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A presente iniciativa editorial sur-
giu, em 2009, como corolário de um
longo percurso na área da edição.

Para além de englobar campos e fai-
xas etárias diversificados, consta das
suas orientações a divulgação e a pro-
moção de autores, uma relação perso-
nalizada com os mesmos e a abertura
relativamente a projectos de edição que
lhe sejam propostos por pessoas singu-
lares, por empresas ou por instituições.

A promoção de sessões de lança-
mento no sentido de levar os autores ao
contacto com o público, bem como o
incremento do gosto pelo livro, pela
leitura e pelos saberes, são também
seus propósitos.

Actualmente, a apresentação dos
conteúdos é realizada quer de forma
tradicional, ou seja, em suporte de
papel, quer através das novas tecnolo-
gias, ou seja, em formato digital. Neste
último caso é proporcionado o acesso a
um ficheiro que pode ser lido no com-
putador ou em aplicações móveis, como
os «tablets» e os telemóveis.

A encomenda de qualquer destes
recursos é disponibilizado na loja on-
line.

Nota do
Editor
Rui Grácio
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O caso da Grande Fome na União Soviética,
designada por Holodomor  ou Golodomor
(com o significado de “morte pela fome”) per-
tence aos mais extensivos e hediondos massa-
cres que o século XX  conheceu, e ainda por
muitos desconhecido. Trata-se de uma tragé-
dia artificialmente provocada nos anos 1932 e
1933 pelo regime estalinista aos povos da
União Soviética em consequência do fracasso
da forçada colectivização. A Grande Fome
afectou sobretudo os países que possuíam
grandes e férteis terrenos agrícolas, entre os
quais se destaca o caso ucraniano, cujo país,
em termos geográficos, é o segundo maior da
Europa. 
É, portanto, com esta obra — pioneira do gé-
nero em língua e contexto português — que se
traz ao público páginas da História que muitas
vezes se quiseram apagadas, fazendo igual-
mente justiça à memória de milhões de vítimas
desta tragédia. Pretende-se, assim, proporcio-
nar ao leitor uma visão muito abrangente e in-
terdisciplinar dos actos de reconhecimento, da

análise histórica e sociológica do Holodomor,
mas também do complexo processo da sua en-
trada na consciência comum, através da ampla
difusão jornalística, artística e cultural.
Espera-se, igualmente, que este livro, prepa-
rado no âmbito das duas instituições: Associa-
ção Internacional de Estudos Ibero-Eslavos –
CompaRes e CLEPUL5 – Grupo de Investiga-
ção do Centro de Literaturas e Culturas Lusó-
fonas e Europeias da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, cujos horizontes cien-
tíficos abrangem os universos culturais Ibero-
Eslavos, contribua para um crescente debate
científico sobre o Holodomor, levando a novas
interpretações e aplicado a novas metodologias
e disciplinas.
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Rui Alexandre Grácio é investigador, autor e edi -
tor. A sua formação nas áreas da filosofia e da
comunicação levou-o a focali zar as suas inves -
tigações no domínio da lin  gua gem, da retó rica e
da argumentação.

• • •
Na presente obra, o autor propõe ao leitor explorar
alguns termos que considera centrais na teorização
da argumentação e na com preensão das práticas
argumenta tivas, assu  mindo a estratégia crítica como
a melhor via de elucidação terminológica e concep-
tual. Eis os termos analisados neste livro:

A ocasião e os locais argumentativos | Abdução |
Abordagens descritivas e abordagens normativa |
Análise argumentativa | Analogia | Argumentação e
regressão ao infinito | Argumentação na língua |
Argumentação | Argumentação1 e argumentação2 |
Argumentário | Argumentatividade e argumenta-
ção | Argumento ad hominem | Argumento ad per-
sonam | Argumento ad baculum | Argumento ad
populum | Argumento ad verecundiam | Assunto
em questão | Auditório | Auditório universal | Au-
toridade e argumento ad verecundiam | Campo ar-
gumentativo | Cânone retórico | Cliché |
Coalescência | Código de conduta da discussão ra-
zoável | Cogência | Concessão | Conclusão | Dedu-
ção | Demonstração vs argumentação | Dialética
formal | Discurso epidíctico | Entimema | Enun-
ciado | Episódios de contradição conversacional e

diferendo argumentativo | Erística | Esquematiza-
ção | Estreitamento focal | Ethos | Falácia | Fases da
argumentação | Generalização apressada | Implícito
argumentativo | Indução | Kairós | Lógica informal
| Lógica natural | Manipulação e sedução | Monolo-
gal e dialogal | O modelo de Toulmin | O provável |
Ónus da prova | Pan-argumentativismo | Produto,
processo, procedimento e processamento | Raciocí-
nio | Racionalidade argumentativa e racionalidade
sociológica | Receção, aceitação e adesão | Regras
do debate e regras da argumentação | Relevância |
Situação argumentativa | Sofistas | Stasis | Tematiza-
ção | Tipologia de diálogos | Tipologias argumenta-
tivas (Toulmin, Rieke & Janik) | Tipologias
argumentativas (Perelman & Olbrechts-Tyteca) |
Topoi | Turnos de palavra | Visada argumentativa e
dimensão argumentativa
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«Não percebo poesia»
— anotações preparatórias para uma 
viagem de exploração e mapeamento 
de um continente desconhecido

Ricardo Grácio

«Nada se adiantará, nestas linhas que aqui con-
cluem, acerca da viagem que as palavras a vir nos
contarão nas páginas seguintes. A não ser que, no ri-
goroso sentido de exactidão e no seu figurativo de
“necessidade”, o breve texto que segue poderia muito
bem ter como subtítulo qualquer coisa como: “Preci-
sões Acerca da Utilidade do Espanto para a Vida”. O
seu jovem autor, com a audácia que só os filósofos e
as crianças (entidades homólogas, diga-se) ainda
guardam, aponta um caminho maior do que o do seu
próprio enunciado.

É muito precisa a dose de sentimento e de inteli-
gência necessária para tê-lo escrito. Talvez seja pelo
resgate da consciência que possamos ainda ir. O breve
texto de Ricardo Grácio devolve-nos a contraditória
sabedoria de Alberto 

Ferreira, quando, entre alguma esperança e muito
desencanto, clamou, aqui há umas décadas atrás:
“Corram os mais jovens da tribo ao rochedo de Ada-
mastor”. É bom ler a corrida em marcha. Mesmo que
ninguém pareça ter ouvido o tiro de partida.»

(Rui Pereira — Ponto de perguntar (?))
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Ricardo Grácio é licenciado em Filosofia pela Fa-
culdade de Letras da Universidade de Coimbra e
prepara actualmente o doutoramento em Ciências
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Tem como interesses pessoais as áreas da música
— dedicando-se ao seu estudo teórico e à compo-
sição — da escrita e da fotografia.
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Perspetivismo e Argumentação

Rui Alexandre Grácio

«O que interessa a Rui Alexandre Grácio é avaliar as teorias
da argumentação em termos de adequação descritiva, isto é, de
uma compreensão que, como afirma, consiga captar, sem ilusões
formais nem funcionalistas, a dinâmica prática e o sentido vital
dos processos argumentativos.

O essencial da sua estratégia é procurar a “boa distância” que
possa abrir caminho à inteligência da efetividade argumentativa,
aceitando naturalmente situá-la sempre num determinado con-
texto, mas resistindo à “domesticação criteriológica” que tende
sempre a apagar tanto a conflitualidade como a contingência,
na variedade das suas múltiplas declinações argumentativas.

É justamente esta opção que leva Rui Alexandre Grácio a va-
lorizar a articulação da argumentação com o perspetivismo,
porque a seu ver é nela que justamente se concretiza sempre o
“confronto de visões e de versões que é inerente à problematici-
dade de toda a questão argumentativa”.

Deixo naturalmente ao leitor o convite para seguir o meti-
culoso percurso conceptual que Rui Alexandre Grácio propõe,
em torno de noções como a de “assunto em questão”, “oposição”
ou “tematização”, e com que procura abrir um novo caminho
entre as teorias restrita e generalizada da argumentação, entre
uma orientação mais descritivista e uma avaliação mais norma-
tivista, um caminho que se concentra na interação argumenta-
tiva e assume o seu incontornável registo tensional.

Mas não quero deixar de sublinhar um ponto: é que o re-
curso ao perspetivismo que inspira Rui Alexandre Grácio nesta
sua original abordagem da argumentação me parece tão funda-
mentado como fecundo. Com efeito, apesar da discrição com
que o mobiliza, é ele que permite libertar a tematização argu-
mentativa dos constrangimentos mais ou menos formais do ra-
ciocínio, para a ligar à plasticidade que sempre caracteriza
qualquer perspetiva.»

(Manuel Maria Carrilho — Nota introdutória)
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rica e da argumentação.
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Pensar o mundo reúne e apresenta, em se-
quência cronológica, os vinte livros publicados
por Manuel Maria Carrilho no decurso das úl-
timas três décadas (1982-2012). Trata-se de uma
obra marcada pela abordagem dos grandes
temas e problemas da contemporaneidade, fun-
damental no panorama do pensamento e da cul-
tura portuguesas.

O seu autor é conhecido não só pela originali-
dade das suas ideias filosóficas, que cedo soube
consolidar, como também pela sua ligação à polí-
tica e à cultura, tendo sido ministro da Cultura
entre 1995 e 2000.

A perspectiva de inscrever sempre a cultura
no coração da política, e de conferir à ação po-
lítica uma matriz cultural, está na base de boa
parte das ideias que defende nas suas obras. Mas
nelas o leitor poderá também encontrar investi-
gações que debatem a problemática da transmis-
são e do ensino da filosofia, a formulação de
teses que polemizam e convocam as grandes li-
nhas do pensamento contemporâneo, a enun-
ciação filosófica do perspectivismo, estudos
sobre a retórica e de argumentação e todo um
conjunto de reflexões em que o autor procura
analisar e compreender o devir e as contingên-
cias do mundo nos séculos XX e XXI.

A isto acresce o estilo cristalino da escrita do
seu autor e a forma estimulante como é capaz de
cativar –  seja pela inserção dos assuntos abordados
no seus contextos problemáticos ou pela pertinên-
cia dos seus desenvolvimentos – aqueles com
quem partilha a aventura da problematização, da
interpretação e da compreensão do mundo.

Pensar o 
Mundo
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Manuel Maria Carrilho é Professor Catedrático de Fi-
losofia Contemporânea da Universidade Nova de Lis-
boa. Foi Ministro da Cultura dos XIII e XIV Governos
Constitucionais (1995-2000), Deputado à Assembleia
da República (2000-2008) e Embaixador de Portugal
na UNESCO (2008-2010).

