 
melhor refletir acerca dos nossos papéis sociais, enfim, da nossa humanidade. Se 
for para decidir entre o técnico e o humano, eu fico com ambos. Nada paradoxal. 
Tudo instigante. Tudo motivador de novas e mais realistas visões de mundo. 

2019, 3a edição, 246 páginas, 15x20 cm, ISBN 978-85-328-0839-4
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Eletromagnetismo para engenharia: estática 
e quase estática

João Pedro Assumpção Bastos

Este livro é destinado aos estudantes que ingressam no curso de graduação e pós-
graduação em Engenharia Elétrica. O Eletromagnetismo é aqui descrito a partir 
das equações de Maxwell, o que permite uma assimilação didática e objetiva. 
Destaque é dado aos aspectos ligados à Engenharia através de comentários, 
exemplos e exercícios. Apresentamos brevemente sistemas computacionais 
baseados no Método de Elementos Finitos que utilizamos para ilustrar diferentes 
situações físicas comuns na nossa área.

Coleção Didática
2019, 4a edição 1a reimpr., 397 páginas, 16x23 cm, ISBN 978-85-328-0829-5

Filtros seletores de sinais
Sidnei Noceti Filho

Este livro contém o embasamento teórico da síntese de filtros e pode ser usado 
como livro-texto tanto em cursos de pós-graduação como também de graduação. 
Dependendo do nível do curso que será ministrado e do tempo disponível para 
tal, algumas partes podem ser omitidas ou então apresentadas com mais profun-
didade. Os três primeiros capítulos são básicos para quaisquer cursos de filtros, 
sejam filtros contínuos, analógicos amostrados ou digitais. No entanto, a partir do 
capítulo 4, o estudo é direcionado somente a filtros contínuos.

Coleção Didática
2020, 4a edição, 327 páginas, 16x23 cm, ISBN 978-85-328-0852-3

Fundamentos da análise de sistemas 
dinâmicos

José Carlos de Carvalho Pereira

Este livro se destina a alunos de graduação em Engenharia Mecânica ou Engenha-
rias afins que possuem em sua grade curricular disciplinas com enfoque em dinâ-
mica de elementos estruturais elásticos. Os conteúdos abordados visam agregar 
conhecimentos que permitam ao leitor, conjugados com os conceitos de falha por 
fadiga, aplicá-los no projeto de componentes mecânicos solicitados dinamica-
mente.

Coleção Didática
2017, 357 páginas, 16x23 cm, ISBN 978-85-328-0793-9
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Introdução à engenharia: conceitos, 
ferramentas e comportamentos

Walter Antonio Bazzo 
Luiz Teixeira do Vale Pereira

Introdução à engenharia: conceitos, ferramentas e comportamentos é um texto 
que busca facilitar o embarque na carreira de engenharia, abreviar o tempo 
de adaptação ao curso e mostrar as possibilidades e os encantos da profissão. 
Além de ser uma contribuição para o ensino de engenharia no Brasil, visando 
aos récem-ingressados nas suas mais diversas habilitações, é um texto técnica 
e pedagogicamente pertinente e adequado ao cenário educacional brasileiro. 
Em linhas gerais, este livro aborda a estrutura, alguns limites, a trajetória, os 
compromissos técnicos e sociais e algumas ferramentas de trabalho da engenharia. 
Ou seja, ajuda a esclarecer quem é esta entidade desconcertante – a engenharia, 
carruagem movida pelo fogo do deus mitológico Prometeu –, tornando menos 
árduo e mais prazeroso o ingresso na profissão.

Coleção Didática
2017, 4a edição 4a reimpr., 296 páginas, 16x23 cm, ISBN 978-85-328-0642-0

Introdução ao projeto geométrico de 
rodovias

Shu Han Lee

Este livro é destinado ao aprendizado das técnicas relacionadas com o dimen- 
sionamento da geometria das rodovias. Foi organizado de modo que sirva como 
material didático de apoio a disciplinas que tratam de projeto geométrico de 
rodovias em cursos de graduação em Engenharia.

