CATÁ LO GO 2 0 1 5

3

1
1

2

3

1

1
2

3

2

2

3

1

11

21

2

1

2

1

3
1

1

2

2

3

3

3

1

1

1

1

3
1

18º

1

2
1

2

2
1

1

2

2

3

3

1

18º

2

1

1

2

1 21
2
2

3

3

2
18º 3

3

18º

2
1

1

2

1

2
3

2
1

4

1

4

1

2

1

3

3

3

3

2
3

1

1

1
2

4

1

1

2

2

3

3

4

4

33

3
1

1
2

2
3

41 2
1

3

33
4
1
2

3

3

2
4

1

2

2
3

2

1
3

1
2

3
1

2

4

2

3
4

33

4

3
2

3

1

3

2

1
3

2

21
2

2

1

2

3

3

1

1

2

1
2

2

1

1

2

3

2
1 3 31

1

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

3

2

1
1

1

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2
2

1 2
1

3

2

1
2

4

18º
18º

18º

18º

Mas a palavra mais importante da língua tem uma única letra: é. É.
(Clarice Lispector, Água Viva)

Logomarca criada por Alexandre Wollner, um dos maiores nomes do design gráfico brasileiro, e apresentada na Feira do Livro de Frankfurt de 2013, na exposição “Design Brasileiro”.

nosso negócio

Empresa produtora de conhecimento em uma perspectiva única, que combina o projeto editorial com
a dimensão da educação e que une diferentes aspectos da vida intelectual – cultura, religião e arte –,
dando a seus clientes a possibilidade de conhecer o que de melhor foi produzido nessas áreas do conhecimento humano nas mais diferentes épocas e lugares do mundo. Assim, a atuação da empresa se divide
em: Editora (unidade de maior representação), Livraria e um Espaço Cultural que recebe e oferece cursos,
palestras e eventos de alta qualidade e excelência.

Três grandes públicos:

para quem

nossa missão

a visão

Ser referência de excelência como centro produtor de conhecimento, onde se debatem as ideias mais
avançadas do pensamento humano e das artes. Empresa plural e completa, inclusive na forma de oferecer informação por seus diversos meios: editora, espaço cultural e metodologia de ensino. Operação
sustentável que investe constantemente no que há de melhor e mais moderno para garantir a satisfação
de seus clientes.

os valores

oportunidade de criar uma editora que trouxesse para o
Brasil autores e correntes de pensamento que haviam caído
no ostracismo, mas capazes de importantes contribuições
para a formação cultural.

•

Preencher uma lacuna existente na formação intelectual, difundindo o conhecimento “vanguardista”
das diversas regiões do planeta, promovendo o novo, tornando acessível pensadores consagrados – ainda
sem expressão no mercado brasileiro – e provocando pensamentos pluralistas. Assim, contribui para a
formação intelectual do país, auxiliando na capacitação e no desenvolvimento dos indivíduos nos âmbitos: pessoal, profissional e espiritual.

Catálogo | É Realizações Editora

A história da É Realizações teve início quando seu fundador,
Edson Filho, recém-chegado de um longo período na Europa,
decidiu desbravar o campo do “Esquecimento Cultural” por
meio da oferta de cursos inovadores, que divulgavam linhas
de pensamento pouco em voga na época. Surgiu daí a

Público geral, desejoso de ampliar suas referências culturais
Público acadêmico, ávido e carente de grandes obras
• Público iniciante na vida intelectual, que necessita ser desafiado e inspirado, educando assim a si mesmo.
•

Transparência		
Respeito		
• Cuidado		
• Verdade		
• Acessibilidade

Comprometimento
Eficiência
• Credibilidade
• Cordialidade

•

•

•

•

“É” indica o que existe. “É” é elemento de ligação. “É” afirma a permanência, não a transitoriedade.

por que
É Realizações?

Do texto de Clarice Lispector citado em epígrafe.

“É preciso saber por que [um pensamento] saiu de moda; se foi refutado alguma vez (em caso afirmativo,
por quem, quando e quão conclusivamente) ou meramente se extinguiu como as modas costumam fazer.
Se for este último o caso, isso nada nos diz sobre sua verdade ou falsidade”.
C. S. Lewis, escritor e crítico literário, ao tratar das modas intelectuais de seu tempo, voltava sua atenção ao valor permanente das ideias.
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Como Ler Livros

O guia clássico para a leitura inteligente
Mortimer J. Adler e Charles van Doren

Como Pensar
sobre as Grandes
Ideias

Mais
vendidos

A partir dos grandes livros
da civilização ocidental

Tradução: Edward Horst Wolff e Pedro Sette-Câmara

Mortimer J. Adler
Tradução: Rodrigo Mesquita

TOP
10

Qual a diferença entre conhecimento e opinião? O que é amor?
Quem é Deus? O que é justiça?
O que é beleza? Mortimer Adler
apresenta aqui as Grandes Ideias,
uma série de problemas de que
filósofos, escritores e artistas têm
se ocupado ao longo de toda a
história da humanidade.

Ciências Humanas e Sociais / Educação
18 x 25 cm | 576 páginas
brochura | 978-85-8033-141-7

Como Falar,
Como Ouvir
Mortimer J. Adler
Tradução: Hugo Langone

Coleção Educação Clássica
Neste clássico, Mortimer Adler nos ensina a praticar a leitura em
diferentes níveis – elementar, inspecional, analítica e sintópica –
e nos ajuda a adequar nossa expectativa e forma de leitura ao tipo
de livro que pretendemos ler. Não se lê um romance da mesma forma que se lê ciência. Não se lê ciência da mesma forma que se lê
história. Mais que um livro de técnicas de leitura, trata-se de um
verdadeiro tratado de filosofia da educação.

TOP
10

Comunicação e Linguística / Oratória
18 x 25 cm | 240 páginas
brochura | 978-85-8033-142-4

Comunicação e Linguística / Linguística
18 x 25 cm | 432 páginas | brochura | 978-85-88062-89-4

Inspirada pelos ideais da educação liberal, como propostos por
Mortimer Adler, esta coleção pretende ser ao mesmo tempo
um convite e uma iniciação à vida intelectual. As obras que a
compõem abordam a atitude do estudante frente aos estudos,
apresentam um método de leitura e expõem ferramentas úteis

neste processo de autoeducação. Mas há mais do que isso:
aqui se encontram obras introdutórias a diferentes campos
do saber, como música, teatro, artes, filosofia, oratória,
literatura, entre outros.

Mais
vendidos

Artes / Música
18 x 25 cm | 216 páginas
brochura | 978-85-8033-057-1
Acompanha CD

Livros sobre a arte de falar há
muitos, mas poucos se dedicam à
arte de ouvir. Com sua erudição
e clareza, Mortimer Adler aborda
neste volume ambas as atividades em seções distintas dedicadas
ao discurso ininterrupto, à escuta
silenciosa e à conversa de mão
dupla. Fundamental para estudantes, homens de negócios, políticos,
conferencistas e todos que desejam aperfeiçoar suas habilidades
comunicativas.

Como Ouvir e
Entender Música

Como Escrever
um Romance

Aaron Copland

Miguel de Unamuno

Tradução: Luiz Paulo Horta

Tradução: Antonio Fernando Borges

Em Como Ouvir e Entender Música,
Aaron Copland pretende conduzir o
ouvinte a uma audição inteligente,
na qual deixe de ser um elemento passivo para tornar-se alguém
que estabelece um diálogo com a
música. Para isso, discute os problemas básicos do ouvinte comum,
esclarecendo os elementos (ritmo,
melodia, harmonia e timbre), as
formas e as estruturas musicais.
Esta edição traz ainda um CD com
a gravação de cada exemplo.

Os assuntos tratados por Unamuno nesta obra são os mesmos
que o obcecaram por toda a sua
vida: o passado, o presente e o
futuro da Espanha; o tempo e
a eternidade; a imortalidade; a
pessoa e a personagem; a relação
entre romance e história; ficção
e realidade; substância e forma.
“Eis-me aqui diante das folhas
em branco [...] procurando parar
o tempo que passa, fixar o hoje
fugidio, eternizar-me ou imortalizar-me, enfim. [...]”

Literatura / Teoria e Crítica Literária
18 x 25 cm | 144 páginas
brochura | 978-85-8033-045-8

13
14

O Trivium

As artes liberais da lógica, da gramática
e da retórica
Irmã Miriam Joseph

Quadrivium

Mais
vendidos

Tradução: Henrique Paul Dmyterko

Ciências Exatas / Matemática
18 x 25 cm | 416 páginas
brochura | 978-85-8033-162-2

Mais
vendidos

Tradução: Lília Ledon da Silva

Mortimer J. Adler
Tradução: Pedro Sette-Câmara

Tradução: Jussara Trindade de Almeida

TOP
20

Seu espírito, suas condições, seus métodos
A.-D. Sertillanges

Uma introdução simples a
um pensamento complexo

Organizador: John
Martineau
Um almanaque ilustrado de curiosidades sobre a presença da matemática no mundo à nossa volta.
Trata da simbologia dos números,
das proporções na natureza, na arte
e na arquitetura; mostra a relação
entre música e matemática e nos
ajuda a compreender o funcionamento do nosso sistema solar.

A Vida Intelectual

Aristóteles para
Todos

As quatro artes liberais
clássicas da aritmética, da
geometria, da música e da
cosmologia

TOP
10

Neste livro, Mortimer Adler
cumpre plenamente a promessa enunciada no subtítulo: uma
introdução simples a um pensamento complexo. Os principais
temas da filosofia aristotélica
são apresentados de maneira didática e acessível, permitindo ao
leitor situar-se em meio à obra
deste filósofo grego.

Filosofia
18 x 25 cm | 208 páginas
brochura | 978-85-8033-003-8

Introdução às
Artes do Belo

O que é filosofar sobre a arte?

Étienne Gilson
Tradução: Érico Nogueira

O Trivium, da Irmã Miriam Joseph, resgata a abordagem integrada
dos componentes da ciência da linguagem praticada na Idade Média e conduz o leitor por uma esclarecedora exposição da lógica, da
gramática e da retórica. Mais importante do que o domínio destes
assuntos, este livro pretende fornecer as ferramentas necessárias
para o aperfeiçoamento da inteligência.

TOP
20

Filosofia
18 x 25 cm | 224 páginas
brochura | 978-85-88062-97-9

Comunicação e Linguística / Oratória
18 x 25 cm | 328 páginas | brochura | 978-85-88062-60-3

Alegoria do Amor

O Trivium
Clássico

Um estudo da tradição
medieval

Você sabia que C. S. Lewis, além de
ser o criador do mundo fantástico
de Nárnia e de ser um teólogo
popular, era um acadêmico de grande
erudição, especialista em literatura
medieval e renascentista?

Tradução: Gabriele Greggersen

Marshall McLuhan

Alegoria do Amor apresenta mais
uma das faces do autor de As Crônicas de Nárnia. Além de escritor
e teólogo popular, C. S. Lewis foi
um acadêmico erudito dedicado
ao estudo da literatura. Neste brilhante ensaio, o autor estuda as
obras alegóricas que marcaram,
na literatura inglesa, a virada da
Idade Média para o Renascimento.

Tradução: Hugo Langone

Conhecido por sua obra dedicada à análise
dos meios de comunicação, durante a
sua juventude, McLuhan se dedicou à
aprendizagem da cultura clássica. Foi
influenciado por pensadores como F. R.
Leavis, I. A. Richards e G. K. Chesterton.

Literatura / Teoria e Crítica Literária
18 x 25 cm | 400 páginas
brochura | 978-85-8033-089-2

Comunicação e Linguística / Linguística
18 x 25 cm | 352 páginas
brochura | 978-85-8033-072-4

14

Marshall McLuhan se mostra neste livro um historiador da cultura
clássica e o arquiteto de um projeto educacional para as gerações
futuras. Trata das disciplinas do
trivium (gramática, lógica e retórica) em recortes temporais que vão
até S. Agostinho, de S. Agostinho
a Abelardo e, depois, de Abelardo
a Erasmo. Por fim, dedica uma seção a Thomas Nashe, romancista e
dramaturgo britânico contemporâneo de Shakespeare.

O livro do padre Sertillanges surpreende por sua abrangência.
Quais virtudes são necessárias à vida intelectual? É necessário disciplinar o corpo? Como ordenar o tempo de estudo? Qual a relação
entre alimentação e inteligência? Como lidar com a necessidade de
solidão e de participar de uma comunidade? Tudo isso e muito mais
você encontra neste livro inspirador.

Ciências Humanas e Sociais / Educação
18 x 25 cm | 200 páginas | brochura | 978-85-88062-86-3

A Arte do
Drama

O lugar de Thomas Nashe no
ensino de seu tempo

C. S. Lewis

Em Introdução às Artes do Belo,
Etiénne Gilson pretende responder à pergunta mais básica, simples e desprezada a respeito das
belas-artes: afinal, o que é a arte?
O autor parte da convicção de
que a arte não pertence à ordem
do conhecer, mas à ordem do fazer, e explica o que é estética,
aborda a relação entre a arte e
o sagrado, e fala da incapacidade
de perceber a beleza.

Considerações
sobre a Educação
seguidas de
Pedagogia Infantil

Ronald Peacock
Tradução: Barbara Heliodora

Artes / Teatro
18 x 25 cm | 320 páginas
brochura | 978-85-8033-013-7

Alain

Este livro aborda um dos problemas mais desafiadores da crítica:
definir, de modo satisfatório, a
natureza do drama como forma
de arte, porque ele pertence tanto à literatura quanto ao teatro.
Pretende elaborar uma teoria
que explique a variedade do drama, os principais tipos de peças,
a relação entre interpretação,
ação e diálogo, o uso alternado
de verso e de prosa e a criação do
estilo e do efeito poético.

Tradução: Lília Ledon da Silva

Tendo lecionado no Lycée Henri-IV, em
Paris, Alain chegou a ser considerado
o maior professor de sua geração. Teve
entre seus alunos, alguns que viriam a
se tornar notáveis, como André Maurois,
Simone Weil e Simone de Beauvoir.
Ciências Humanas e Sociais / Educação
18 x 25 cm | 296 páginas
brochura | 978-85-8033-092-2
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Segundo Otto Maria Carpeaux,
“Alain foi o Sócrates de Paris entre
as duas guerras”, e exerceu grande
influência sobre uma geração de
intelectuais franceses – incluindo Raymond Aron, Simone Weil e
André Maurois. Este volume reúne
“Considerações sobre a Educação”,
reflexões gerais e teóricas, e “Pedagogia Infantil”, uma série de lições
destinada a suas alunas, futuras
“jardineiras de infância”.

A Vida na Sarjeta

O círculo vicioso da miséria moral
Theodore Dalrymple

Nossa Cultura... ou
o Que Restou Dela
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26 ensaios sobre a
degradação dos valores

Tradução: Márcia Xavier de Brito

Theodore Dalrymple
Tradução: Maurício G. Righi

Lançamento

Ciências Humanas e Sociais /
Crítica Cultural
16 x 23 cm | 400 páginas
brochura | 978-85-8033-163-9

Quem são os formadores de opinião de hoje? Qual a relação entre
a cultura pop e o estilo de vida
dos jovens da periferia? Como a
academia, o cinema, o jornalismo
e a televisão têm influenciado os
rumos de nossa sociedade? Theodore Dalrymple, com a lucidez que
marca sua escrita, mostra como os
“formadores de opinião” nem sempre estão certos do destino a que
conduzem as massas.

Pensadores da
Nova Esquerda

Coleção Abertura Cultural

Mais
vendidos

Roger Scruton
Tradução: Felipe Garrafiel Pimentel

Criminalidade, drogas, violência doméstica, relacionamentos, educação e política são alguns assuntos de que trata Theodore Dalrymple.
A partir da narrativa de casos concretos – a mulher que matou seu
marido e agressor, o viciado em drogas que muda de tom quando fala
com uma autoridade ou as brigas de gangue nas boates londrinas –,
o autor denuncia o discurso que legitima estilos de vida nocivos à sociedade e aos próprios indivíduos.

Ciências Humanas e Sociais / Crítica Cultural
16 x 23 cm | 280 páginas | brochura | 978-85-8033-168-4

As Ideias Têm
Consequências
Richard M. Weaver
Tradução: Guilherme Araújo Ferreira

A Coleção Abertura Cultural nos ajuda a compreender
o mundo contemporâneo. Política, história, sociologia e
relações internacionais são os temas abordados por esta
coleção. É aqui também que se concentram as obras mais

Segundo o próprio autor, trata-se
de mais um livro sobre a dissolução do Ocidente. A ideia defendida
por Weaver, porém, é de que as
consequências que agora estamos
sofrendo não são produto da necessidade biológica ou de qualquer
outro tipo, mas de escolhas tolas.
Para ele, o verdadeiro – e espantoso – problema é fazer com que os
homens sejam capazes de distinguir entre o melhor e o pior.

polêmicas, pois os autores e os títulos fogem do lugarcomum e apresentam perspectivas bem pouco usuais nas
discussões políticas brasileiras.
Ciências Humanas e Sociais /
Crítica Cultural
16 x 23 cm | 208 páginas
brochura | 978-85-8033-079-3

Neste livro, o filósofo britânico Roger Scruton analisa a obra de catorze
intelectuais da chamada Nova Esquerda, entre os quais E. P. Thompson,
Michel Foucault, Antonio Gramsci, Louis Althusser, György Lukács, J. K.
Galbraith e Jean-Paul Sartre. Antes de tratar dos autores individualmente, Scruton procura esclarecer o que é a esquerda e por que escolheu abordar estes pensadores. Ao final, ele deixa claro o ponto de vista
por trás de suas análises, de maneira a deixar claro de que ponto de
vista partem as críticas feitas.
Ciências Humanas e Sociais / Política
16 x 23 cm | 336 páginas | brochura | 978-85-8033-174-5

Progresso e Religião

A Formação da
Cristandade

Uma investigação histórica
Christopher Dawson

Das origens na tradição
judaico-cristã à ascensão e
queda da unidade medieval

Tradução: Fabio Faria

Tradução: Márcia Xavier de Brito

Religião e Espiritualidade / Cristianismo
16 x 23 cm | 448 páginas
brochura | 978-85-8033-170-7
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Religião e Espiritualidade / Cristianismo
16 x 23 cm | 368 páginas
brochura | 978-85-8033-167-7

Religião e Espiritualidade / Cristianismo
16 x 23 cm | 288 páginas | brochura | 978-85-8033-078-6

Religião e Espiritualidade / Cristianismo
16 x 23 cm | 632 páginas
brochura | 978-85-88062-88-7

Thomas Sowell

Tradução: Gustavo Santos e Márcia Xavier de Brito

Estudo sobre a influência que os
intelectuais exercem hoje na formação e na condução da opinião
pública. Nesta obra, Sowell analisa
as condições em que são formulados os consensos e prova não só a
altíssima frequência de equívocos
cometidos pelos intelectuais, mas
como esses erros têm sido desastrosos para a sociedade, em suas
falsas prescrições para curar os
males do mundo.

