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METODOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

Metodologia do desenvolvimento da pesquisa publicado por docentes 

da Universidade do Estado do Amazonas. 

001.42 | M593m | Cód. do Livro: 20745  

 

 

 

IDÉIAS GENIAIS EM PHOTOSHOP: UMA NOVA VISÃO DA ARTE 

DIGITAL 

Aborda temas tais quais: Composição e Processo Criativo; Solução 

Criativa de Problemas Usando Camada; Improvisação com Cores 

Usando Camadas; Maneiras Radicais de Gerar Novas Idéias; 

Criatividade Não-Linear; Idéias de Composições; entre outras. 

004 | S842i | Cód. do Livro:20700 

 

A VIDA QUE VALE A PENA SER VIVIDA 

Aborda questões relacionadas à psicologia da atitude, conduta de 

vida, sucesso e mudança de vida. Trata da sociologia da felicidade, das 

reflexões da vida. 

158.1 | B268v | Cód. do Livro: 20615 

 

 

 

O MAIOR MISTÉRIO DO MUNDO 

Nesta obra terna e inspiradora, OgMandino leva o leitor a ter um 

encontro com Simon Potter. A mesma figura sábia e humilde de O 

maior milagre do mundo reaparece nesta receita para o sucesso. 

Através desse personagem, Mandino explica que devemos fazer para 

subir os degraus da escada da vida - partir das conquistas materiais até 

chegar ao mais alto desenvolvimento espiritual.  

158.1 | M271m | Cód. do Livro: 20667 

 



O HOMEM EM SINTONIA COM A NATUREZA 

A várzea não espera decisões demoradas e unilaterais, continua a 

inundar periodicamente com a força das chuvas e será sempre um 

atrativo para homens e mulheres dispostos a enfrentar suas 

limitações. Para atuar nesse ecossistema, o projeto ProVárzea, 

rompeu com o paradigma conservador de projeto ambiental para 

atuar também na área de desenvolvimento humano e social. 

301 | A345h | Cód. do Livro: 20712 

 

PESQUISA SOCIAL E AÇÃO PEDAGÓGICA: CONCEITOS, MÉTODOS E 

PRÁTICAS 

O livro oferece um instrumento didático que auxilia na incorporação 

dos pressupostos da pesquisa em suas práticas. 

301 | M479p | Cód. do Livro: 18892 

 

 

 

SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 

Trata de um tema debatido com muito interesse, como um campo de 

pesquisa em sociologia, economia e ciência política, desde o V 

Congresso Mundial de Sociologia. 

301 | F368s | Cód. do Livro: 20688 

 

 

 

O QUE É SOCIOLOGIA 

Como compreender as diferentes avaliações que a sociologia recebe? 

Debatendo a dimensão política dessa ciência, o autor reflete em que 

medida as teorias sociológicas contribuem para manter ou alterar as 

relações de poder da sociedade. 

301 | M375q | Cód. do Livro: 18708 

 



INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA 

Uma obra básica de Sociologia. Prática, acessível, completa. Capaz de 

ampliar o universo conceitual do aluno e de prepará-lo para assumir 

seu lugar de cidadão ativo na sociedade em que vive. Neste livro você 

encontrará as principais noções da Sociologia explicadas com precisão, 

clareza e simplicidade. 

301 | O48i | Cód. do Livro: 18513 

 

DICIONÁRIO CRÍTICO DE SOCIOLOGIA 

Em seus 101 verbetes, selecionados com o objetivo de apontar as 

questões fundamentais da sociologia, este dicionário apresenta e 

discute, sob o enfoque do individualismo metodológico, as 

orientações teóricas mais fecundas do ponto de vista dos fenômenos 

sociais. 

301.03 | B756d | Cód. do Livro: 19666 

 

 

MANUAL DE RADIOJORNALISMO: PRODUÇAO, ÉTICA E INTERNET 

O Rádio viveu três momentos cruciais: a sua invenção e propagação 

pelo mundo, o advento da televisão e o desenvolvimento da internet. 

Dentro deste contexto o livro aborda os tópicos: - Como elaborar uma 

pauta e conduzir uma entrevista. - Como fazer uma reportagem e 

produzir um programa jornalístico. - Técnicas específicas de redação e 

edição para o rádio. - As perspectivas do rádio via Internet. 

302.2 | B228m | Cód. do Livro: 20744 

 

AS FORMAS DO SENTIDO 

O livro oferece um instrumento didático que auxilia na incorporação 

dos pressupostos da pesquisa em suas práticas. 

302.2 | V135f | Cód. do Livro: 20612 

 

 

 



SAÚDE INDÍGENA: UMA INTRODUÇÃO AO TEMA 

Este livro integra a série Vias dos Saberes, desenvolvida pelo LACED 

Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e 

Desenvolvimento/Museu Nacional UFRJ. Saúde Indígena: uma 

introdução ao tema, contribuindo para disseminar estudos e pesquisas 

sobre a diversidade dos povos indígenas no Brasil contemporâneo, no 

âmbito de uma área dos direitos humanos - a saúde. 

306.4610 | G234s | Cód. do Livro: 20459 

 

ESTATÍSTICA BÁSICA: CURSO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA 

EDUCAÇÃO 

O livro aborda assuntos relacionados a estatística básica aplicada a 

educação e ciências humanas, tais quais – conceitos fundamentais, 

medidas, ciência e técnicas.  

310 | A994e | Cód. do Livro: 20618 

 

 

POLÍTICA E RACIONALIDADE: PROBLEMAS DE TEORIA E MÉTODO DE 

UMA SOCIOLOGIA CRÍTICA DA POLÍTICA 

Esta obra busca fundamentar uma abordagem dos problemas da 

ciência política em que a exigência de rigor possa ser conciliada com 

demandas de ordem prática ou normativa, as quais são vistas como 

inerentes à própria definição da atividade política, ou da mudança 

política avaliada em termos de concepções doutrinárias acerca da boa 

sociedade a ser erigida. 

320 | R375p | Cód. do Livro: 20611 

 

A TEORIA DO ESTADO 

Esta obra, do autor Helmut Reichelt, trata de processos relacionados à 

reconstrução da Teoria Marxista do Estado. 

320 | R348t | Cód. do Livro: 20647 

 

 



O QUE É A DEMOCRACIA? 

Propõe uma pergunta que nasce de uma dupla recusa: a do Estado 

mobilizador demasiadamente arrogante e a da “face-a-face” 

demasiadamente perigoso do mercado e das tribos. Qual o conteúdo 

positivo que podemos dar a uma ideia democrática que não pode ser 

reduzida a um conjunto de garantias contra o poder autoritário? 

320 | T727q | Cód. do Livro: 20641 

 

O QUE É POLÍTICA? 

Hoje, a política está presente em todas as dimensões da vida social: 

ouvimos falar em política estudantil, política econômica. Neste livro, 

Wolfgang Leo Maar abre uma clareira nesse emaranhado de 

significados. Analisando aspectos objetivos e subjetivos ligados ao 

termo, ele nos dá um painel elucidativo da atividade política na 

História, dos gregos e romanos ao Estado moderno. 

320.01 | M111q | Cód. do Livro: 20686 

 

TESTES E ENSAIOS PARA VALIDAÇÃO DO USO DA MISTURA 

BIODIESEL B5 EM MOTORES E VEÍCULOS 

Este livro mostra que a realização de testes e ensaios em motores é 

necessária, inicialmente, para a validação do uso da mistura B5, em 

conjunto com os fabricantes de veículos e peças, com vistas a 

assegurar ao consumidor final a manutenção da garantia de veículos e 

equipamentos. 

320.01 | M111q | Cód. do Livro: 20686 

 

GRANDES PECADOS DA IMPRENSA 

Neste livro, Sebastião Nery analisa como os grandes órgãos de 

imprensa empreenderam campanhas violentas contra personalidades 

como: Ruy Barbosa, nos primórdios da República, o presidente 

Juscelino Kubitschek, o governador de São Paulo Orestes Quércia e o 

ministro da Saúde do governo Collor, Alceni Guerra. 

320.981 | N443g | Cód. do Livro: 20746 

 



QUÍMICA DE OLEAGINOSAS: VALORIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

AMAZÔNICA 

O livro aborda temas tais quais: Preservar para não acabar; 

Depoimento de um amazônida; As indústrias oleaginosas: um breve 

histórico; As iniciativas; O mercado; Buriti; Morichepalm; Pracachy; 

Ucuuba; Andiroba; Crabwood; ; Copaíba; Cupuaçu; Açaí; Castanha-do-

Brasil; Brazilnut; Tucumã; Bacuri. 

333.95 | Z93q | Cód. do Livro: 20564 

 

AMAZÔNIA INSUSTENTÁVEL - ZONA DE FRANCA DE MANAUS: 

ESTUDO E ANÁLISE 

É um estudo sobre o funcionamento do parque industrial de Manaus, 

o custo de criar um emprego no polo industrial de Manaus, quanto 

tem custado para o Brasil manter seus benefícios e quais são os 

benefícios reais para estar em funcionamento e que impacto 

poderíamos prever com a retirada desse modelo industrial. 

333.9539 | P434a | Cód. do Livro: 17242 

 

O CAPITAL: CRÍTICA DA ECONOMIA POLÍTICA 

Neste livro, Marx aprofunda e sistematiza a análise crítica, já presente 

no 'Manifesto', das formas de sociabilidade que caracterizam o mundo 

moderno.  