Coleção Didática
2017, 4a edição 2a reimpr., 442 páginas, 16x23 cm, ISBN 978-85-328-0651-2

Mecanismos: síntese e análise com 
aplicações em robótica

Daniel Martins 
Estevan Hideki Murai

Este livro surgiu da experiência de docência dos autores e aborda de forma clara  
e direta a teoria de mecanismos, focando no ensino de graduação. São apresen- 
tados conceitos iniciais, métodos para análise cinemática e estrutural de 
mecanismos e métodos para o projeto de mecanismos através da síntese do 
número, do tipo e dimensional.

Coleção Didática
2019, 277 páginas, 16x23 cm, ISBN 978-85-328-0846-2
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Sistemas dinâmicos: controle clássico e 
preditivo discreto

Antonio Augusto Rodrigues Coelho 
Daniel Cavalcanti Jeronymo  

Rejane de Barros Araújo

Sistemas dinâmicos: controle clássico e preditivo discreto fornece os conceitos, as 
características e os projetos de controladores clássicos e avançados digitais para 
processos dinâmicos. O livro destina-se a alunos de graduação e pós-graduação, a 
professores de universidades e de institutos federais e a profissionais de controle 
de processos e automação industrial.

Coleção Didática
2019, 375 páginas, 16x23 cm, ISBN 978-85-328-0836-3
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Letras e Artes
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100 anos em 100 filmes: escritos sobre 
cinema

Valêncio Xavier 
Maria Salete Borba (org.)

O objetivo desta edição crítica é dar visualidade a um dos aspectos mais singulares 
da carreira do escritor Valêncio Xavier, a sua produção sobre o cinema. Ele escreveu 
uma série de 127 comentários sobre filmes, documentários, livros e personalida-
des em homenagem aos 100 anos do cinema, comemorados em 1995. A série, à qual 
o autor deu o título de 100 anos em 100 filmes, foi publicada no jornal Gazeta do Povo, 
de Curitiba, no período de 24 de agosto a 21 de dezembro de 1995. Além disso, neste 
livro foram acrescentados textos de oito pesquisadores que analisam os escritos 
valencianos, trazendo novos olhares sobre a série e, consequentemente, sobre o 
cinema.

2020, 305 páginas, ISBN 978-85-328-0850-9
E-book gratuito

A construção da obra épica e outros ensaios
Alfred Döblin 

Celeste Ribeiro de Sousa (org.) 
Alceu João Gregory (trad.)

A questão de ordem filosófica que envolve os processos da apreensão do “real” 
sempre esteve  presente, de um modo ou de outro, no horizonte da crítica literária. 
Em tempos idos, essa questão foi identificada pelo terminus “verossimilhança”, 
depois pela discussão sobre as fronteiras entre literatura e história, continuando 
até os dias de hoje sob diversas denominações, Alfred Döblin (1878-1957), o famoso 
autor de Berlin Alexanderplatz, também foi um ensaísta e importante teórico do 
“como” o “real” é apreendido em um texto literário.

2017, 187 páginas, 16x20 cm, ISBN 978-85-328-0758-8

A linguagem não é transparente: um estudo 
sobre a relação entre forma e sentido

Heronides Moura

Este livro é um estudo sobre a relação entre forma e sentido nas línguas humanas. 
Uma língua humana é, basicamente, um sistema que liga formas e sentidos. Mas 
como isso é feito? O livro se debruça sobre essa pergunta e tenta responder a ela 
com base em uma pesquisa aprofundada sobre diferentes teorias e em análise de 
dados.

2018, 190 páginas, 15x21 cm, ISBN 978-85-328-0830-1

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/208388/100%20anos%20em%20100%20livros%20e-book%2022abr2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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As imagens do outro sobre a cultura surda
Karin Lilian Strobel

O livro se organiza para desconstruir o estranhamento do outro e construir ou-
tros olhares sobre o ser surdo. Nesse sentido, convida o leitor a entrar na jornada 
dos surdos. Com propriedade, Karin Strobel pega o leitor pela mão e o conduz de 
modo a perseguir as trilhas dos surdos de um jeito surdo.