A Divisão da
Cristandade

Conflito de
Visões

Christopher Dawson

Thomas Sowell

Tradução: Márcia Xavier de Brito

Tradução: Margarita Maria Garcia Lamelo

O autor apresenta um painel magistral dos fatores que levaram a
uma das maiores rupturas da história ocidental, cujas consequên
cias ainda hoje vemos entre nós.
O enfraquecimento da unidade
medieval, a Renascença, as Reformas, as culturas da cristandade
dividida, o Iluminismo e os antecedentes da Revolução Francesa são
alguns dos temas apresentados em
estilo fácil e acessível.

Thomas Sowell revela os pressupostos das disputas políticas e
ideológicas e a lógica das diferentes visões de mundo. Termos
como “justiça”, “igualdade” e “poder” assumem sentidos completamente diferentes quando ditos
por um liberal, por um conservador ou por um progressista. Mais
do que um conflito de interesses,
as lutas políticas são verdadeiros
conflitos de visões.

Origens ideológicas das
lutas políticas

Ciências Humanas e Sociais / Política
16 x 23 cm | 280 páginas
brochura | 978-85-8033-071-7

Dinâmicas da
História do
Mundo

Notas para a
Definição de
Cultura

A Barbárie

Christopher Dawson

T. S. Eliot

Tradução: Maurício G. Righi

Tradução: Eduardo Wolf

Escritos ao longo de décadas turbulentas – entre 1920 e 1950 –,
os ensaios de Dawson ainda possuem uma enorme atualidade para
aqueles que se preocupam com
as conquistas mais valiosas de
nossa civilização. Em sua análise, destaca que a esperança para
nossa época se manifesta numa
reconciliação da tradição religiosa do cristianismo com a tradição
intelectual do humanismo e com a
ciência moderna.

“Assim como uma doutrina somente precisa ser definida após o
aparecimento de alguma heresia,
também uma palavra não precisa
receber tal atenção até que comece a ser mal utilizada.” Neste importante ensaio, escrito na década
de 1940 e constantemente reeditado, T. S. Eliot pretente definir
apenas uma palavra: cultura.

Uma constatação simples e paradoxal de nossa época: o desenvolvimento sem precedente do
saber caminha lado a lado com o
desmoronamento da cultura. Pela
primeira vez na história da humanidade, saber e cultura divergem.
A análise oferecida por Michel
Henry é urgente para pensarmos
em formas possíveis de resgatar
essa vida cultural que se degrada
a cada dia.

Ciências Humanas e Sociais
16 x 23 cm | 144 páginas
brochura | 978-85-8033-070-0
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Russell Kirk
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Ciências Humanas e Sociais /
Crítica Cultural
16 x 23 cm | 512 páginas
brochura | 978-85-8033-018-2

Da reforma protestante à era
do iluminismo

Dawson é reconhecido como uma das maiores autoridades na área de
história da cultura ocidental. Nesta obra ele desafia a crença ingênua
no progresso e argumenta que a civilização ocidental confronta-se com
duas escolhas: reapropriar uma cultura cristã ou avançar em direção a
expressões perigosas e alienadas de consumismo e totalitarismo. Para ele,
nenhuma cultura pode florescer de verdade sem suas raízes religiosas.

A Política da Prudência

Tradução: Maurício G. Righi

Christopher Dawson
Este volume delineia o nascimento do mundo cristão desde as raí
zes judaicas e helenísticas até o
colapso da cristandade medieval.
Dividida em três partes, a obra
apresenta os objetivos e os fundamentos teóricos do estudo; narra
os primórdios da cultura cristã na
Antiguidade; e trata da formação,
do desenvolvimento e do declínio
da cristandade na Idade Média.

Os Intelectuais e
a Sociedade

Nesta seleção de conferências ministradas na Heritage Foundation
ao longo de 16 anos, Russell Kirk esforça-se por defender uma verdadeira “política prudente” conservadora em oposição à “política
ideológica”, expondo dez princípios, acontecimentos, livros e pensadores que definiram a mentalidade e a alma conservadoras. Esta
edição crítica inclui textos adicionais e busca iluminar o caminho
da nova geração na descoberta das “coisas permanentes”.

Ciências Humanas e Sociais / Política
16 x 23 cm | 496 páginas | brochura | 978-85-8033-144-8

Invasão Vertical
dos Bárbaros

Michel Henry
Tradução: Luiz Paulo Rouanet

Mário Ferreira dos Santos

TOP
10

Ciências Humanas e Sociais /
Crítica Cultural
16 x 23 cm | 216 páginas
brochura | 978-85-8033-083-0

Ciências Humanas e Sociais /
Crítica Cultural
16 x 23 cm | 168 páginas
brochura | 978-85-8033-086-1
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A história nos relata que houve
muitas invasões horizontais de
bárbaros; hoje, porém, vivemos
uma invasão vertical de bárbaros,
que é a que penetra pela cultura –
como se vê entre intelectuais que
insistem em justificar o terrorismo,
músicos que defendem uma vida
desregrada ou artistas que zombam da beleza. Esta obra é a denúncia do filósofo Mário Ferreira
dos Santos dessa invasão que nos
ameaça definitivamente.

Os Caminhos para a
Modernidade

Noemas de
Filosofia
Portuguesa
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Os iluminismos britânico, francês e americano
Gertrude Himmelfarb

Um estudo revelador de como
a universidade é o maior
inimigo da cultura lusíada

Tradução: Gabriel Ferreira da Silva

Tradução: Elpídio Mário Dantas Fonseca

Ciências Humanas e Sociais / Política
14 x 21 cm | 120 páginas
brochura | 978-85-8033-138-7

A Guerra antes
da Civilização

Morra fuzilado como um
animal selvagem

Lawrence H. Keeley
Tradução: Fabio Faria

Grigore Cartianu

Lawrence Keeley, numa pesquisa
muito bem documentada, desmente o mito do bom selvagem e apresenta a guerra e a violência como
constantes humanas desde a pré-história. Segundo o autor, é falsa a
ideia de que a guerra na pré-história “era rara, inofensiva e desimportante”, ou que a guerra era fruto do
contato com as civilizações.

Tradução: Eugenia Flavian

Fruto de um trabalho de pesquisa
de três anos, este livro conta a história do fim do regime comunista
na Romênia e da morte do ditador
Nicolae Ceausescu. O autor une rigor investigativo, narrativa fluente
e a força do testemunho.

A Ética da
Autenticidade

A vida em sociedade e a
afirmação do eu

Tradução: Talyta Carvalho

Enquanto alguns lamentam o desabamento da cultura ocidental
no relativismo e no niilismo e outros celebram a tendência como
um tipo de progresso libertador,
Charles Taylor nos convoca a encarar a crise política e moral de nossa
época e a tirar o máximo proveito
dos desafios da modernidade.

Tradução: Hugo Langone

Neste livro, Lionel Trilling trata
do processo pelo qual a espinhosa empreitada da sinceridade, de
ser verdadeiro consigo mesmo,
veio a ocupar um lugar de grande
importância na vida moral – e a
mudança posterior na qual aquele
lugar se vê substituído pelo mais
obscuro e vigoroso ideal moderno
de autenticidade.
Ciências Humanas e Sociais / Sociologia
16 x 23 cm | 192 páginas
brochura | 978-85-8033-164-6

Filosofia
16 x 23 cm | 128 páginas
brochura | 978-85-8033-019-9

20
14

Ciências Humanas e Sociais / Política
16 x 23 cm | 288 páginas | brochura | 978-85-88062-69-6

Foucault e a
Revolução Iraniana

A Coerência das
Incertezas

Janet Afary e Kevin B.
Anderson

Paulo Mercadante

As relações de gênero e as
seduções do islamismo

Charles Taylor

Lionel Trilling

Neste livro, Humberto Fontova desmistifica a figura de Che Guevara,
considerado por ele “um carrasco sangrento, um soldado trapalhão, um
covarde e um hipócrita”. Este estudo biográfico demonstra que não é
exagero afirmar que Che foi o patrono do terrorismo contemporâneo.
A edição traz ainda um DVD com o documentário Guevara – Anatomia
de um Mito, de Pedro Corzo.

Ciências Humanas e Sociais / Política
16 x 23 cm | 560 páginas
brochura | 978-85-8033-087-8

Ciências Humanas e Sociais / História
16 x 23 cm | 400 páginas
brochura | 978-85-8033-015-1

Sinceridade e
Autenticidade

Andrei Ples,u narra ao Ocidente,
com humor tipicamente romeno,
as agruras da vida sob o regime
comunista. É difícil determinar se o
livro é crônica do cotidiano, ensaio
de psicologia social, discussão filosófica ou sociologia do mundo contemporâneo, mas sua leitura é um
convite à reflexão sobre o quanto
uma ideologia pode ser prejudicial.

O Fim dos
Ceaus,escu

O mito do bom selvagem

Ciências Humanas e Sociais / História
16 x 23 cm | 298 páginas | brochura | 978-85-8033-017-5

Tradução: Érico Nogueira

Andrei Ples,u

Em Noemas de Filosofia Portuguesa, Miguel Bruno Duarte aponta
e descreve a ideologia socialista dominante no establishment
universitário em Portugal. A obra
apresenta um diagnóstico que vai
direto aos problemas, aos obstáculos e às contradições mentais do
Portugal de hoje.

O enquadramento teórico realizado aqui pela historiadora norte-americana Gertrude Himmelfarb permite compreender o fenômeno
do Iluminismo britânico, francês e americano, e como as concepções
de natureza humana e de princípios abstratos, como o da liberdade,
eram divergentes entre eles, produzindo consequências completamente diversas.

Mais
vendidos

E os idiotas úteis que o idolatram
Humberto Fontova

E outros ensaios

Miguel Bruno Duarte

Filosofia
16 x 23 cm | 288 páginas
brochura | 978-85-8033-056-4

O Verdadeiro
Che Guevara

Da Alegria no
Leste Europeu
e na Europa
Ocidental

Símbolos e mitos na
fenomenologia histórica
luso-brasileira

Tradução: Fabio Monteiro de B. Faria

Ciências Humanas e Sociais / Política
16 x 23 cm | 480 páginas
brochura | 978-85-8033-016-8

Durante a Revolução Iraniana que
pôs no poder o aiatolá Khomeini,
em 1978, Foucault visitou o Irã
duas vezes como correspondente
do jornal italiano Corriere della
Sera, escrevendo artigos entusiasmados em defesa da Revolução. Os
autores da presente obra analisam
esses escritos e sua repercussão,
em contraste com a obra e as
ideias do filósofo francês, evidenciando suas contradições.

Filosofia
16 x 23 cm | 352 páginas
brochura | 85-88062-04-6
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O filósofo brasileiro Paulo Mercadante, autor de A Consciência
Conservadora no Brasil, nos brinda com um livro tão rico quanto sofisticado. A Coerência das
Incertezas: Símbolos e Mitos na
Fenomenologia Histórica Luso-brasileira analisa os símbolos
que, desde o início do mundo português e do idioma que viria a ser
o nosso, povoam nosso imaginário
e nossa realidade.

A Arte Secreta do Ator
Um dicionário de antropologia teatral
Eugenio Barba e Nicola Savarese

A Arte Mágica
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de Amleto e Donato Sartori

Carmelo Alberti e
Paola Piizzi (orgs.)

Tradução: Patricia Furtado de Mendonça

Tradução: Maria de Lourdes Rabetti
(Beti Rabetti)

Artes / Teatro
24 x 29 cm | 360 páginas
brochura | 978-85-8033-127-1

Principal referência para o estudo do uso de máscaras no teatro.
Reúne textos de escultores, atores,
diretores e estudiosos de teatro.
Conta a história da redescoberta do ofício do “mascareiro” e da
criação do Museu Internacional
da Máscara. O livro é amplamente
ilustrado por fotos do Centro Máscaras e Estruturas Gestuais e por
um catálogo de máscaras elaboradas pelos Sartori.

O Comediante
Desencarnado
Reflexões de um ator
itinerante

Teatro e Cinema

Louis Jouvet
Tradução: Berenice Albuquerque
Raulino de Oliveira

Nestas reflexões, o ator francês
apresenta seus modelos, suas influências literárias e filosóficas
e seus métodos de trabalho. Sua
compreensão a respeito do ofício
do ator e da relação entre vida e
arte são uma verdadeira inspiração
para todos que gostam de teatro e
de cinema.

Obra clássica, organizada como um dicionário, já editada em diversas
línguas. Uma fonte de saberes sobre como os atores se comportam em
cena, em todas as partes do mundo, bem ilustrado com fotos e desenhos. Máscaras, ritual, improvisação, maquiagem, coreografia e outros
fenômenos são analisados com ênfase nos significados espirituais, comunicativos, sociais e estéticos de cada tipo de comportamento cênico.

Artes / Teatro
16 x 23 cm | 344 páginas
brochura | 978-85-8033-166-0

Artes / Teatro
24 x 29 cm | 336 páginas | brochura | 978-85-8033-117-2

Jerzy Grotowski

Trabalho de
Voz e Corpo de
Zygmunt Molik

James Slowiak e
Jairo Cuesta
Tradução: Júlia Barros

Nossa Biblioteca Teatral abrange todas as áreas da dramaturgia:
obras de formação e treinamento de atores e diretores; estudos
teóricos de dramaturgia; textos dramáticos propriamente ditos,
com vistas a possíveis montagens; e crítica teatral.

Quanto ao Cinema, a série reúne roteiros de filmes que
marcaram a história, bem como escritos dos próprios
cineastas e estudos a respeito de suas obras.
Artes / Teatro
16 x 23 cm | 304 páginas
brochura | 978-85-8033-129-5

O legado de Jerzy Grotowski

Giuliano Campo e
Zygmunt Molik

No teatro contemporâneo, o trabalho de Jerzy Grotowski é um dos
mais significativos. Escrito por dois
especialistas em teatro que trabalharam lado a lado com Grotowski,
este livro é uma obra de referência
que atravessa todos os aspectos
do trabalho do diretor (principais
produções, teorias, experimentações, projetos culturais), sendo
ao mesmo tempo uma introdução
a quem deseja conhecê-lo e uma
fonte bibliográfica essencial aos já
iniciados no tema.

Tradução: Julia Barros

Artes / Teatro
16 x 23 cm | 304 páginas
brochura | 978-85-8033-084-7
Acompanha DVD
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Este livro esclarece a metodologia
do ator, diretor e pedagogo polonês
Zygmunt Molik, destacando o “Alfabeto do Corpo”, sistema que permite que o ator concilie o corpo e a
voz em seu processo de preparação.
A edição inclui ainda uma extensa
galeria de fotos que documentam a
vida e o trabalho de Molik, além de
um DVD com os filmes O Alfabeto
do Corpo (2009), Dyrygent (2006) e
Acting Therapy (1976).

Mister Paradise

27 Carros de
Algodão

E outras peças em um ato
Tennessee Williams
Tradução: Grupo Tapa

Zé

E outras peças em um ato

Fernando Marques

Tennessee Williams

O professor, jornalista, escritor
e compositor Fernando Marques
faz aqui uma releitura da peça
Woyzeck, do escritor alemão Georg
Büchner (1813-1837). O texto em
versos e as canções aproximam a
obra do imaginário e do caráter
nacional-popular. Zé é ao mesmo
tempo um e muitos. Zé vem a ser o
nome dos que não têm nome.

Tradução: Grupo Tapa

Estes textos incluem algumas das
melhores e mais vigorosas obras
de Tennessee Williams, cheias da
percepção da vida como ela é e da
paixão pela vida como deveria ser.
Esta edição traz ainda um ensaio de
Williams com sua visão do papel do
teatro curto na cultura americana.

Artes / Teatro
14 x 21 cm | 360 páginas
brochura | 978-85-8033-067-0

Lançamento

Aqui há espaço para situações
surpreendentes e absurdas: uma
mulher vai à delegacia prestar
queixa do desaparecimento de
seu braço; um artista entra numa
crise de criatividade; personagens
ficam presos dentro de um poema;
um casal vende a alma ao diabo,
e muito mais. O gosto pela ironia
fina, a construção de diálogos hilários e os desfechos inusitados conferem um sabor especial à leitura.

Artes / Teatro
22 x 22 cm | 192 páginas
brochura | 978-85-8033-160-8
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Daniel Dobbels
Tradução: Adriano Carvalho Araújo e
Sousa

Coletânea de ensaios sobre o trabalho de Ryszard Cieslak, o ator
que deu vida ao ideal artístico de
Jerzy Grotowski. Entre os textos
aqui reunidos, destacam-se os
depoimentos de Peter Brook e de
Grotowski e a última entrevista
concedida por este ator que marcou uma época.