Para mais informações ver o sítio
www.manuelmariacarrilho.com
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Nascer ou crescer no mundo do silêncio,
numa sociedade maioritariamente ouvinte,
pode causar muitas barreiras ao desenvolvi-
mento linguístico de crianças surdas, ansiosas
por aprender, conviver e ver o mundo de acordo
com a sua própria percepção visual do mesmo.
Este livro, tenta mostrar à sociedade em geral,
pais e professores, como podemos e devemos
encarar a surdez e qual a melhor forma de co-

municarmos com a criança surda sem a privar
da sua identidade, permitindo-lhe uma inclusão
simultânea no mundo dos ouvintes e dos sur-
dos. Esperamos assim, com esta publicação,
contribuir para uma maior auto-estima e felici-
dade da criança surda, numa sociedade que pro-
clama o direito á diferença e à igualdade de
oportunidades.

Educar e comunicar na surdez:
duas faces do mesmo desafio
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Madalena Baptista

Nascido da luz e da sombra, Momomo povoa
o imaginário dos mais pequenos numa história
contada por Mara, uma menina moçambicana.
Queres vir descobrir o seu assustador mistério?

Em Moçambique, quando as crianças peque-
nas intendam afastar-se dos seus pais, irmãos
mais velhos ou avôs, existindo a possibilidade
de se perderem, magoarem ou ficarem em situa-
ção de perigo, os mais velhos costumam dizer-
lhes “Olha, vem lá o MOMOMO!”. Desta forma,
a criança fica com receio, sem saber muito bem
de quê, e desiste das suas intenções. O MO-
MOMO é uma criação da mente de cada uma

delas, de acordo com os seus medos e experiên-
cias passadas.

Apesar de em Moçambique existirem várias
línguas nacionais e o MOMOMO poder assumir
outra nomenclatura, poder ser chamado, por
exemplo, de  JHAKOLUMA na Língua Xitswa,
mais a Sul do País , existe o consenso de Norte a
Sul do País que o MOMOMO é um bicho e morde.  

Se quisermos transpor para o que se passa
em alguns países do mundo, talvez possamos
fazer uma analogia com o PAPÃO ou o
HOMEM DO SACO.

Momomo
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«Organizada conjuntamente pela Federação
Lusófona de Ciências da Comunicação (LUSO-
COM) e pela Associação Portuguesa de Ciências
da Comunicação (SOPCOM), a edição de 2011
do Anuário Internacional de Comunicação Lusó-
fona merece-nos, por várias razões, uma nota par-
ticular, distintiva, até mesmo especial. Especial
porque, sendo esta edição subordinada ao tema
“Lusofonia e Cultura-Mundo”, nos conduz por al-
guns dos infindos lugares que a lusofonia, en-
quanto comunidade de múltiplas culturas, tem
para nos oferecer. É nesta experiência que nos de-
paramos com uma oportunidade que, pelo seu
cosmopolitismo, se configura simultaneamente
apaixonante e generosa. Trata-se de uma oportu-

nidade apaixonante porque na viagem pelo espaço
cultural do outro acabamos por nos encontrar
também a nós próprios; revelando-nos a esse
mesmo outro completamos a possibilidade de este
pertencer ao nosso território de representações,

de sonhos e de afetos. (...)
Analisando criticamente algumas das práticas

que definem o espaço cultural de língua portu-
guesa, este número do Anuário Internacional de
Comunicação Lusófona traz à luz o contributo de
cientistas que, através de abordagens teóricas e
metodológicas diversas, procuram compreender
a complexidade intrínseca à (re)constru ção da lu-
sofonia enquanto comunidade de cultura(s).»

Coord: Moisés de Lemos Martins, Rosa Cabecinhas
e Lurdes Macedo
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«A edição que aqui fazemos da representação
endereçada pelos jesuítas portugueses ao rei de
Espanha no dealbar do século XVII pretende re-
cuperar um documento importante que resulta de
uma acesa controvérsia em torno do investimento
educativo da Companhia de Jesus em Portugal.
Esta aposta forte na escolarização generalizada
traduz-se na construção da primeira rede nacional
de ensino médio e articula-se com a criação em
curso da primeira rede global de ensino promo-
vida, na Modernidade, pela ordem religiosa fun-
dada pelo basco Inácio de Loyola». 

Autores: José Eduardo Franco e Maria Isabel 
Móran Cabanas

PVP: 10 euros

Ano de publicação: 2012

Formato: 16,5x23,5 cm

Acabamento: E-book (pdf )

Disponibilidade: disponível

N.º de páginas: 144

ISBN: 978-989-8377-20-7

Classificação: História, cultura portuguesa

Empreendedorismo educativo 
dos jesuítas no Portugal moderno: 
polémicas, realidade e imagens

Grácio Editor 2012   

– 14 – 

José 
Eduardo Franco

Isabel
Móran



A investigação e o ensino da Cultura torna-
ram-se, na última década, realidades cada vez
mais presentes nos contextos universitários, o que
se fica a dever, em primeiro lugar, à valorização
social crescente que tem sido concedida a esta
área, quer nos mais latos e clássicos domínios da
formação humanística e artística, quer enquanto
fator de conhecimento e compreensão das novas
dinâmicas sociais e culturais da contemporanei-
dade. Acresce ainda, a esta valorização académica
e social, a tomada de consciência generalizada do
potencial económico que detém, tendo mesmo
nascido recentemente uma área científica autode-
signada por Economia da Cultura. Partindo deste
reconhecimento, o presente trabalho procura

fazer o levantamento dos principais desafios teó-
ricos, práticos, metodológicos e académicos desta
área do saber, assumindo como ponto de partida
para a reflexão a tradição anglo-saxónica dos Es-
tudos Culturais, questionando as suas limitações
e dificuldades epistémicas, mas também assu-
mindo as virtualidades que lhe são próprias e que
se encontram ainda longe de estarem exauridas. 

Coord.: Maria Manuel Baptista
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Chegou-se, na atualidade, a um momento iné-
dito na história dos media, caracterizado quer pela
proliferação crecente das formas de acesso às
transmissões de conteúdos televisivos cada vez
mais presentes nas dinâmicas sociais, quer pela in-
vsão dos ecrãs. que se vão tornando omnipresen-
tes. Constata-se, todavia, que as fórmulas e as
técnicas de que dependem as narrativas que com-
põem este médium ainda se mantêm em grande
parte inalteradas.

Hoje, tal como sucedeu há 50 anos, o futuro
da TV depende da aplicação correta destes ele-
mentos fundamentais. O presente livro procura
apresentar, centrando-se na construção televi-
siva das narrativas, as principais técnicas utili-
zadas para as elaborar.

Nota biográfica
Luís Miguel Pato nasceu em Cantanhede em 1976.

É Mestre em Ciências da Comunicação – Especiali-
dade em Audiovisual Multimédia e Interatividade
pela Universidade Nova de Lisboa. É doutorando em
Ciências da Comunicação, estando a desenvolver
uma tese na Universidade da Beira Interior (UBI) –
Covilhã, acerca de televisão distribuída por telemóvel.
É docente do Instituto Superior Miguel Torga de
Coimbra e investigador do Laboratório de Conteúdos
On-Line (Labcom) na UBI.

Tem publicado regularmente sobre assuntos re-
lacionados com novos-média em revistas nacionais
e internacionais com peritagem. Tem sido orador
para eventos científicos nacionais acerca de novos
média. É profissional de televisão desde 2000 produ-
zindo programas de ficção e de informação disponi-
bilizados tanto em sistemas tradicionais como através
de multiplataformas.     

Autor: Luis Miguel Pato
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Neste livro aborda-se o tema da inscrição do
cidadão no meio urbano de um ponto de vista
pluridisciplinar, equacionando-se alguns dos
traços da emergência e da relevância da intera-
ção do design com os contextos das dinâmicas
culturais das cidades.

Nota biográfica
Frederico da Silva concluiu o Mestrado em De-

sign no Departamento de Comunicação e Artes da
Universidade de Aveiro; a sua área de estudo abrange
sobretudo a ligação entre questões culturais e o De-
sign. Actualmente trabalha como designer em diver-
sos projectos entre os quais a Grácio Editor, o duo de
designers Plastikatze, o colectivo criativo WellHello
e a inkAnalog!. Entre os seus interesses e activida-
des contam-se a ilustração, a fotografia e a videoart,
tendo participado activamente na criação de eventos
lúdicos e culturais e em exposições de fotografia ana-
lógica como autor.

Autor: Frederico Silva

PVP: 10 euros

Ano de publicação: 2012

Formato: 15,5x23 cm

Acabamento: E-book (pdf )

Disponibilidade: Imediata

N.º de páginas: 88

ISBN: 978-989-8377-32-6

Classificação: Estudos culturais e design
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Inscrição do Cidadão 
no Meio Urbano

Frederico Silva



Um estimulante livro de ensaios filosóficos que
gravitam em torno da noção de criação e do cru-
zamento que ela opera entre filosofia e arte.

I Arte
1. A utopia íntima da arte
2. A literatura e o princípio de razão insuficiente
3. Três fórmulas de Proust sobre o estilo
4. O que é o abstracto em arte?
5. Dois pintores «menores»
6. A violência da imagem. Cinema e pensamento
7. Crítica e arte: a função da crítica

II Filosofia
8. A última fórmula de Deleuze
9. Carlos Couto SC: Glenn Gould filósofo
10. Questão de estilo. Da escrita filosófica
11. Retórica e desassossego
12. Em tom de amizade – Schérer hospitaleiro
13. Ideia e subjectivação
Referências

Autor: Sousa Dias

PVP: 10 euros

Ano de publicação: 2012

Formato: 15,5x23 cm

Acabamento: E-book (pdf )

Disponibilidade: Imediata

N.º de páginas: 148

ISBN: 978-989-8377-29-6

Classificação: Filosofia. ensaio

Questão de Estilo
arte e filosofia

Grácio Editor 2012   
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Rui Alexandre Grácio é investigador, autor e
editor. A sua formação nas áreas da filosofia e da
comunicação levou-o a focalizar as suas inves-
tigações no domínio da linguagem, da retórica
e da argumentação.

Neste livro o autor apresenta não apenas uma
contextualização da emergência contemporânea
dos estudos de argumentação e um mapa crítico
dos seus principais teorizadores, como propõe
também uma forma original de conceptualizar a
argumentação, não descurando uma reflexão
sobre a sua didáctica.