335.411| M392c | Cód. do Livro: 20551 

 

 

 

AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 

POLÍTICAS 

Os objetivos da rede Amazônia Sustentável - formada pelo esforço de 

cientistas de diversos países - incluem, sobretudo, a análise das 

interações entre os meios rurais e urbanos e suas implicações para as 

estratégias de desenvolvimento regional sustentável. 

338.18 | A479a | Cód. do Livro: 20752 



AMAZÔNIA: CHAVES MÚLTIPLAS PARA A INTERPRETAÇÃO DA 

REALIDADE 

Mostrando retratos da região não explorados pela mídia e 

desconhecidos de boa parte do público, o livro tem como objetivo 

organizar o debate sobre as grandes questões que envolvem o 

socioambiental, econômico e cultural da Amazônia, às vezes tão 

carente de políticas públicas específicas. 

361.1 | F368a | Cód. do Livro: 20640 

 

DICIONÁRIO FEMININO DA INFÂMIA: ACOLHIMENTO E DIAGNÓSTICO 

DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

A obra traz um rico panorama dos conceitos recorrentes na pauta 

feminista e das mulheres e vai além, apresentando temas e 

significados em sua dimensão histórica, política e social. 

362.8292 | D545d | Cód. do Livro: 20723 

 

 

MANUAL PRÁTICO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

De forma clara, simples e didática, visa implementar preceitos e valores 

de segurança, no esforço de integrá-los à qualidade do trabalho e do 

meio ambiente, à produção e ao controle de custos das empresas. 

363.11 | M294m | Cód. do Livro: 20607 

 

 

 

O SER HUMANO E O MEIO AMBIENTE DE A À Z: DICIONÁRIO 

Material indispensável para educadores e estudantes de todos os 

níveis. Seu conteúdo foi analisado pelo Departamento de Educação 

Ambiental do Ministério do Meio ambiente, que o considerou 

relevante como instrumento de apoio conceitual e teórico na área 

ambiental, autorizando a utilização de sua logomarca na contracapa. 

363.7 | B823s | Cód. do Livro: 14673 

 



GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: COMPARTILHANDO UMA 

EXPERIÊNCIA DE CAPACITAÇÃO 

Reúne uma série de artigos alusivos a um projeto desenvolvido de 

forma pioneira pelo Ipê e pelo WWF-Brasil entre 2004 e 2010. As duas 

instituições estruturaram um curso de formação para gestores de 

Unidades de Conservação na Amazônia que tinha como objetivo 

ajudar na capacitação desses gestores. 

363.7 | G393g | Cód. do Livro: 20722 

 

CONSTRUINDO CONHECIMENTOS NO PROCESSO EDUCATIVO 

O processo de ensino/aprendizagem exige do professor uma atitude 

educativa, ou seja, o comprometimento profissional e ético no fazer 

educação. Isto envolve responsabilidade não apenas com a 

transmissão automática de conteúdos, mas, acima de tudo, com a 

construção de seus conhecimentos dos alunos sob sua orientação. 

370 | B862c | Cód. do Livro: 20674 

 

 

MÚLTIPLOS OLHARES SOBRE O ENSINO DE LÍNGUAS: TECNOLOGIAS 

DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Este livro é o feliz resultado do esforço dos colegas Iandra Maria 

Weirich da Silva Coelho, Wagner Barros Teixeira e Cacio José Ferreira. 

Eles organizaram, em um volume, nove trabalhos, diferentes e 

exitosas experiências com as tecnologias da informação e 

comunicação a serviço do ensino de línguas neste país.  

370 | M111m | Cód. do Livro: 20707 

 

INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO: ABORDAGENS CONCEITUAIS E 

PRÁTICAS 

Pretende-se com a presente obra partilhar um conjunto de pesquisas 

sobre diferentes problemas educativos com todos aqueles que se 

interessam pela investigação em educação e, ainda, refletir sobre a 

problemática das metodologias em contextos de formação. 

370 | T231i | Cód. do Livro: 20578 



ENTRE A CIÊNCIA E A SAPIÊNCIA: O DILEMA DA EDUCAÇÃO 

'Entre a ciência e a sapiência' é uma coletânea de artigos escritos para 

jornais pelo educador, escritor e psicanalista Rubem Alves. O livro traz 

diversos assuntos tendo como eixo central a educação. O autor 

acredita que a educação e a construção do saber podem ser lúdicas, 

rebatendo diversos mitos acerca do tema. 

370.1 | A474e | Cód. do Livro: 7931 

 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: EPISTEMOLOGIAS, PRINCÍPIOS E AÇÕES 

EDUCATIVAS 

A intenção desta obra é contribuir com os estudos de todos aqueles 

que se interessam em ampliar as compreensões e o diálogo 

epistemológico, auxiliando na qualificação dos processos de pesquisa 

e ensino no campo da educação em ciências. 

370.1 | A479a | Cód. do Livro: 20735 

 

A LINGUAGEM DO AFETO: COMO ENSINAR VIRTUDES E TRANSMITIR 

VALORES 

Propõe um conjunto de valores, expõe a visão do autor para reflexão e 

mostra a forma mais eficiente de envolvê-los em casa e na escola, 

reafirmando que, efetivamente, é na infância que construímos nossos 

fundamentos éticos. 

370.114 | A627L | Cód. do Livro: 20577 

 

 

MARX E A PEDAGOGIA MODERNA 

Manacorda, neste livro, vai desvelando os sentidos do ensino 

politécnico e do ensino tecnológico, proposto por Marx, elaborando a 

construção gradativa e firme do conceito de unilateralidade do ser 

humano. Assim, por meio da ciência filológica, o livro explica o que 

Marx escreveu sobre Educação e Escola; revela também as incertezas 

e as certezas que tinha. 

370.12 | M267m | Cód. do Livro: 20550 

 



POLÍTICAS CURRICULARES: REFERÊNCIAS PARA ANÁLISE 

O autor apresenta um quadro teórico abrangente para embasar a 

reflexão e a discussão necessárias para proporcionar uma significativa 

reconstrução das políticas públicas, diretores, e formadores de 

professores, neste momento de importantes mudanças políticas e 

sociais em nível mundial e especificamente em nosso país. 

370.2 | P116p | Cód. do Livro: 13144  

 

 

 UM OLHAR SOBRE A DIFERENÇA: INTERAÇÃO, TRABALHO E 

CIDADANIA 

A obra reúne textos variados acerca da divulgação de estudos sobre as 

deficiências. Sua organicidade está no que ela oferece em termos de 

análise da deficiência considerada como diferença, com base nos 

processos históricos e culturais que produziram e produzem, formas 

de inclusão/exclusão.  

370.3 | B577u | Cód. do Livro:20689 

 

PARA UMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

O livro aborda temas de educação tais quais: tecnologias aplicáveis ao 

ensino e à aprendizagem material impresso, recursos audiovisuais e 

informatizados, sistemas multimídia e de autoaprendizagem. 

371.102 | P222 | Cód. do livro: 20748 

 

 

GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS 

A obra aborda a relação entre a pedagogia e as tecnologias de 

informação e comunicação, trazendo conceitos básicos, aspectos de 

ambientes virtuais e e-learning. 

371.2 | S586g | Cód. do Livro: 19960 

 

 



ELABORAÇÃO E TRATAMENTO DE TEXTOS DIDÁTICOS 

Escrita pelo autor José Augusto Pacheco, esta obra tem como objetivo 

auxiliar na elaboração e tratamento de textos didáticos. 

371.35 | E37 | Cód. do Livro: 20569 

 

 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM TECNOLOGIAS DIGITAIS ACESSÍVEIS 

Esta obra visa dar suporte aos professores de escolas públicas na 

perspectiva da Educação Inclusiva, auxiliando-os no uso das tecnologias 

da informação e da comunicação acessíveis e na construção de ações 

pedagógicas para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

apoiando processos de aprendizagem e de desenvolvimento de alunos 

com deficiências, em suas respectivas unidades de ensino.  

371.35 | E37 | Cód. do Livro: 20569 

 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO ESCOLAR: 

ABORDAGEM BILÍNGUE NA ESCOLARIZAÇÃO DE PESSOAS COM 

SURDEZ 

Esta obra aborda questões relacionadas à educação especial na 

perspectiva da inclusão escolar com abordagem bilíngue na 

escolarização de pessoas. 

371.9046 | E21 | Cód. do Livro: 20554 

 

 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO ESCOLAR: 

SURDOCEGUEIRA E DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA 

Esta obra aborda questões relacionadas à educação especial na 

perspectiva da inclusão escolar trazendo os temas de surdocegueira e 

deficiência múltipla. 

371.9046 | E21 | Cód. do Livro: 20555 

 

 



A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO ESCOLAR: 

BAIXA VISÃO E CEGUEIRA 

Esta obra aborda questões relacionadas à educação especial na 

perspectiva da inclusão escolar trazendo os temas de baixa visão e 

cegueira. 

371.9046 | E21 | Cód. do Livro: 20555 

 

 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO ESCOLAR: A 

ESCOLA COMUM INCLUSIVA 

Esta obra aborda questões relacionadas à educação especial na 

perspectiva da escola comum inclusiva. 

371.9046 | E21 | Cód. do Livro: 20547 

 

 

 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO ESCOLAR: 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO 

Esta obra aborda questões relacionadas à educação especial na 

perspectiva dos transtornos globais do desenvolvimento. 