Artes / Teatro
14 x 21 cm | 144 páginas
brochura | 978-85-8033-156-1
Acompanha DVD

Artes / Teatro
14 x 21 cm | 160 páginas
brochura | 978-85-8033-188-2

Consciência
Corporal

Filosofia
16 x 23 cm | 352 páginas
brochura | 978-85-8033-075-5

O mímico e dançarino Daniel Dobbels apresenta, de forma histórica
e filosófica, a arte do mimo, inspirado no trabalho do pai da mímica moderna, Étienne Decroux,
que criou uma gramática corporal
para que os instrumentos sobrevivessem ao criador e fosse possível
o florescimento da arte do mimo.
O livro é acompanhado por um
DVD que permite ver Étienne
Decroux em movimento.

Eutonia

Arte e pensamento

Hugo César Perrone

Richard Shusterman

Texto, fotos e partituras do espetáculo Vingança, musical inspirado
na obra de Lupicínio Rodrigues,
sucesso de público e de crítica em
2013 e 2014. Partindo das canções
de Lupicínio, Anna Toledo construiu um drama em que as letras
se fundem ao contexto, não apenas
ilustrando a história, mas movendo a ação dramática. Mais que um
simples registro do espetáculo ao
vivo, o texto da peça se sustenta
por sua própria força e intensidade.

Marcio Aquiles

O Silêncio dos
Mimos Brancos

Tradução: Roberto Mullet

Anna Toledo

E outras peças

Artes / Teatro
11,7 x 21 cm | 88 páginas
brochura | 978-85-8033-135-6

Este volume apresenta três peças
clássicas de Tennessee Williams:
O Zoológico de Vidro, que foi seu
primeiro sucesso popular e fez
deslanchar sua brilhante carreira;
De Repente no Último Verão e Doce
Pássaro da Juventude. Todas elas
foram encenadas nos palcos inúmeras vezes e receberam diversas
adaptações para a TV e o cinema.

Artes / Teatro
16 x 23 cm | 192 páginas
brochura | 978-85-8033-088-5

Georges Banu (org.)

Vingança

O Esteticismo
Niilista do
Número
Imaginário

Um estudo temático da obra de
Samuel Beckett, feito com clareza
e sensibilidade. Eugene Webb vê
as peças de Beckett como explorações do sentido da vida humana.
Filosofia, psicologia e arte se fundem para nos ajudar a compreender nosso lugar no mundo.

Ator-símbolo dos anos
sessenta

Tradução: Clara Carvalho/Grupo Tapa

Artes / Teatro
14 x 21 cm | 344 páginas | brochura | 978-85-8033-065-6

Tradução: Pedro Sette-Câmara

Ryszard Cieslak

Tennessee Williams

Artes / Teatro
14 x 21 cm | 368 páginas
brochura | 978-85-8033-161-5

Eugene Webb

Artes / Teatro
11,7 x 21 cm | 144 páginas
brochura | 978-85-8033-148-6

O Zoológico de
Vidro, De Repente
no Último Verão
e Doce Pássaro da
Juventude
As treze peças em um ato que Tennessee Williams terminou, mas nunca
publicou, apresentam os traços característicos do poeta, do dramaturgo, do gênio: a coragem, a sensibilidade para com os marginais, o senso
de humor, a compaixão. Esta tradução do Grupo Tapa foi realizada pelos
próprios atores, num trabalho coletivo que envolveu discussões e apresentações em sala de ensaio.

As Peças de
Samuel Beckett

Peça em um ato

Tradução: Pedro Sette-Câmara

Tradução: Margarita Maria Garcia Lamelo

Shusterman pensa o corpo como
parte integrante das ciências humanas, das artes e da reflexão
sobre o homem em geral. E expõe
essas questões rastreando o caminho da redescoberta do corpo
nas obras de seis grandes filósofos
do séc. XX: William James, Maurice Merleau-Ponty, John Dewey,
Ludwig Wittgenstein, Simone de
Beauvoir e Michel Foucault. Um
livro para todos aqueles que se
interessam pelo equilíbrio entre
corpo e mente.

A eutonia é uma prática corporal –
criada e desenvolvida por Gerda
Alexander – que significa literalmente “tensão em equilíbrio” e é
indicada para músicos, dançarinos,
atletas, atores, artistas e artesãos,
além de crianças, adolescentes,
idosos e pessoas com limitações
físicas. Neste livro, o eutonista
Hugo Perrone busca promover uma
reflexão sobre essa prática à luz de
outras disciplinas, como a filosofia,
as ciências e a arte.
Artes / Teatro
16 x 23 cm | 160 páginas
brochura | 85-88062-26-7

25
14

Coleção
Matéi Visniec

O Cinema ou o Homem
Imaginário

Diários

O dramaturgo romeno Matéi Visniec já cativou o Brasil. Teve suas peças montadas por prestigiosas companhias teatrais em diferentes estados brasileiros, e tem sido saudado pela imprensa como um dos principais herdeiros artísticos
da obra de Eugène Ionesco e do teatro do absurdo. Suas peças reúnem a riqueza da tradição literária e dramatúrgica,
temas contemporâneos, humor e uma atmosfera onírica que surpreende a cada página.

1970/1986

Andrei Tarkovski

Ensaio de antropologia sociológica
Edgar Morin

Tradução: Alexey Lázarev

Ilustrado com desenhos e fotos,
trata-se de um documento de
grande valor: o retrato do artista,
do crítico ácido, do cineasta em
busca da excelência em sua arte,
mas também do homem sofredor e
do homem de fé, dedicado a sua
obra mesmo diante de todas as adversidades – políticas, econômicas
ou de saúde.

Lançamento

Tendo estudado
história e filosofia
na Universidade de
Bucareste, Matéi
Visniec teve cerca de
20 peças censuradas
na Romênia comunista.
Reside na França
desde 1987, onde
pediu asilo político.

O Espectador
Condenado à
Morte
Trad.: Fábio Fonseca
de Melo
Artes / Teatro
11,7 x 21 cm
96 páginas | brochura
978-85-8033-190-5

Cuidado com
as Velhinhas
Carentes e
Solitárias

Ricardo III Está
Cancelada ou
Cenas da Vida
de Meierhold

Trad.: Luiza Jatobá

Trad.: Roberto Mallet

Artes / Teatro
11,7 x 21 cm
136 páginas | brochura
978-85-8033-114-1

Artes / Teatro
11,7 x 21 cm
96 páginas | brochura
978-85-8033-106-6

O Rei, o Rato e
o Bufão
do Rei
Trad.: Pedro SetteCâmara
Artes / Teatro
11,7 x 21 cm
96 páginas | brochura
978-85-8033-109-7

Pesquisa sobre o
Desaparecimento
de um Anão de
Jardim
Trad.: Luiza Jatobá

Tradução: Luciano Loprete

Artes / Cinema
19 x 23 cm | 688 páginas
brochura | 978-85-8033-120-2

Artes / Teatro
11,7 x 21 cm
120 páginas | brochura
978-85-8033-115-8

O Sacrifício
Andrei Tarkovski
Tradução: Anastassia Bytsenko e
Adriano Carvalho Araujo e Sousa

A História dos
Ursos Pandas
seguida de Um
Trabalhinho para
Velhos Palhaços
Trad.: Pedro SetteCâmara
Artes / Teatro
11,7 x 21 cm
160 páginas | brochura
978-85-8033-104-2

A Palavra
Progresso na
Boca de Minha
Mãe Soava
Terrivelmente
Falsa
Trad.: Luiza Jatobá
Artes / Teatro
11,7 x 21 cm
112 páginas | brochura
978-85-8033-081-6

Os Desvãos
Cioran ou
Mansarda em
Paris com Vista
para a Morte

Paparazzi
seguida de
A Mulher como
Campo de
Batalha

Da Sensação
de Elasticidade
Quando se
Marcha sobre
Cadáveres

Trad.: Luiza Jatobá

Trad.: Luiza Jatobá

Trad.: Luiza Jatobá

Artes / Teatro
11,7 x 21 cm
104 páginas | brochura
978-85-8033-105-9

Artes / Teatro
11,7 x 21 cm
200 páginas | brochura
978-85-8033-110-3

Artes / Teatro
11,7 x 21 cm
168 páginas | brochura
978-85-8033-107-3

O livro reúne materiais do filme
O Sacrifício – último trabalho de
Andrei Tarkovski, considerado por
muitos sua obra-prima – nas suas
várias etapas de realização: romance, roteiro e fotos, os dois últimos ordenados num “libreto com
imagens-chave”. Um convite para
outro tipo de experiência sensitiva
do filme, fora da sala de cinema.

A História do
Comunismo
Contada aos
Doentes Mentais
Trad.: Roberto Mallet
Artes / Teatro
11,7 x 21 cm
112 páginas | brochura
978-85-8033-097-7

O filósofo Edgar Morin apresenta a fabulosa história da criação do cinema, buscando manter vivo o deslumbramento dos espectadores das
primeiras apresentações dos Lumière e dos primeiros filmes de Méliès.
Mas, ao estudar o cinema, ele não deixa de estudar o homem, tratando
ainda de técnica, ciência e arte, sempre com poesia. Assim, esta obra
clássica permanece atual.

Artes / Cinema
19 x 23 cm | 200 páginas
brochura | 978-85-8033-121-9

Artes / Cinema
19 x 23 cm | 288 páginas | brochura | 978-85-8033-176-9

O Processo de
Joana d’Arc

Bresson

Ou o ato puro das
metamorfoses

Robert Bresson

Jean Sémolué

Tradução: Roberto Mallet

Tradução: Lília Ledon da Silva

Três Noites com
Madox

O Último Godot

Trad.: Roberto Mallet

Tradução: Roberto
Mallet

Artes / Teatro
11,7 x 21 cm
64 páginas | brochura
978-85-8033-101-1

Artes / Teatro
11,7 x 21 cm
40 páginas | brochura
978-85-8033-094-6

A Máquina
Tchékhov
Trad.: Roberto Mallet
Artes / Teatro
11,7 x 21 cm
112 páginas | brochura
978-85-8033-103-5
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A Mulher-Alvo
e Seus Dez
Amantes

Teatro
Decomposto ou
O Homem-Lixo

Trad.: Luiza Jatobá

Trad.: Luiza Jatobá

Artes / Teatro
11,7 x 21 cm
96 páginas | brochura
978-85-8033-108-0

Artes / Teatro
11,7 x 21 cm
112 páginas | brochura
978-85-8033-102-8

Por que Hécuba
Trad.: Vinicius Bustani
Artes / Teatro
11,7 x 21 cm
112 páginas | brochura
978-85-8033-178-3

Artes / Cinema
19 x 23 cm | 372 páginas
brochura | 978-85-8033-043-4

Roteiro do filme O Processo de
Joana d’Arc, de 1962, escrito e dirigido por Robert Bresson, e considerado a mais genial e fascinante
versão cinematográfica do mito da
heroína francesa. Com base nos
originais dos autos do processo
de condenação, Bresson buscou
“encontrar com palavras históricas
uma verdade não histórica” e dar
a ambas uma imagem. A edição é
enriquecida com fotos do filme.

O autor apresenta o caminho
percorrido pelo cineasta francês
Robert Bresson desde o curta-metragem Os Assuntos Públicos,
de 1934, até O Dinheiro, de 1983.
O livro é dividido em três partes:
na primeira, o caráter exemplar e
as particularidades do trajeto; na
segunda, a análise de cada filme;
na terceira, um balanço geral. Obra
essencial para os admiradores do
cinema francês.

Artes / Cinema
19 x 23 cm | 144 páginas
brochura | 978-85-8033-042-7
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Anatomia da Crítica

A Era de
T. S. Eliot

Quatro ensaios
Northrop Frye

A imaginação moral do
século XX

Tradução: Marcus de Martini

Russell Kirk
Tradução: Márcia Xavier de Brito

Coleção Crítica, História e Teoria
da Literatura
Literatura / Biografia e Memórias
16 x 23 cm | 656 páginas
brochura | 978-85-8033-068-7

Este livro é a melhor introdução à
vida, às ideias e às obras literárias
de T. S. Eliot. A clara percepção de
Russell Kirk dos escritos de Eliot
é enriquecida com uma leitura
abrangente dos autores que mais
influenciaram o poeta, bem como
por experiências e convicções similares. Kirk segue o curso das
ideias políticas e culturais de Eliot
até as verdadeiras fontes, mostrando o equilíbrio e a sutileza de
seus pontos de vista.

A Pomba Escura
O sagrado e o secular na
literatura moderna

Eugene Webb

Crítica Literária, Cultura e Estética

Tradução: Hugo Langone

Anatomia da Crítica é considerada a obra mais influente de Northrop Frye.
Em quatro ensaios, o autor formula um tratado a respeito dos objetivos, dos
princípios e das técnicas da crítica literária, assim como das convenções da
literatura. Para ele, a literatura não consiste numa série de obras individuais, mas sim num conjunto integrado de formas. A tarefa do crítico seria
identificá-las, reconhecendo seus padrões e recorrências.
Coleção Crítica, História e Teoria
da Literatura

Coleção Crítica, História e Teoria da Literatura

Literatura / Teoria e Crítica Literária
16 x 23 cm | 312 páginas
brochura | 978-85-8033-098-4

Literatura / Teoria e Crítica Literária
16 x 23 cm | 584 páginas | brochura | 978-85-8033-153-0

A Imagem
Descartada

Antropofagia
Hoje?

C. S. Lewis

Jorge Ruffinelli e
João Cezar de Castro
Rocha (orgs.)

Para compreender a visão
medieval do mundo

Oswald de Andrade em cena

Tradução: Gabriele Greggersen

Nossos títulos de crítica literária, cultural e artística pertencem a
diferentes coleções. A Biblioteca Textos Fundamentais pretende
publicar livros introdutórios dedicados ao estudo de uma única
obra, sempre escritos por especialistas no assunto. A Coleção
Teoria, Crítica e História da Literatura conta com estudos de
fôlego como o clássico Anatomia da Crítica, de Northrop Frye,

ou a biografia intelectual de T. S. Eliot, escrita por Russell
Kirk. Um dos nossos projetos mais ousados é a Biblioteca
José Guilherme Merquior, que pretende reeditar a obra deste
grande erudito brasileiro que se dedicou a uma ampla gama
de assuntos, que vão da literatura à política.

Lançamento

Coleção Crítica, História e Teoria
da Literatura
Literatura / Teoria e Crítica Literária
16 x 23 cm |
brochura | 978-85-8033-181-3

O sagrado exerce uma enorme força na vida humana e é na literatura
imaginativa, mais do que nos tratados filosóficos, que ele encontra
a melhor expressão. Neste livro,
Eugene Webb estuda a presença do sagrado nas obras de Ibsen,
Beckett, Rilke, Joyce, Thomas Mann
e T. S. Eliot, entre outros. Segundo
ele, é a esse tipo de autor que devemos a possível profundidade de
nossas vidas.

Uma reunião de conferências proferidas por C. S. Lewis na Universidade de Oxford. Trata-se de uma
obra de suma importância para
aqueles que pretendem compreender o imaginário medieval – e assim aprofundar-se no estudo da
literatura, da filosofia ou mesmo
da história da Idade Média –, mas
também para aqueles que desejam
conhecer as fontes, os métodos e o
Modelo por trás da ficção do próprio C. S. Lewis.

Literatura / Teoria e Crítica Literária
21 x 21 cm | 688 páginas
brochura | 978-85-8033-030-4
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Escritores e ensaístas se dedicam a
explorar o potencial analítico e filosófico da antropofagia oswaldiana.
Assim, pretende-se estimular novas
abordagens da obra de Oswald de
Andrade, buscando entender a antropofagia como um exercício de
pensamento cada dia mais necessário no mundo globalizado, pois permite que se desenvolva um modelo
teórico de apropriação criativa da
contribuição do outro.

O Liberalismo

Antigo e moderno
José Guilherme Merquior

De Anchieta a
Euclides

Biblioteca
Textos Fundamentais

José Guilherme Merquior

Esta coleção apresenta pequenos livros introdutórios, escritos por consagrados especialistas
brasileiros e estrangeiros, dedicados ao estudo de
uma única obra de grande relevância. São abordados textos literários adotados nos programas de
acesso às universidades; textos de valor intrínseco
para uma formação humanista; textos-chave das
ciências humanas; peças, filmes e óperas. Tais estudos, escritos especialmente para esta coleção,
abrangem aspectos biográficos do autor da obra
analisada, o contexto em que ela se insere, além da
análise da obra em si.

Breve história da literatura
brasileira

Tradução: Henrique de Araújo Mesquita

biblioteca José Guilherme
Merquior
Literatura / Teoria e Crítica Literária
13,5 x 23,3 cm | 400 páginas
brochura | 978-85-8033-116-5

O livro traz uma síntese histórico-estilística da literatura brasileira, dos seus primórdios até Os
Sertões. Aqui, Merquior obedece
a três critérios: acessibilidade, recusando uma erudição excessiva;
seletividade, analisando apenas
os principais autores; e senso de
forma, considerando os elementos formais como ponto de partida e nunca como fim último da
reflexão literária.

A Estética de
Lévi-Strauss

Lançamento

José Guilherme Merquior
Tradução: Juvenal Hahne Jr.