Obra de referência neste domínio de estudos,
Teorias da argumentação é um livro de grande re-

levo para todos aqueles que se interessam pelas
questões de argumentação no âmbito mais geral
da comunicação.

A presente obra  divide-se nos seguintes capítulos:
I. A emancipação dos estudos da argumentação
II. Marcos na teorização contemporânea da 
argumentação
III. Para uma teoria geral da argumentação: bases
descritivas e metodológicas
IV. Elementos para uma didáctica da argumentação
V. O campo da argumentação e política de pen-
samento: notas finais

Autor: Rui Alexandre Grácio

PVP: 12 euros

Ano de publicação: 2012

Formato: 15,5x23 cm

Acabamento: E-book (pdf )

Disponibilidade: Imediata

N.º de páginas: 454

ISBN: 978-989-8377-22-7

Classificação: Teoria da argumentação
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Teorias da Argumentação
Rui Grácio



O livro das Pedras

Grácio Editor 2012   
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Neste livro de poesia, em que o cortante e in-
tenso alterna com o deslumbramento do mara-
vilhoso, o autor faz uma rota de retorno à figura
das pedras e à vocação mineral, e pós-simbólico,
do pensamento.

«Acariciado com um olhar selectivo
Vi brotar um mundo que a realidade não nega
E é recanto de andar por aí
à espera que cada pedra
Se revele»

Nota biográfica
Ricardo Grácio é licenciado em Filosofia pela Fa-

culdade de Letras da Universidade de Coimbra e pre-
para actualmente o doutoramento em Ciências da
Comunicação pela Universidade do Minho. Tem como
interesses pessoais a área da música, dedicando-se ao
seu estudo teórico e à composição, e a escrita.

Outras obras publicadas
• «Os Guardiães das Meias Luas» 

(Grácio Editor, 2010)

Autor: Ricardo Grácio

PVP: 10 euros

Ano de publicação: 2012

Formato: 15,5x23 cm

Acabamento: Capa mole

Disponibilidade: Imediata

N.º de páginas: 56

ISBN: 978-989-8377-30-2

Classificação: Poesia

Ricardo Grácio
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Nesse lugar onírico, onde a magia da natu-
reza se entrelaça com a rudeza da sobrevivência
e a humildade dos gestos trabalham o acolhi-
mento dos dons, trava-se a áspera luta dos dias.

Chegada à  Cidade dos Imbondeiros, Maria
– mulher a quem o destino deixou a criação de
dez filhos – constrói o espaço da hospitalidade
onde o ciclo de vida e de morte se renova.

Na vida  são os laços de comunhão, as ora-
ções e o simbolismo dos rituais que ditam a sim-
biose com as rudes exigências de cada dia. Na
morte dá-se a passagem para um tempo mais
longo – o tempo de vida dos imbondeiros – e re-
novam-se os protagonistas a quem incumbe
velar pelos presentes.

Outras obras publicadas
• «A Mulemba» 

(Pé de Página Editores, 2005)

• «O moleque das barrocas» 
(Pé de Página Editores, 2007)

• «No reino das maravilhas» 
(Pé de Página Editores, 2009)

• «Gota de Orvalho» 
(Grácio Editor, 2009)
http://tinyurl.com/gota-orvalho

Autora: Luisete Baptista

PVP: 12 euros

Ano de publicação: 2012

Formato: 24 x 22 cm

Acabamento: Cosido e colado

Disponibilidade: Imediata

N.º de páginas: 32

ISBN: 978-989-8377-28-9

Classificação: Juvenil
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Da viagem das casas

Grácio Editor 2012

Maria Toscano
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Escritora de múltplas escritas, mas sempre
marcada pelos ecos do dizer poético, Maria Tos-
cano aventura-se agora pela 

área do romance. Quem conhece a sua obra
e as suas atividades não estranhará que a figura
central desta obra seja uma 

mulher. E que em grande parte Da viagens
das casas tenha a ver com um trajeto de vida
cujo movimento muito diz da 

condição feminina.

Nota biográfica
Maria Toscano é doutorada em Sociologia e ensina

no ISMT, em Coimbra. É autora de uma longa e origi-
nal obra de poesia.

Outras obras publicadas com a chancela Grácio
Editor

• A artesã do desengano (poesia)

• Os lobos (poesia)

Autor: Marria Toscano

PVP: 10 euros (papel) e 8 euros (pdf )

Ano de publicação: 2012

Formato: 14x21 cm

Acabamento: Capa mole com badanas

Disponibilidade: Imediata

N.º de páginas: 124

ISBN: 978-989-8377-36-4

Classificação: Ficção (romance)
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Ficção

Grácio Editor 2009-2011   

Gota de Orvalho
Luisete Baptista

Preço: 12,12€ | 6€ (E-book)

Jogo Tardio
Manuel Ralha

Preço: 14,13€ | 7€ (E-book)

Os Guardiães das Meias Luas
Ricardo Grácio

Preço: 7€ | 3,50€ (E-book)
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Poesia

Os Lobos
Maria Toscano

Preço: 10,09€ | 5€ (E-book)

Não se ama o mar 
sem se amar as marés
Rui Grácio

Preço: 12,12€



Teorias da Argumentação

  

Fenomenologia, Hermenêutica, 
Retórica e Argumentação
Rui Grácio

Preço: 12€ (E-book)

A Interacção Argumentativa
Rui Grácio

Preço: 10,09€ | 5€ (E-book)

Consequências da Retórica
Rui Grácio

Preço: 12,12€ 

A Argumentação
Christian Plantin

Preço: 12,12€ | 6€ (E-book)

Discursividade e perspectivas.
Questões de argumentação
Rui Grácio

Preço: 10€ (E-book)

Grácio Editor 2009-2011
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www.ruigracio.com | www.livraria.ruigracio.com

Emoções Interactivas
Nelson Zagalo

Preço: 16,65€ | 8€ (E-book)

Ecrã - Paisagem e Corpo
Maria Zara Simões, Pinto Coelho 
e José Pinheiro Neves

Preço: 10,09€ | 5€ (E-book)

TV Digital
Sergio Denicoli

Preço: 10€ | 5€ (E-book)
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Ciências Sociais e 
Comunicação



Ciências Sociais e 
Comunicação

Grácio Editor 2009-2011   
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Anuário Internacional de 
Comunicação Lusófona 2010

Preço: 15€ | 10€ (E-book)

Anuário Internacional de 
Comunicação Lusófona 2009

Preço: 15€ | 10€ (E-book)

Communication and Citizenship
Manuel Pinto e Helena Sousa (Eds)

Preço: 12€ | 6€ (E-book)
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MetaJornalismo
Madalena Oliveira

Preço: 15,15€ | 7,50€ (E-book)

Crise no Castelo da Cultura
Das Estrelas para os Ecrãs
Moisés de Lemos Martins

Preço: 14€ | 7€ (E-book)
Caminhos nas Ciências Sociais –
Estudos em homenagem a 
Manuel da Silva Costa
Moisés de Lemos Martins

Preço: 15€ | 7,50€ (E-book)
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Ciências Sociais e 
Comunicação

Grácio Editor 2009-2011   

Vertigens. Para uma sociologia da
perversidade
Albertino Gonçalves

Preço: 12,12€ | 6€ (E-book)

Imagem e Pensamento
Moisés de Lemos Martins, 
José Bragança de Miranda, 
Madalena Oliveira e Jacinto Godinho (Eds)

Preço: 15€ | 7,50€ (E-book)

As Alterações Climáticas
os Media e os Cidadãos
Anabela Carvalho (Org)

Preço: 14€ | 7€ (E-book)
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Guardador de Percursos
Rui Grácio

Preço: 10,12€

O que é Poesia?
Sousa Dias

Preço: 5€ (E-book)

Ensaios



Pedagogia

Grácio Editor 2009-2011   
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O Estudo de Escalas em Piano
Klara Dolynay Pankovych

Preço: 7,14€

Prova de Avaliação 
de Capacidades Articulatórias 
(esgotado)
Madalena Baptista

Preço: 10,09€
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O Afinador de Palavras
Rui Grácio

Preço: 12,12€

O Mapa das Perguntas
Rui Grácio

Preço: 10,00€

Espelho Meu
Rui Grácio

Preço: 12,12€

Infanto-Juvenil



Infanto-Juvenil

Grácio Editor 2009-2011   
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Olá, eu sou um livro!
Rui Grácio

Preço: 12,12€

Vidas de Gato (esgotado)
Rui Grácio

Preço: 12,12€

Caiu um dente ao Dragão
Laura Rodrigues

Preço: 10€
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Pinok e Baleote
Miguel Horta

Preço: 9€

Estrela do Céu, Estrela do Mar
Sophia Chedas

Preço: 9€

Zéthoven e Beethoven
Luis Cipriano

Preço: 12,12€

Barbatanar nas cores do 
Arco-Íris
Carlos Canhoto

Preço: 12€



Diversos

Grácio Editor 2009-2011
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Grupo Desportivo Alfarelense. 
Contributo para uma memória histórica
Henrique Gariso

Preço: 10€ | 5€ (E-book)

Memórias que Contam
Luis Cipriano

Preço: 14,30€



Grácio Editor
> Edição de Livros

> Arranjo Gráfico de teses, revistas e brochuras

> E-books e web documentários

> Páginas web (pessoais e institucionais)

> Impressão de pequenas e grandes tiragens

> Distribuição (Sociedade Portuguesa de Publicações)

> Livraria Online

> Produção gráfica
> Projectos gráficos, paginação e concepção de capas
> Concepção de logótipos e identidades gráficas
> Soluções integradas de design

e-mail: editor@ruigracio.com
telefone: 239 091 658
Avenida Emídio Navarro, n.º 93, 2º, Sala E, 3000-151 COIMBRA



O facto de não existir um instrumento
sistematizado que registe as características
articulatórias da fala da criança e que
contemple o espectro fonológico do Português
dificulta a avaliação objectiva da criança a este
nível e a troca de informação entre os
profissionais.
Deste modo, a Prova de Avaliação de
Capacidades Articulatórias (P.A.C.A.) tem por
objectivos:
• registar as particularidades da fala da criança
em situação de produção induzida e, sempre
que necessário, por repetição;

• fornecer aos educadores de Infância um
instrumento que permita a elaboração de um
relatório que facilite o encaminhamento de
eventuais problemas de fala.