371.9046 | E21 | Cód. do Livro: 20559 

 

 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO ESCOLAR: 

ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, ADEQUAÇÃO POSTURAL E 

ACESSIBILIDADE ESPACIAL 

Esta obra aborda questões relacionadas à educação especial na 

perspectiva de orientação e mobilidade, adequação postural e 

acessibilidade espacial. 

371.9046 | E21 | Cód. do Livro: 20557 

 



A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO ESCOLAR: 

ALTAS HABIBLIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

Esta obra aborda questões relacionadas à educação especial na 

perspectiva de altas habilidades/superdotação. 

371.9046 | E21 | Cód. do Livro: 20560 

 

 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO ESCOLAR: O 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

Esta obra aborda questões relacionadas à educação especial na 

perspectiva de atendimento educacional especializado para alunos 

com deficiência intelectual. 

371.9046 | E21 | Cód. do Livro: 20548 

 

 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO ESCOLAR: 

LIVRO ACESSÍVEL E INFORMÁTICA ACESSÍVEL 

Esta obra aborda questões relacionadas à educação especial na 

perspectiva de livro acessível e informática acessível. 

371.9046 | E21 | Cód. do Livro: 20558 

 

 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO ESCOLAR: 

RECURSOS PEDAGÓGICOS ACESSÍVEIS E COMUNICAÇÃO 

AUMENTATIVA E ALTERNATIVA 

Esta obra aborda questões relacionadas à educação especial na 

perspectiva de recursos pedagógicos acessíveis e comunicação 

aumentativa e alternativa. 

371.9046 | E21 | Cód. do Livro: 20556 

 



ANAIS DO SIMPÓSIO EM ENSINO TECNOLÓGICO NO AMAZONAS 

2015/2016 

A obra aborda as discussões realizadas no Simpósio em Ensino 

Tecnológico no Amazonas – SETA. Um evento técnico-científico 

planejado para interação entre docentes e discentes pesquisadores do 

Curso de Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico (MPET) do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. 

372.358 | E21 | Cód. do Livro: 20656 

 

LITERATURA INFANTIL: TEORIA E PRÁTICA 

Cada capítulo deste livro foi organizado de modo a apresentar 

aspectos teóricos, estudos de textos, análises de obras selecionadas e 

sugestões de trabalhos, tentando responder a algumas questões, 

como - Que livros recomendar aos alunos? Como desenvolver o 

hábito da leitura? 

372.4 | C972l | Cód. Livro: 20625 

 

CULTURA CORPORAL: DIÁLOGOS ENTRE EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER 

Entender que as práticas corporais acontecem originariamente em 

espaços distintos daqueles concebidos na escola, procurar identificá-

las no contexto do tempo de não-obrigação escolar da comunidade e 

trazê-las de forma legítima para o currículo é o eixo central desta 

obra. 

372.868 | N397c | Cód. do Livro: 20561 

 

 

PROEJA: REFLETINDO O COTIDIANO 

O trabalho apresentado nesta obra consiste em investigar, 

primeiramente, as dificuldades de aprendizagem relacionadas à leitura 

e à escrita nos ensinos Fundamental e Médio, da  modalidade  de  

Educação  de  Jovens  e  Adultos  e PROEJA, estabelecendo algumas 

considerações sobre a importância da leitura  e  da  escrita  no  

processo  de  ensino-aprendizagem.   

374 | A658p | Cód. do Livro: 20613 

 



A UNIVERSIDADE REFORMADA   

Apresente uma análise histórico-sociológica do ensino superior dos 

primeiros anos da ditadura militar, revelando aspectos inéditos nas 

mudanças efetuadas na época. 

378 | C972u | Cód. do Livro: 20690 

 

 

 

OS SABORES DE MARIANA 

Livro desenvolvido pelo Programa Monumenta, na área da promoção 

de atividades econômicas, de educação patrimonial, de formação 

profissional e de capacitação. Trata da Cidade de Mariana, em Minas 

Gerais, fundada em 1696, no início do ciclo do outo naquele estado. 

390 | A447s | Cód. do Livro: 20574 

 

O QUE É SEMIÓTICA 

Para um passeio pela mais jovem das ciências humanas: a Semiótica, 

tendo sempre como guia seu criador Charles Sanders Peirce. O trajeto 

proporcionará uma visão panorâmica dos principais fundamentos, 

particularidades e fronteiras desta teoria geral dos signos. 

401.41 | S231q | Cód. do Livro: 20581 

 

 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: A IMAGEM DO PENSAMENTO 

O livro parte do pressuposto de que comunicar-se significa emitir e 

receber mensagens por meio de códigos convencionais ou não, 

trabalha todos os parâmetros da língua de sinais e traz frases do 

cotidiano para ouvintes que convivem com surdos também possam se 

tornar fluentes. 

419 | K75L | Cód. do Livro: 20731 
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LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: A IMAGEM DO PENSAMENTO 

O livro parte do pressuposto de que comunicar-se significa emitir e 

receber mensagens por meio de códigos convencionais ou não, 

trabalha todos os parâmetros da língua de sinais e traz frases do 

cotidiano para ouvintes que convivem com surdos também possam se 

tornar fluentes. 

419 | K75L | Cód. do Livro: 20733 

 

MINI DICIONÁRIO BILÍNGUE PRÁTICO 

O Minidicionário amplia o conhecimento da língua inglesa, eliminando 

as dúvidas de tradução, pronúncia e ortografia das palavras mais 

corriqueiras do idioma. E, como o próprio nome já aponta, faz isso de 

maneira prática, sem complicações, mas, ao mesmo tempo, de 

maneira eficaz.  

423.69 | M665 | Cód. do Livro: 20679 

 

 

COMO DIZER TUDO EM INGLÊS NOS NEGÓCIOS 

O livro oferece ao leitor aquilo que as pessoas usualmente precisam 

dizer tanto em inglês quanto em português, organizadas em vários 

tópicos e situações úteis. E vai ainda além, apresentando muitas 

expressões específicas na área de negócios e em tópicos relacionados 

ao assunto. 

428 | M375c | Cód. do Livro: 20709 

 



MICHAELIS PEQUENO DICIONÁRIO 

Este dicionário possui mais de 36.000 verbetes, definições claras e 

precisas, divisão silábica dos verbetes em espanhol e em português, 

transcrição fonética da pronúncia em espanhol e em português, 

tabelas de pesos e medidas, expressões idiomáticas, provérbios e 

gírias. 

463.69 | M621 | Cód. do Livro: 20680 

 

A MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO 

Este livro, escrito para professores do Ensino Médio e estudantes de 

licenciatura em matemática, cobre os principais assuntos estudados 

na segunda série do Ensino Médio. 

510.7 | A111m | Cód. do Livro: 20687/17869 

 

 

ÁLGEBRA LINEAR 

A obra foi preparada para servir de livro-texto para um curso a ser 

ministrado em um semestre com uma carga horária de 4 aulas por 

semana. Com uma linguagem clara e acessível, o livro busca ensinar ao 

leitor essa disciplina fazendo uso de exercícios com respostas para a 

fixação da parte teórica apresentada.  

512.9 | S818a | Cód. do Livro: 19253 

 

GEOMETRIA ANALÍTICA 

Esta obra aborda temas de Geometria Analítica, assim como demais 

assuntos de Matemática como: Vetores, Produtos de Vetores, A Reta, 

O Plano, Distâncias, Cônicas e Superfícies Quádricas. 

516.3 | S818a | Cód. do Livro: 15706 

 

 

 



PRINCÍPIOS DE FÍSICA - VOLUME II: MOVIMENTO ONDULATÓRIO E 

TERMODINÂMICA 

Esta obra apresenta de forma clara e lógica os conceitos e os princípios 

básicos da física facilitando sua compreensão por meio de uma ampla 

gama de exemplos práticos que demonstram seu papel em outras 

disciplinas bem como sua aplicação a situações do mundo real. 

531 | S481p | Cód. do Livro: 20604 

 

DINÂMICA 

A dinâmica e a estática formam a base de uma grande parte do estudo 

da Engenharia. Para muitos, o estudo de ambas será a primeira 

oportunidade de aplicar formalmente os conhecimentos de álgebra, 

trigonometria e cálculo, e de ampliar a compreensão de como as leis 

da física se aplicam aos problemas do mundo real. 

531.2 | B731d | Cód. do Livro: 20605 

 

LOGOSPIRATARIA NA AMAZÔNIA 

O livro trata da ocorrência da logospirataria na Amazônia e seus 

predatórios impactos na região. O que se entende por logospirataria? 

Quais os impactos resultantes da logospirataria na Amazônia 

brasileira, considerando a biodiversidade e as populações tradicionais? 

São as questões que a obra tenta responder. 

574.2498 | P811L | Cód. do Livro: 20691 

 

 

DOENÇAS DE ESPÉCIES FLORESTAIS ARBÓREAS NATIVAS 

Na concepção deste livro, procurou-se combinar a participação de 

pesquisadores de diversas unidades da Embrapa e renomados 

profissionais de instituições parceiras, que dedicaram ou estão 

dedicando parte de seu tempo de pesquisas relacionadas a doenças de 

árvores nativas ou exóticas plantadas na região. 