José Guilherme Merquior faz uma pesquisa estimulante sobre a
história e evolução da teoria liberal desde o século XVII até o tempo presente. Combina uma enorme riqueza de informações –
surpreendentemente condensada – com penetrante apresentação dos
temas centrais do liberalismo. Esta edição é enriquecida por vasta fortuna crítica e documentos do arquivo pessoal do autor.
biblioteca José Guilherme
Merquior

biblioteca José Guilherme Merquior

Literatura / Teoria e Crítica Literária
13,5 x 23,3 cm | 168 páginas
brochura | 978-85-8033-124-0

Ciências Humanas e Sociais / Política
13,5 x 23,3 cm | 384 páginas | brochura | 978-85-8033-171-4

Razão do Poema

Viva o Povo Brasileiro

Grande Sertão: Veredas

Iracema

Rita Olivieri-Godet

Eduardo de Faria Coutinho

Ivo Barbieri

Literatura / Teoria e Crítica Literária
11,7 x 21 cm | 160 páginas
brochura | 978-85-8033-183-7

Literatura / Teoria e Crítica Literária
11,7 x 21 cm | 136 páginas
brochura | 978-85-8033-143-1

Literatura / Teoria e Crítica Literária
11,7 x 21 cm | 136 páginas
brochura | 978-85-8033-151-6

Casa-Grande & Senzala

O Filho Eterno

Esaú e Jacó

A ficção de uma nação plural

Travessias

Contemporâneo da posteridade?

Verso Universo
em Drummond

Ensaios de crítica e de
estética

José Guilherme Merquior

José Guilherme Merquior

biblioteca José Guilherme
Merquior

Este livro tem origem em uma
contribuição oral ao seminário
conjunto de antropologia social,
dirigido por Claude Lévi-Strauss,
exposta por Merquior em 1969.
A ótima recepção do antropólogo
estimulou o autor a transformá-la em ensaio. No entanto, a obra
ultrapassa uma simples apresentação burocrática e acrítica das
ideias de Lévi-Strauss, contribuindo para a revitalização de
suas concepções no campo da
estética, da teoria da arte e da
teoria do conhecimento.

Tradução: Marly de Oliveira

Nas palavras de Antonio Candido,
Merquior foi sem dúvida um dos
maiores críticos que o Brasil teve.
Esta coletânea de dezenove ensaios,
primeiro livro publicado pelo autor, com apenas 23 anos, confirma
seu talento precoce. Dividido em
duas partes – crítica e estética –,
o livro traz tanto uma revisão do
modernismo brasileiro quanto uma
reflexão acerca das promessas e dos
impasses da arte moderna.

biblioteca José Guilherme
Merquior

Literatura / Teoria e Crítica Literária
13,5 x 23,3 cm | 336 páginas
brochura | 978-85-8033-137-0

Literatura / Teoria e Crítica Literária
13,5 x 23,3 cm | 416 páginas
brochura | 978-85-8033-100-4
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Escrita em francês como tese de
doutorado, aprovada com louvor
na Sorbonne em 1972, esta obra
é uma análise global da obra de
Drummond, na qual Merquior
apresenta a constelação temática que, em certo período, compôs
o universo do poeta: as preocupações do eu, a cena familiar, a
lira erótica, o canto engajado, o
drama do cotidiano, a pintura da
história, a poesia sobre a poesia, o
poema filosófico.

O livro que dá razão ao Brasil mestiço
e pleno de contradições

O duplo do pai: o filho e a ficção de
Cristovão Tezza

Olhares sobre a leitura

Mario Helio

Victoria Saramago

Henriqueta Do Coutto Prado
Valladares

Literatura / Teoria e Crítica Literária
11,7 x 21 cm | 200 páginas
brochura | 978-85-8033-150-9

Literatura / Teoria e Crítica Literária
11,7 x 21 cm | 160 páginas
brochura | 978-85-8033-146-2

Literatura / Teoria e Crítica Literária
11,7 x 21 cm | 200 páginas
brochura | 978-85-8033-147-9
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Beleza
Roger Scruton

TOP
10

Coração
Devotado à Morte

Em Busca da
Prosa Perdida

Roger Scruton

Antonio Fernando Borges

O sexo e o sagrado em
Tristão e Isolda, de Wagner

Tradução: Hugo Langone

Artes / Música
16 x 23 cm | 288 páginas
brochura | 978-85-8033-007-6

Comunicação e Linguística / Português
14 x 21 cm | 128 páginas
brochura | 978-85-8033-133-2

Arte ou Desastre
Em Arte ou Desastre, o poeta e
filósofo Ângelo Monteiro analisa
as telas vazias do pós-moderno
e denuncia o vazio espiritual que
daí decorre. O livro surge de uma
invocação dos grandes autores em
defesa do Bem, do Belo e do Verdadeiro. O autor tem uma visão
bastante negativa da chamada arte
pós moderna e explica por quê.

Literatura / Teoria e Crítica Literária
16 x 23 cm | 264 páginas
brochura | 978-85-8033-063-2

Marcus Vinicius Nogueira
Soares

Literatura / Teoria e Crítica Literária
11,7 x 21 cm | 280 páginas
brochura | 978-85-8033-184-4

Ângelo Monteiro
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A escrita chinesa constitui um fator de coesão nacional e um elo entre a
cultura dessa nação e o mundo. Este belo livro, de autoria de um artista plástico chinês naturalizado brasileiro, pesquisador da arte chinesa,
ajuda a desvendar essa cultura. Como artista plástico, Tai carrega em si
duas grandes tradições – a pintura chinesa e a pintura ocidental – transitando entre esses dois mundos. Aqui ele nos apresenta essa floresta de
símbolos da escrita chinesa, acrescida de uma longa pesquisa histórica.

Dicionários
21 x 28 cm | 504 páginas | brochura | 978-85-88062-37-5

Trajetória, fundamentos,
problemas

Ensaios de educação estética

Literatura / Teoria e Crítica Literária
16 x 23 cm | 280 páginas
brochura | 85-88062-19-4

Livro único no campo dos estudos
literários, fornece o mais completo panorama da história do gênero
da crônica no Brasil. Trata-se de
uma referência indispensável para
pesquisadores das áreas de Letras,
História e Comunicação, assim
como para o público em geral interessado no gênero da crônica –
um dos mais populares na literatura brasileira.

História da
Literatura

Escolha e
Sobrevivência

Ângelo Monteiro oferece nestes
ensaios a experiência do estudioso que se pergunta sobre sua
própria cultura e civilização, não
como sociólogo, antropólogo ou
cientista político, mas na condição de filósofo e artista, mostrando de que maneira a arte ocupa o
primeiro lugar na consideração do
sistema filosófico.

Pequeno manual de noções básicas para quem deseja se aventurar
pelo universo da escrita. O romancista Antonio Fernando Borges
apresenta aqui os fundamentos
teóricos da arte da composição
combinados com uma série de
exercícios para orientar a prática
da escrita em diversos gêneros e
formatos. Com ele, o leitor vai poder desenvolver seu potencial criativo, aprendendo a elaborar textos
com exatidão, clareza e elegância.

Uma breve história

Lançamento

Artes / Teoria e História da Arte
14 x 21 cm | 232 páginas | brochura | 978-85-8033-145-5
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A Crônica
Brasileira do
Século XIX

Ângelo Monteiro

Roger Scruton nos convida aqui a refletir a respeito da beleza e do lugar
que ela ocupa em nossas vidas. Sua abordagem não é histórica nem
psicológica, mas filosófica, levantando questões a respeito da subjetividade da beleza, dos critérios para julgar uma obra de arte, da existência
de um fundamento racional para o gosto, da relação entre tradição,
técnica e gosto, entre outras.

E a cultura chinesa
Tai Hsuan-an

Fundamentos e possibilidades
da arte da escrita

Tradução: Pedro Sette-Câmara

Roger Scruton aborda a essência do
amor erótico, as qualidades sagradas da paixão humana e o lugar do
erotismo em nossa cultura. A discussão passa pela natureza da tragédia, pelo significado do sacrifício
ritual e pelo sentido da redenção,
trazendo uma nova interpretação
à obra-prima de Wagner. Sua explicação mistura filosofia, crítica e
musicologia, mostrando a importância da obra para o séc. XXI.

Ideogramas

Roberto Acízelo de Souza

Lançamento

O autor discute o percurso da
disciplina dos estudos literários,
estabelecendo uma narrativa de
longa duração que abrange da
Antiguidade Clássica aos tempos
atuais. História da Literatura: Trajetória, Fundamentos, Problemas,
é um livro de referência, um guia
fundamental para o conhecimento
dos estudos literários.

Literatura / Teoria e Crítica Literária
11,7 x 21 cm | 144 páginas
brochura | 978-85-8033-186-8
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As Suítes para Violoncelo

A Barca de
Caronte

J. S. Bach, Pablo Casals e a busca por uma
obra-prima barroca
Eric Siblin

Lucian Blaga
Tradução: Fernando Klabin

Tradução: Pedro Sette-Camara

Poeta, filósofo e escritor, considerado
uma das maiores personalidades da
cultura romena e indicado ao Prêmio
Nobel de Literatura em 1956. Foi
proibido de publicar seus livros durante
a ditadura comunista na Romênia.

A Barca de Caronte, do escritor,
poeta e filósofo romeno Lucian
Blaga, é uma mistura feliz entre
romance erótico e livro de testemunho em que biografia se mistura com reportagem histórica. Neste
romance autobiográfico, o autor
conta as transformações ocorridas
na sociedade romena desde a chegada das tropas soviéticas, no fim
da II Guerra Mundial, até a instalação do regime comunista.

Literatura / Literatura Estrangeira
16 x 23 cm | 560 páginas
brochura | 978-85-8033-119-6

Luvas Vermelhas
Eginald Schlattner
Tradução: Karleno Bocarro

Romance autobiográfico em que
Eginald Schlattner narra as dificuldades da vida sob o regime
comunista, levantando as seguintes questões: como viver sob um
governo totalitário? Como se sente
um jovem idealista que é vítima de
um regime tirano? O que pensa alguém que não fez nada, mas que,
aos olhos do partido, é uma pessoa
perigosa? Pode um regime político
esmagar o que há de humano no
homem e transformá-lo numa máquina obediente?

Literatura
Ao mesmo tempo biografia, história da música e mistério literário,
o livro conta três histórias paralelas em torno das Seis Suítes para
Violoncelo Solo, de Johann Sebastian Bach: a história de Bach na época
de sua composição; a história do violoncelista catalão Pablo Casals, que
popularizou a obra; e a história do próprio autor, Eric Siblin, jornalista
canadense, crítico de música pop, que se apaixonou por esta música
poderosa e decidiu investigá-la.
Literatura / Literatura Estrangeira
16 x 23 cm | 568 páginas
brochura | 978-85-8033-152-3

Artes / Música
14 x 21 cm | 360 páginas | brochura | 978-85-8033-157-8

O Jovem Oficial

O Cadáver
Indiscreto

Michel Henry

Em nossa seção dedicada à literatura há espaço para poetas e
romancistas brasileiros contemporâneos, vivos e na ativa. Obras
que surpreendem por sua beleza, profundidade e originalidade.
Além disso, estamos reeditando toda a obra do escritor francês
Georges Bernanos, numa coleção que leva seu nome. Outro que

merece coleção própria é Herberto Sales, escritor baiano
e imortal da Academia Brasileira de Letras. Encontram-se
também autores como o francês Michel Henry, e os romenos
Lucian Blaga e Eginald Schlattner.

Tradução: Pablo Simpson

Michel Henry

O Jovem Oficial foi o primeiro romance publicado pelo filósofo
francês Michel Henry, autor de
uma importante obra filosófica. Na
história do jovem oficial da marinha encarregado de livrar o navio
dos ratos que o infestam, tudo é
simbólico. Cabe ao leitor descobrir
onde está o Mal, onde está Deus,
e como o homem age entre essas
duas forças.

Tradução: Nélia Maria Pinheiro e
Padilha Von Tempski-Silka

Literatura / Literatura Estrangeira
14 x 21 cm | 136 páginas
brochura | 978-85-8033-080-9

Literatura / Literatura Estrangeira
14 x 21 cm | 208 páginas
brochura | 978-85-8033-125-7
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O cadáver de um tesoureiro é encontrado em um hotel e um detetive particular é contratado para
resolver o crime, convidando o
leitor a participar da investigação
do caso. Escrito pelo filósofo e
romancista francês Michel Henry,
O Cadáver Indiscreto é um romance policial com caráter de
narrativa filosófica, inspirado em
histórias semelhantes que expõem
as questões mais desafiadoras sobre Justiça e Verdade.

As Almas que se
Quebram no Chão
Karleno Bocarro

Diálogos das
Carmelitas

Sob o Sol de Satã

Georges Bernanos

Tradução: Jorge de Lima

Tradução: Roberto Mallet

Esta história mostra uma jovem
destruída pelo desespero e um padre atormentado pelo diabo. Desde
seu primeiro romance, Bernanos retratou os dilemas da condição humana – a angústia e a fé, o riso e as
lágrimas, a dor e a alegria, o bem e
o mal. O clássico Sob o Sol de Satã,
apresentado aqui na tradução do
poeta modernista Jorge de Lima, foi
adaptado para o cinema em 1987
por Maurice Pialat, com Gérard Depardieu no papel principal.

Em 1794, no período da Revolução
Francesa conhecido como Reino do
Terror, dezesseis irmãs carmelitas
do mosteiro de Compiègne foram
condenadas à morte, acusadas de
fanatismo, e executadas em praça
pública. Aos pés da guilhotina, elas
cantaram hinos religiosos e renovaram seus votos. Bernanos mostra
um retrato comovente de como a fé
é mais forte que a violência.

Ambientado na Alemanha Oriental de fins dos anos 1980, o romance
conta a história de um estudante brasileiro perdido entre as drogas e a
ambição literária, entre a euforia do novo e a nostalgia do velho regime, entre ser e não ser. É a história de projetos que não se concluem,
de ambições jamais alcançadas, de pessoas que se tornam vítimas das
circunstâncias e que, eternamente deslocadas, só encontram conforto
em suas pequenas misérias.
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Coleção Georges Bernanos

Literatura / Literatura Estrangeira
14 x 21 cm | 160 páginas
brochura | 978-85-8033-155-4

Literatura / Literatura Estrangeira
14 x 21 cm | 320 páginas
brochura | 978-85-8033-005-2
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Coleção Georges Bernanos
Literatura / Literatura Estrangeira
14 x 21 cm | 288 páginas
brochura | 978-85-8033-040-3

Literatura / Literatura Brasileira
16 x 23 cm | 336 páginas | brochura | 978-85-8033-149-3

Georges Bernanos

Coleção Georges Bernanos

Diário de um
Pároco de Aldeia

Joana, Relapsa
e Santa

Georges Bernanos

Georges Bernanos

Tradução: Edgar de Godoi da MataMachado

Tradução: Pedro Sette-Câmara

Em forma de confissão, Georges
Bernanos narra a vida de um jovem
padre católico na região francesa
de Ambricourt. Ao denunciar que
o cristianismo está sendo transformado em rotina no mundo
moderno, o autor retrata a morte
simbólica desse mundo no confronto entre conformidade e inconformidade, entre espiritualidade
e praticidade. O livro foi adaptado
para o cinema em 1951 pelo cineasta francês Robert Bresson.

Coleção Georges Bernanos

Georges Bernanos, um dos grandes escritores franceses do século XX, viveu no
Brasil. Aqui, conviveu com Jorge de Lima, Alceu Amoroso Lima, Virgílio de Mello
Franco, Augusto Frederico Schmidt, Álvaro Lins e Hélio Pelegrino, entre outros.

Literatura / Biografia e memórias
14 x 21 cm | 144 páginas | brochura | 978-85-8033-185-1

José Carlos Zamboni

Georges Bernanos

Tradução: Pedro Sette-Câmara

Tradução: Pablo Simpson

Um esquerdista mundano que se
suicida num quarto de hotel. Um
grande escritor acabado, escravo
de sua própria fama. Uma mulher
perdida e seu jovem amante, unidos
pela droga e por um crime tenebroso. “Seres que perderam a razão de
viver e que se agitam desesperadamente no vazio de suas pobres almas antes de morrer.” Esses são os
personagens deste livro que pintava, em 1934, com uma cólera santa
e profética, um mundo desonrado
com o qual o nosso se parece um
pouco mais a cada dia.
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Georges Bernanos, o “Dostoiévski francês”, viveu no Brasil no período de
1938 a 1945. Neste livro, ao mesmo tempo viagem investigativa e exercício de admiração, Sébastien Lapaque rastreia as relações de Bernanos
com intelectuais brasileiros e com o homem do povo; fala dos sonhos de
uma “Nova França” em território latino-americano e do sofrimento com os
rumos da Europa; e trata da presença brasileira nas obras de Bernanos aqui
redigidas. Uma obra generosa com o Brasil e repleta de esperança cristã.

Coleção Georges Bernanos

Um Sonho Ruim

Os Grandes
Cemitérios
Sob a Lua

Georges Bernanos

Mouchette é uma menina tímida
de quatorze anos que foge da escola e de uma família destruída pelo
álcool, pela miséria e pela doença, assim como de uma aldeia de
costumes ameaçadores. Em busca
de liberdade, encontra um destino
cruel que vai devorá-la entre o estupro e a mentira. Este romance de
Bernanos foi adaptado para o cinema por Robert Bresson em 1967.
Coleção Georges Bernanos

Coleção Georges Bernanos

Literatura / Literatura Estrangeira
14 x 21 cm | 112 páginas
brochura | 978-85-8033-041-0

Literatura / Literatura Estrangeira
14 x 21 cm | 192 páginas
brochura | 978-85-8033-093-9

Lançamento

Tradução: Pablo Simpson

Literatura / Literatura Estrangeira
14 x 21 cm | 48 páginas
brochura | 978-85-8033-132-5

Nova História de
Mouchette

Literatura / Literatura Brasileira
14 x 21 cm | 272 páginas
brochura | 978-85-88062-84-9

Georges Bernanos no Brasil (1938-1945)
Sébastien Lapaque

Em Joana, Relapsa e Santa, a exaltação de Joana d’Arc assume para
Bernanos uma dupla reflexão sobre
a Igreja – a Igreja dos clérigos e a
Igreja dos santos. No caso de Joana
d’Arc, a Igreja pura e simplesmente
condenou uma santa. Que Igreja?
Bernanos aponta o dedo para a
Igreja institucional, à qual faz duras críticas. No entanto, não coloca
a instituição de lado; ela, apesar de
sofrível, é necessária.

