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Livros 

Multiculturalismo   
Anti-racista  
Jurjo Torres Santomé   
Editora Profedições  
ISBN: 978-972-8562-53-3  
Maio 2008  
pp. 178  
Preço: 12.00 euros  
O autor trata aqui de reabrir um debate sobre todas estas questões, num momento em que também existe o perigo 
de que as filosofias do multiculturalismo correm o risco de ficar reduzidas a um mero slogan ou, pior ainda, 
funcionar como veículos para agendas ocultas ao serviço de políticas de imperialismo cultural. 

F. P. A. A Fábrica Leccionada - Aventuras dos Tecnoc atólicos no Ministério das Corporações   
Albérico Afonso Costa Alho   
Editora Profedições  
ISBN: 978-972-8562-55-7  
Maio 2008  
pp. 403  
Preço: 15.00 euros  
Este livro tem como objectivo o estudo de uma formação profissional específica, a Formação Profissional Acelerada 
(FPA), que teve como contexto o Portugal dos anos 60. Esses anos em que a sombra da tarde caía já sobre o 
regime, assistiram a um processo de industrialização que necessitava de uma mão-de-obra com a destreza e 
formação suficientes para responder ao desafio da nova tecnologia, afinada e fordista, propulsora de uma outra 
produtividade.  
 
Políticas de currículo no Brasil e em Portugal   
Org. Alice Casimiro Lopes, Elizabeth Macedo   
Editora Profedições  
ISBN: 978-972-8562-56-4  
Maio 2008  
pp. 153  
Preço: 12.00 euros  
Este livro apresenta resultados dos intercâmbios de pesquisa entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) e a Universidade do Porto (UP), assim como investigações desenvolvidas por outros grupos. Os textos 
analisam diferentes aspectos das políticas de currículo e da formação de professores, com ênfase nas discussões 
sobre cultura e diferença. 

Documentira   
A CONSTRUÇÃO DO REAL  
Org. Saguenail e Regina Guimarães   
Editora Profedições  
ISBN: 978-972-8562-58-8  
Maio 2008  
pp. 280  
Preço: 14.00 euros  
O ar do tempo - combustível que, com variável sofreguidão, todos inalamos - diz-nos que o documentário está na 
moda. Talvez não seja por acaso que essa relativa voga é contemporânea do sucesso dos reality shows e produtos 
televisivos afins.  
 
O Retábulo de Genebra   
Sérgio Luís de Carvalho  
Campo das letras  
ISBN: 978-989-625-327-1  
Outubro 2008  
pp. 365  
A estranha história de um quadro revolucionário. Genebra, 1535. A luta entre católicos e protestantes está no auge. 
Num tórrido dia de Agosto, um grupo de protestantes invade a catedral de S. Pedro, interrompe a missa católica e 
destrói várias imagens e ícones.  



 

 
Histórias dos Portugueses na Etiópia (1490-1640)   
Pedro Mota Curto   
Campo das letras  
ISBN: 978-989-625-326-4  
Outubro 2008  
pp. 601  
Desde o longínquo séculos XII que os europeus procuravam o mítico reino do Preste João. Talvez nunca o tenham 
encontrado, mas o certo é que a documentação portuguesa dos séculos XV, XVI e XVII sempre se referiu à Etiópia 
como o chamado reino do Preste João. 

O cão Triangular  
Evelina Oliveira e Maria Leonor Barbosa Soares   
Campo das letras  
ISBN: 978-989-625-324-0  
Setembro 2008  
pp. 30  
Ser um cão triangular não é fácil. Agora? já não me importo. Vendo bem, mesmo bem, até acho que tenho sorte? 
Tchiiii! Mas foi muito difícil para mim chegar aqui. É o que se chama "uma longa história"! 

O Presente, essa grande mentira social. A mais-valia  na reciprocidade   
Ensaio Antropológico de Sociologia Económica   
Raúl Iturra   
Edições Afrontamento  
ISBN: 978-972-36-0901-1  
pp. 124  
O Presente, essa grande mentira social é um ensaio de Sociologia Económica, escrito por um Etnopsicólogo da 
Infância, que teve a curiosidade de pesquisar as vidas e motivos que tinham levado os fundadores de ciência social 
a escrever textos que estudamos. Durante a pesquisa, descobriu, sem querer, que Marcel Mauss era um 
Antropólogo Socialista, criador do conceito de reciprocidade, muito usado na Ciência da Antropologia Social.  
 
Educar sem punições nem recompensas  
Jean-Philippe Faure   
Editora Vozes  
ISBN: 978-85-326-3683-6  
pp. 92  
A educação deseja que os jovens: 

� sejam capazes de responder com confiança e criatividade aos desafios da vida;  
� aprendam a se conhecer intimamente e estejam prontos para se questionar;  
� sejam capazes de sentir e exprimir as emoções, tanto para si mesmo como para os outros.  

Palavras Essenciais Volume 3   
Vários   
Edicon  
ISBN: 978-85-290-0468-6  
pp. 157  
Somos grupos que form[ata]m e geram acções alternativas no epicentro e nas margens da Sociedade que 
sobrevive na violência urbana por ela mesma criada em torno do Poder-Condomínio da sua Elite. 