581.9813 | D649d | Cód. do Livro: 20663 

 

 



PALMEIRAS NATIVAS DO BRASIL 

Há muito para se saber sobre as palmeiras. No livro Palmeiras nativas 

do Brasil, uma produção editorial da Embrapa Amazônia Ocidental e 

Embrapa Informação Tecnológica, estão conhecimentos botânicos, 

genéticos, cultivo e processamento da produção de palmeiras nativas 

das diferentes regiões do país. 

582.1609 | P171p | Cód. do Livro: 20705 

 

BIOQUÍMICA BÁSICA 

Este livro tem por objetivo oferecer conceitos relacionados com o 

estudo da integração do metabolismo que são indispensáveis na 

formação de profissionais da área biológica. 

612.015 | M298b | Cód. do livro: 20755 

 

 

 

HIGIENE OCUPACIONAL AO ALCANCE DE TODOS 

A dinâmica e a estática formam a base de uma grande parte do estudo 

da Engenharia. Para muitos, o estudo de ambas será a primeira 

oportunidade de aplicar formalmente os conhecimentos de álgebra, 

trigonometria e cálculo, e de ampliar a compreensão de como as leis 

da física se aplicam aos problemas do mundo real. 

613.62 | R672h| Cód. do Livro: 20579 

 

 

MÁQUINAS MOTRIZES HIDRÁULICAS 

O livro aborda o tema de máquinas motrizes com a finalidade de 

transformar a maior parte da energia de escoamento contínuo da 

água que atravessa em trabalho mecânico. 

615.321 | M152m| Cód. do Livro: 20719 

 

 



TÓPICOS AVANÇADOS DE METROLOGIA MECÂNICA: 

CONFIABILIDADE METROLÓGICA E SUAS APLICAÇÕES 

O livro aborda assuntos relacionados a tópicos avançados da 

metrologia mecânica e confiabilidade metrológica e suas aplicações na 

metrologia. 

620.1 | L735t | Cód. do Livro: 20568 

 

 

MECÂNICA VETORIAL PARA ENGENHEIROS: ESTÁTICA 

Com conceitos precisos, completos e seções especiais de resoluções 

de problemas, Mecânica Vetorial Para Engenheiros - Estática fornece 

aos alunos de Engenharia a oportunidade de aprender Estática de 

forma prática.  

620.103 | B415m | Cód. do Livro: 20620 

 

 

CONCRETO ARMADO 

Temas de cargas e esforços nos pilares de estruturas, 

dimensionamento das seções de peças comprimidas estudo dos solos, 

fundação em bloco, cálculo pórticos flambagem, flexão oblíqua, torção 

e punção flexão composta normal de seções de concreto armado 

pilares especiais de edifícios, cálculo das fundações roteiro prático 

para cálculo dos pilares  

620.103 | R672c | Cód. do Livro: 20621 

 

MECANISMOS 

Nesta adição todas as dimensões se exprimem em unidades si com os 

símbolos correspondentes. Além disso, empregou-se nas seções sobre 

análise de forças, conceito de massa de preferência ao de força da 

gravidade e constante gravitacional, realçando-se dessa forma o fato 

de que o quilograma deve usar exclusivamente para exprimir a massa. 

621 | M112m | Cód. do Livro: 20619 

 



MECANICA DOS SOLOS E SUAS APLICAÇÕES – VOLUME I 

Oferece uma visão simples, ampla, global e atualizada da Mecânica 

dos Solos a todos aqueles que, na docência ou no campo profissional, 

utilizam esta disciplina. 

 

624.151 | C255m | Cód. do Livro: 2266 

 

 

MECANICA DOS SOLOS E SUAS APLICAÇÕES – VOLUME II 

Aborda os elementos de mecânica das rochas, movimento da água 

nos solos, distribuições das pressões, empuxos de terra e condições 

de estabilidade dos muros de arrimo. Também são analisados desde o 

estudo das fundações e a capacidade de carga dos solos até a 

estabilização de maciços e o reforço de fundações, além de 

escavações e escoramentos. 

624.151 | C255m | Cód. do Livro: 2267 

 

 MECANICA DOS SOLOS E SUAS APLICAÇÕES – VOLUME III 

Acidentes ocorridos em grandes obras da engenharia como 

deslizamentos durante a construção do Canal do Panamá deixaram 

clara a percepção inadequada dos princípios de gestão do solo, 

outrora vigentes na engenharia. Desses desafios e do aprendizado 

nasceu uma nova orientação do estudo dos solos, que Mecânica dos 

Solos e Suas Aplicações reúne de forma consistente e atualizada. 

624.151 | C255m | Cód. do Livro: 2268 

 

CURSO DE HIDRÁULICA GERAL 

São abordados os princípios fundamentais da teoria e da prática da 

Hidráulica. Este livro tem constituído uma referencia indispensável 

para todos os que se interessam pela Hidráulica: nos gabinetes de 

estudo, nos laboratórios de hidráulica e nas escolas de engenharia. 

627 | P644c| Cód. do Livro: 20617 



Geotecnia Ambiental 

Geotecnia Ambiental traz a primeira contribuição consolidada da 

Engenharia Geotécnica brasileira às mais contundentes questões 

ambientais urbanas do momento: lixo urbano e resíduos sólidos em 

geral.  

628 | B742g| Cód. do Livro: 20716 

 

 

GLOSSÁRIO DE FITOPATOLOGIA 

Esta obra reúne informações de forma concisa das pesquisas 

desenvolvidas nas diferentes áreas da fitopatologia e áreas 

complementares, em que são geradas novas tecnologias e/ou 

desenvolvidos novos instrumentos, com os quais surgem novas 

nomenclaturas, conceitos e definições.  

632.030 | G563 | Cód. do Livro: 20364 

 

PRAGAS E DOENÇAS DE CULTIVOS AMAZÔNICOS 

Nesta publicação são apresentados os mais recentes conhecimentos 

sobre o controle de pragas e doenças das principais plantas cultivadas 

na Amazônia, fundamentados em pesquisas e experimentações 

realizadas nessa e em outras regiões do País. Há também informações 

sobre o uso correto de agrotóxicos e seus efeitos colaterais, assim 

como relatos de potencial importância para o agronegócio no Brasil.  

632.9098 | P779p | Cód. do Livro: 20606 

 

AMAZÔNIA: PESCADORES CONTAM HISTÓRIAS 

O livro traz relatos coletados pela autora Tania Zagury a partir de 

pescadores a respeito da suas atividades na Região Amazônica. 

639.21 | G146a | Cód. do Livro: 20711 

 

  

 



LIMITES SEM TRAUMA 

Como, quando e por que dizer 'não' aos filhos. E também como, 

quando e por que dizer 'sim'. 'Limites sem trauma' 'descomplica' o dia 

a dia da família e indica as necessidades das crianças em cada etapa 

do desenvolvimento - sempre relacionadas às respectivas tarefas dos 

pais em relação aos limites.  

649.1 | Z18l | Cód. do Livro: 20657 

 

AS REGRAS DO TRABALHO  

Os princípios apresentados neste livro vão aumentar sua 

autoconfiança, incentivá-lo a criar uma versão mais poderosa de si 

mesmo e abrir caminho para que você seja respeitado, valorizado, 

admirado - e promovido.  

650 | T282r | Cód. do Livro: 20662 

 

 

A ORGANIZAÇÃO DOS BICHOS: UMA FÁBULA DO REINO 

EMPRESARIAL 

Numa linguagem simples e muito divertida, o autor reflete sobre o dia-

a-dia nas empresas: posturas, diferenças entre setores, relação com 

consumidores, teorias de motivação etc. 

658 | V763o | Cód. do Livro: 20622 

 

 

GESTÃO DE ONGS: PRINCIPAIS FUNÇÕES GERENCIAIS 

Este livro tem como preocupação central conscientizar os membros 

das ONGs sobre a necessidade de dominar novos instrumentos de 

gestão, aplicando criteriosamente os conteúdos das funções gerenciais 

de planejamento, organização, direção e controle. 

658.048 | G393 | Cód. do livro: 20741 

 

 



MANUAL DE CARREIRA: IDENTIFIQUE E DESTAQUE O TALENTO QUE 

EXISTE EM VOCÊ 

Sem rótulos ou respostas prontas, mas com estratégias, habilidades, 

competências individuais, preparação, reflexão e planejamento este 

livro apresentará como você pode trilhar por um caminho de vida 

brilhante que marcará a sua trajetória profissional. 

658.31242 | F224m | Cód. do Livro: 20567 

 

 

MODELOS DE GESTÃO 

Este livro analisa as principais abordagens do pensamento 

administrativo, desde sua origem até as tendências mais atuais, 

refletindo sobre suas bases filosóficas e sua ambiência social, política, 

cultural e econômica, destacando seus pontos fortes e fracos.  

658.4 | M691 | Cód. do Livro: 20565 

 

 

GESTÃO DE MATERIAIS E LOGÍSTICA 

Esta obra aborda os conceitos em gestão de materiais e logística, o 

sistema de transportes, administração de materiais e suprimentos. 

658.7 | G584g | Cód. Livro: 20675 

 

 

 

MARKETING DE ALTA TECNOLOGIA: UMA VISÃO DE DENTRO 

Marketing de alta tecnologia examina os aspectos dos conflitos que 

sacudiram a indústria, envolvendo a Apple e a IBM, a Visicorps e a 

Lotus, a Texas Instruments e a National Semiconductor. Ele relembra a 

inovadora, ofensiva campanha de marketing da Intel contra a 

Motorola, para demonstrar passo a passo, como ela se tornou uma 

indústria protótipo de uma vitoriosa campanha de alta tecnologia. 