Consagro-vos a
Minha Língua
Com grande ironia e senso de humor, o poeta, romancista e professor de literatura José Carlos
Zamboni envolve o leitor no chamado “jogo de damas” das aventuras amorosas de Hildo Rielli, um
homem cercado por muitas mulheres que, embora desiludido com
sua vida, mostra uma visão muito
clara das coisas do mundo.

Sob o Sol do Exílio

Um testemunho de fé diante
da guerra civil espanhola

Georges Bernanos
Tradução: Luiz Paulo Rouanet

Lançamento

Coleção Georges Bernanos
Literatura / Literatura Estrangeira
14 x 21 cm | 280 páginas
brochura | 978-85-8033-193-6
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Publicado em 1938, este panfleto
condena as crueldades cometidas
pela repressão franquista na Guerra Civil Espanhola. O autor denuncia as atrocidades de um crime: a
aliança entre a Igreja espanhola e
o golpe de Estado nacionalista do
general Franco. Georges Bernanos
oferece aqui um testemunho de
extraordinária atualidade.

Cascalho

Subsidiário 1

Romance
Herberto Sales

Coleção Herberto Sales
Literatura / Biografia e memórias
14 x 21 cm | 696 páginas
capa dura | 978-85-88062-78-8

Literatura / Poesia Brasileira
14 x 21 cm | 132 páginas
brochura | 978-85-88062-66-5

Dados Biográficos
do Finado
Marcelino

Cascalho (1944), romance de estreia do escritor baiano Herberto Sales,
tem como tema a mineração na região da Chapada Diamantina e expõe
diversos aspectos da vida dos garimpos, como o coronelismo, a capangagem e a exploração pelos patrões. Além do valor literário, há uma
importante contribuição ao estudo do vocabulário de toda uma região
brasileira. Foi adaptado para o cinema em 2005 por Tuna Espinheira,
com Othon Bastos em um dos papéis principais.
Coleção Herberto Sales

Coleção Herberto Sales

Literatura / Literatura Brasileira
14 x 21 cm | 272 páginas
capa dura | 978-85-88062-77-1

Literatura / Literatura Brasileira
14 x 21 cm | 320 páginas | capa dura | 978-85-8033-066-3

Este volume do poeta, professor
e tradutor Érico Nogueira reúne
três livros de poesias: “Livro de
Horas”, “Cancioneiro Inglês ou
de Sandra Gama” e “Caderno de
Exercícios”. Pertencente a uma linhagem racionalista, Érico faz da
desconfiança na linguagem seu
tema fundamental, mas, apesar
da ênfase na paródia e na ironia,
próprias do desencanto contemporâneo, não se esquece dos padrões métricos na sua belíssima
construção poética.

Dois
Érico Nogueira
Os versos decassílabos e alexandrinos perpassam todo o livro do
poeta Érico Nogueira, que se inspira e aprende com as Elegias Romanas, de Goethe, e o Pão e Vinho,
de Hoelderlin. Versos ágeis que nos
trazem o prazer da língua, com sua
vontade de cantar e gritar, que se
embriaga com as palavras e a vida
“que não cabem na boca”.

Herberto Sales
Terceiro romance de Herberto Sales,
Dados Biográficos do Finado Marcelino é a história de um homem
de sucesso, comerciante vitorioso
que transformou uma pequena
herança em grande empresa,
cujas viagens de negócios ao
exterior eram também excursões
do espírito. Por ele viajamos não
só pelos aspectos superficiais da
Bahia turística, como também por
certas mudanças mais estruturais
da sociedade brasileira, na época
da Revolução de 30.

Literatura / Poesia Brasileira
14 x 21 cm | 80 páginas | brochura | 978-85-8033-173-8

Isto a que Falta
um Nome

Engano Especular

Marco Catalão

Cláudio Neves

A poesia de Marco Catalão consegue a façanha de dar vida nova
a velhos temas e formas. Tomando por modelos poemas clássicos,
o poeta “frustra” a expectativa
inicial por meio de palavras, expressões e figuras inesperadas e
divertidas. Desse modo, o poeta
nos coloca em conflito com seus
modelos de eleição, numa tensão
que se resolve gostosamente num
sorriso ou numa gargalhada.

Como toda grande e autêntica
poesia, a de Cláudio Neves é uma
permanente surpresa, no que toca
à linguagem, ao ritmo, à música
sutil das rimas, ao inesperado das
imagens e metáforas, aos temas
que se renovam a cada poema. Há
neste poeta um harmonioso casamento entre a emoção que pensa
e o pensamento que se emociona,
o que realça e ilumina a expressão poética.

A multiplicidade de formas poéticas disponíveis neste livro tão belo
quanto discreto deve ser apreciada
com a largueza de quem degusta uma safra especial de vinho.
É necessário recordar o método
machadiano: ler, reler e tresler o
poeta e tradutor Lawrence Salaberry. Engano Especular encanta
pela força do discurso e da imagem, que evoca a prontidão dramática e filosófica a um só tempo.

Literatura / Poesia Brasileira
14 x 21 cm | 88 páginas
brochura | 978-85-8033-014-4
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Érico Nogueira traz em seus versos brancos uma poesia que esbanja
inteligência. Fugindo às expectativas do tratamento mais convencional
da lírica sem trilhar o caminho mais cômodo de certo minimalismo “antiliterário”, o poeta trabalha com apuro a máquina do poema e consegue fabricar uma nova poesia bucólica. Na trilha de Gonzaga, Bocage
e do mestre Caeiro.

Literatura / Poesia Brasileira
14 x 21 cm | 60 páginas
brochura | 978-85-8033-002-1

O Cânone
Acidental

Literatura / Poesia Brasileira
14 x 21 cm | 116 páginas
brochura | 978-85-88062-72-6

Érico Nogueira

Érico Nogueira

Herberto Sales
União de livro de memórias com
diário íntimo, nesta obra Herberto
Sales mistura reflexões sobre temas
gerais com balanços de amizades,
o dia a dia parisiense com fatos
pessoais do passado, além de revelações sobre a pré-história de seus
romances. Tem estrutura circular:
começa onde acaba, com a mesma palavra partida ao meio. Trata-se de uma repetição, no plano da
estrutura, da concepção de tempo
que preside a obra, na qual fatos
distantes se tornam próximos no
tempo da lembrança.

Poesia Bovina

O Livro de
Scardanelli

Confissões, memórias &
histórias

Ciranda de
Sombras

Lawrence Salaberry

Silvério Duque
Obra dividida em partes que imitam os movimentos de uma peça
musical, Ciranda de Sombras
destaca a voz de poetas que revelam algo do espírito do próprio
Silvério Duque. Ler o livro deste
poeta baiano é algo como ler um
memorial, é acompanhar a história íntima de um homem por meio
da sua relação com seus poemas
preferidos, que lhe apontaram o
caminho a seguir e lhe amadureceram o estilo.
Literatura / Poesia Brasileira
14 x 21 cm | 128 páginas
brochura | 978-85-8033-139-4

Literatura / Poesia Brasileira
14 x 21 cm | 112 páginas
brochura | 978-85-8033-085-4
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Mito e Teoria Mimética

Uma introdução ao pensamento girardiano
Richard J. Golsan

René Girard

Lançamento

Um retrato intelectual

Gabriel Andrade
Tradução: Carlos Nougué

Tradução: Hugo Langone

Introdução à teoria mimética

René Girard: Um Retrato Intelectual pode ser considerado o mais
completo estudo monográfico dedicado ao criador da teoria mimética. O objetivo de descrever uma
biografia intelectual conduz o ensaio de Gabriel Andrade e define o
ritmo de sua escrita, que avança
passo a passo, acompanhando os
desenvolvimentos da teoria proposta por René Girard através do
comentário crítico de seus livros.

Ciências Humanas e Sociais /
Antropologia
16 x 23 cm | 544 páginas
brochura | 978-85-8033-034-2

A Conversão
da Arte
René Girard
Tradução: Lília Ledon da Silva

Biblioteca René Girard
Nesta abrangente introdução à obra do filósofo René Girard, Richard Golsan estuda o mito e sua relação com uma pesquisa mais ampla sobre as
origens da violência na cultura ocidental. O autor ressalta os conceitos
de desejo mimético e de bode expiatório e os emprega para ilustrar de
que forma a análise girardiana da violência nos mitos bíblicos, clássicos e
primitivos tem influenciado trabalhos recentes em áreas como a teologia,
a psicologia, os estudos literários e a antropologia.

Teoria Mimética e Literatura

Introdução à teoria mimética

Filosofia
16 x 23 cm | 248 páginas
brochura | 978-85-8033-031-1
Acompanha DVD

Ciências Humanas e Sociais / Antropologia
16 x 23 cm | 272 páginas | brochura | 978-85-8033-187-5

Evolução e
Conversão

Dostoiévski

Do duplo à unidade

René Girard

René Girard, Pierpaolo
Antonello e João Cezar de
Castro Rocha

Tradução: Roberto Mallet

Tradução: Bluma Waddington Vilar e
Pedro Sette-Câmara

Graças à abrangência de seu pensamento, René Girard ganhou
do filósofo Michel Serres o apelido de “Darwin das ciências
sociais”. Esta coleção reúne obras do próprio René Girard e de
autores girardianos, que aplicaram as intuições da chamada

teoria mimética a diferentes campos do saber. Encontramse aqui obras introdutórias à teoria mimética, e obras que
relacionam a teoria mimética à literatura, à teologia, à
antropologia e a política e problemas contemporâneos.

Introdução à teoria mimética
Ciências Humanas e Sociais /
Antropologia
16 x 23 cm | 312 páginas
brochura | 978-85-8033-032-8

A Conversão da Arte reúne ensaios
de René Girard na forma de um panorama completo de sua obra. O leitor encontra ensaios escritos antes
do surgimento da hipótese do desejo
mimético, assim como estudos publicados no momento mesmo em
que a intuição-chave do pensamento girardiano começava a se formar.
A coletânea é acompanhada do DVD
de um filme (O Sentido da História)
no qual Girard e Benoît Chantre discutem acerca de pensadores e artistas dos séculos XIX e XX.

Certamente uma das melhores
introduções ao pensamento de
René Girard. Numa longa entrevista conduzida por João Cezar de
Castro Rocha e por Pierpaolo Antonello, Girard narra sua trajetória
pessoal e intelectual, fala do processo de amadurecimento de suas
ideias, conta como estas foram
recebidas na academia francesa e
americana, além de contar episódios anedóticos curiosos.

Teoria mimética e literatura
Literatura / Teoria e Crítica Literária
14 x 21,5 cm | 184 páginas
brochura | 978-85-8033-023-6
Acompanha DVD
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Neste livro, René Girard traça um
retrato psicológico e literário de
Dostoiévski, restituindo seus dramas e tragédias interiores situados
ora sob céus espirituais da graça,
ora em paisagens vazias de qualquer divindade. Edição enriquecida
por um DVD que contém entrevistas com René Girard e com dois
dos mais importantes intérpretes
do seu pensamento, James Alison
e Mark Anspach.

Mentira Romântica e
Verdade Romanesca

“Despojada
e Despida”

O Sacrifício
René Girard

A humilde história de Dom
Quixote – Reflexões sobre a
origem do romance moderno

René Girard
Tradução: Lília Ledon da Silva

Tradução: Margarita Maria Garcia Lamelo

Cesáreo Bandera
Tradução: Carlos Nougué

Teoria mimética e literatura
Literatura / Teoria e Crítica Literária
16 x 23 cm | 520 páginas
brochura | 978-85-8033-035-9

Neste volume, Cesáreo Bandera
permite que o leitor conheça um
novo Dom Quixote. Isso mesmo:
uma nova maneira de ver o cavaleiro da triste figura se insinua nas
páginas de “Despojada e Despida”.
Os olhos do leitor provavelmente serão contagiados pela mesma
compaixão de Cervantes e buscarão resgatar o personagem em sua
imaginação.

Teoria mimética e teologia

Tradução: Pedro Sette-Câmara

Em Violência e Modernismo, William
A. Johnsen explica como três de
nossos maiores autores modernos –
Henrik Ibsen, Virginia Woolf e J ames
Joyce – confirmam e ampliam a hipótese mimética de René Girard sobre o comportamento humano e a
concepção de Northrop Frye da literatura como um todo, na medida em
que dizem respeito à vida moderna.
Literatura / Teoria e Crítica Literária
14 x 21,5 cm | 344 páginas
brochura | 978-85-8033-047-2

Religião e Espiritualidade / Teologia
14 x 21,5 cm | 96 páginas
brochura | 978-85-8033-062-5

Deus: Uma
Invenção?

Tradução: Carlos Nougué

Teoria mimética e teologia
Religião e Espiritualidade / Teologia
16 x 23 cm | 376 páginas
brochura | 978-85-8033-039-7

Como falar de Deus numa época
que se debate entre o nada e o
retorno ao fundamento? Depois de
traçar um possível diagnóstico da
situação cultural em que vivemos,
o autor propõe as linhas de uma
nova teologia fundamental. Para
isso, dialoga com a teologia política europeia (Metz, Moltmann), a
teologia da libertação (Gutierrez,
Dussel) e o pensamento girardiano.

Teoria mimética e teologia
Religião e Espiritualidade / Teologia
14 x 21,5 cm | 144 páginas
brochura | 978-85-8033-049-6
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Deus seria uma invenção humana?
Seria uma criação de sua angústia, de sua culpa, de sua sede de
imortalidade? Ou, simplesmente,
do seu desejo de encontrar a paz, o
amor e o perdão? Este livro coloca
à disposição do leitor um diálogo
surpreendente. Os três ensaios
aqui coligidos colocam em debate o pastor Houziaux, o teólogo
protestante André Gounelle e o
pensador René Girard acerca da
questão: “Deus: Uma Invenção?”.

Fragmentos católicos em
voz gay

James Alison
Tradução: Maurício G. Righi

Em seu discurso de posse na Academia Francesa, René Girard falou da
experiência mística do padre Carré,
da experiência de sentir-se amado
por Deus. Em seguida, no discurso de
recepção, Michel Serres descreveu a
abrangência da obra girardiana, com
reflexos na crítica literária, na história, na psicologia, na economia, na
antropologia e na teologia.

Teoria mimética e teologia
LGBT / GLS
16 x 23 cm | 336 páginas
brochura | 978-85-8033-000-7

Literatura, sexualidades
e ética

Daniel Lance
Tradução: Margarita Maria Garcia Lamelo

Robert G. HammertonKelly
Tradução: Maurício G. Righi

Teoria mimética e teologia
Religião e Espiritualidade / Teologia
16 x 23 cm | 392 páginas
brochura | 978-85-8033-060-1

Ainda que seu tema seja polêmico,
o espírito em que este livro foi escrito não é agressivo. James Alison,
movido por preocupações pastorais
e fundamentado numa reflexão
teológica de base girardiana, busca compreender o que significa ser
um fiel católico e homosse
xual.
Este não é um livro de teologia gay;
é um livro de teologia católica em
uma perspectiva gay.

Além do Desejo

Paulo e a hermenêutica
da cruz

Tradução: Margarita Maria Garcia Lamelo

Qual a relação entre a doutrina do
pecado original e a compreensão
girardiana do desejo? Esta é a pergunta que o teólogo James Alison
pretende responder neste volume.
E mais: esboça uma teologia antropológica a partir desta compreensão e procura elaborar uma
doutrina da salvação da humanidade fundada numa leitura girardiana do Novo Testamento.

Fé Além do
Ressentimento

Violência
Sagrada

René Girard,
André Gounelle e
Alain Houziaux

Carlos Mendoza-Álvarez

Religião e Espiritualidade / Teologia
16 x 23 cm | 512 páginas
brochura | 978-85-8033-048-9

Tradução: Margarita Maria Garcia Lamelo

Teoria mimética e teologia

Desejo, memória e
imaginação escatológica

Teoria mimética e teologia

René Girard e Michel
Serres

Teoria mimética e literatura

O Deus
Escondido da
Pós-modernidade

Tradução: MaurÍcio G. Righi

Discurso de posse de
René Girard na Academia
Francesa e discurso de
recepção de Michel Serres

William A. Johnsen

Literatura / Teoria e Crítica Literária
16 x 23 cm | 368 páginas | brochura | 978-85-88062-76-4

James Alison

O Trágico
e a Piedade

Ibsen, Joyce e Woolf

Teoria mimética e literatura

A alegria de descobrir-se
equivocado

Em O Sacrifício, René Girard cumpre sua promessa de escrever
a respeito dos textos indianos
védicos e pós-védicos. Aqui, ele
compara o sacrifício na tradição
védica e na tradição judaico-cristã; analisa os mitos fundadores
do sacrífico védico e, por fim, propõe uma leitura esclarecedora dos
textos indianos e mostra como a
teoria mimética pode ser uma
lente útil para a compreensão da
tradição oriental.

Religião e Espiritualidade / Teologia
14 x 21,5 cm | 152 páginas
brochura | 978-85-8033-052-6

Violência e
Modernismo

Mentira Romântica e Verdade Romanesca foi a primeira obra publicada
de René Girard. Aqui se encontram as primeiras intuições girardianas a
respeito do que chamou de “triangularidade do desejo”. A partir da leitura sistemática de Cervantes, Stendhal, Flaubert, Proust e Dostoiévski,
Girard elabora uma teoria que explica o desejo humano e as relações de
admiração, rivalidade e ódio recorrentes na literatura e na sociedade.

O Pecado
Original à Luz
da Ressurreição

Escrito com convicção e coragem,
esta é uma nova abordagem das
cartas de Paulo à luz da teoria mimética de Girard, do mecanismo
do bode expiatório e da violência
que reside no coração do Sagrado.
Tal visão desafiará e perturbará
judeus, cristãos e também todos
aqueles que têm honrado a categoria do “Sagrado”.