Para além dos objectivos acima definidos, esta
Prova de Avaliação das Capacidades Articulatórias (PACA)
permite que, de uma forma lúdica, se incentive a criança a produzir
espontaneamente os 51 itens que fazem parte da prova. Assim, a título de exemplo,
propomos que os educadores construam jogos da memória e de loto com as imagens

utilizadas na prova. No jogo da memória, a
criança, ao escolher dois cartões que estão
virados para baixo, deverá descobrir pares
idênticos; no tradicional jogo do loto, a
criança, consoante vá retirando os cartões de
dentro de um saco, deverá ir nomeando as
imagens e verificando se possui essa imagem
no seu cartão ou cartões.
Esta publicação é composta por uma brochura
e um conjunto de treze cartões picotados que
permitem destacar as imagens.

Título: Prova de Avaliação das
Capacidades Articulatórias

Autora: Madalena Baptista
Ilustração: José Cardoso Marques
PVP: 10,09 euros
Ano de publicação: 2009
Formato: 21x29,7 cm
Acabamento: Kit constituído pelo livro e
treze cartões com as imagens a destacar
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 16 + um conjunto de 51

imagens destacáveis
ISBN: 978-989-96375-5-9
Classificação: Pedagogia
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Um instrumento de diagnóstico para
eventuais problemas da fala e um

incentivo lúdico para jogos de
aprendizagemGrácio Editor



D
ado serem escassos os

recursos pedagógicos para

o ensino das escalas em

piano, procuramos apresentar, nesta

brochura, um método de

aprendizagem que ajude os alunos a

perceber, dominar e gostar do

«mundo das escalas».

O método apresentado neste livro é

usado há muito tempo no sistema de

ensino dos países de Leste e permite desenvolver

competências num curto espaço de tempo.

Klara Dolynay Pankovych nasceu na Ucrânia,
tendo feito os seus estudos na Escola Superior de
Música (piano), na cidade de Uzhgorod, e no
Ins�tuto Estatal de Pedagogia (música e canto) na
cidade de Drogobych. É professora de piano
desde 1986, estando actualmente a exercer em
Portugal, na cidade de Coimbra.
Na sua ac�vidade como professora conta com
alunos laureados em concursos nacionais e
internacionais.

Título: O Estudo de Escalas em Piano
Autora: Klara Dolynay Pankovych
PVP: 7,57 euros
Ano de publicação: 2009
Formato: 21x29,7 cm
Acabamento: Agrafafo
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 20 páginas
ISBN: 978-989-96375-0-4
Classificação: Pedagogia
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Um método facilitador
da aprendizagem

do estudo das escalasGrácio Editor



O texto que se segue mostra o que
significa ser visualmente inteligente. No
meio de uma variedade de competências
possíveis, isto significa trazer os seus
gostos pessoais e respostas e a sua
experiência de vida para a análise de
objectos de arte. (...) Este estudo oferece
um conhecimento sobre as formas e
funções da emoção humana e uma
análise apurada dos padrões da “emoção
ecrã” – fazendo uso dos mais recentes e
importantes estudos num campo
altamente experimental. Analisa o modo
como a emoção é empacotada no
entretenimento comercial, sempre
percebendo que por mais formulaicos e
padronizáveis pareçam as formas, estas
não podem ser reduzidas a meros padrões
replicáveis.

Anthony Barker

Neste livro, Nelson Zagalo compara a estimulação da diversidade emocional que
cinema e videojogos induzem, ensaiando uma justificação para o paradoxal

défice dos últimos e abrindo portas ao
tratamento retórico das narrativas
interactivas. Em acordo com os dados
fornecidos por Damásio, resultantes de
experiências científicas no âmbito da
neurociência, Nelson Zagalo sustenta
argumentos orientadores que valorizem o
“pathos”, mas não esquece que “o poeta
começa onde o homem acaba.”. E sem
poética as narrativas interactivas jamais
poderão aspirar à oitava arte.

Vasco Branco

Título: Emoções interactivas. Do cinema
aos videojogos

Autor: Nelson Zagalo
Colecção: Comunicação e Sociedade
(dirigida por Moisés de Lemos Martins)
PVP: 16,65 euros
Ano de publicação: 2009
Formato: 15,5x23 cm
Acabamento: Cosido e colado
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 400 páginas
ISBN: 978-989-96375-1-1
Classificação: Comunicação/Media
Interactivos
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Emoções, cinema e jogos

Grácio Editor



Os textos reunidos abordam assuntos
banais. Convocam experiências e vivências
do nosso quotidiano: relações entre grupos,
figuras do grotesco e do barroco,
publicidade, vídeos musicais, usos do
corpo, hipermercados, romarias, ícones
populares, futebol, férias dos emigrantes...
Compõem um mosaico desordenado. Cada
texto é um exemplar único, com contornos
e história próprios, que vale por si. Mas
também é um exemplar de uma série que,
obra da mesma mão e do mesmo jeito,
comunga um destino ou uma propensão. É
esta costura que empresta alguma
unidade ao conjunto.
Os textos não são proféticos nem

exegéticos. Não sondam causas profundas
nem mecanismos ocultos. Nada de princípios,
consequências ou sentidos últimos. Sabendo que não somos
“mais capazes de chegar ao centro das coisas do que de lhes abraçar a
circunferência” (Pascal, 1998: 37), não nos aventuramos para além do que nos é
dado enxergar. O nosso movimento não é de ultrapassagem mas de aproximação.
Limitamo-nos a abordar fragmentos da realidade, atendendo, sobretudo, às suas
dobras e viscosidades, aos seus paradoxos e labirintos, às suas alquimias e vertigens,
em suma, à sua perversidade. Perversidade que mora tanto na realidade quanto no

próprio olhar, um olhar sensível à
pragmática do desvio, à tectónica da
aparência, à curvatura dos extremos e à
banalidade do insólito. Parafraseando
Marx (1976:4), os sociólogos têm-se
limitado a explicar o mundo de diversas
maneiras; importa complicá-lo. Com humor
e alguma ironia, uma ironia própria de
quem se inclui na realidade visada
(Lukacs, 1979: 69-70). E se essa realidade
se contorce em dobras e desvios, não nos
parece ser nossa vocação endireitá-la.

Título: Vertigens. Para uma sociologia da
perversidade

Autor: Albertino Gonçalves
Colecção: Comunicação e Sociedade
(dirigida por Moisés de Lemos Martins)
PVP: 12,12 euros
Ano de publicação: 2009
Formato: 15,5x23 cm
Acabamento: Cosido e colado
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 176
ISBN: 978-989-96375-2-8
Classificação: Sociologia
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Dobras e desvios
no quotidiano das práticas sociais

Grácio Editor



Gota de orvalho é uma obra de ficção

que faz jus ao provérbio africano «o

coração é água profunda que esconde

coisas desconhecidas». A construção

do desconhecido acontece, nesta obra

de ficção, pelo cruzamento de histórias

e lances inesperados no xadrez

vivencial. Raquel, presente ou ausente,

está no centro da narrativa, a qual é

também tecida pelos ecos que soam e

que compelem a memória a transformar os fragmentos

caleidoscópicos das recordações em imagem de identidade. Estamos, pois,

perante uma ficção sobre o desassossego e a procura, sendo estas ideias o

centro da descrição possível da própria

vida, de cada vida. Nesta, a nitidez das

imagens e o reconto das experiências

andam sempre de mão dada com o

misterioso e o enigmático.

Título: Gota de orvalho
Autora: Luisete Baptista
PVP: 12,12 euros
Ano de publicação: 2009
Formato: 14,8x21 cm
Acabamento: Cosido e colado
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 108
ISBN: 978-989-96375-3-5
Classificação: Ficção
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Entre o sentido e as contingências,
o enigma dos percursos

Grácio Editor



Há momentos em que um pequeno

acontecimento faz cruzar mundos

muito diferentes. Nesta história, uma

estrela, vinda do céu, mas caída no

mar, conhecerá uma estrela que vive

no mar e que não conhece o céu.

Como é sabido, cada uma destas

estrelas precisa do seu próprio

ambiente para viver e, depois da

estranheza incial todos se mobilizam

para ajudar a estrela do céu a recuperar o seu lugar no firmamento.

Será que conseguem? A situação é dramática, de vida ou morte.

Da estranheza inicial surge uma solidariedade insuspeitada e os leitores são

convidados a acompanharem, em suspense, o desenrolar da narrativa.

Ao longo desta — e porque afinal o universo dos seres marítimos não é assim

tão diferente do mundo dos humanos — estão em jogo formas de vida

comunitária, com a sua ordem, o seu imaginário, os seus medos e as suas

ousadias. Mas, nesta história, são os

laços de solidariedade aqueles que se

revelam como mais fortes. E,

independentemente da estrelinha do

ceú, caída no mar, se salvar ou não, o

que se retem da acção é a maneira

como os afectos se podem transformar

em gestos de solidariedade.

Título: Estrela do Céu, Estrela do Mar
Autora: Sophia Chedas
Ilustração: Francisco Salgado
PVP: 9,08 euros
Ano de publicação: 2009
Formato: 22x20 cm
Acabamento: Cosido e colado
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 38
ISBN: 978-989-96375-6-6
Classificação: Infanto-juvenil
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Estranheza e solidariedade
numa história repleta de acção

Grácio Editor



O presente livro reúne um conjunto de textos
que se inscrevem num mesmo denominador
comum: o de levar a cabo uma reflexão sobre as
teorias da argumentação, procurando questionar
as insuficiências de certas abordagens dos
fenómenos argumentativos tendo em
consideração a sua adequação descritiva.
A mola desta reflexão tem origens precisas,
relacionadas com a dimensão prática das
competências argumentativas e com a
discrepância entre as potencialidades das
diferentes perspectivas teóricas e a sua
fecundidade no que diz respeito ao ensino da
argumentação. Foi esta questão que levou a
procurar novas formas de conceptualizar os
fenómenos argumentativos e a propor a
unidade «assunto em questão» como conceito
fundamental para, mais que proceder a uma
análise dos discursos argumentativos e da
argumentatividade discursiva, poder abordar
a argumentação como uma forma de
interacção caracterizada pela presença de um
discurso e de um contra-discurso.
Nesta visão em que a interdependência discursiva é trazida
a primeiro plano, a própria noção de argumento deve passar a ser
radicalmente considerada como uma força circunstanciada não definível a priori: é
preciso olhar para a interacção para se perceber o que se procura fazer funcionar como
argumento e o que revela ter, ou não, força argumentativa tendo em conta a progressão da
interacção e as intervenções dos participantes.
Ciente de que as propostas para que os textos nesta obra reunidos apontam se distanciam,
nos seus pressupostos filosóficos e descritivos, das formas mais habituais de abordar a
argumentação (que vulgarmente partem de uma teoria do argumento), enfatizei, em
detrimento das visões justificacionalistas da argumentação, a sua dimensão polémica

remetendo-a para um tipo específico de questões
que se poderiam designar como ambíguas
justamente por admitirem uma pluralidade de
respostas e em que o que está em causa, mais do
que aplicar critérios, está a sua definição e a sua
prevalência. Neste sentido, a argumentação liga-
se ao problema da acção pela via das opções com
que se configuram modos de ver considerados
como preferíveis, o que permite dizer que as
questões de argumentação são essencialmente
questões de perspectiva em oposição com outras
perspectivas.
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Nesta obra sustenta-se a ideia de que

teorizar a argumentação, tendo em conta a

adequação descritiva, implica trazer para

primeiro plano a dinâmica interactiva entre

discurso e contra-discurso que caracteriza

uma situação argumentativa.