658.8 | D249m | Cód. do Livro: 20608 

 



MARKETING: GERENCIAMENTO E SERVIÇOS 

Examina as novas regras de concorrência por serviços, que todas as 

empresas - desde a industriais e prestadoras de serviços, até 

entidades sem fins lucrativos - têm que dominar, se quiserem 

sobreviver. Explica que gerenciar a função de Marketing tornou-se 

responsabilidade dos altos executivos. 

658.8 | G726m | Cód.doLivro: 20610 

 

MARKETING & AGRIBUSINESS 

O Marketing no sistema agroindustrial é dinâmico e diferenciado e, 

como tal, necessita de estudos e teorias próprios. Este livro pretende 

demonstrar que as ferramentas a serem utilizadas e as variáveis a 

serem consideradas mudam segundo a sua posição dentro da cadeia 

agroindustrial e do mercado para o qual as estratégias de marketing se 

destinam. 

658.8 | M496m | Cód. do Livro: 20609 

 

COMO FAZER SUA PROPAGANDA FUNCIONAR 

Como fazer sua propaganda funcionar é um clássico best-seller escrito 

por Kenneth Roman e Jane Maas. A publicação revela princípios e 

dicas de como criar uma propaganda eficiente em TV, Rádio e diversos 

meios de comunicação. 

658.8 | R757c | Cód. do Livro: 20614 

 

 

HISTÓRIA DA PROPAGANDA NO BRASIL 

Do autor Renato Castelo Branco esta obra retrata toda a história da 

propaganda brasileira até o ano de 1990. 

659.1 | B816h | Cód. do Livro: 20743 

 

 

 



CRIAÇÃO NA PROPAGANDA IMPRESSA 

"Criação na Propaganda Impressa" é resultado de um estudo que 

buscou responder a algumas das questões mais freqüentes de alunos 

que se preparam para a profissão e mesmo de profissionais que 

querem entender os aspectos teóricos aplicados na propaganda.  

659.1 | B536c | Cód. do Livro: 20710  

  

 

OS PRIMEIROS SEGREDOS DA DIREÇÃO DE ARTE 

Ensina desde noções de desenho - importantes para fazer um esboço 

de uma idéia - até o passo a passo para se fazer uma ilustração digital 

realista no Photoshop. Outros aspectos como a proporção, a 

perspectiva, cores, composição, observação, processo criativo e 

apresentação são tratados sob uma ótica pouco vista. 

659.1 | C421p | Cód. do Livro: 15535 

 

PROPAGANDA DE A A Z 

Pela primeira vez no Brasil, um livro trata a propaganda de forma 

contemporânea e completa, mostrando as técnicas e recursos que 

estão sendo usados hoje pelos maiores anunciantes e as melhores 

agências, produtoras e veículos de comunicação líderes no mercado. 

Este livro fornece ferramentas de estudo e trabalho para profissionais, 

empresários e estudantes. 

659.1 | S192p | Cód. do Livro: 6247 

 

RACIOCÍNIO CRIATIVO NA PUBLICIDADE 

Nesta contundente obra, Stalimir Vieira enriquece a arte de ensinar 

publicidade às novas gerações, provando a inexistência de fórmulas 

mágicas e revelando que a paixão é a fonte de inspiração dos grandes 

criativos e o segredo das grandes realizações publicitárias.  

659.1 | V657r | Cód. do Livro: 7630 

 

 



PUBLICIDADE: ARTE OU ARTIFÍCIO? 

A obra é objetiva, bem escrita, bem fundamentada em uma 

bibliografia ampla que reúne alguns dos maiores nomes da 

Comunicação internacional, é uma excelente contribuição aos 

objetivos do IBRACO.   

659.111 | R757c | Cód. do Livro: 20614 

 

 

 

A VOLTA DE FRADIM - UMA ANTOLOGIA HISTÓRICA: CHARGES 

As histórias dos dois fradinhos, criadas há mais de vinte anos, 

continuam atuais. Irreverentes, irônicas, às vezes sangrentas e 

agressivas elas retratam, infelizmente, um país que ainda assassina a 

lucidez e a independência e premia o corrupto, o incompetente, o que 

se curva e se vende. 

659.111 | R757c | Cód. do Livro: 20614 

 

TECNOLOGIA DE EDIFICAÇÕES 

Visando suprir algumas lacunas bibliográficas na área de arquitetura e 

engenharia, destinando-se fundamentalmente aos estudantes de 

graduação e pós-graduação e aos pesquisadores e profissionais que 

atuam no setor da construção civil. 

690 | P285t | Cód. do Livro: 4712 

 

 

ESTÉTICA E TEORIA DA ARTE 

Escrito em linguagem fluente, ao alcance do entendimento do leitor 

leigo e do estudante de artes e comunicações que se inicia no estudo 

de estética este livro constitui-se num panorama histórico das 

principais doutrinas que, ao longo dos séculos, vêm sendo aventadas 

para explicar a natureza Belas-Artes. 

700 | O81e | Cód. do Livro: 20646 

 



A ESTÉTICA DO OPRIMIDO 

A Estética do Oprimido convida todos a apostarem na potência mais 

radical do pensamento: a potência criadora de realidades possíveis. 

Portanto, trata-se aqui da sedimentação de mais de 50 anos de prática 

e reflexão sobre arte, indivíduo e sociedade. Uma visão ideológica – e 

inevitavelmente filosófica – de um artista que soube, como ninguém, 

conjugar o verbo mudar em todos os tempos e em todas as pessoas.  

701 | B662e | Cód. do Livro: 20661 

 

THE WORLD OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE  

Esta obra mostra uma coleção com mais de 2.000 fotografias em 1.000 

páginas e apresenta os exemplos mais significativos de uma 

arquitetura luxuosa nos últimos anos. 

720.222 | C419w | Cód. do Livro: 20658 

 

 

CINEMA BRASILEIRO 

O tema cinema é olhado de esguelha pelos principais editores do país, 

e em decorrência nas grandes livrarias o espaço que lhe é dedicado 

resume-se a poucas prateleiras. Por isso, vejo com alegria alvissareira 

a iniciativa da Summus Editorial, que acaba de publicar Cinema 

brasileiro a partir da retomada – aspectos econômicos e políticos, de 

Marcelo Ikeda. 

778.5 | C266c | Cód. do Livro: 17752 

 

VOLTA DE FRADIM - UMA ANTOLOGIA HISTÓRICA: CHARGES 

Zoo Fashion Week é o famoso evento de moda do ano e o sonho de 

qualquer modelo profissional. De todas, Ísis é a de maior sucesso. 

Prestes a assinar um contrato para posar nua em uma revista, ela 

descobre que toda sua vida nas passarelas foi construída às custas do 

sofrimento de seres humanos usados como matéria-prima na 

fabricação das mesmas roupas que ela é muito bem paga para usar. 

741.64 | R175z | Cód. do Livro: 16537 

 



O QUE É DESIGN? 

Este é um livro que acabou se contagiando de sua proposta tornando-

se ele mesmo um design. Seus capítulos acabam um a um engajados 

na necessidade de explicar o que é design, através de sua 

diagramação. Minha intenção ao escrevê-lo e projetá-lo foi mostrar a 

necessidade que temos hoje de democratizar o quanto mais as 

linguagens, nos utilizando várias fontes de informação. 

745.2 | A994q | Cód. do Livro: 20582  

 

ENSINANDO MÚSICA MUSICALMENTE 

O livro tem como objetivo auxiliar a todos os interessados no valor e 

função da música e a profissionais nos campos em desenvolvimento 

da psicologia e sociologia da música. 

781.6309 | S972e | Cód. do Livro: 16277 

 

 

 

FIGURAS E COISAS DA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA, 

Jota Efegê tornou-se um dos maiores cronistas de sua época, não só 

pelo compromisso com a pesquisa, mas também por ter sido 

testemunha ocular de alguns dos momentos mais importantes desse 

período da arte brasileira. Da cobertura dos principais eventos 

culturais do Rio de Janeiro a encontros informais com os mestres 

Cartola e Pixinguinha, o jornalista viveu a história que contou. 

781.6309 | E27f | Cód. do Livro: 20683 

 

RESPEITÁVEL PÚBLICO... O CIRCO EM CENA 

Escrito originalmente como uma dissertação de mestrado, o livro pode 

ser considerado um dos trabalhos mais completos sobre o tema, 

oferecendo uma base para a compreensão das transformações 

sofridas pelo circo brasileiro. A obra oferece também detalhes do 

modo de vida de algumas tradicionais famílias circenses, iconografias, 

desenhos e glossário de termos. 

791.3 | S586r | Cód. Do Livro: 17753 



LITERATURA NÃO É DOCUMENTO 

Ana C. e Flora, convivas e colegas de bancos escolares no universo 

acadêmico carioca da década de 70, ambas com um pé na 

universidade e outro no jornalismo, são abordadas criticamente a 

partir desse convívio e de dois ensaios resultantes dessa safra, 

Literatura não é documento e “Tal Brasil, qual romance?” 

791.4309 | C421l | Cód. de Livro: 17757 

 

TRILOGIA DE TEATRO INFANTIL 

Este volume, resultante de novo processo, traz para o leitor uma 

significativa mostra do que se faz hoje no país na difícil área da 

dramaturgia infantil. 