Lançamento

Teoria mimética e LITERATURA
Ciências Humanas e Sociais /
Sexualidade
16 x 23 cm | 272 páginas
brochura | 978-85-8033-191-2
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Partindo do estudo de obras de
Paul Claudel, Jean Genet e Tennessee Williams, o pesquisador Daniel
Lance mostra que há tantas formas
de sexualidades quantos indivíduos,
explorando novos aspectos do desejo. A discussão aqui proposta acerca da pluralidade da sexualidade é
urgente no mundo contemporâneo,
constituindo um antídoto contra
toda forma de intolerância.

Shakespeare
Teatro da inveja
René Girard

Tradução: Pedro Sette-Câmara

Teoria mimética e antropologia
Ciências Humanas e Sociais /
Antropologia
16 x 23 cm | 232 páginas
brochura | 978-85-8033-059-5

René Girard:
Do Mimetismo
à Hominização

Aquele por Quem
o Escândalo Vem

Stéphane Vinolo

Tradução: Carlos Nougué

Tradução: Rosane Pereira e Bruna
Beffart

Depois de ter erigido sua teoria,
René Girard foi alvo de diversas
críticas e objeções. Neste livro, ele
responde a essas críticas, aborda
questões não tratadas em volumes
anteriores e procura apresentar
exemplos concretos e contemporâneos. Discute-se aqui o relativismo, a violência, o mito do
bom selvagem e as implicações da
teoria mimética na teologia.

Neste livro, Stéphane Vinolo procura explicar de que maneira o
homem se afasta da natureza e
como se desenvolve um modelo de
gestão da violência. Vinolo põe em
diálogo correntes de pensamento
tão distintas como a psicanálise, o
estruturalismo, a desconstrução e
a teoria mimética de René Girard,
a qual escapa das dificuldades encontradas pelas escolas anteriormente mencionadas.

Teoria mimética, política e
problemas contemporâneos

Diálogos com Michel Treguer

Tradução: Margarita Maria Garcia Lamelo

Teoria mimética e literatura

Ciências Humanas e Sociais /
Antropologia
14 x 21,5 cm | 192 páginas
brochura | 978-85-8033-095-3

Literatura / Teoria e Crítica Literária
16 x 23 cm | 672 páginas | brochura | 978-85-88062-80-1

Édipo Mimético

René Girard
Tradução: Lília Ledon da Silva

Teoria mimética, política e
problemas contemporâneos
Ciências Humanas e Sociais /
Crítica Cultural
14 x 21,5 cm | 264 páginas
brochura | 978-85-8033-033-5

Rematar
Clausewitz

Mark R. Anspach
Tradução: Ana Lúcia Costa

Além Da Guerra

Neste volume, que conta com
apresentação de René Girard e é
enriquecido por uma entrevista
com ele, Mark Anspach apresenta
uma análise profunda do mito de
Édipo. Aqui, a narrativa edipiana
interpretada à luz da teoria mimética nos ajuda a compreender
fenômenos como o desejo, a rivalidade, a reciprocidade e a vingança.

René Girard e Benoît
Chantre

Teoria mimética e antropologia

Teoria mimética, política e
problemas contemporâneos

Ciências Humanas e Sociais /
Antropologia
14 x 21,5 cm | 144 páginas
brochura | 978-85-8033-051-9

Ciências Humanas e Sociais / Política
16 x 23 cm | 376 páginas
brochura | 978-85-8033-037-3
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Tradução: Fabio Faria

Quando
Começarem
a Acontecer
essas Coisas

Mark R. Anspach

Teoria mimética e antropologia

lançamento

Ciências Humanas e Sociais /
Antropologia
14 x 21,5 cm | 228 páginas
brochura | 978-85-8033-050-2

Figuras elementares da
reciprocidade

Esta obra revolucionária discute a principal figura da literatura inglesa – William Shakespeare – e propõe uma leitura dramaticamente
nova de quase todas as suas peças e poemas. A chave para Teatro
da Inveja é a interpretação original que René Girard faz da ideia de
“mimese”. Para o autor, as pessoas desejam os objetos não por seu
próprio valor, mas porque eles são desejados por outras pessoas.

Manual de sobrevivência no mercado
de trabalho
Jim Grote e John McGeeney

René Girard

Anatomia da
Vingança

De que maneira a antropologia
nos ajuda a compreender a economia moderna? Que lições podemos extrair da dádiva arcaica
para compreender as trocas no
centro da relação de um casal?
Estas são algumas das perguntas
que Mark R. Anspach procura responder neste livro.

Espertos como Serpentes

Neste livro, constituído por um
longo diálogo com Michel Treguer,
René Girard revisita todos os temas de que mais gosta: literatura,
filosofia, teologia, psicologia e relações humanas. É também o livro
em que ele narra a experiência de
sua conversão ao cristianismo, primeiramente intelectual e depois
também religiosa.

Seu chefe é imprevisível e intimidador? Seus subordinados dão muito trabalho e são reclamões e ciumentos? Seus colegas estão sempre
tentando fazer o seu trabalho em vez de realizar o deles? Este livro vai
ajudá-lo a escapar dessas e de outras armadilhas do mundo corporativo.

Teoria mimética, política e problemas contemporâneos
Administração e Negócios
14 x 21,5 cm | 256 páginas | brochura | 978-85-8033-036-6

O Tempo das
Catástrofes

Anorexia e
Desejo Mimético

Quando o impossível é
uma certeza

René Girard
Tradução: Carlos Nougué

Jean-Pierre Dupuy

Tradução: Pedro Sette-Câmara

Tradução: Lília Ledon da Silva

Este é um livro singular. Propõe-se
a ser uma investigação da Alemanha e das relações franco-alemãs
nos dois últimos séculos. Ao mesmo tempo, diz coisas que nunca
antes foram ditas com a violência
e a clareza que exigem: a possibilidade do fim da Europa, do mundo
ocidental e do mundo como um
todo. Hoje, essa possibilidade se
tornou real. Este, portanto, é um
livro apocalíptico.

Jean Pierre Dupuy quer que levemos a sério a possibilidade de
catástrofes bem reais, e até aniquiladoras, acontecerem no nosso
mundo. E assume, sem vergonha,
o rótulo de “profeta da catástrofe”.
Não porque queira que elas aconteçam, mas para que não aconteçam.
A proposta dele é nos levar a um
entendimento crítico do fatalismo,
da preguiça e de nossa futilidade.

Teoria mimética, política e
problemas contemporâneos
Ciências Humanas e Sociais /
Crítica Cultural
14 x 21,5 cm | 288 páginas
brochura | 978-85-8033-025-0

Teoria mimética, política e
problemas contemporâneos
Medicina / Saúde
14 x 21,5 cm | 120 páginas
brochura | 978-85-8033-024-3
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Eis um título curioso. Por que um
distúrbio alimentar, relativo ao
ato “natural” de comer, interessaria ao criador da teoria mimética?
A quem imitaríamos nas nossas
funções básicas da nutrição? Em
perspectiva girardiana, anorexia e
bulimia podem ser compreendidas
como doenças do desejo e, portanto, analisadas sob a perspectiva mimética.

As Moradas do Castelo
Interior

Encarnação

Uma filosofia da carne

Michel Henry

Santa Teresa d’Ávila

Tradução: Carlos Nougué

Tradução: Antonio Fernando de Souza Borges

Em Encarnação: Uma Filosofia da
Carne, o filósofo francês Michel
Henry nos apresenta sua análise
sobre a condição humana, abordando a nossa existência encarnada. Sua explicação da relação
entre a carne e o corpo nos leva
também a refletir sobre outro objeto de sua investigação: a Encarnação no cristianismo.

Religião e Espiritualidade / Teologia
16 x 23 cm | 384 páginas
brochura | 978-85-8033-136-3

Além das Palavras
Vivendo o Credo Apostólico
David Steindl-Rast

Tradução: Margarita Maria Garcia Lamelo

Religião e Espiritualidade
Surpreende que um livro escrito há tanto tempo tenha tanto que nos
dizer ainda hoje. A surpresa se desfaz, no entanto, quando nos damos
conta de que As Moradas do Castelo Interior é um convite à vida interior
e à comunhão com Deus, bem como um longo encorajamento diante
das dificuldades encontradas neste caminho. Este verdadeiro clássico
da espiritualidade cristã e da literatura espanhola vem a público próximo das comemorações dos 500 anos do nascimento de Santa Teresa.
Religião e Espiritualidade / Cristianismo
14 x 21 cm | 256 páginas | brochura | 978-85-8033-175-2

Palavras de Cristo
Michel Henry
Tradução: Carlos Nougué

Neste livro, o filósofo francês
Michel Henry questiona, do ponto
de vista da fenomenologia da vida,
a dupla natureza de Cristo – humana e divina – e aborda como nós,
seres humanos, podemos experimentar a humanidade e a divindade
de Cristo por meio de suas palavras.

Nossos títulos dedicados à religião e à espiritualidade têm uma
orientação bastante plural, e diferentes tradições estão aqui
representadas. Encontram-se obras de natureza diversa: os
escritos de Frédéric Gros, Martin Buber, Louis Lavelle e HenriFrédéric Amiel, que suscitam um tipo de introspecção que,
em última instância, aponta para a transcendência; os livros

filosófico-teológicos de Michel Henry; o diário do monge
ortodoxo romeno Nicolae Steinhardt; e obras dedicadas a
religiões orientais, como o taoísmo e o hinduísmo. A Coleção
Medievalia reúne obras de expoentes da filosofia cristã
como Santo Tomás de Aquino e Clemente de Alexandria.

Religião e Espiritualidade / Teologia
16 x 23 cm | 168 páginas
brochura | 978-85-8033-140-0

Esta obra traz uma análise tocante das palavras do Credo Apostólico.
A mensagem do livro é que as palavras dessa oração são cristãs, mas seu
coração é um guia universal e atemporal da plenitude da vida. A partir
da perspectiva espiritual transformadora do Irmão David Steindl-Rast,
fica claro que o Credo expressa uma fé além do ritual e da exclusividade, acessível a todas as pessoas. E para marcar ainda mais o diálogo
inter-religioso, o livro traz um prefácio do Dalai Lama.

Religião e Espiritualidade
14 x 21 cm | 208 páginas | brochura | 978-85-8033-179-0

Questões Disputadas
sobre a Alma

Diário Filosófico
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Constantin Noica
Tradução: Elpídio Mário Dantas
Fonseca

Santo Tomás de Aquino
Tradução: Luiz Astorga

Coleção espiritualidade
Autoajuda / Espiritualidade
14 x 21 cm | 120 páginas
brochura | 978-85-8033-021-2

Este livro é um dos ápices da filosofia perene. Nele, Santo Tomás de
Aquino, como afirma o Prof. Carlos Augusto Casanova, no Prólogo,
funde a sabedoria platônica e a aristotélica, a reflexão filosófica e o
ensino bíblico, as intuições neoplatônicas, a meditação patrística e a
precisão escolástica.
Coleção espiritualidade

Coleção Medievalia

A partir das anotações deste diário,
vê-se a abrangência de interesses
e a grandeza de alma de Constantin Noica, o filósofo romeno que
viria a ser preso e, depois, condenado a prisão domiciliar, sob o regime comunista. Merece destaque
aqui a preocupação de Noica com
a educação, pois prevê sua grande
realização posterior, a Escola de
Paltinis,, contribuição pedagógica
a uma geração de intelectuais que
ajudaram na reconstrução do país
ao fim do regime de Ceaus,escu.

Exortação aos
Gregos
Tradução: Rita de Cássia Codá dos
Santos
Erudição a serviço da fé. Esta frase serve perfeitamente para toda
a obra de Clemente de Alexandria, mas se adapta com particular ênfase a este livro, notável
chamado à conversão dirigido
por um Padre da Igreja aos gregos de sua época – mas também
a homens de todos os tempos.
Coleção MedievAlia

Coleção espiritualidade

Filosofia
16 x 23 cm | 224 páginas
brochura | 978-85-8033-123-3
ed. bilíngue

Autoajuda / Espiritualidade
14 x 21 cm | 64 páginas
brochura | 978-85-8033-073-1
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Nicolae Steinhardt

Tradução: Lília Ledon da Silva

Frédéric Gros

Tradução: Elpídio Mário Dantas
Fonseca

Coleção espiritualidade
Religião e Espiritualidade / Cristianismo
18 x 25 cm | 536 páginas
brochura | 978-85-88062-79-5

Um intelectual judeu convertido
ao cristianismo numa prisão comunista romena. Dito dessa forma,
já se pode ver a riqueza do que
se encontra aqui. Num relato comovente, Steinhardt conta como
encontrou esperança em meio ao
sofrimento, luz em meio às trevas
e vida num ambiente marcado
pela morte. Este livro é, ao mesmo
tempo, o documento de uma época, uma narrativa autobiográfica e
um testemunho de fé.

Diário Íntimo

Louis Lavelle
Tradução: Carlos Nougué

Tradução: Mário Ferreira dos
Santos

Com a leveza de estilo que lhe é
peculiar, o filosófo francês Louis
Lavelle nos convida a um exercício
íntimo. O propósito destas regras é
que tomemos consciência de nós
mesmos diante da vida, do trabalho e de outros homens. Para Lavelle, é preciso buscar regras para
a vida cotidiana, a fim de tentar
escapar à superficialidade, sabendo ver a profundidade real do menor gesto cotidiano.

Assim se referiu Liev Tolstói a este
livro: “Tudo o que Amiel publicou
e a que deu acabamento final –
palestras, ensaios, poemas – está
morto; mas seu Diário, onde, sem
pensar na forma, falava apenas
a si mesmo, está cheio de vida,
sabedoria, instrução, consolo, e
continuará entre os melhores livros que já nos foram legados,
acidentalmente, por homens como
Marco Aurélio, Pascal e Epicteto.”

Henri-Frédéric Amiel

Este livro é, ao mesmo tempo, um tratado de filosofia e uma definição
da arte de caminhar. Da vagabundagem à peregrinação, da perambulação ao percurso iniciático, o autor explora a literatura, a história e a
filosofia, apresentando o exemplo de grandes pensadores que encontravam inspiração caminhando: Rimbaud e a tentação da fuga, Gandhi e a
política de resistência, sem esquecer Kant e suas caminhadas cotidianas
em sua cidade natal.

Literatura / Biografia e Memórias
16 x 23 cm | 592 páginas
brochura | 978-85-8033-126-4

Autoajuda
14 x 21 cm | 224 páginas | brochura | 978-85-8033-006-9

O Caminho do
Homem

Rio de
Compaixão

Treinamento
Interior Taoísta

Martin Buber

Bede Griffiths

Zhào Bìchén

Tradução: Claudia Abeling

Tradução: Roldano Giuntoli

Tradução: Lília Ledon da Silva

Este volume, recheado de histórias
bíblicas e chassídicas, propõe um
caminho de realização espiritual. Segundo Buber, o homem tem de responder “onde está”. Depois, é levado a
reconhecer seu “caminho particular”,
aquilo que ele, e só ele, tem e pode
oferecer; em seguida, há o desafio a
manter a unidade da alma; por fim,
é necessário que o homem comece
por pensar em si, sem fechar-se em
si mesmo. Um livro que nos anima e
nos consola ao mesmo tempo.

Bede Griffiths acreditava numa
tradição comum de ensinamentos
de sabedoria na humanidade, e
os frutos dessa crença ficam evidentes nesta leitura do texto religioso hindu Bhagavad Gita. Assim
como o Dalai Lama comentou os
Evangelhos à luz do budismo, Dom
Bede comenta o Bhagavad Gita à
luz do cristianismo, trazendo de
maneira semelhante as verdades
universais e atemporais desse belíssimo texto sagrado.

Quando aumentou a influência das
ciências ocidentais na China, houve quem desprezasse a tradição
em nome dessas ciências, enquanto outros procuravam explicar a
tradição à luz desse novo saber.
Neste livro, Zhào Bìchén apresenta
as técnicas taoistas de cultivo da
vida e da imortalidade, numa linguagem marcadamente impregnada de noções médicas modernas, e
descreve exercícios taoistas praticados há séculos.

Segundo o ensinamento
chassídico

Clemente de Alexandria

Caminhar, uma Filosofia

Regras da Vida
Cotidiana

Autoajuda / Espiritualidade
14 x 21 cm | 120 páginas
brochura | 978-85-8033-022-9

Filosofia
16 x 23 cm | 464 páginas | brochura | 978-85-8033-122-6 | ed. bilíngue

O Diário da
Felicidade

Um comentário cristão ao
Bhagavad Gita

Religião e Espiritualidade / Hinduísmo
16 x 23 cm | 440 páginas
brochura | 978-85-8033-064-9

Tratado de alquimia e
fisiologia

Religião e Espiritualidade / Outras
Religiões Orientais
16 x 23 cm | 224 páginas
brochura | 978-85-8033-069-4

49
14

Olá, Consciência!

Uma viagem pela filosofia
Mendo Henriques e Nazaré Barros

Hegel
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Sistema, método e estrutura

Charles Taylor
Tradução: Nélio Schneider

Este livro é um importante e
abrangente estudo da filosofia de
Hegel, de seu lugar na história das
ideias e de sua relevância e importância. As ideias básicas de Hegel
são caracterizadas em contraste
com seu contexto, seguidas por
uma exposição exaustiva de sua
filosofia, tal como esta se desenvolve na Fenomenologia, na Lógica
e nas obras sobre história, arte, religião e história da filosofia.
Filosofia
16 x 23 cm | 624 páginas
brochura | 978-85-8033-158-5

O Problema
do Mal

Mito, razão e fé: o itinerário
de uma investigação

Filosofia

Étienne Borne
Tradução: Margarita Maria Garcia Lamelo

Este livro propõe ao leitor uma viagem apaixonante pelo mundo da
filosofia. Destina-se a todos que desejam compreender com mais clareza questões sobre ciência, política, economia, arte, metafísica, religião.
Trata-se de uma obra de divulgação filosófica, ou seja, apresenta em
linguagem acessível ideias complexas.