Uma tal focalização na tensão entre

discursos conduz a pensar a argumentação a

partir de noções diferentes daquelas que são

habitualmente apresentadas pelos teóricos

deste campo, essencialmente voltados para

os mecanismos argumentativos ou células

de argumentatividade (seja a nível da força

do raciocínio, do poder de orientação inerente à enunciação

linguística ou dos processos de influência discursiva).

Na abordagem que neste livro se propõe, na qual a argumentação é vista como confronto

de perspectivas e os argumentos como valores de troca sob vigilância na interacção

comunicacional, são essenciais, entre outras,

as noções de «assunto em questão»,

«tematização», «perspectiva» e «contra-discurso».

Um livro que se recomenda a estudiosos da

comunicação e, especialmente, a interessados

pelas práticas argumentativas.
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Herdeira de movimentos e registos tão

diversificados (...) Maria Toscano de

todos se demarca na edificação de uma

voz que pretende nítida e singular.

Específico é (...) o modo como articula

o seu olhar sobre o social com a

escorreita e envolvente descrição do

mundo dos afectos (não nos podemos

esquecer dos vários excertos que falam do

relacionamento dos lobos com as lobas e destas com as suas crias),

bem como a forma como às páginas lança os seus versos, quais ondas que, em

sua cadenciada musicalidade, nos

incentivam o cismar em prol de um

lugar que queremos próximo e sem

escolhos de qualquer tipo.

(Victor Oliveira Mateus)
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Tem-se acentuado a ideia de crise
do humano, à medida que a
técnica se afasta da ideia

instrumental de simples construção
humana para causa do próprio homem,
ou seja, à medida em que passamos a
falar de vida artificial, de fertilização
in vitro, de “barrigas de aluguer”, de
clonagem, replicantes e cyborgs, de
adeus ao corpo e à carne, de pós-
orgânico e de trans-humano. E também
à medida que se desenvolve a
interacção humana através do
computador, onde os chats da Internet,
os jogos electrónicos, e as novas redes
sociais, como o Second Life, o Facebook
e o Twitter, por exemplo, instabilizam as
tradicionais figuras de família e comunidade, para em
permanência as reconfigurar. Acima de tudo, é a completa imersão da técnica
na história e nos corpos que tem tornado problemático o humano. E são as

biotecnologias e a engenharia genética,
além do desenvolvimento da cultura
ciberespacial, as expressões maiores
desta imersão. (...) Ecrã, Paisagem e
Corpo, editado por Zara Pinto-Coelho e
José Pinheiro Neves, situa-se neste
movimento de translação da cultura
ocidental, da palavra para o número, do
logos para o ícon, da ideia para a
emoção, do uno para o múltiplo, enfim,
das estrelas para os ecrãs.
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O jornalismo tem como razão de ser
o exercício da cidadania e a construção
da memória pública, apenas se
justificando como capacitação para
uma prática mais sustentada de
participação cívica. O jornalismo tem,
assim, um vínculo declarado ao espaço
público, que ajuda a construir, e com os
valores que sustentam a ordem
democrática, sendo esses valores a
liberdade, a justiça social, a equidade e
o bem público, valores de cidadania, em
função dos quais é possível aferir a
qualidade do ambiente simbólico de
uma democracia.

Muitos são, no entanto, aqueles que
hoje colocam em dúvida a capacidade
do jornalismo para cumprir a sua razão
de ser e realizar a sua tarefa. Há mesmo quem
endosse ao jornalismo a responsabilidade pelos sentimentos de
nostalgia, que se exprimem nas sociedades contemporâneas, por uma
“mítica idade de ouro” da participação cívica, uma idade que se identificaria

com os tempos iniciais e heróicos desta
profissão. (...) A investigadora que
nesta obra se revela é dadivosa.
Projecta o jornalismo para um sonho de
comunidade, o sonho de uma utopia do
pensamento, em permanente tensão
com os abalos do mundo e escrutinada
publicamente, uma utopia que se
decide num espaço radicalmente aberto
pela ideia de liberdade, tendo a justiça
como seu efeito.
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Nesta primeira obra de uma colecção

dedicada a grandes compositores, somos

guiados pela mão do Zéthoven, um rapaz

curioso que gosta muito de música, a

visitar o mundo de Beethoven.

Através do diálogo imaginário que o autor

deste livro faz acontecer entre o Zéthoven

e o grande Beethoven, ficamos a conhecer

muitas coisas sobre a vida do compositor.

São-nos revelados aspectos relacionados

com a sua juventude, com o seu percurso

de vida e com algumas das suas mais importantes obras.

O autor deste livro, o Maestro Luís Cipriano, tem também a preocupação de inserir

a vida e a obra de Beethoven no contexto da sua época, dando informações

importantes para percebermos tudo dentro do espírito da época. Encontramos ainda

diversas explicações sobre os termos usados no universo musical, sejam elas

relativas a instrumentos, ao funcionamento das orquestras e dos coros ou a outros

músicos influentes.

No final da obra, para além de uma referência a algumas das invenções e novidades

da época de Beethoven, são apresentados dois quadros cronológicos com a indicação

de acontecimentos relevantes que

ocorreram em Portugal e na Europa

durante o tempo em que o compositor

viveu.

O presente livro, destinado a um público

infanto-juvenil, constitui assim uma

primeira introdução, feita com humor e

de uma forma simultaneamente acessível

e rigorosa, à vida e obra de Beethoven.
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Subordinado ao tema ‘Memória social e

dinâmicas identitárias’, este volume do

Anuário Internacional de Comunicação

Lusófona, relativo a 2009, analisa

criticamente a relação entre os processos

comunicativos e as (re)configurações iden-

titárias nos países que constituem a

chamada ‘comunidade lusófona’.

Esta comunidade, altamente heterogénea e

atravessada por múltiplas tensões e

assimetrias sociais (económicas, políticas,

étnicas, linguísticas, etc.), não tem sido

suficientemente estudada pela academia.

Reunimos neste número textos de

investigadores empenhados em aprofundar

o conhecimento sobre os processos comuni-

cativos, e a memória social nos diversos países que compõem

esta comunidade e as (re)configurações identitárias.

Organizado conjuntamente pela Federação

Lusófona de Ciências da Comunicação

(LUSOCOM) e pela Associação Portuguesa

de Ciências da Comunicação (SOPCOM), o

Anuário Internacional de Comunicação

Lusófona 2009 pretende ser mais um

contributo para o entendimento dos

processos comunicativos e das dinâmicas

identitárias em geral, e de um modo

particular nos países de expressão

lusófona.
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O presente livro apresenta aos leitores
uma introdução às questões
multifacetadas de argumentação,
dividindo-se nos seguintes capítulos:

1. O que a argumentação deve aos sofistas
2. Os estudos da argumentação
3. Linguagem e metalinguagem da
argumentação

4. Diálogo e monólogo argumentativos
5. A lei do verdadeiro: argumentações e
paralogismos

6. Tipologia das argumentações comuns
7. Causalidade e argumentação
8. Argumentação e analogia
9. Argumentações sobre a natureza das
coisas e sua definição

10. Os recursos da língua
11. Designações e tomadas de posição
12. A argumentação «na língua»
13. Argumentações ligadas à estrutura da

interacção
14. A partilha dos enunciados
15. As argumentações sobre a pessoa
16. As argumentações de autoridade

Christian Plantin é Director de Investigação do CNRS (Centre National de la
Recherche Scientifique). As suas investigações incidem sobre a argumentação, a
linguagem das emoções e o estudo dos discursos e das interacções. É autor de um vasto
conjunto de artigos e obras neste domínio, algumas das quais foram traduzidas em

diversas línguas. Os seus trabalhos mais
recentes desenvolvem-se em torno da
história, da teoria e das perspectivas de
investigação no campo da argumentação;
sobre a co-construção do racional e do
emocional na argumentação; sobre a
questão das normas e da avaliação dos
argumentos. Editou, em colaboração com
Christian Buty, Argumenter en classe de
sciences. Du débat à l’apprendissage
(INRP, 2009).
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Quando o jogar se cruza com o ser
jogado, num movimento em que persiste
o enigmático, a reflexão permite fazer
mapas de percursos mas não possibilita
determinar qualquer destino. A este
chegamos, constantemente, pelo
inexorável jogo do acaso. As personagens
de Jogo Tardio balanceiam no jogo da
vida, falam de si, do mundo e deles no
mundo, mas falam sobretudo da razão de
tudo isso. Os capítulos deste livro
organizam tematicamente uma série de
questões que são transportadas para a
narrativa através das vivências das
personagens: Ângelo e Beatriz conhecem-
se em Macau e depois voltam para
Portugal; Helder e Ana, marido e mulher
combatem pela cumplicidade que não
querem perder; Amanda, mulher encantadora,
trabalhadora, independente, que não se deixa desgastar pelas tiranias
da persuasão; Dora, uma adolescente que já fala numa linguagem quase
incompreensível para a geração que a educa. Tudo isso a passar-se entre a
multifacetada região do Grande Porto e os anos derradeiros da última bandeira do

império português. Tudo misturando uma
inquietude persistente com o fascínio de
um olhar interrogativo perpassado por
uma irredimível perplexidade.