792.0226 | B823t | Cód. do Livro: 17744 

 

 

 

QUEM MATOU O LIVRO POLICIAL? 

Um serial killer em atividade há 130 anos? Um Gabinete de Leitura 

que oculta o maior mistério já investigado por qualquer detetive das 

novelas policiais? E o que tem isso a ver com o assassinato a sangue 

frio do último livro de Raven Hastings, cometido na Capital Brasileira 

da Literatura? Nesta obra, o autor cria um divertido thriller sobre 

detetives, assassinatos e sobre como escrever um romance policial. 

800 | A283q | Cód. do Livro: 20666 

 

ÉDIPO REI  

Édipo Rei conta a tragédia do homem que, impotente diante do 

destino traçado pelos deuses, mata o pai e casa-se com a própria mãe. 

Antígona é a tragédia da boa filha que morreu por obedecer aos 

mandamentos divinos em contraposição à vontade despótica de um 

tirano.  

800 | S676e | Cód. do livro: 20672 

 



O COBRADOR QUE LIA HEIDEGGER 

O cobrador que lia Heidegger representa um pequeno inventário. 

Nessas histórias aqui reunidas, está contido um pouco daquilo que foi 

e daquilo que poderia ter sido. Fragmentos de felicidade, vestígios de 

sentimentos, ressaibos de emoção. Esboços, epifanias, pegadas. 

Clarões. 

800 | T452c | Cód. do Livro: 20670 

 

 

LITERATURA, INTERFACES, FRONTEIRAS 

Problemas críticos e teóricos das literaturas de língua portuguesa 

transitam ao longo destes dezenove ensaios sempre em sintonia com 

os mais atuais debates das ciências humanas e sociais. Como num 

exercício de costura e empréstimo, a matéria literária abre-se para o 

diálogo com perspectivas de diversos campos. 

800.8 | L775 | Cód. do Livro: 20652 

 

DESPERTE: É TEMPO DE FALAR EM PÚBLICO 

Para evitar tropeços na vida profissional, a fonoaudióloga Tânia 

Castelliano mostra como qualquer um pode tornar-se um grande 

orador, seguindo exercícios simples de impostação de voz, dicção e 

postura. 

808 | C346d | Cód. do Livro: 20742 

 

 

ESSA HISTÓRIA ESTÁ DIFERENTE: DEZ CONTOS PARA CANÇÕES 

Como ficaria o cancioneiro de Chico Buarque visitado pela literatura? 

Alguns dos principais autores contemporâneos se inspiraram em 

canções clássicas do compositor para escrever narrativas 

surpreendentemente originais. 

808.83 | B842e | Cód. do Livro: 20754 

 

 



LEITURAS DE ESCRITOR 

Em uma festa à fantasia, um misterioso camelo casa-se com a 

encantadora de serpentes e arma uma confusão; escondida de modo 

improvável, uma carta desafia os métodos de investigação 

convencionais de um chefe de polícia. Esses são alguns dos contos 

escolhidos pela autora em 'Leituras de escritor'. 

808.8992 | L533 | Cód. do Livro: 16381 

 

O MUNDO PERDIDO 

Este é um livro que acabou se contagiando de sua proposta tornando-

se ele mesmo um design. Seus capítulos acabam um a um engajados 

na necessidade de explicar o que é design, através de sua 

diagramação. Minha intenção ao escrevê-lo e projetá-lo foi mostrar a 

necessidade que temos hoje de democratizar o quanto mais as 

linguagens, nos utilizando de várias fontes de informação. 

808.899282 | D754m | Cód. do Livro: 20626  

 

O GUARANI  

Nesta adaptação de texto envolvente e vibrante, José de Alencar nos 

apresenta um Brasil ainda selvagem e desconhecido onde Peri, o 

primeiro grande herói de nossa literatura, é um índio que se arrisca 

para defender a família de sua amada Cecília. No formato de 

quadrinhos, o livro ganha traços modernos e uma linguagem 

contemporânea, encantando leitores de todas as idades. 

808.8992 | A368g | Cód. do Livro: 20684 

 

ESCONDENDO EDITH 

'Escondendo Edith' mostra o drama de uma garota judia de seis anos 

que precisa enfrentar os horrores da Segunda Guerra Mundial. Edith 

Schwalb tem apenas seis anos quando Hitler invade a Áustria. De 

repente, a garotinha se vê obrigada a deixar uma vida confortável em 

Viena para entrar em uma rotina de fugas e incertezas.  

808.8992 | K11e | Cód. do Livro: 20659 

  



TE DOU A LUA AMANHÃ... 

Este livro traz a história de Tatiana, que mergulhada em suas 

pesquisas dá andamento a seu trabalho escolar - uma biografia de 

Mário de Andrade. À medida que ela lê e relê as obras do escritor, os 

personagens começam a tomar vida. Maria, Paulino, Macunaíma e 

outros saem dos livros em busca de Mário de Andrade. Passam a fazer 

parte da vida de Tatiana e de seu trabalho.  

808.8992 | M332t | Cód. do Livro: 20660 

 

DEMOLIDOR: O HOMEM SEM MEDO 

Demolidor, o Homem Sem Medo, já era um dos principais super-

heróis da Marvel quando o escritor e desenhista Frank Miller e o 

ilustrador Klaus Janson se juntaram para redefinir o personagem para 

uma nova geração, reinventando Matt Murdock como um justiceiro 

sombrio. O impacto do trabalho levou Miller a criar outras obras 

queridas pelos leitores e ditou muito da atmosfera com a qual as HQs 

seriam preenchidas nas décadas seguintes. 

808.8992 | M645d | Cód. Livro: 20681 

 

O ARMINHO DORME 

Neste livro, história e ficção se misturam. Bianca de Médici, filha 

bastarda de Cosimo I, após a morte da mãe vai morar no palácio do 

pai. Em meio ao luxo e à ostentação, perde a liberdade. Um arminho 

enjaulado é seu animal de estimação. Bianca terá problemas ao se 

apaixonar por Giullio Camollia, um rapaz contrário ao domínio dos 

Médici. 

808.8992 | N397a | Cód. do Livro: 16477 

 

O ESTRANGULADOR 

Na misteriosa Londres um perigoso assassino desafia a polícia com 

uma sucessão de crimes. Caberá ao jovem destemido policial 

SekioTakagi desvendar esse sinistro quebra-cabeça. 

808.8992 | S544e | Cód. do Livro 

 



A PERSEGUIÇÃO 

Os pais do jovem Masao Matsumoto morrem num desastre aéreo nos 

Estados Unidos e ele se torna o único herdeiro de uma grande fortuna. 

Então o jovem viaja para a terra do Tio Sam esperando tomar posse da 

sua herança. No entanto, passa a viver momentos de angústia e 

suspense logo que percebe que está sendo ameaçado por alguém que 

deseja se apoderar do dinheiro que seus pais lhe deixaram. 

808.8992 | S544p | Cód. do Livro: 20696 

 

PLUFT: O AVESSO POÉTICO DE UM FANTASMA 

Análise textual de "Pluft, o Fantasminha" que serviu de núcleo para 

um futuro aprofundamento que resultou em uma dissertação de 

mestrado. 

808.8992 | S719p | Cód. do Livro: 17745 

 

 

DIÁRIOS DE JACK KEROUAC 

O Jack Kerouac mais conhecido é aquela figura dos romances 

autobiográficos do autor, meio bad boy, meio anjo torto. E, no 

entanto, somente os seus diários íntimos - até hoje inéditos em livro -, 

nos quais ele desvendou seus sentimentos mais recônditos, revelam o 

verdadeiro Kerouac - o seu eu mais real, mais honesto e filosófico.  

810 | B858d | Cód. do Livro: 20639 

 

FAHRENHEIT 451 

Escrito após o término da Segunda Guerra Mundial, o livro condena 

não só a opressão anti-intelectual nazista, mas principalmente o 

cenário dos anos 1950, e a sociedade opressiva comandada pelo 

autoritarismo do mundo pós-guerra. O livro se propõe a descrever um 

governo totalitário, num futuro incerto, mas próximo, que proíbe 

qualquer tipo de leitura, prevendo que o povo possa ficar instruído e 

se rebelar contra o status quo. 

813 | B798f | Cód. Do Livro: 20648 



A CABANA  

Num mundo em que religião parece tornar-se irrelevante, 'A Cabana' 

invoca a pergunta: 'Se Deus é tão poderoso e tão cheio de amor, por 

que não faz nada para amenizar a dor e o sofrimento do mundo?' As 

respostas encontradas por Mack surpreenderão você e, 

provavelmente, o transformarão tanto quanto ele. 

813 | Y68c | Cód. do Livro: 17514 

 

O CLUBE DOS SUICIDAS 

Antecipando-se ao moderno romance policial numa verdadeira 

'extravagância literária' para os padrões da época apresenta um grupo 

de cavalheiros que querem se matar, mas não têm coragem. No 

intuito de investigar esta curiosa associação o destemido príncipe 

Florizel e seu fiel confidente não sabem que ao entrarem como sócios 

podem ser sorteados a assassinar um dos membros transformando a 

investigação numa complicada e sinistra aventura.  