Filosofia
14 x 21 cm | 160 páginas
brochura | 978-85-8033-177-6

Filosofia
16 x 23 cm | 416 páginas | brochura | 978-85-8033-128-8

Filosofia e
Fenomenologia
do Corpo

Ver o Invisível
Sobre Kandinsky

Michel Henry
Tradução: Marcelo Rouanet

Ensaio sobre a ontologia
biraniana

O pintor russo Wassily Kandinsky
(1866-1944) é o inventor da pintura abstrata, que derrubou as
concepções tradicionais da representação estética e definiu nessa
área a era da modernidade. Por
meio da análise da obra desse
grande pintor, Michel Henry faz
profundas reflexões sobre o homem, a arte e o Absoluto.

Michel Henry
Tradução: Luiz Paulo Rouanet

A coleção Filosofia Atual pretende suprir uma lacuna
importante nas discussões filosóficas brasileiras. Autores
como Bernard Lonergan, Eric Voegelin, Eric Weil, Louis
Lavelle, Michele Federico Sciacca, Michel Henry, ou os
brasileiros Mário Ferreira dos Santos e Vicente Ferreira da

Silva, certamente têm muito que nos dizer. Além dos
filósofos propriamente ditos, a coleção inclui também
seus principais comentadores, de maneira a apresentar a
importância destes autores e orientar os estudos daqueles
que se aproximam de sua obra.

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 272 páginas
brochura | 978-85-8033-096-0

Nesta obra, o filósofo Étienne Borne
investiga os caminhos percorridos
pela filosofia na busca de respostas a indagações fundamentais do
ser humano: apesar da dor, a vida
vale a pena? O mal que existe no
homem pode ser reparado? Sabemos de fato o que é o bem e o que
é o mal? Quando a filosofia tenta
resolver o problema do mal, ela
encontra o homem e a busca do
sentido de sua existência.

Considera-se que o filósofo francês Michel Henry propôs a teoria
da subjetividade mais profunda
do século XX. Neste trabalho, sua
intenção é estabelecer, contra o
idealismo, o caráter concreto da
subjetividade, mostrando que esta
se confunde com nosso próprio
corpo. A partir das descobertas essenciais desta obra é que se desenvolvem suas pesquisas posteriores.

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 184 páginas
brochura | 978-85-8033-099-1
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Helenismo, Roma e
Cristianismo Primitivo

Idade Média até
Tomás de Aquino

Reflexões
Autobiográficas

História das ideias políticas
– Vol. II

História das ideias políticas – Vol. I
Eric Voegelin

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 296 páginas
brochura | 978-85-8033-111-0

TOP
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Filosofia Política
em Eric Voegelin

TOP
10

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 368 páginas
brochura | 978-85-88062-49-8

Renascença e
Reforma

Dos megalitos à era espacial

Mendo Castro Henriques

Filosofia
14 x 27 cm | 112 páginas
brochura | 978-85-88062-68-9
Acompanha 3 DVD’s com aulas

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 368 páginas
brochura | 978-85-8033-169-1
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Tradução: Elpídio Mário Dantas
Fonseca

A obra reúne a série de conferências sobre Hitler e o nazismo
proferidas por Voegelin na Universidade de Munique em 1964.
Trata-se de uma das análises mais
lúcidas e profundas do fenômeno
totalitário. Ao negar o lugar-comum da “culpa coletiva”, Voegelin
apresenta o que chama de instrumentos de diagnóstico, analisa a
relação entre a igreja, a academia
e o direito com o nazismo e, por
fim, aponta a direção de uma possível restauração da ordem.

O propósito declarado do autor, ao
escrever este livro, é apresentar
uma introdução geral ao pensamento de Eric Voegelin e fazê-lo
de tal maneira que demonstre o
seu caráter revolucionário. Esta
obra pretende ser uma ponte sobre
a distância que separa Voegelin de
outros pensadores.
Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 400 páginas
brochura | 978-85-88062-81-8

A Filosofia Civil
de Eric Voegelin
Mendo Castro Henriques

Eric Voegelin

Mendo Castro Henriques é o mais
conhecido especialista de língua
portuguesa na obra de Eric Voegelin.
Este livro, sua tese de doutorado,
discute até que ponto ideias políticas servem de suporte a instituições, regimes e indivíduos e até que
ponto possuem valor teórico.

Tradução: Elpídio Mário Dantas
Fonseca

Tradução: Elpídio Mário Dantas
Fonseca

Este volume da História das Ideias
Políticas será considerado especialmente relevante pelos leitores
interessados na crítica voegeliniana às ideologias políticas modernas. Nele, Voegelin analisa o
colapso da unidade da Cristandade imperial, que levou à ascensão
da razão autônoma e das revoltas
sectárias, tendências que chegaram ao pleno desenvolvimento nos
séculos XIX e XX.

Ellis Sandoz

Da teoria da história e da
política

Eric Voegelin

Em março de 2008, o filósofo português Mendo Castro Henriques
deu este curso sobre a Filosofia
Política em Eric Voegelin no espaço cultural É Realizações. Este
volume traz a transcrição de todo
o conteúdo do curso, acompanhada de três DVDs com o vídeo das
aulas ministradas.

Uma introdução biográfica

Anamnese

História das ideias políticas
– Vol. IV

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 544 páginas
brochura | 978-85-88062-67-2

A vastidão da obra de Eric Voegelin pode desnortear o leitor que
pretenda estudá-la. Neste breve
volume, Michael Federici apresenta um panorama da vida e da obra
de Voegelin, mapeando os temas
recorrentes e as obras em que
estes assuntos se encontram. A
ciência política, a filosofia da história e a filosofia da consciência
voegelinianas são apresentadas
com clareza, assim como algumas
das críticas de que Voegelin costuma ser alvo.

A Revolução
Voegeliniana

Tradução: Elpídio Mário Dantas
Fonseca

Tradução: Mendo Castro Henriques

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 336 páginas
brochura | 978-85-8033-130-1

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 216 páginas
brochura | 978-85-8033-020-5

Eric Voegelin

Eric Voegelin

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 368 páginas | brochura | 978-85-8033-091-5

Este livro oferece a melhor introdução possível à vida e ao
pensamento de Eric Voegelin, um
erudito notável e um dos grandes
filósofos de nosso tempo. Aqui,
Voegelin explica Voegelin, num
relato autobiográfico pensado
para esclarecer seus outros escritos e situá-los no horizonte mais
amplo de seu pensamento.

Hitler e os
Alemães

História das ideias políticas
– Vol. III

Em Helenismo, Roma e Cristianismo Primitivo, primeiro volume de sua
História das Ideias Políticas, o filósofo austríaco Eric Voegelin demonstra
que a “desintegração espiritual” do mundo grego inaugurou um longo
processo de transição na autocompreensão do homem do Mediterrâneo
e da Europa. As reflexões que surgem são preocupações universais sobre
a ordem da existência humana na sociedade e na história.

Tradução: Elpídio Mário Dantas
Fonseca

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 192 páginas
brochura | 978-85-88062-50-4

Idade Média
Tardia

Em Idade Média Tardia, Eric
Voegelin continua a explorar um
dos mais importantes períodos
da história do pensamento político. Explica grandes figuras da
Idade Média, como Guilherme de
Ockham, Dante, Egídio Romano,
Marsílio de Pádua, Piers Plowman
e Cola di Rienzo, remontando a
força histórica do nosso mundo
moderno aos principais símbolos
da civilização medieval.

Michael P. Federici

Tradução: Maria Inês de Carvalho

Tradução: Mendo Castro Henriques

O relato que Voegelin faz do pensamento político medieval começa
com um levantamento da estrutura do período e prossegue com uma
análise das invasões germânicas,
da queda de Roma e da ascensão
da cristandade monástica e imperial. Aborda também João de Salisbúria, Joaquim de Fiore, Frederico
II, Sigério de Brabante, Francisco
de Assis e o direito romano, chegando a um notável estudo sobre
Santo Tomás de Aquino.

A restauração da ordem

Eric Voegelin

Eric Voegelin

Tradução: Mendo Castro Henriques

Eric Voegelin

Anamnese marca a mudança, no
pensamento de Voegelin, da filosofia
da história para a preocupação com
a filosofia da consciência. É tanto uma recordação do seu próprio
desenvolvimento, remontando até
suas memórias de infância, quanto uma demonstração do método
anamnésico aplicado a uma ampla
variedade de materiais relembrados.
A inseparabilidade das dimensões
existencial e histórica é o cerne da
filosofia da consciência de Voegelin.

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 480 páginas
brochura | 978-85-88062-82-5
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Filósofos da Consciência

Insight

Introdução ao
Pensamento de
Xavier Zubiri

Um estudo do conhecimento
humano

Polanyi, Lonergan, Voegelin, Ricoeur,
Girard, Kierkegaard
Eugene Webb

Bernard Lonergan

Você já se perguntou, afinal de contas, o que é a consciência? Nesta
obra, Eugene Webb, na esteira de filósofos como Michael Polanyi,
Bernard Lonergan, Eric Voegelin, Paul Ricoeur, René Girard e Soren
/
Kierkegaard, nos ajuda a compreender o assunto. Serve também
como discussão das convergências e divergências entre os pensadores aqui tratados.

Tradução: Luiz Paulo Rouanet

As três fases do pensamento de
Xavier Zubiri (fenomenológica,
ontológica e metafísica), as escolas de pensamento com que Zubiri
dialoga, o tratado Sobre a Essência,
a trilogia Inteligência Senciente e a
filosofia da religião são alguns dos
temas tratados neste volume.
Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 120 páginas
brochura | 978-85-8033-154-7

Natureza,
História, Deus

Inteligência e
Realidade

Bernard Lonergan

Xavier Zubiri

Xavier Zubiri

Tradução: Hugo Langone

Tradução: Carlos Nougué

Tradução: Carlos Nougué

Depois de seu monumental estudo sobre o conhecimento humano – Insight –, Bernard Lonergan
dedicou-se ao problema do método
das ciências humanas, em geral, e
da teologia, em particular. Neste
Método em Teologia, Lonergan vislumbra o alcance ético e religioso
que integra a estrutura de todo o
conhecimento e que permanece invariável nas diversas metodologias.

Xavier Zubiri é um dos pensadores
mais originais de nosso tempo, de
cujo pensamento surge uma nova
concepção de inteligência e de
realidade. Este livro, um clássico da
literatura filosófica espanhola do
século XX, é a melhor introdução a
sua filosofia. Aqui, a confluência da
filosofia grega, da ciência moderna
e da tradição fenomenológica resulta num pensamento rico e ágil,
tão tradicional quanto inovador.

Este é o primeiro volume da trilogia Inteligência Senciente – obra-prima do filósofo espanhol, na
qual ele efetua uma exaustiva
análise do entendimento humano.
Nesta trilogia, Zubiri se baseia em
toda a história da filosofia e da
ciência para criar uma nova visão
filosófica que incorpora elementos-chave dos principais pensadores, mas também mostra onde
cada um desses sistemas falhou,
compondo assim uma base sólida
sobre a qual o conhecimento pode
ser construído no futuro.

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 558 páginas
brochura | 978-85-88062-98-6

Bernard Lonergan

Bernard Lonergan
e o Insight

Uma filosofia para o
século XXI

Mendo Castro Henriques

Mendo Castro Henriques

Bernard Lonergan e o Insight traz
a transcrição do curso sobre a filosofia de Bernard Lonergan dado
pelo filósofo português Mendo
Castro Henriques em abril de 2010
no espaço cultural É Realizações.
Estruturado em duas partes, a
primeira apresenta um panorama
da obra de Lonergan, deixando a
segunda para discutir especificamente a obra Insight. Inclui dois
DVDs com a gravação das aulas.

Neste volume, Mendo Castro Henriques procura situar Bernard Lonergan no plano maior da história
da filosofia e afirma que se trata
de uma filosofia para o século XXI.
O método científico e filosófico, a
ética, a economia, a metafísica e a
religião são aqui tratadas à luz do
pensamento lonerganiano e de sua
contribuição à filosofia ocidental.

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 136 páginas
brochura | 978-85-8033-008-3
Acompanha 2 DVDs

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 144 páginas
brochura | 978-85-88062-83-2
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Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 320 páginas
brochura | 978-85-8033-090-8

Esta é a obra zubiriana mais acessível e informativa aos iniciantes
no pensamento filosófico. As cinco
lições do título tratam de Aristóteles, Kant, Comte, Bergson e Husserl.
Além do seu domínio sobre história,
ideias e conceitos dos filósofos escolhidos, Zubiri mostra o que cada
um deles buscou em meio a seu próprio horizonte histórico-filosófico.
A presente edição traz também o
texto “O Sistema do Real na Filosofia Moderna”.

Método em
Teologia

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 448 páginas
brochura | 978-85-8033-058-8

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 448 páginas | brochura | 978-85-8033-055-7

Tradução: Antonio Fernando Borges

Philibert Secretan (org.)

Insight: Um Estudo do Conhecimento Humano é a obra-prima
do filósofo canadense Bernard
Lonergan e tem como objetivo
colocar cada um de nós diante
do próprio conhecimento. A abordagem lonerganiana do assunto
começa com uma teoria do conhecimento, origina uma metafísica e estabelece a possibilidade
da ética e da teologia.
Filosofia
15,5 x 27 cm | 728 páginas
brochura | 978-85-88062-87-0

Xavier Zubiri

Por uma filosofia da
realidade

Tradução: Mendo Castro Henriques e
Artur Morão

Tradução: Hugo Langone

Cinco Lições
de Filosofia

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 240 páginas
brochura | 978-85-8033-012-0

Inteligência e
Logos

Inteligência e
Razão

Xavier Zubiri

Xavier Zubiri

Tradução: Carlos Nougué

Tradução: Carlos Nougué

Inteligência e Logos é o segundo
volume da trilogia zubiriana sobre
o entendimento humano. Aqui,
opondo-se à tradição clássica, Zubiri questiona o que chama de logificação da inteligência, na qual o
logos, separado das coisas, é a base
de uma limitante forma de pensar,
que deveria ser revista. Para ele, o
ato formal da intelecção deveria ser
libertado da dependência de julgar.

Lançado em 1983, Inteligência e
Razão completa, quase ao final
da vida de Zubiri, o desafio do
autor de buscar uma nova via da
verdade e de um saber senciente,
fruto do longo estudo dos grandes
problemas filosóficos e de todos os
inéditos avanços das ciências. É o
terceiro volume da trilogia Inteligência Senciente.

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 288 páginas
brochura | 978-85-8033-010-6

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 316 páginas
brochura | 978-85-8033-011-3
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Filosofia e Cosmovisão

Filosofia Concreta

Lançamento

Mário Ferreira dos Santos

Mário Ferreira dos Santos

A obra Filosofia Concreta, publicada originalmente em 1957,
estabelece o modo de filosofar
do escritor e pensador brasileiro Mário Ferreira dos Santos. Ele
considera a filosofia como ciência
rigorosa, aceitando o que é demonstrado e não o problemático
e provável. Esta edição traz ainda
um CD com trechos de aulas de
Mário sobre temas relacionados
à filosofia concreta, gravados por
seus alunos na década de 1960.
Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 640 páginas
brochura | 978-85-88062-71-9
Acompanha CD

Louis Lavelle

Tradução: Paulo Neves

Tradução: Lara Christina de
Malimpensa

Este pequeno livro é grande por
seu conteúdo, que retoma o problema da consciência de si pondo
em evidência todas as armadilhas
do amor-próprio. Lá onde Lacan
vê no desdobramento do eu a
constituição de uma imagem de
si originária, rígida e mortífera,
Lavelle designa o amor-próprio –
ou a vaidade de querer dar uma
falsa imagem de si – como o que
impede a consciência de viver.
A edição traz uma apresentação
do professor Alfredo Bosi.

Este livro pertence ao conjunto
de obras do filósofo francês Louis
Lavelle dedicadas à filosofia moral. Convida a uma reflexão sobre
experiências que são características
de toda existência: o sofrimento do
corpo e a provocação do mal no
mundo, assim como o encontro com
o outro, que é sempre uma aventura, fracasso ou enriquecimento,
aprimoramento da pessoa ou condenação a um recolhimento em si.

Mário Ferreira dos Santos

Louis Lavelle

Louis Lavelle

Tradução: Lara Christina de
Malimpensa

Tradução: Paulo Neves

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 176 páginas
brochura | 978-85-8033-159-2

Michele Federico Sciacca

Michele Federico Sciacca

Tradução: Valdemar A. Munaro

Tradução: Valdemar A. Munaro

Tradução: Carlos Nougué

A história do pensamento do homem é uma luta contínua entre a
sabedoria e a mera opinião. Neste
volume, que reúne as cinco lições do
curso “Filosofia, Pluralismo Filosófico e Antonio Rosmini na Unidade
da Metafísica Clássica”, ministrado
em 1967, o filósofo italiano Michele
Federico Sciacca apresenta suas reflexões acerca dos dilemas do pensamento filosófico.

“A morte é problema somente do
homem, seu atributo essencial,
desde a queda de Adão: esclarecê-lo e aprofundá-lo é esclarecer e
aprofundar o problema da vida.”
A questão posta por Sciacca, em
última instância, é o problema da
interioridade humana. Residem
aqui seus pressupostos para Morte e Imortalidade, obra de intensa
reflexão filosófica.