2018, 4a edição 1a reimpr., 146 páginas, 15x20 cm, ISBN 978-85-328-0778-6

As metamorfoses
Ovídio 

Mauri Furlan (org.) 
Zilma Gesser Nunes (org.)

As metamorfoses, de Ovídio, considerada a opus magnum do poeta latino, figura 
entre as maiores obras do panteão literário da Antiguidade clássica, fundadora 
da literatura ocidental. Produzido no final do séc. I a.C., o texto ovidiano pervive 
até nossos dias, com igual força e fascínio, por sua linguagem, estilo e histórias. Ao 
lado de grandes mitógrafos – como Hesíodo, Homero, Higino, Apolodoro –, Ovídio, 
graças a As metamorfoses, tornou-se uma fonte da mitologia clássica greco-romana 
narrando lendas do mundo desde sua criação até a deificação de Júlio César, em 
246 metamorfoses repartidas em XV livros. A presente edição, inédita no Brasil, 
surgiu de uma dúplice necessidade: disponibilizá-la na íntegra e bilíngue aos 
estudantes e leitores de literatura clássica latina e suprir a sua falta no mercado 
brasileiro.

2017, 820 páginas, 15x22 cm, ISBN 978-85-328-0812-7
Edição bilíngue Latim/Português

Correspondência: Mário de Andrade & 
Newton Freitas 

Mário de Andrade 
Newton Freitas 

Raúl Antelo (org.)

Um diálogo de culturas. Um intelectual-no-lugar, porém, em fim de vida, conversa 
com um jovem emigrado, deslocado e sem-nome. Não é um diálogo sobre a iden-
tidade. As identidades foram feridas, arrasadas e, no futuro, não cessarão de ser 
transformadas ou transfiguradas. Uma metamorfose em abismo, ditada pela in-
dustrialização, pela democracia de massas e pela despersonalização. Este livro nos 
mostra que identidade é mutação. A hipótese implica reconhecer a não identidade 
de todos, a não identidade de cada um consigo mesmo, bem como a não identida-
de da literatura com a própria literatura. É essa talvez a maior lição desta fascinan-
te troca de correspondências entre Mário de Andrade e Newton Freitas.

2017, 325 páginas, 18x25 cm, ISBN 978-85-328-0810-3
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Linguística da mentira
Harald Weinrich 

Maria Aparecida Barbosa (trad.) 
Werner Heidermann (trad.)

Em 1965, a Academia Alemã de Língua e Poesia lançou um prêmio para o melhor 
ensaio que devia desenvolver-se a partir do desafio: “A língua é capaz  de esconder 
pensamentos?”. O ensaio apresentado nesta edição brasileira foi o texto contem-
plado com o prêmio, mas superou em muito a simples resposta àquela questão. 
Resultou numa instigante introdução à semântica, numa reflexão filosófica que 
se estende através de exemplos da literatura universal.

2017, 100 páginas, 15x20 cm, ISBN 978-85-328-0797-7

Literatura e política no Estado Novo: os 
concursos literários promovidos pelo 
Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio em 1942 e 1944

Adriano Luiz Duarte (org.)

Em 1942, percebendo que a ditadura do Estado Novo estava com seus dias conta-
dos, o governo brasileiro inicia uma série de operações de aproximação com os 
trabalhadores, preparando as condições para o retorno das disputas eleitorais. Os 
concursos literários promovidos pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comér-
cio (MTIC), em 1942 e 1944, foram o primeiro ato dessa aproximação. Esperava-se 
que as obras refletissem o projeto de criação do homem novo, do homem do Esta-
do nacional. A questão é: a literatura e o teatro respondem mansamente aos proje-
tos políticos que tentam manipulá-los?

