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Livros da editora profedições 

Os Direitos da Criança ? Da participação à responsa bilidade   
O sistema de protecção e educação das crianças e jo vens   
 
Paulo Delgado  
ISBN: 972-8562-29-2  
pp. 229  
Preço: 12 ¤  
Preço com desconto: 10.80 ¤  
 
 
"A criança ou jovem em risco é um sujeito em formação submetido a dificuldades de diferente índole, que lhe 
limitam a possibilidade de alcançar o desenvolvimento físico, afectivo e psíquico que caracteriza, idealmente, a 
dignidade humana. (...) A criança não é mais um incapaz, uma pessoa futura: pretende-se que seja um 
protagonista." Paulo Delgado, é investigador no Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho e 
professor auxiliar da Universidade Portucalense. O livro resulta de um estudo sobre a colocação institucional de 
crianças e jovens de risco. São identificadas algumas estratégias preventivas e factores de risco, apresentados os 
quadros normativos português e internacional e analisadas as medidas de promoção e de protecção da criança e 
do jovem.  
 
Desconstruindo o Discurso Académico do Papa   
 
Manuel Reis  
Profedições  
ISBN: 978-972-8562-38-0  
pp.80  
Preço: 9 ¤ 
Preço com desconto: 8.10 ¤  
 
Quem não se lembra da polémica que causou o discurso académico do Papa Bento XVI (Joseph Ratzinger) em 
Regensburg- Ratisbona, a sua terra natal a 12 de Setembro de 2006, sobre o tema: "Foi, Raison et Université: 
Souvenirs et Réflexions"? Manuel Reis, bem ao seu estilo embarca numa viagem teológico-filosofica desconstruindo 
o discurso proferido. Diz o autor: "(...)Em suma, em lugar de prestar atenção critica à situação e aos graves 
problemas contemporâneos, o Papa, parece deleitar-se em transposições históricas, enquadradas em elucubrações 
bizantinas. Padece destas maleitas a temática do Logos (...)"  
 
O Mundo Maravilhoso das Adivinhas Moçambicanas   
 
Américo Correia de Oliveira  
Profedições  
ISBN: 978-972-8562-33-5  
Instituto Politécnico de Leiria  
pp. 389  
Preço: 14 ¤ 
Preço com desconto: 12.60 ¤  
 
"Por muito que corras, não consegues trepar. O capim."; "Por baixo brilha, por cima brilha. Mandioca,"; "O que é 
que é leve não se parte sem se partir? A folha."; "As massalas [fruto] maduras não se mantêm na árvore. Os 
problemas não apodrecem." Estas são algumas das 1463 adivinhas que se podem descobrir neste livro. O autor 
Américo Correia de Oliveira, leccionou e colaborou em projectos de formação de professores em Angola (1974-76; 
1979-81), Cabo Verde (1986), na Guiné-Bissau (1986) e em Moçambique (1993-99).  
 
 
Muros e redes   
Conversas sobre escola e cultura   
 
Org. Mailsa Passos, Nilda Alves e Paulo Sgarbi  
Profedições  
ISBN: 978-972-8562-36-5  



 

pp. 225  
Preço: 12 ¤ 
Preço com desconto: 10.80 ¤  
 
 
"No fim do século XIX e princípio do século XX, tomou força a ideia de que era preciso levar a "vida" para dentro da 
escola. Nasceu assim a corrente depois conhecida por "Escola Nova". Salientava-se a necessidade de uma 
mudança radical nos métodos de ensinar. Dizia-se que era preciso acabar com os "muros" que separavam o que se 
passava dentro da escola do que ocorria no seu exterior. (...) Nas entrevistas que constituem este livro, procuramos 
mostrar a importância de conhecer o que se passa dentro e fora da escola, convidando o leitor a contribuir para 
derrubar muros e construir redes (...)."  
 
 
A Fábula em Portugal  
CONTRIBUTOS PARA A HISTÓRIA E CARACTERIZAÇÃO DA FÁBULA L ITERÁRIA   
 
Autor: Luciano Pereira  
ISBN: 978-972-8562-37-3  
pp. 385  
Preço: 12 ¤ 
Preço com desconto: 10.80 ¤  
 
 
A fábula é sobrevivência, uma explosão de vida e de alegria. Presta-se a qualquer analogia com o mundo dos 
humanos, suporta comparações com todas as áreas de actividade, política, social, económica, literária, científica.  
A fábula, também ela, nunca se acomodou bem à cristianização.  
A sua dimensão alegórica permanece num primeiro estádio de redução simbólica, que não chega a ser moralizante, 
e à margem de qualquer moral, afirma, em primeira instancia, toda a força da sabedoria popular.  
O mundo moderno estreitou a relação entre as fábulas e o mundo da infância. Raro é o livro escolar que não as 
inclui. 