Neste livro se encontram os temas
relevantes da obra de Louis Lavelle, como o ser, o ato, o valor, o
tempo, a existência, a liberdade, a
intersubjetividade, a participação.
Equivale a um pequeno resumo de
seu pensamento e abriu as portas a
uma penetração mais fácil em seus
temas profundos. Lavelle respirou
o clima de duas guerras mundiais
e sorveu a experiência da dor, da
ansiedade, do mal. Soube, porém,
vislumbrar um caminho de elevada
espiritualidade.
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Reunião de “Crônicas Filosóficas”
publicadas por Louis Lavelle na
revista Le Temps, de 1930 a 1942,
este livro traz uma matéria de
intensa meditação não somente
para o filósofo, mas também para
todos os que se interessam pelos
grandes problemas da arte, da
ciência e do pensamento.

A leitura desta obra constitui um
verdadeiro exercício de introspecção no qual o leitor, à medida que
avança nas páginas, aguça seu
autoconhecimento psicológico e
moral. Encontra-se aqui a reflexão
sobre o que constitui o “eu”, sobre
como se dá o conhecimento, sobre
a origem das ideias, sobre vícios e
virtudes que favorecem ou prejudicam a vida espiritual, sobre o amor,
o tempo, a morte e sobre Deus.

Morte e
Imortalidade

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 288 páginas
brochura | 978-85-8033-004-5

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 208 páginas
brochura | 978-85-8033-077-9

Ciência Estética
Metafísica

Filosofia e
Antifilosofia

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 144 páginas
brochura | 978-85-8033-009-0

Louis Lavelle

A Consciência
de Si

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 352 páginas
brochura | 978-85-88062-48-1
Acompanha CD

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 288 páginas | brochura | 978-85-8033-172-1

O Erro de Narciso

Tratado de
Simbólica
A presente edição, além do texto
integral do Tratado de Simbólica,
traz dois outros textos, “A Aplicação da Matese na Simbólica” e “A
Simbólica Tratada Mateticamente
Poderá nos Levar a Unidade das
Religiões?”, resultado da transcrição de duas palestras de Mário
Ferreira dos Santos. A edição traz
ainda um CD com duas outras palestras sobre simbólica, gravadas
por seus alunos na década de 1960.

Filosofia e Cosmovisão, do filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos,
é, ao mesmo tempo, introdução à filosofia, apresentação enciclopédica
de ideias filosóficas e obra de um filósofo original. Dito de outro modo,
o presente volume é didático, erudito e profundo. Como diz o autor, não
se aprende filosofia sem filosofar. Este livro, portanto, “é um convite à
filosofia, uma incitação ao filosofar”.

Filósofo italiano de raiz
agostiniana, foi amigo pessoal
de Louis Lavelle, com quem se
correspondeu longamente.

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 136 páginas
brochura | 978-85-8033-180-6

O Mal e o
Sofrimento

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 208 páginas
brochura | 978-85-8033-113-4

A Presença Total

A Ontologia
Axiológica de
Louis Lavelle

E ensaios reunidos

Louis Lavelle

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 320 páginas
brochura | 978-85-8033-076-2

Tarcísio Padilha
Tarcísio Padilha, pioneiro no estudo da filosofia de Louis Lavelle
no Brasil, pretende com este livro
apresentar um sistema de raro
vigor metafísico e ainda pouco
conhecido: o lavellismo. Segundo
Padilha, “a filosofia de Lavelle surge como uma mensagem de paz,
mercê do otimismo que irradia da
sua metafísica realista”.

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 160 páginas
brochura | 978-85-8033-074-8
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Exercícios Espirituais e
Filosofia Antiga

Transcendência
do Mundo

Lançamento

Obras completas

Pierre Hadot

Vicente Ferreira da Silva

Tradução: Flavio Fontenelle Loque e Loraine Oliveira

Este livro ocupa um lugar central na obra do filósofo brasileiro
Vicente Ferreira da Silva (19161963). Encontram-se aqui reunidos seus ensaios sobre religiões,
arte, poesia e literatura, bem
como suas teses extremamente
originais sobre o pensamento mítico, ou seja, a fase mais madura
de suas investigações.

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 744 páginas
brochura | 978-85-88062-99-3

Estudou medicina e filosofia em Berlim e
em Hamburgo. Doutorou-se em Filosofia
sob orientação de Ernst Cassirer. Ajudou
G. Bataille a fundar a Revista Critique,
com a qual colaborou longamente.

O cerne deste volume são os trabalhos da chamada fase existencial
e fenomenológica do pensamento
de Vicente Ferreira da Silva, bem
como a investigação propriamente
filosófica e especulativa. Encontram-se aqui reunidos os livros Ensaios Filosóficos (1948), Exegese da
Ação (1949 e 1954), Ideias para um
Novo Conceito de Homem (1951),
Teologia e Anti-humanismo (1953)
e Instrumentos, Coisas e Cultura
(1958), além da própria obra Dialética das Consciências (1950).

Wittgenstein e
os Limites da
Linguagem

Lógica Simbólica

Pierre Hadot

Este volume, Lógica Simbólica,
contém dois trabalhos de Vicente
Ferreira da Silva sobre lógica, os
únicos que escreveu a esse respeito: Elementos de Lógica Matemática (1940), que é seu livro
de estreia na filosofia, e Lógica
Moderna, conferência pronunciada pelo autor no Instituto de Engenharia de São Paulo, em 15 de
março de 1939.

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 112 páginas
brochura | 978-85-8033-165-3

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 160 páginas
brochura | 978-85-88062-74-0
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A filosofia moral é um tema de
enorme importância na obra de
Eric Weil. Essa moral, que para
o filósofo “quer ser pensada ao
mesmo tempo que vivida, vivida
ao mesmo tempo que pensada”,
deve ser fundada na razão. A partir
disso se entende a sequência dos
capítulos deste livro: “O Conceito
de Moral”, de onde segue “O Conteúdo da Moral”, que se reflete em
“A Vida Moral”, concluindo com a
reflexão de “Moral e Filosofia”.

Lógica da Filosofia, principal livro do filósofo Eric Weil, é uma
obra sistemática em que o autor
se propõe a reduzir a diversidade dos discursos filosóficos a um
número finito de figuras ideal-típicas – as categorias filosóficas – e articulá-las segundo uma
ordem que tem o aspecto de um
livre percurso do filosofar.
Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 296 páginas
brochura | 978-85-8033-026-7

Problemas
Kantianos
Eric Weil
Tradução: Luiz Paulo Rouanet

Os três ensaios de Eric Weil aqui
reunidos pretendem apresentar o
pensamento de Kant tal como ele
se cria a partir de uma intenção
primeira. O objetivo proposto foi
investigar o próprio pensar, ou seja,
não tanto os resultados, mas os
problemas e sua origem. Assim, esta
obra trata de pesquisas, da busca
de um espírito inquieto que não se
contenta em conhecer o pensamento, mas deseja compreendê-lo.

Tradução: Carlos Nougué

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 136 páginas
brochura | 978-85-8033-027-4

Hegel e o Estado é a tese complementar que Eric Weil defende
em 1950 com Lógica da Filosofia,
sua tese principal. Eric Weil introduz os temas que ocuparão toda
a sua vida: a filosofia da política,
da moral e da história, o que Hegel chama de Espírito objetivo. Ele
desenvolverá essa filosofia da ação
em obras dedicadas à Filosofia Política (1956), à Filosofia Moral (1961)
e aos Problemas Kantianos (1963).

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 168 páginas
brochura | 978-85-8033-028-1

O Experimento
e o Espírito
Matemático

Vicente Ferreira da Silva

Pierre Hadot, grande especialista
em filosofia antiga, foi um dos
primeiros na França a escrever
sobre o filósofo austríaco Ludwig
Wittgenstein, numa série de artigos publicados de 1959 a 1962 e
reproduzidos neste livro. Percebe-se aí uma dimensão original da
filosofia de Wittgenstein em seus
estudos sobre a linguagem.

Tradução: Lara Christina de
Malimpensa

Eric Weil

Obras completas

Tradução: Flavio Fontenelle Loque e
Loraine Oliveira

Tradução: Marcelo Perine

Cinco conferências seguidas
de Marx e a filosofia do
direito

Vicente Ferreira da Silva

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 432 páginas
brochura | 978-85-88062-75-7

Eric Weil

Eric Weil

Hegel e o Estado

Obras completas

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 368 páginas | brochura | 978-85-8033-182-0

Filosofia Moral

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 624 páginas
brochura | 978-85-8033-029-8

Dialética das
Consciências

Nos ensaios reunidos neste volume, o filósofo e historiador da filosofia
Pierre Hadot traça o panorama histórico da noção de “exercício espiritual” e traz novamente à cena filosófica o debate acerca do estatuto da
filosofia e da figura do filósofo. Com ele, voltamos a pensar o quanto
a filosofia deixou de ser uma “atividade”, uma prática, para se tornar,
cada vez mais, um “discurso”. Hadot propõe, ao contrário, um resgate da
filosofia como “maneira de viver”.

Lógica da
Filosofia

Fé e Razão na
Renascença

Uma introdução ao conceito
de Deus na obra filosófica
de Marsílio Ficino

Lucian Blaga
Tradução: Cristina Manescu

Lançamento

Talyta Carvalho

Este livro, do filósofo romeno Lucian Blaga, procura responder a
perguntas como: por que a ciência dos gregos permaneceu estática e não conseguiu dar o passo
para a invenção de uma dinâmica? Por que os gregos, a despeito
de seu gênio, não fizeram experimentos? Ou, em outros termos,
como foi possível a ciência moderna da natureza?

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 256 páginas
brochura | 978-85-8033-112-7

Filosofia
13,5 x 23,3 cm | 144 páginas
brochura | 978-85-8033-082-3
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É possível um conhecimento racional de Deus ou Ele é inacessível
à razão humana? Qual é a relação
entre os seres e Deus? Como podemos pensar essa relação? Estas
e outras questões são respondidas neste livro pela autora Talyta
Carvalho a partir do estudo da filosofia de Marsílio Ficino, um dos
maiores expoentes da academia de
Florença no Renascimento.

O Fim do Fed

A Economia
Não Mente

Por que acabar com o Banco Central
Ron Paul

Guy Sorman
Tradução: Margarita Maria Garcia Lamelo

Tradução: Bruno Garschagen e Mônica Magalhães

Analisando a evolução da economia de inúmeros países e comparando as políticas adotadas em
cada um, este livro busca explicitar as condições políticas e culturais que propiciaram a expansão
das economias ou que impediram
seu crescimento.

Economia
16 x 23 cm | 256 páginas
brochura | 978-85-88062-61-0

O Ano do Galo
Verdades sobre a China

Guy Sorman
Tradução: Margarita Maria Garcia Lamelo

Catálogo Geral

A crescente injustiça, a corrupção do poder, a censura, a vigilância onipresente, a propaganda
e a repressão indignam cada vez
mais os chineses. O autor passou
um ano na China ouvindo esses
rebeldes e lhes concede a palavra aqui num mergulho na China
profunda, uma viagem às aldeias
e às províncias.

Em O Fim do Fed, o congressista americano Ron Paul chega à raiz do
problema. Em linguagem simples e clara, ele usa história, economia e
sua própria biografia para explicar como, por que e para quem o Fed
(Federal Reserve System) – o banco central norte-americano – m
 anipula
o sistema financeiro daquele país, e o que se pode fazer a respeito.

Ciências Humanas e Sociais / Política
16 x 23 cm | 248 páginas
brochura | 978-85-88062-47-4

Economia
14 x 21 cm | 240 páginas | brochura | 978-85-8033-061-8

Luz e Trevas

Reflexões
Estratégicas

Nos tempos de Juscelino

Hermógenes Príncipe

Esta seção reúne obras importantes de Gilberto Freyre,
apresentando uma de suas facetas menos conhecidas por
nossos contemporâneos; inclui obras de psicólogos como Viktor
Frankl e Leopold Szondi; livros de economia do liberal Guy
Sorman e do libertário Ron Paul; as memórias de Hermógenes

Repensando a defesa
nacional

O autor relembra fatos, faz revelações, comenta atitudes dos
homens públicos que conheceu
e propõe saídas para a atualidade brasileira. Suas lembranças e
análises refletem uma convicção
também profunda em Juscelino
Kubitschek: política é esperança.
O autor nos brinda ainda com documentos inéditos e cartas pessoais trocadas com seu admirável
amigo JK.

Príncipe em sua convivência com Juscelino Kubitschek; a
preocupação com a segurança nacional, na obra de Mario
Cesar Flores; e os livros infantis de Ivo Minkovicius.

Mario Cesar Flores
Este livro aborda sinteticamente a questão da Defesa Nacional,
com deduções e hipóteses sobre o
preparo adequado à nossa defesa.
Mais que diagnóstico e receita, o
autor pretende despertar interesse
pelo tema.

Ciências Humanas e Sociais / Política
16 x 23 cm | 228 páginas
brochura | 978-85-88062-05-4

Ciências Humanas e Sociais / Política
16 x 23 cm | 112 páginas
brochura | 978-85-88062-09-7
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O que Não Está Escrito
nos Meus Livros

O Príncipe das
Pedras

TOP
20

Ivo Minkovicius

Viktor E. Frankl
Tradução: Cláudia Abeling

Infantil e Infantojuvenil
28 x 20 cm | 24 páginas
brochura | 85-88062-27-5

Como lembrar das coisas? Tem
gente que anota na agenda, outros
prendem um laço no dedo e há
quem conte com a ajuda dos amigos, pais ou colegas de trabalho.
O personagem principal de O Príncipe das Pedras, livro de estreia de
Ivo Minkovicius na literatura infantil, adotou um método diferente: colocar uma pedra no centro
do jardim do palácio para lembrar
de algo que ia acabar esquecendo.
Mas a ideia do confuso príncipe
teve um resultado bem diferente
do planejado.

Coleção
Gilberto Freyre
Uma parcela significativa da extensa obra de
Gilberto Freyre está representada em nosso catálogo. Esta coleção põe novamente
em circulação obras que, embora de grande
valor, caíram numa espécie de ostracismo
apenas porque seu brilho foi ofuscado por
obras de maior sucesso, como Casa-Grande
& Senzala e Sobrados e Mucambos. Aqui se
encontram ensaios de crítica literária e de
arte como Vida, Forma e Cor; estudos teóricos de fôlego como Sociologia; o pioneirismo
de S ociologia da Medicina, bem como a série
dedicada às relações entre Brasil e Portugal.

Sociologia

Introdução ao estudo dos
seus princípios
Ciências Humanas e Sociais / Sociologia
18 x 25 cm | 544 páginas
brochura | 978-85-88062-70-2

Introdução à Psicologia do
Destino seguido de Análise
de Casamentos
Leopold Szondi
Tradução: Juan Alfred César Müller (Introdução à Psicologia do Destino)
Pedro Sette-Câmara (Análise de Casamentos)
Testamento intelectual de Viktor Emil Frankl, este livro narra fatos marcantes de sua vida. Sua autobiografia apresenta revelações que vão
desde o extremo do sofrimento humano nos anos em que foi prisioneiro
nos campos de concentração nazistas até o pleno reconhecimento de
seu trabalho como filósofo, psiquiatra e psicoterapeuta.
Virktor Frankl, o psiquiatra vienense que sobreviveu a quatro campos de concentração,
incluindo Auschwitz, escreveu duas obras autobiográficas: o famoso “Em Busca de
Sentido”, no qual narra sua experiência e apresenta as bases da logoterapia, e
“O que Não Está Escrito nos Meus Livros”, uma obra da maturidade, em que ele olha
retrospectivamente para a própria vida e conta histórias nunca contadas antes.
Psicologia e Psicanálise
16 x 23 cm | 184 páginas | brochura | 978-85-88062-85-6

Sociologia da
Medicina

Vida, Forma
e Cor

Homens,
Engenharias e
Rumos Sociais

Ciências Humanas e Sociais / Sociologia
18 x 25 cm | 288 páginas
brochura | 978-85-88062-73-3

Literatura / Teoria e Crítica Literária
18 x 25 cm | 368 páginas
brochura | 978-85-88062-96-2

Ciências Humanas e Sociais / Sociologia
18 x 25 cm | 240 páginas
brochura | 978-85-88062-90-0

Ciências Humanas e Sociais / Sociologia
18 x 25 cm | 520 páginas
brochura | 978-85-88062-93-1

Uma Cultura
Ameaçada
e outros ensaios

Um Brasileiro
em Terras
Portuguesas

O Mundo que o
Português Criou

Ciências Humanas e Sociais / Sociologia
18 x 25 cm | 224 páginas
brochura | 978-85-88062-95-5

Ciências Humanas e Sociais / Sociologia
18 x 25 cm | 440 páginas
brochura | 978-85-88062-91-7

Ciências Humanas e Sociais / Sociologia
18 x 25 cm | 128 páginas
brochura | 978-85-88062-92-4

Aventura e
Rotina

A Magia das
Coisas
Ivo Minkovicius
A curiosidade sempre foi um bom
caminho para o conhecimento. No
livro A Magia das Coisas, o agitado
protagonista tenta entender como
objetos ganham vida. Óculos podem fazer de alguém um grande
pensador? Chuteiras transformam
meninos em craques de futebol?
E a força do super-herói, de onde
vem? Com texto e ilustrações impecáveis, o autor e desenhista Ivo
Minkovicius revela à criançada um
delicioso segredo.
Infantil e Infantojuvenil
14 x 29 cm | 20 páginas
brochura | 978-85-88062-28-3

Este volume é constituído por duas obras independentes: Introdução
à Psicologia do Destino reúne ensaios que dão um panorama da Análise do Destino, a escola de psicologia profunda fundada por Leopold
Szondi; inédita em língua portuguesa, Análise de Casamentos apresenta
a origem da teoria destinoanalítica e os fundamentos sobre os quais se
erigiu todo o edifício szondiano.
Psicologia e Psicanálise
16 x 23 cm | 240 páginas | brochura | 978-85-8033-131-8

O Luso e o
Trópico
Ciências Humanas e Sociais / Sociologia
18 x 25 cm | 336 páginas
brochura | 978-85-88062-94-8
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