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CAMPO DAS LETRAS   
Algumas notas para a história da alimentação em Port ugal   
José Pedro de Lima-Reis  
ISBN: 978-989-625-264-9  
pp. 163  
 
"Com este livro o autor transporta-se até às raízes mais profundas da nossa alimentação. É uma viagem através de 
séculos, contada sabiamente por quem há muito se dedica a pensar e a pesquisar sobre este fenómeno, a um 
tempo tão básico e a outro tão cheio de significado e alcance que é o acto de comer. São os alimentos a que os 
nossos antepassados tiveram acesso, bem como os variados modos de os combinar, cozinhar e repartir ao longo 
dos dias, entre os séculos X a.C. e XVII d.C., que nos são apresentados."  
 
 
À descoberta com? o Zé e a Maria   
Programa de Educação Sexual 

em Meio Escolar para o 1º Ciclo do Ensino Básico  
Centro Comunitário de Esmoriz  
ISBN: 978-989-625-241-0  
pp. 99  
 
Era uma vez? o Zé e a Maria? dois bonecos de trapos, que um dia resolveram fazer uma visita ao planeta Terra. Na 
sua mala de viagem transportavam emoções e muita sabedoria. Durante a estadia na Terra, resolveram transmitir 
todos os seus conhecimentos sobre o corpo e sobre os afectos? enfim tudo aquilo que diz respeito à sexualidade 
humana.  
Durante dois anos lectivos, o Zé e a Maria acompanharam a equipa de um projecto de intervenção social do Centro 
Comunitário de Esmoriz a nove escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico das freguesias de Esmoriz e Cortegaça 
(conselho de Ovar), na aplicação do programa de Educação Sexual "À descoberta com o Zé e a Maria".  
 
EDIÇÕES AFRONTAMENTO / CIIE  

� Vivências, Percursos e Produção Cientifica em Ciênci as da Educação  24, Educação Sociedade & 
Culturas  

� Cidadanias, género e infância: abordagens pluridisc iplinares  25, Educação Sociedade & Culturas  

EDIÇÕES AFRONTAMENTO   
Uma Leve Matéria   
Maria Albertina Mitelo  
ISBN: 978-972-36-0875-5  
pp. 74  
 
"Uma Leve Matéria" surge na linha lógica do anterior trabalho da autora, "O Corpo das Aves". Uma outra vez, um 
"desejo de redenção", continuando o diálogo da consciência ontológica com ela mesma. O silêncio, o 
despojamento, a "apuração" são os veios escolhidos que levam ao resgate final (mas não último), pela vontade da 
"exímia submissão à Claridade Essencial.  
 
Moralizar para identificar   
Cenários da investigação judicial de paternidade  
Helena Machado  
ISBN: 978-972-36-0876-2  
pp. 248  
 
Os tribunais surgem como garantes fundamentais da defesa dos direitos dos cidadãos. A aplicação da lei pretende-
se neutra e objectiva. Mas os tribunais também reproduzem e consolidam desigualdades sociais, nomeadamente 
entre mulheres e homens.  
Moralizar para Identificar apresenta a investigação judicial de paternidade como um contexto que revela as visões 



 

dos legisladores e magistrados de como deveriam ser as mulheres, por via de procedimentos normalizadores, que 
surgem associados a um viés sexista presente nos usos de exames científicos para determinação da paternidade 
biológica. Concluiu-se que a cidadania das mulheres em Portugal permanece limitada e condicionada, em particular 
em situações em que há uma acumulação de vulnerabilidades associadas à posição de classe, à dependência 
económica ou laboral e a comportamentos sexuais e procriativos considerados desviantes.  
 
Género, Problemáticas e Contextos Educacionais   
(org.) Helena Costa Araújo  
Nº 15/2007  
Revista da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres  
 
EDITORA EUROPA   
Marraio Feridô Sô Rei   
André Luiz Lacé Lopes  
ISBN: 978-85-7091-043-1  
pp. 190  
 
Armado de linha dez  
cabresto e rabiola  
o menino fez da lua cheia  
sua pipa arraia  
E tentou seus sonhos  
como jamais  
até então  
o fizera qualquer poeta  
O primeiro raio de sol,  
entretanto,  
como bala perdida  
(e cheia de cerol)  
entrou no seu barraco  
cortou a sua linha e  
seqüestrou seus sonhos  
 
EDITORA VOZES  
 
Guia para a pesquisa de campo  
Produzir e analisar dados etnográficos  
Stéphane Beaud  
Florence Weber  
pp. 240  
 
A experiência de orientação dos trabalhos de alunos adquirida durante dez anos no quadro das pesquisas e 
estágios em campo convenceu os autores das virtudes de um ensino em acção do campo, de uma pedagogia 
activa e controlada da pesquisa.  
A própria ideia de escrever o Guia para a Pesquisa de Campo parecerá um sacrilégio aos pesquisadores de campo 
mais tradicionais que confiam no seu instinto, na entrada furtiva de em terrenos proibidos. Nesta obra trata-se de 
ensinar a conceber, preparar e conduzir uma pesquisa de campo e de ajudar a escrever um relatório de pesquisa 
etnográfica.  
 
 
LEGIS EDITORA/Livpsic   
Crianças: Sentadas! Trabalhos de casa no ATL   
Maria José Araújo  
ISBN: 978-972-8082-76-5  
pp. 65  
Edição: Legis Editora/Livpsic  
 
Esta reflexão dirige-se a todos os educadores que se preocupam com a vida das crianças e não somente com a 
vida escolar das crianças.  
"Tenho muitos trabalhos de casa e não gosto muito, porque perco a minha tardinha de brincar." (Maria, 7 anos) 
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