Outras obras do autor:
Maeander, Editorial Minerva de Lisboa,
2005 (textos poéticos).
A condição do desejo, Pé de Página
Editores, 2007 (ficção).
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O presente livro assinala a

comemoração dos 20 anos de

existência do Coro Misto da Beira

Interior. No entanto, a crónica dos

principais momentos da sua vida e

do seu percurso é mais do que uma

simples enumeração das suas

conquistas meritórias. Trata-se,

simultaneamente, de uma lição de

vida, de determinação e de paixão

cultural. E espelha, por outro lado, as duras realidades sociais e

políticas com que as iniciativas de gentes empenhadas na cultura se

confrontam quando apostam na

exigência, na qualidade e na

sensibilidade artística como meio de

promover a elevação e o orgulho de

sermos quem somos.
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Nesta obra de estreia, Ricardo Grácio

apresenta-nos uma escrita fortemente

poética, repleta de atenção aos

movimentos que geram mundos sem

igual. 

«Meias luas» é a metáfora utilizada

pelo autor para designar o pólo em

torno do qual se organizam pessoas e

modos de vida: pequenos barcos que

diariamente entram pelo mar,

fundidos com os pescadores que

cumprem a sua tarefa de cumprir a vida.

A intensidade com que o autor faz o parto literário das

realidades que mostra é invulgar e o leitor a ela não consegue ficar

indiferente: é arrancado para uma viagem da qual não virá o mesmo.

Duas ficções compõem este pequeno

mas denso livro: a primeira é a que dá

título ao livro («Os guardiães das

meias luas»); e segunda intitula-se

«Rede de mãos». Ambas são hinos de

homenagem às gentes do mar.

Título: Os guardiães das meias luas

Autor: Ricardo Grácio

PVP:  7 euros

Ano de publicação: 2010

Formato: 14,8x21 cm

Acabamento: Cosido e colado

Disponibilidade: disponível

N.º de páginas: 48

ISBN: 978-989-96375-4-2

Classificação: Ficção

www.ruigracio.com  | editor@ruigracio.com

A intensidade de movimentos que
geram mundo: hinos às gentes do mar

Grácio Editor



Caminhos nas Ciências Sociais:

Memória, Mudança Social e Razão —

estudos em homenagem a Manuel da

Silva Costa, organizado por Moisés de

Lemos Martins, conta com dezanove

estudos. Todos se inscrevem na

largueza do espírito académico do

agora jubilado Manuel da Silva Costa.

A largueza de espírito do

homenageado incitou esta reunião de

textos, também ela uma reunião

generosa. Destes artigos, alguns

revisitam o passado, olhando para o

actual cenário da Universidade do

Minho, e também para o seu futuro (contam-se

neste caso, “As Ciências Sociais na Universidade do Minho: do

projecto de 1976 ao presente e além” e “Os Cultural Studies no Instituto de

Ciências Sociais da Universidade do

Minho”); outros são de âmbito

sociológico e enquadram-se nas

perspectivas das diversas áreas

sociológicas (sociologia do desporto,

da informação, dos media, das

organizações, da política, da família,

das relações e das representações

sociais), havendo também artigos de

âmbito mais demográfico, geográfico,

antropológico e histórico.
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D
eTamarindo, ilha imaginária de
Cabo Verde, chega-nos a história
de Pinok, um menino crioulo com
fama de muito mentiroso. O relato

de uma amizade entre homens e animais
que acaba por salvar a ilha, semeando
solidariedade.
Em jeito de contador de histórias, Miguel
Horta leva-nos através da atmosfera das
ilhas, fazendo-nos sentir a cultura crioula.
É uma história à moda antiga no sentido da
multidimensionalidade formativa que
veicula, da ausência de concessões ao
imediatismo facilitista que tantas vezes se
vê, da aposta numa narrativa consistente
que nos cativa e nos envolve e que não vive
de truques mais ou menos artificiais para
manter viva a atenção dos leitores. Pelo
contrário, encontramos em «Pinok e Baleote»
uma linguagem simples e adequada à realidade e ao ambiente
que descreve e no qual se passa a acção.
A história, passando-se em Cabo Verde, tem o mérito de nos colocar perante uma
cultura diferente da nossa (apesar de Cabo Verde pertencer também ao espaço da
lusofonia) e de enfatizar como essas diferenças culturais se reflectem nos dialectos ou

formas de linguagem locais. A referência ao
Crioulo aparece, neste livro como valorização
das diferenças culturais, reflectidas em
modos de vida, de estar e de sentir com
características próprias e, simultaneamente,
como forma de estabelecer uma ponte ou
uma comunhão entre culturas.
Depois... Bom, depois há a amizade entre os
homens e os animais, neste caso as baleias e,
entre elas, uma jovem baleia de nome
Baleote...

Título: Pinok e Baleote
Autor: Miguel Horta
PVP: 13 euros
Ano de publicação: 2006
Formato: 14,5x20,5 cm
Acabamento: cartonado
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 40
ISBN: 978-989-8377-09-8
Classificação: infanto-juvenil
PNL: Livro recomendado para 4º ano de
escolaridade destinado a leitura autónoma
e/ou com apoio a leitura com apoio dos
professores ou dos pais.

www.ruigracio.com | editor@ruigracio.com

Na atmosfera das ilhas,
a história de um menino e de uma

pequena baleiaGrácio Editor



D
iferente, mas contente, Flu é a

heroína desta estória mágica.

A sua curiosidade infinita

leva-a a querer tocar nas Cores do

Arco-Íris.

Na capa, a genialidade do título e a

frescura da colorida ilustração cativa-

nos e desafia-nos a abrir, folhear e lêr

as aventuras que ali se escondem.

Afinal, o que significará esta nova

palavra? Poderemos também nós, leitores,

“Barbatanar nas cores do Arco-Íris”? Qual será a cor da

Amizade? E do Amor? Mas a Flu não barbatana sozinha, todas as

personagens que a rodeiam têm a sua função, ora guiando-a pelos cantos

e recantos daquelas águas, ora acompanhando-a nas suas barbatanagens.

À medida que explora e explica o ambiente dos rios e dos seus pequenos

habitantes, o autor procura fazer

emergir uma panóplia de valores,

como a Amizade, a Tolerância pela

Diferença, o Respeito pela Natureza,

tão esquecidos pelo Homem, mas

essenciais, mesmo à vida de um

peixinho. E é então no desaguar das

águas desta estória que encontramos o

lago dos sonhos por concretizar.

Filipa Trancinha
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O
presente livro infantil,

redigido pela Educadora

Laura Ferreira Rodrigues,

conta uma história para sensibilizar os

mais pequenos para a importância da

saúde oral.

O personagem principal é um

pequeno Dragão que era guloso e

preguiçoso. Ora estas duas

características levam-no a não dar

ouvidos aos conselhos que os

familiares e educadores lhe davam.

Isso, é claro, até sentir o problema na sua própria pele,

ou melhor, neste caso, nos seus próprios dentes. Dor de dentes é uma

coisa muito aborrecida e incomodativa! Ainda bem que há dentistas que

nos podem ajudar. E foi isso que aconteceu ao dragão: uma ida ao dentista

para tratar da cárie que lhe causava as dores.

Não vamos dizer se a história acaba bem ou mal, mas podemos dizer que o

Dragão passou a respeitar o Sr. Doutor Dentista, a utilizar a escova e pasta de

dentes com a frequência devida e tornou-se até amigo de quem lhe tratou dos

dentes.

A autora conta a sua história com

expressões de humor cativante, propícias

para encenar uma teatralização da obra

que, depois de ter sido escrita, se pode

tornar um interessante roteiro para

organizar actividades lúdicas com os mais

pequenos.

Título: Caiu um dente ao Dragão
Autor: Laura Ferreira Rodrigues
Ilustração: Catarina Fernandes
PVP: 10 euros
Ano de publicação: 2011
Formato: 21x21 cm
Acabamento: Agrafado
Disponibilidade: Imediata
N.º de páginas: 24
ISBN: 978-989-8377-10-4
Classificação: infantil

www.ruigracio.com | editor@ruigracio.com

De pequenino
se cuida dos dentes

Grácio Editor



Actualmente é incontornável falar-se

sobre Televisão digital.

Compreendendo melhor as técnicas e

mecanismos associados, ficaremos

melhor habilitados a distinguir e

interpretar os tão frequentes “jargões”

desta área que, por vezes, por tão

repetidos serem, os consideramos

banais — mas sem nunca os

compreendermos. O que significa

afinal ser “digital”? Será realmente

melhor que ser analógico? O que é um “Multiplexer”? Este

livro foi escrito em plena fase de introdução da Televisão Digital Terrestre

em Portugal, o que lhe acrescenta um excelente sentido de oportunidade. A

obra esclarece questões complexas

num texto acessível a todos, o que não

é um desafio fácil. Esperemos que o

leitor desfrute deste livro, que

consegue dar respostas em linguagem

simples a perguntas muito frequentes

entre os utilizadores da Televisão.
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Subordinado ao tema “Lusofonia e
Sociedade em Rede”, este Anuário
Internacional de Comunicação Lusófona
2010 analisa de forma crítica alguns dos
desafios que se colocam aos processos de
comunicação e às práticas culturais no
espaço lusófono contemporâneo,
constituído não só pelo conjunto de
nações e de comunidades de língua
portuguesa, mas também — e cada vez
mais — por um conjunto de fluxos e de
redes que se configuram no ciberespaço.

A complexa construção da(s)
identidade(s) lusófona(s) é, desta vez,
trazida à luz e discutida em textos de
investigadores que tomam como ponto
de partida os desafios da sociedade em
rede e das políticas da língua, bem como as
questões da memória e dos símbolos nacionais.
Empenhados em aprofundar o conhecimento sobre o impacto destes
fenómenos na (re)configuração da comunidade lusófona, os autores
apresentam-nos artigos nos quais as perspectivas teóricas e as propostas
metodológicas se multiplicam.

Organizado conjuntamente pela
Federação Lusófona de Ciências da
Comunicação (LUSOCOM) e pela
Associação Portuguesa de Ciências da
Comunicação (SOPCOM), o Anuário
Internacional de Comunicação Lusófona
2010 pretende constituir, assim, mais
uma oportunidade para se reflectir sobre
a relação entre comunicação, cultura e
lusofonia na contemporaneidade.
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Aparentemente a imagem superou o

pensamento, já não necessitando

dele. Trata-se de um resultado

paradoxal, se repararmos que a

filosofia ocidental, a de Platão, por

exemplo, começa precisamente num

conflito com as imagens. Esse

conflito é resolvido através das

ideias eternas, um procedimento que abre

caminho ao «conceito», de que a técnica digital é a culminação. No

momento final deste processo, a relação entre imagem, palavra e texto

tornou-se praticamente num

enigma, sendo nosso propósito,

neste ensaio plural, escrito a muitas

mãos, interrogá-lo, debatê-lo e

clarificá-lo, na medida do possível.
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Este ensaio declina as actuais

vertigens da cultura, interrogando

o movimento de translação da

palavra para o número, do logos

para o ícone, da ideia para a

emoção, do uno para o múltiplo,

enfim, das estrelas para os ecrãs.