2019, 466 páginas, ISBN 978-85-328-0837-0
E-book gratuito

Nós 
Salim Miguel

Nós, leitores de Salim Miguel, somos, incontestavelmente, privilegiados. O Mestre 
deleita-se em nos surpreender, e desta vez nos propõe uma novela policial que in-
triga e seduz. Um bilhete anônimo seguido de um telefonema lacônico. Um cida-
dão pacato oculta um assassino implacável. Um crime deixa a polícia e a mídia 
perplexas. Ninguém sabe. Ninguém viu. Mas, ao percorrermos as páginas, vamos 
encontrando indícios esparsos: seis degraus, o detalhe de uma blusa, o salto de um 
sapato. Com os gestos apurados de um artesão, Salim Miguel tece os fios de sua nar-
rativa e faz o Acaso entremear destinos. Oriundos de diversos lugares do país, os 
personagens acabam em Brasília, envolvidos no crime: um milionário paraense, 
um rapaz catarinense, uma moça goiana, um alagoano, candidato a vereador, um 
comissário de polícia paulista. A situação é confusa, o caso é intricado. A vítima 
é-e-não-é quem se pensa. Como desfazer tantos nós?

2018, 1a edição 4a reimpr., 85 páginas, 14x19 cm, ISBN 978-85-328-0714-4

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/194841/Literatura%20e%20politica%2003abr2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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O que significa ensinar literatura? 
André Cechinel (org.) 

Cristiano de Sales (org.)

O livro O que significa ensinar literatura? foi construído para que, ao percorrerem as 
estantes de uma biblioteca com a permanente dúvida sobre como lidar em sala de 
aula com algo tão inapreensível como a literatura, estudantes e professores encon-
trem aqui caminhos e conversas possíveis.

2017, 330 páginas, 15,5x20 cm, ISBN 978-85-328-0816-5

Oral por escrito: a oralidade na ordem da 
escrita, da retórica à literatura

Andrea Daher (org.)

No conjunto de textos que compõem este livro, escritos a partir do ponto de vista 
da antropologia, da história e dos estudos literários, há em comum uma arqueo-
logia de discursos que remove, nos materiais estudados, as camadas de sentido, 
permitindo com isso imaginar as modalidades históricas de seus usos sucessivos, 
inclusive os acadêmicos-disciplinares. Assim, se vai, de certo modo, na contramão 
da monumentalização histórico-literária dos discursos, construída no interior de 
sistemas críticos que só permitem abstrair o caráter de acontecimento oral, apa-
gando ou tornando por vezes invisíveis suas manifestações ou os seus “índices” 
aos olhos do leitor do presente.

2018, 258 páginas, 16x23 cm, ISBN 978-85-328-0819-6

Os gatos de Roma/Notas para a reconstrução 
de um mundo perdido

Flávio de Carvalho  
Larissa Costa da Mata (org.)

“A longa noite do homem na floresta, do homem esquizofrênico em estado de 
transe, noite prolongada pela natureza para fins de defesa, não somente havia de-
senvolvido o dom de adivinhar o pensamento, mas havia criado a quimera. 
Essa quimera teria sido a consequência natural da Descida da Árvore. 
O pré-homem ao descer da árvore {se} deparava com um mundo objetivo composto 
na maior parte da árvore e do animal e possivelmente teria ele se disfarçado no 
vegetal e no animal encontrado embaixo, como medida de defesa a fim de não 
desaparecer devorado pelas grandes feras.”

2019, 317 páginas, 15x21 cm, ISBN 978-85-328-0844-8
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Os milagres do cão Jerônimo/Alçapão para 
gigantes 

Péricles Prade

Péricles Prade é um escritor singular na literatura brasileira, sem que ninguém 
se lhe assemelhe quanto à elaboração de seus escritos, em prosa ou em verso. Que 
seus textos são fantásticos, não há nenhuma dúvida, mas inteiramente diferentes 
de outros transgressores do real em nossas letras.

2019, 1a edição 1a reimpr., 85 páginas, 14x19 cm, ISBN 978-85-328-0636-9

Os mortos de abril: pequeno diário higiênico
II Prêmio Salim Miguel 2017 de Romance

Amilcar Neves

O livro de Amilcar Neves [...] não apenas se situa na era pós-literatura, mas traz 
inúmeros dos elementos do que poderíamos denominar de demandas formais, 
psicológicas e artísticas desta nova era. Tanto na forma quanto no conteúdo, tan-
to na maneira de registrar o mundo à volta quanto no enfoque, na reflexão, nas 
angústias que atormentam o autor dos registros diários, o seu livro apresenta-se 
como um novo espécime da família literária.

