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Livros 

 
As Políticas de Educação em Discurso Directo  

1955 - 1995 
António Teodoro   
Instituto de Inovação Educacional 
pp. 690 

O presente livro reúne trinta e quatro entrevistas e depoimentos de um leque bastante vasto de protagonistas 
poderosos no campo da educação, ao nível da formulação e decisão políticas: Primeiros-Ministros, Ministros da 
Educação, que exerceram funções entre 1955 e 1995. 

  

Ela Gostava de Rosas  

Maria Lucília Bonacho 
Editora Diel 
pp. 229 

Maria Lucília Bonacho escreveu uma novela admirável onde a beleza, a simplicidade e a harmonia nos prendem, 
seduzidos, do primeiro ao último capítulo através de uma invulgar história de amor e amizade. 

  

Liderar Projectos de Diferenciação Pedagógica  

Carol Ann Tomlinson 
Susan Demirsky Allan   
Edições Asa 
pp. 223 

Durante uma semana procure não escutar o apelo para uma revisão maciça do nosso sistema educativo. Pais, 
alunos, educadores, burocratas, letrados... todos dizem que alguma coisa deve ser feita... Mas o quê? E quem o 
deve fazer? 
 
 
 
A Difusão da Leitura Pública  

Carlos Alberto Rebelo   
Campo das Letras 
pp. 230  

Esta obra pretende dar a conhecer a origem das bibliotecas populares - muitas delas na origem das bibliotecas 
públicas - e procurar esclarecer quais os seus objectivos, o alcance e as causas do seu declínio. 

  

Memória 
Da mente às moléculas 



Larry S. Squire 
Eric R. Kandel  
Porto Editora 
pp. 240 

O que é a memória e onde está armazenada no cérebro? Como é conseguido o armazenamento em memória? 
Dois cientistas responsáveis por algumas das mais importantes pesquisas neste campo respondem a estas 
perguntas neste livro. 

  

Imagens da Mente  

Michael I. Posner 
Marcus E. Raichle   
Porto Editora 
pp. 270 

Até há pouco tempo era difícil saber. Mas a tomografia por emissão de positrões (PET) e outras técnicas de recolha 
de imagens do cérebro estão a transformar de forma radical a capacidade de os cientistas verem o cérebro em 
funcionamento. Imagens da mente explora as últimas aplicações e o potencial futuro do campo dinâmico da 
neurociência cognitiva. 

  

Globalização e Diversidade 
A Escola cultural, uma resposta 

Manuel Ferreira Patrício   
Porto Editora 
pp. 455 

O fenómeno da globalização começa por ser um facto. Está aí, afecta-nos a todos, é afectado por todos nós: nisso, 
aliás consiste o seu próprio ser. Neste livro defende-se a diversidade cultural - a antropodiversidade -, sem se 
hostilizar acriticamente a globalização, a unidade mundial da Humanidade. 

  

Revisitando Paulo Freire 
Sentidos na educação 

Eunice Macedo 
Lurdes Vasconcelos 
Manuela Evans 
Manuela Lacerda 
Margarida vaz Pinto   
Edições Asa 
pp. 160 

É porque Freire forçou limites e usou a linguagem da possibilidade que se tornou um autor crucial para aqueles 
educadores que, no seu quotidiano, se vêem frequentemente confrontados, às vezes mesmo paralisados, por esses 
limites e, portanto, necessitam de estímulos, de apoio a um empenhamento, a uma rebeldia que os ajude a "ser 
mais" na sua profissão. 

  

Inovação e Mudança na Reforma Educativa  

Alcino Matos Vilar   
Edições Asa 
pp. 93 

Obedecendo unicamente a uma preocupação dialética e heurística, procura-se abordar neste livro o significado e a 
importância da inovação e da investigação em Educação, bem como gizar algumas estratégias que poderão 



 

contribuir para a intervenção inovadora e criativa no âmbito da actual Reforma do Sistema Educativo. 

  

Libertar o Desejo, Resgatar a Inovação 
A construção de identidades profissionais docentes 

Amélia Lopes   
Instituto de Inovação Educacional 
pp. 496 

Com o intuito de conhecer, por dentro, o processo de construção de identidades profissionais docentes, este livro 
traduz-se do ponto de vista empírico, em quatro estudos de caso de professoras num grupo de formação e numa 
escola concreta e, do ponto de vista teórico, numa mobilização alargada, sistemática e profunda de teorias, ideias e 
epistemologias sobre os problemas de identidade no mundo contemporãneo. 