Como consequência, Crise no Castelo da

Cultura coloca a questão do sentido do humano e desenvolve o

ponto de vista de que este

movimento de translação

tecnológica, tanto mobiliza os

indivíduos para o mercado, como

os desactiva como cidadãos.   
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‘Communication and Citizenship:

Rethinking Crisis and Change’ was

the general theme of the 2010

IAMCR Conference that was

hosted by the Communication and

Society Research Centre,

University of Minho, Portugal, 

18-22 July. This book

comprehends Plenary Addresses on

the general theme hoping that their publication will keep

the debate alive. In a time of profound economic and social crisis, the

scientific community is expected

to shed light on contemporary

deadlocks and uncertainties.

These texts are part of the

indispensable continuous critique.
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A longo dos seus 73 anos o GDA foi

servido por um conjunto de atletas,

dirigentes, sócios e amigos que com o

seu esforço, com a sua dedicação de

uma forma desinteressada e genuína,

tornaram possível este livro de

memórias.

Com este registo pretende-se partilhar

um percurso, resgatar uma memória

que traduz um caminho de altos e

baixos, de momentos de glória e

também de tristeza, mas que provoca um sentimento de

orgulho e de pertença.

Esperamos que este legado constitua um ponto de partida para a construção

de um futuro mais risonho, que seja

capaz de relançar uma instituição que

passa por um período de grande

indefinição mas que, pelo seu passado

e pelo papel que desempenha na

sociedade, justifica um olhar mais

atento de todos.
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Neste livro fala-se da

construção de um mapa que

funcione como uma espécie

de bússola para a vida. Os

mapas são amigos dos

caminhantes e fornecem

orientações. No entanto, nunca nos dizem para onde queremos ir,

apenas nos podem ajudar a chegar lá. Mas o mapa deste livro,

considerado como um mapa do tesouro, é feito de perguntas, ou

melhor, une perguntas para criar

uma rede de pensamentos e para

traçar caminhos por onde

escolhemos ir.

Título: O Mapa das Perguntas

Autor: Rui Grácio

PVP:  10 euros

Ano de publicação: 2011

Formato: 22x22 cm

Acabamento: Cosido e colado

Disponibilidade: disponível

N.º de páginas: 24

ISBN: 978-989-8377-18-0

Classificação: Juvenil

www.ruigracio.com  | editor@ruigracio.com

Unir perguntas 
para criar pensamentos

Grácio Editor



Nas últimas duas décadas, as

alterações climáticas transformaram-

se numa questão pública e política de

grande importância. Emergindo

inicialmente da esfera científica, a

questão conquistou um elevado nível

de atenção nos media e noutras arenas

públicas e desencadeou processos

políticos inéditos. Com fortes ligações

ao campo económico, as alterações

climáticas têm também cruciais

dimensões éticas e culturais.

Como é socialmente construído o significado desta questão

complexa e multi-dimensional? Este livro procura responder a esta questão

utilizando diferentes quadros teórico-

conceptuais e diferentes métodos de

recolha e análise de dados. O seu

principal objectivo é compreender a

relação entre os discursos de vários

actores sociais, o discurso dos media e

as repre sentações sociais dos cidadãos

sobre as alterações climáticas.
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Em mais este livro Sousa Dias

apresenta ao leitor quatro textos que

procuram desvendar a especificidade

da poesia:

• POESIA, ARTE BILINGUE

• A EXPERIÊNCIA POÉTICA

• «COM QUE PALAVRAS E SEM

QUE PALAVRAS?» Manuel António

Pina e a poesia

• PARTIR, EVADIR-SE, TRAÇAR

UMA LINHA Deleuze e a literatura

Eis alguns tópicos que destes textos se

podem salientar: poesia, função da

linguagem e não do vivido | mas arte

do silêncio e não da palavra | o paradoxo da

criação poética: dizer o indizível | todo o poema diz a sua

própria impotência, sendo esse o seu incomparável poder | Ruy Belo e o

bilinguismo formal da poesia | verdade poética e verdade lógica: o excesso de

ser no ser ou o enigma do sensível | o exemplo do lirismo: não há poesia

subjectiva | o poema ou a linguagem

fora de si: heterogénese da língua

como pintura e como música | poética

de Manuel António Pina | poesia e

romance: a essência não literária da

literatura | porque é que raros autores

que publicam poemas podem

considerar-se poetas.
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O presente livro reúne um conjunto de

textos redigidos durante um percurso

de vinte e cinco anos e dispersos por

várias publicações. A ideia de os

agrupar num volume corresponde à

intenção de recuperar a rumi nân cia

que teceu a dinâmica desse percurso.

Encontramos nesta obra textos sobre a

fenomenologia, a crítica da

hermenêutica à fenomenologia

husserliana, a questão do conflito das

interpretações e a importância da retórica e da

argumentação no seu cruzamento com as questões de interpretação.

Para além de um longo estudo sobre a concepção de racionalidade

argumentativa tal como ela emerge da obra de Perelman, o presente livro

oferece-nos também um comjunto de

textos sobre as teorias contempo -

râneas da argumentação, fazendo um

balanço do estado da arte neste

domínio de investigação e propondo

perspectivas teóricas próprias.
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Rui Alexandre Grácio é investigador, autor
e edi tor. A sua formação nas áreas da
filosofia e da comunicação levou-o a
focali zar as suas inves tigações no
domínio da lin  gua gem, da retó rica e da
argumentação.
Neste livro o autor apre senta não apenas
uma contextualização da emergência con-
temporânea dos estudos de argu -
mentação e um mapa crítico dos seus
principais teori za dores, como propõe
também uma forma original de con -
ceptua lizar a argumentação, não descu-
rando uma reflexão sobre a sua didáctica.
Obra de referência neste domínio de es-
tudos, Teorias da argumentação é um
livro de grande relevo para todos aqueles
que se interessam pelas questões de argu-
mentação no âmbito mais geral da comunicação. 
A presente obra  divide-se nos seguintes capítulos:

I. A emancipação dos estudos da
argumentação

II. Marcos na teorização
contemporânea da argumentação

III. Para uma teoria geral da
argumentação: bases descritivas e
metodológicas

IV. Elementos para uma didáctica da
argumentação

V. O campo da argumentação e política
de pensamento: notas finais
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«Organizada conjuntamente pela Federação

Lusófona de Ciências da Comunicação

(LUSOCOM) e pela Associação Portuguesa

de Ciências da Comunicação (SOPCOM), a

edição de 2011 do Anuário Internacional de

Comunicação Lusófona merece-nos, por

várias razões, uma nota particular,

distintiva, até mesmo especial.

Especial porque, sendo esta edição

subordinada ao tema “Lusofonia e Cultura-

Mundo”, nos conduz por alguns dos infindos

lugares que a lusofonia, enquanto

comunidade de múltiplas culturas, tem para

nos oferecer. É nesta experiência que nos

deparamos com uma oportunidade que, pelo

seu cosmopolitismo, se configura

simultaneamente apaixonante e generosa. Trata-

se de uma oportunidade apaixonante porque na viagem pelo

espaço cultural do outro acabamos por nos encontrar também a nós próprios;

revelando-nos a esse mesmo outro completamos a possibilidade de este pertencer ao

nosso território de representações, de sonhos e de afetos.  (...)

Analisando criticamente algumas das

práticas que definem o espaço cultural de

língua portuguesa, este número do Anuário

Internacional de Comunicação Lusófona traz

à luz o contributo de cientistas que, através

de abordagens teóricas e metodológicas

diversas, procuram compreender a

complexidade intrínseca à (re)constru ção da

lusofonia enquanto comunidade de

cultura(s).»
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2011: Lusofonia e Cultura-Mundo
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Nascer ou crescer no mundo do

silêncio, numa sociedade

maioritariamente ouvinte, pode

causar muitas barreiras ao

desenvolvimento linguístico de

crianças surdas, ansiosas por

aprender, conviver e ver o mundo de

acordo com a sua própria percepção

visual do mesmo. Este livro, tenta

mostrar à sociedade em geral, pais e

professores, como podemos e devemos encarar a

surdez e qual a melhor forma de comunicarmos com a criança surda

sem a privar da sua identidade, permitindo-lhe uma inclusão simultânea no

mundo dos ouvintes e dos surdos.

Esperamos assim, com esta

publicação, contribuir para uma maior

auto-estima e felicidade da criança

surda, numa sociedade que proclama o

direito á diferença e à igualdade de

oportunidades.  
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Nascido da luz e da sombra, Momomo

povoa o imaginário dos mais pequenos

numa história contada por Mara, uma

menina moçambicana. Queres vir

descobrir o seu assustador mistério?

Em Moçambique, quando as crianças

pequenas intendam afastar-se dos

seus pais, irmãos mais velhos ou avôs,

existindo a possibilidade de se

perderem, magoarem ou ficarem em situação de

perigo, os mais velhos costumam dizer-lhes “Olha, vem lá o

MOMOMO!”. Desta forma, a criança fica com receio, sem saber muito bem

de quê, e desiste das suas intenções. O MOMOMO é uma criação da mente de

cada uma delas, de acordo com os seus medos e experiências passadas. 

Apesar de em Moçambique existirem várias línguas nacionais e o MOMOMO

poder assumir outra nomenclatura, poder ser chamado, por exemplo, de

JHAKOLUMA na Língua Xitswa, mais a Sul

do País, existe o consenso de Norte a Sul do

País que o MOMOMO é um bicho e morde.  

Se quisermos transpor para o que se passa

em alguns países do mundo, talvez

possamos fazer uma analogia com o PAPÃO

ou o HOMEM DO SACO.
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Neste livro aborda-se o tema da

inscrição do cidadão no meio urbano

de um ponto de vista pluridisciplinar,

equacionando-se alguns dos traços da

emergência e da relevância da

interação do design com os contextos

das dinâmicas culturais das cidades.

Título: A inscrição do cidadão no meio
urbano

Autora: Frederico Pompeu Silva
PVP:  10 euros
Ano de publicação: 2012
Formato: 15,5x23 cm
Acabamento: Colado
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 88
ISBN: 978-989-8377-32-6
Classificação: Estudos culturais, design

www.ruigracio.com  | editor@ruigracio.com

Cidadão, design
e meio urbano

Grácio Editor



Pensar o mundo reúne e apresenta, em

sequência cronológica, os vinte livros

publicados por Manuel Maria Carrilho no

decurso das últimas três décadas (1982-2012).