823 | S843c | Cód. dos Livros: 20643 

 

KAFKA E A MARCA DO CORVO 

Biografia romanceada de Kafka - pesquisada pela autora durante anos 

e aliada ao talento da prosadora. A obra de Kafka - sua linguagem 

protocolar, os contos fantásticos e os romances claustrofóbicos, as 

cartas e os diários angustiados - marcou muitas gerações de escritores. 

838.092 | R893k | Cód. Do Livro: 16487 

 

 

VITA BREVIS: A CARTA DE FLÓRIA EMÍLIA PARA AURÉLIO AGOSTINHO 

Gaarder volta a dramatizar a filosofia, desta vez virando do avesso a 

doutrina de Santo Agostinho - vivíssima até hoje na moral cristã - 

numa hipotética réplica a suas Confissões. 

839.823 | G111v | Cód. Do Livro: 20645 

 

 



TERRA DOS HOMENS 

Saint-Exupéry, nascido em 1900, na França, conta nesse livro de 

memórias como descobriu sua vocação aos 12 anos, ao voar pela 

primeira vez em um balão. Aos 26 passa a integrar a equipe de 

pioneiros que, em pequenos aparelhos a hélice, sobrevoa o Saara e a 

cadeia andina para levar à Àfrica e à América do Sul o correio aéreo da 

Europa. Ele se tornaria célebre ao escrever 'O pequeno príncipe'. 

840 | S133t | Cód. do Livro: 20627 

 

AS CIDADES INVISÍVEIS 

'As Cidades Invisíveis', de Italo Calvino, um dos escritores mais 

importantes e instigantes da segunda metade do século XX, conta a 

história do famoso viajante Marco Polo, que descreve para Kublai 

Khan as incontáveis cidades do imenso império do conquistador 

mongol.  

856.91 | C167c | Cód. do Livro: 20653 

 

O MUNDO 

Esta obra equilibra perfeitamente entre autobiografia, a ficção e 

poesia. Os olhos do menino Juan, que descobrem o mundo se 

confundem com o do escritor maduro, que carrega consigo para a vida 

adulta as reminiscências de uma infância em que o universo era 

construído entre a rua e a casa, os amigos e os parentes. Um convite 

delicado e prazeroso para construir e viver seu próprio mundo. 

860 | M645m | Cód. do Livro: 16460 

 

CONTOS DE APRENDIZ 

Nas quinze histórias reunidas neste livro, Drummond transfere para a 

prosa de ficção algumas das maiores qualidades de sua poesia. E vai 

além: divertidos, emocionantes, transpirando argúcia e escritos com a 

“tinta da melancolia”, os contos falam de um Brasil provinciano, que 

começava a se deslumbrar com os confortos da modernidade.  

869.93 | A553c| Cód. do Livro: 20575 

 

 



O CORTIÇO 

O cortiço, livro publicado em 1890, é considerado uma obra-prima do 

Naturalismo no Brasil. Ainda que notadamente influenciado por Émile 

Zola, são notórios o vigor e a originalidade de uma narrativa que traz à 

baila os problemas sociais urbanos da sociedade daquela época tendo 

como palco principal um cortiço. 

869.93 | A994c | Cód. do Livro: 869.93 

 

 

INSPIRAÇÃO 

Esta obra possui obras reunidas do autor Áureo Mello. 

869.1 | M524i | Cód. do Livro: 20720 

 

 

 

 

MEMÓRIAS CABOCLAS: A MANAUS DE ONTEM E DE HOJE 

Este livro reúne os textos que foram vencedores no Concurso Literário 

do IFAM no Campus Manaus Zona Leste. 

869.8 | M533m | Cód. do Livro: 20720 

 

 

 

O XANGÔ DE BAKER STREET 

O britânico e intrépido detetive e seu fiel e desconfiadíssimo esculápio 

vivem então no Rio de Janeiro a aventura de Sherlock Holmes que 

Conan Doyle se excusou de contar - por motivos que ficarão bastante 

óbvios -, mas que para felicidade do leitor brasileiro Jô Soares resgata 

neste romance implacável e impagável. 

869.9 | S676x | Cód. Do Livro: 20678 

 



HISTÓRIAS DE UMA VIDA DEDICADA À PRESERVAÇÃO DA NATUREZA 

Esta obra reúne prosa e versos do autor João Cavalcante que falam 

sobre a preservação da natureza. 

869.91 |C377h | Cód. do Livro: 20713 

 

 

 

MINHA ROÇA DE URTIGAS 

Este é um livro de poesias bem equilibrado e bem construído que 

valoriza a produção acadêmica. Do autor Almir Diniz. 

869.91 | D585m | Cód. do Livro:  

 

 

APARIÇÃO DE CLOWN 

Padre Luiz Ruas estreou na literatura com "Aparição do Clown", 

publicado em 1958. Considerada uma das mais importantes obras da 

literatura amazonense, "Aparição do Clown" é composto de um só 

poema e seus desdobramentos. O poema ocupa as 105 páginas do 

livro, ora reeditado pela Valer, dentro da Coleção Resgate. O livro é 

um poema místico e filosófico 

869.91 | R894a | Cód. do Livro: 20676 

 

TRILHA D’ÁGUA 

Alcides Werk (1934-2003) sempre será o poeta das águas. Seu livro de 

poesia sobre a floresta e os rios da região, “Trilha D´Água”, com quatro 

edições (1980, 1982, 1985, 1994), é de fato um livro cujas páginas não 

necessitam que umedeçamos nossos dedos para virá-las, porque nelas 

os rios e igarapés parecem ganhar movimento frente aos olhos do 

leitor. 

869.91 | W484t | Cód. do Livro: 20697 

 

 



O AUTO DA COMPADECIDA 

O 'Auto da Compadecida', de Ariano Suassuna, consegue o equilíbrio 

perfeito entre a tradição popular e a elaboração literária ao recriar 

para o teatro episódios registrados na tradição popular do cordel. Esta 

nova edição é revista pelo autor. O livro traz, ainda, o texto de 

apresentação de Bráulio Tavares e desenhos e pinturas de Romero de 

Andrade Lima. 

869.92 | S939a | Cód. do Livro: 20665 

 

TENDA DOS MILAGRES 

Tenda dos Milagres é um romance do escritor brasileiro Jorge Amado, 

publicado em 1969. Esta obra serviu de base, ainda para adaptações, 

no cinema e na televisão, além de merecer traduções em vários 

idiomas. 

869.93 | A481t | Cód. do Livro: 20692 

 

 

ACORDES DA TARDE 

Esta obra é uma antologia de contos cujo tema aborda questões do 

universo feminino, o livro foi lançado pelo concurso SESC 2008. 

869.93 | A185a | Cód. do Livro: 869.93 

 

 

 

LEITE DERRAMADO 

Em Leite derramado, Chico Buarque constrói uma saga familiar 

caracterizada pela decadência social e econômica, tendo como pano 

de fundo a história do Brasil dos últimos dois séculos. 

869.93 | B917L | Cód. do Livro:20628 

 

 



O DIÁRIO DE UM MAGO 

Conta a odisséia de um homem através de mistérios da magia e do 

desconhecido desvendando o universo e ele mesmo, em exercícios 

ensinados por seu mestre para descobrir a verdadeira magia.  

869.93 | C672d | Cód. do Livro: 20576 

 

 

 

CÉU DE ORIGAMIS 

O delegado Espinosa está de licença. Recupera-se de uma facada que 

por pouco não acaba com sua vida. Por isso, quando uma bela mulher 

o procura para pedir sua proteção, ele trata de ajudá-la em caráter 

não oficial. Só não sabe que ela é a ponta de um labirinto de 

interesses, manipulações e mentiras em que poderá se perder.  

869.93 | G215c | Cód. do Livro: 20650 

 

 

A MARAVILHOSA SEMENTE DE PERA & OUTRAS FÁBULAS 

POPULARES DE TODO O MUNDO 

No silêncio que se segue, a família talvez ouça, atenta, uma história de 

fantasmas, pode também ser uma parábola para mostrar as grandes 

verdades da vida. Uma história de amor é sempre bem-vinda. Mas 

pode ser um relato mágico, ou um mito, ou uma lenda fantástica com 

um herói. Um livro fascinante em sua ampla riqueza multicultural. 

869.93 | J48m | Cód. do Livro: 20682 

 

LINHA RETA E LINHA CURVA 

Contos clássicos são a base para as reescrituras. Um encontro entre 

grandes nomes da literatura - os autores do texto de origem e os que 

escrevem as paródias. 

869.93 | L735 | Cód. do Livro: 20698 

 



 

ANTES DO BAILE VERDE 

Nos dezoito contos reunidos em Antes do Baile Verde, Lygia Fagundes 

Telles examina com olhar ao mesmo tempo crítico e solidário os mais 

variados destinos humanos. Na prosa fluente e sedutora que a tornou 

uma de nossas autoras mais admiradas, descortinam-se conflitos 

amorosos, descobertas surpreendentes e a eterna tensão entre o 

desejo e a consciência moral.  

869.93 | L981a| Cód. do Livro: 20616 

 

CLARA DOS ANJOS 

O preconceito racial, que Lima Barreto conheceu por experiência 

própria, é o tema deste romance, concluído pouco antes da morte do 

autor, em 1922. Conta a trajetória de uma jovem pobre e sonhadora 

que, devido à sua cor e condição social, experimenta a dor e a 

humilhação de ser discriminada.  