2018, 183 páginas, 14x19 cm, ISBN 978-85-328-0824-0

Palavra de tradutor: reflexões sobre 
tradução por tradutores brasileiros 

Marcia A. P. Martins (org.) 
Andréia Guerini (org.)

Este livro reúne reflexões acerca de concepções de tradução e do fazer tradutório 
a partir do ponto de vista de diferentes tradutores brasileiros. São reflexões não 
sistematizadas, produzidas em momentos históricos diferentes, que cobrem um 
arco temporal de mais de duzentos anos, do final do século XVIII até os nossos 
dias. São paratextos e metatextos escritos por tradutores, homens e mulheres, que 
emolduram abordagens de gêneros textuais diversos: do texto técnico-científico 
ao de ficção, passando pela literatura infantojuvenil, pela poesia épica e lírica e 
pelo drama.

2018, 205 páginas, ISBN 978-85-328-0823-3
Edição bilíngue Português/Inglês
E-book gratuito

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/187548/Palavra%20de%20tradutor%20e-book.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Poesia religiosa: antologia
Prêmio Cleber Teixeira 2016 de Tradução de Poesia

John Donne 
Marcus De Martini (trad.)

Donne é conhecido no Brasil sobretudo por sua poesia erótica e amorosa, pelo seu 
“catulismo”, seu ovidianismo. Agora Marcus De Martini oferece uma nova tradu-
ção da sua poesia religiosa e devota que acredito seja uma contribuição notável 
para a tradução de poesia lírica do século XVII inglês. Há várias qualidades aqui.  
A rima, a métrica, a serenidade absoluta dos versos. Mas gostaria de mencionar 
também outra grande qualidade: o tradutor, ao escolher o alexandrino, evitou o 
corte simplificador dos conceitos ricos que Donne semeia em sua poesia – me-
táforas, emblemas, figuras e conceitos que tornaram seus versos um verdadeiro 
labirinto de afirmações paradoxais. Importante é que o leitor terá em mãos uma 
tradução que harmoniza cuidado artístico com precisão conceitual.

2017, 319 páginas, 14x19 cm, ISBN 978-85-328-0809-7
Edição bilíngue Inglês/Português

Singradura
Flávio José Cardozo

A reedição de Singradura, transcorridos cinquenta anos da sua primeira 
publicação, mais que uma efeméride, é a celebração da prosa sutil e profunda de 
Flávio José Cardozo. As histórias, ambientadas em Florianópolis, são um mergulho 
no coração das culturas tradicionais da Ilha com personagens complexos, 
psicologicamente densos e permanentemente atravessados por ambiguidades, 
dilemas e contradições. [...] Brindamos o leitor com esta coletânea de contos que, 
em tempos de delicadeza perdida, é um ato de resistência.

2020, 203 páginas, 15x21 cm, ISBN 978-85-328-0854-7

Teorias de aquisição da linguagem 
Ronice Müller de Quadros 

Ingrid Finger

O objetivo deste livro é apresentar a alunos de graduação e de pós-graduação em 
Letras e áreas afins as principais características de algumas das mais importantes 
abordagens teórias que têm norteado as pesquisas em aquisição da linguagem.  
A obra trata da aquisição da linguagem sob a pespectiva behaviorista; permite-
nos transitar pelo paradigma gerativista; apresenta a aquisição sob o olhar 
da epistemologia genética; guia-nos sob o olhar do interacionismo; traz a 
abordagem conexionista de aquisição da linguagem; e apresenta a proposta do 
desencadeamento (bootstrapping) da sintaxe numa abordagem psicolinguística 
para a aquisição da linguagem. O livro é concluído com um capítulo sobre a 
evolução das pesquisas em aquisição da linguagem oral monolíngue no Brasil.

2017, 3a edição, 274 páginas, 15x20 cm, ISBN 978-85-328-0795-3
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