869.93 | L732c | Cód. do Livro: 10777 

 

OREMOS PELA GUERRA: MANAUS DE CHOPIN E MUSSOLINI 

Este romance traz para a ficção a Manaus dos anos 1930-1940 e 

procura revelar uma cidade muito humana que expõe sem 

constrangimento as suas contradições. Inconformada com a 

decadência econômica, Manaus reza para a guerra chegar e recolocar 

no mercado a borracha dos seringais amazônicos. 

869.93 | L742o | Cód. do Livro: 20651 

 

 

NA MARGEM DO RIO PIEDRA EU SENTEI E CHOREI 

Neste livro Paulo Coelho nos oferece uma parábola sobre o amor que 

transcende todas as coisas. O romance é ao mesmo tempo uma lição 

de vida e um convite para seguirmos o verdadeiro caminho do coração 

e vencermos nossos medos. 

869.93 | P324n | Cód. do Livro: 12640 



UM ALPENDRE, UMA REDE, UM AÇUDE: 100 CRÔNICAS ESCOLHIDAS 

Rachel de Queiroz, romancista consagrada desde a publicação de O 

Quinze, em 1930, também conquistou como cronista um grande 

público e espaço no panorama literário brasileiro do século XX. A 

primeira edição de Um Alpendre, uma rede, um açude saiu em 1958, 

mostrando um amplo retrato do Brasil e sua gente.  

869.93 | Q3a | Cód. do Livro:20629 

 

 

FOGO MORTO 

'Fogo Morto' (1943) é o décimo romance de José Lins do Rego. O texto 

gira em torno de três personagens - José Amaro, Luís César de 

Holanda Chacon e o capitão Vitorino Carneiro da Cunha. É um 

romance essencialmente triste e com uma presença forte de loucura, 

uma das obsessões do autor, assim como morte e sexo. 

869.93 | R343f | Cód. do Livro:20624 

 

SÃO BERNARDO 

O livro conta a história de Paulo Honório, um homem simples, que 

movido por uma ambição sem limites, acaba transformando-se em um 

grande fazendeiro. Incapaz de entender a forma humanitária pela qual 

a mulher vê o mundo, ele tenta anulá-la com seu autoritarismo. Com 

este personagem, Graciliano Ramos traça o perfil da vida e do caráter 

de um homem rude e egoísta, do jogo de poder e do vazio da solidão, 

onde não há espaço nem para a amizade, nem para o amor. 

869.93 | R175s | Cód. do Livro:20630 

 

A MAJESTADE DO XINGÚ 

Com sua prosa concisa, o autor associa magistralmente humor e 

lirismo nas memórias de um imigrante judeu russo, contrapondo uma 

vida insignificante aos grandes feitos do "amigo dos índios" Noel 

Nutels, seu suposto companheiro de viagem na vinda para o Brasil. 

869.93 | S277m | Cód. de Livro: 20649 

 



O ESPALHADOR DE PASSARINHOS & OUTRAS CRÔNICAS 

As 65 crônicas de 'O espalhador de passarinhos' permitem 

acompanhar a gestação de uma obra, que só veio a ganhar forma de 

livro posteriormente. 

869.93 | W491e | Cód. do Livro: 20655 

 

 

 

CRÔNICAS, GRITOS E RANGER DE DENTE: DEFICIÊNCIA, ESCOLA E 

VIDA 

Crônicas sobre a vida, amor, deficiência, escola, ética, compromisso, 

orgulho, dignidade, a obra tem por objetivo de promover uma 

reflexão acerca dos assuntos concernentes à acessibilidade e 

cidadania, escrito pelo Prof. Dalmir Pacheco.  

869.94 | P116c| Cód. do Livro: 20673 

 

O SONHO DE TIBÉRIO 

Reunião de crônicas do autor Jorge Tufic que morou em Manaus por 

46 anos e aborda em sua obra temas amazônicos. Este livro faz parte 

da coleção pensamentos amazônicos. 

869.94 | T914s | Cód. do Livro: 20715 

 

 

 

CRÔNICAS PARA LER NA ESCOLA 

Frases na rua, diálogos de filmes, situações insolutas do cotidiano, 

noticias de jornal: o Escritor registrou tudo no seu diário. 

869.98 | B816c| Cód. do Livro: 16459 

 

 

 



CRÔNICAS PARA LER NA ESCOLA 

Selecionados por Regina Zilberman para integrar essa coletânea 

lançada em 2010, os contos de crônicas presentes neste livro foram, 

provavelmente, escritos em épocas diferentes, e eu não me 

surpreenderia se soubesse que estão distribuídos em outros livros 

publicados por ele. 

869.98 | R484c | Cód. do Livro:20623 

 

DOM JOÃO DA MATA 

Esta obra é fruto de amizade profunda entre o biógrafo e o 

biografado. O autor conheceu e privou do belo espírito de Dom João 

da Mata, sentiu toda a grandeza do seu coração de ouro, daí esta ser o 

resultado de um vivo sentimento que o autor nutre pelo biografado, e 

isto sente-se a medida que nos dedicamos a obra. 

920.1 | P654d | Cód. do Livro: 17231 

 

 

MARX: VIDA E OBRA 

Por ter mergulhado fundo no exame das desigualdades sociais e na 

crítica das injustiças inerentes ao capitalismo, Marx contribuiu para o 

esclarecimento de questões que ainda hoje nos desafiam, mais de um 

século depois da morte do pensador. 

923.6 | K82m | Cód. do Livro:20549 

 

 

 

PIXINGUINHA: VIDA E OBRA 

Biografia do mestre do choro escrita pelo jornalista e pesquisador 

musical Sérgio Cabral, em 1977. Resultado de uma vasta pesquisa, o 

livro reúne reproduções de fotos, de trechos de partituras manuscritas 

e de documentos do compositor, além de uma discografia completa. 

927 | C117p | Cód. do Livro: 20677 

 



PINGO NO IS 

Memórias e biografia de Ubaldo Meirelles da Silva, escritas pelo seu 

filho: Lúcio Meirelles Menezes. 

928 |M541p | Cód. do Livro: 20669 

 

 

 

COMIDAS TRADICIONAIS INDÍGENAS DO ALTO RIO NEGRO 

Esta obra é o resultado do esforço de mulheres indígenas e de 

pesquisadores para promover a soberania alimentar das populações 

tradicionais que vivem nessa região do noroeste amazônico. É um 

registro histórico-cultural em busca da soberania alimentar das 

populações tradicionais de São Gabriel da Cachoeira. 

980.3 |G234c | Cód. do Livro: 20721 

 

OS ÍNDIOS DAS ÁGUAS PRETAS 

Pesquisa minuciosa sobre a cultura dos indígenas do alto rio Negro, 

sobre as soluções com que enfrentam as necessidades comuns, o 

saber ecológico e o legado transmitido aos interioranos. 

980.3 | R484í | Cód. do Livro: 20704 

 

 

 

OS HISTORIADORES E OS RIOS: NATUREZA E RUÍNA NA AMAZÔNIA 

BRASILEIRA 

Fiel à explicaçãodo arruinamento do Airão, Victor Leonardi consegue 

indicar o alcance das ocupações da Amazônia. É admirável descobrir 

que a região do maior parque nacional do Brasil, o Jaú, foi habitada, 

amplamente, por etnias que dela tiraram seu sustento e alimentaram 

o mercantilismo mundial com diversos produtos da floresta. 
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PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE NO BRASIL 

Patrimônio da Humanidade no Brasil, belíssima obra que traz os 

dezessete sítios culturais e naturais declarados pela UNESCO no Brasil 

até o final de 2007, como Patrimônio Mundial da Humanidade.  
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O FIM DO SILÊNCIO: PRESENÇA NEGRA NA AMAZÔNIA 

Por uma história da escravidão africana e da presença negra na 

Amazônia; Escravos e escravidão africana na Amazônia; 'Fugido, ainda 

que sem motivo' - escravidão, liberdade e fugas escravas no Amazonas 

Imperial; Alforrias escravas na Província do Amazonas; A Capoeiragem 

Baré; Quilombolas no Amazonas, são alguns dos temas abordados 

nesta obra. 

981.13 | F438 | Cód. do Livro: 20734 

 

LOBO D'ALMADA: UM ESTADISTA COLONIAL 

Um dos primeiros livros escritos pelo historiador e ex-governador do 

Amazonas, Arthur Cezar Ferreira Reis, esta obra trata da biografia do 

coronel Manoel da Gama Lobo d’Almada, que governou a capitania de 

São José do Rio Negro entre 1788 e 1799, sendo considerado o maior 

administrador do Amazonas no período colonial. 

981.2 | L799L | Cód. do Livro: 17254 

 

 

RIO NEGRO: ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS E POLÍTICOS 

O rio Negro é o maior afluente da margem esquerda do rio Amazonas, 

na Amazônia, na América do Sul. É o mais extenso rio de água negra 

do mundo, e o segundo maior em volume de água — atrás somente 

do Amazonas, o qual ajuda a formar. Esta obra aborda os aspectos 

históricos, geográficos e políticos deste vasto rio. 

981.13 | S231r | Cód. do Livro: 18033 



VOZES DA FLORESTA 

Este livro reúne quatro lendas dos povos indígenas - A lenda da 

mandioca ('O corpo de Mani'); A lenda do surgimento da noite ('O 

nascimento da noite'); A lenda que explica o aparecimento da lua ('Lua 

branca em céu de prata'); e a lenda que explica porque os animais têm 

mais ou menos carne ('Alagadiélali'). 
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