Trata-se de uma obra marcada pela

abordagem dos grandes temas e problemas

da contemporaneidade, fundamental no

panorama do pensamento e da cultura

portuguesas. 

O seu autor é conhecido não só pela

originalidade das suas ideias filosóficas, que

cedo soube consolidar, como também pela

sua ligação à política e à cultura, tendo sido

ministro da Cultura entre 1995 e 2000. 

A perspectiva de inscrever sempre a cultura

no coração da política, e de conferir à ação

política uma matriz cultural, está na base de

boa parte das ideias que defende nas suas obras. Mas

nelas o leitor poderá também encontrar investigações que

debatem a problemática da transmissão e do ensino da filosofia, a

formulação de teses que convocam as grandes linhas do pensamento contemporâneo, a

enunciação filosófica do perspectivismo, estudos sobre a retórica e a argumentação, bem

como um conjunto de reflexões em que o autor procura analisar e compreender o devir e as

contingências do mundo no século XXI.

A isto acresce o estilo cristalino da escrita do

seu autor e a forma estimulante como é capaz

de cativar —  seja pela inserção dos assuntos

abordados no seus contextos problemáticos

ou pela pertinência dos seus

desenvolvimentos — aqueles com quem

partilha a aventura da problematização, da

interpretação e da compreensão do mundo.
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Um estimulante livro de ensaios
filosóficos que gravitam em torno da
noção de criação e do cruzamento que
ela opera entre filosofia e arte.

Índice

I Arte
1. A utopia íntima da arte
2. A literatura e o princípio de razão
insuficiente
3. Três fórmulas de Proust sobre o
estilo
4. O que é o abstracto em arte?
5. Dois pintores «menores»
6. A violência da imagem. Cinema e
pensamento
7. Crítica e arte: a função da crítica

II Filosofia
8. A última fórmula de Deleuze
9. Carlos Couto SC: Glenn Gould
filósofo

10. Questão de estilo. Da escrita
filosófica

11. Retórica e desassossego
12. Em tom de amizade – Schérer

hospitaleiro
13. Ideia e subjectivação
Referências

Título: Questão de estilo. Arte e filosofia
Autor: Sousa Dias
PVP:  10 euros
Ano de publicação: 2012
Formato: 15,5x23 cm
Acabamento: pdf (formato electrónico)
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 148
ISBN: 978-989-8377-29-6
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Neste livro de poesia, em que o

cortante e intenso alterna com o

deslumbramento do maravilhoso, o

autor faz uma rota de retorno à figura

das pedras e à vocação mineral do

pensamento.

«Acariciado com um olhar selectivo

Vi brotar um mundo que a realidade

não nega

E é recanto de andar por aí

à espera que cada pedra 

Se revele»

Título: O livro das pedras
Autor: Ricardo Grácio
PVP:  10 euros
Ano de publicação: 2012
Formato: 15,5x23 cm
Acabamento: Cosido e colado
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 58
ISBN: 978-989-96375-30-2
Classificação: Poesia
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Chegou-se, na atualidade, a um

momento inédito na história dos

media, caracterizado quer pela

proliferação crescente das formas de

acesso às transmissões de conteúdos

televisivos cada vez mais presentes

nas dinâmicas sociais, quer pela

invasão dos ecrãs. que se vão tornando

omnipresentes. Constata-se, todavia,

que as fórmulas e as técnicas de que

dependem as narrativas que compõem este médium

ainda se mantêm em grande parte inalteradas. 

Hoje, tal como sucedeu há 50 anos, o futuro da TV depende da aplicação

correta destes elementos

fundamentais. O presente livro

procura apresentar, centrando-se na

construção televisiva das narrativas, as

principais técnicas utilizadas para as

elaborar.

Título: Técnicas de produção televisiva na
migração para o digital

Autor: Luis Miguel Pato
PVP: 10 euros
Ano de publicação: 2012
Formato: 15,5x23 cm
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A
personificação que nesta história se
faz do livro da capa de cartão,
permite, por um lado, sentir o livro
enquanto entidade viva, e, por

outro, passar da ideia do livro como objecto,
entre tantos outros objectos de
manuseamento (um utensílio), a um objecto
de consideração, na medida em que carrega
o dizer de pessoas e se insere num processo
criativo de comunicação humana, com a
partilha que isso implica.
De facto, o livro propõe que partilhemos o
mundo que ele nos abre.
Assim, a focagem que aqui se faz do livro é o
de uma entidade que nos faz imaginar, nos
faz viajar, nos leva a pensar, nos abre portas a novos
mundos — ainda que para isso seja preciso que nós consigamos transpor
essas portas que ele nos abre, numa entrega que requer competências, sensibilidade e
disponibilidade, mas que tem também no seu reverso a construção de laços de amizade e
de companheirismo, a aquisição de referências, que, porventura, permitirão mais tarde
dizer: «— Nunca me esqueci daquele livro em que...».
Por outro lado, a vida de um livro, se bem que ganhe autonomia relativamente aos seus
autores, deixado que é às infinitas possibilidades de interpretação, não deixa de ter os
autores por detrás dele, como marca singular de humanidade, como legado de
criatividade, como obra humana. Representa que alguém se dedicou a fazê-lo e que
devemos apreciar o alcance de uma tal dedicação. É a questão de apreço pelo humano.

A preocupação deste livro é menos a de
contar uma história que as crianças
gostassem de ouvir, do que a de transmitir
aos mais pequenos a ideia de que os livros
devem ser bem tratados, que merecem a
nossa consideração, e de deixar no ar a
suspeita de que nossa relação com os livros
pode constituir uma promissora e apetecida
aventura. Pelo menos, foi isso que a Emíla
sentiu.

Título: Olá, eu sou um livro!
Autor: Rui Grácio
Ilustração: Catarina Fernandes
PVP:  12,12 euros
Ano de publicação: 2008 (3.ª ed)
Formato: 24x24 cm
Acabamento: Capa dura
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 36
ISBN: 978-989-614-097-7
Classificação: infanto-juvenil
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E
ste é um livro sobre a

vida de um gato num

apartamento. Sobre o

ar livre que corre pelo

telhado, os sons reveladores

que por ele ecoam e a

natureza deste animal felino. É também um livro

sobre pessoas e sobre portas que se abrem e se fecham. E,

como não podia deixar de ser, é uma história onde o miar

comunica de muitas maneiras.

Título: Vidas de Gato
Autor: Rui Grácio
Ilustração: Marc
PVP:  12,12 euros
Ano de publicação: 2008
Formato: 21x21 cm
Acabamento: cartonado
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 24
ISBN: 978-989-614-083-0
Classificação: infanto-juvenil
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Perturbado pelos seus

pensamentos, Alfredo

lança-se na escrita e percebe

que precisa de afinar cada

palavra que usa.

Embrenhado nas ideias que

no texto se vão desenhando,

descobre que o mundo da

escrita é cheio de subtilezas e

que, por vezes, as palavras parecem ter

vida própria. Por isso prossegue lentamente a sua tarefa —

burilando aqui e afinando acolá os termos que usa — até

concluir a mensagem que este livro propõe partilhar. 

Querem descobri-la?

Um livro que leva a encarar a
escrita de um ponto de vista
criativo e em que o seu
desenho aparece como um
«combate» corpo a corpo. 
Recomendado para todas as
pessoas com idade para ver
televisão.

Título: O afinador de palavras
Autor: Rui Grácio
Ilustração: Catarina Fernandes
PVP:  12,12 euros
Ano de publicação: 2008
Formato: 21x21 cm
Acabamento: cartonado
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 24
ISBN: 978-989-614-089-2
Classificação: infanto-juvenil
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C
hega um momento

em que a questão se

coloca: dizer eu é

dizer quem? O espelho torna-

se então o lugar onde Mariana

olha para quem é, procurando

aquilo que gostaria de ser. Na

representação reflectida, a

imagem de si é também povoada pelos outros e por vozes

que às vezes ecoam de uma maneira surpreendente.

Dizem que quando se dá este tipo de crescimento, as pessoas estão

na idade do armário. É claro que dentro do armário deve haver um

espelho. Mas nem todos ficam

prisioneiros da sua própria

imagem nem com os seus afectos

fechados num armário. E à

Mariana, o que será que diz o

espelho?

Título: Espelho meu
Autor: Rui Grácio
Ilustração: Catarina Fernandes
PVP:  12,12 euros
Ano de publicação: 2009
Formato: 24x22 cm
Acabamento: capa dura
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 24
ISBN: 978-989-614-123-3
Classificação: infanto-juvenil
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«Daqui se fala das delícias do amor,
daquele que se espera, seja
desfrutado numa existência cheia de
sabedoria. E como saímos
recompensados no final da leitura
desta  longa reflexão poética! Uma
poesia tingida de filosofia, fazendo
passar, uma lição  sobre a vida na sua
inteireza e plenitude, uma lição que
aponta para um viver em equilíbrio.   
O que fica tão limpidamente escrito
neste livro comunga directamente com
a inteligência e a sensibilidade dos
leitores, pedindo, além do mais, uma
aproximação física, intuitiva. Penso
que livros assim, escritos com o corpo
inteiro, pedem a dádiva de uma leitura
despojada, uma leitura feita com o corpo, na
qual o leitor projecta os seus afectos, as suas pulsões, os
seus mitos e fantasmas.
É evidente que a minha leitura deste livro não pode ser alheia ao
conhecimento que tenho de outros textos do Rui Grácio, como por exemplo do
livro Guardador de percursos, um conjunto de ensaios publicado em 2003.
Não, a escrita aqui não deixa ninguém indiferente. Cada um de nós pode vir
aqui buscar um pedaço de pão e um copo de vinho.
Creio não exagerar se disser que este é um dos livros de poesia mais bonitos
que li nos últimos tempos. Há uma pregnância emocional que me toca muito. 
Muitas aprendizagens: a aprendizagem do tempo. O tempo maturação. O

tempo ligado à memória. 
A aprendizagem do acaso, que
entendo como forma de valorizar o
instante, o vento que passa, a mão da
felicidade,  
Um modo quase dramatizado de fazer
poesia. Há um jogo de vozes que
surge de modo muito subtil, o que
confere um tom dialogal.»

Cristina Mello

Título: Não se ama o mar sem amar as
marés

Autora: Rui Grácio
PVP:  12,12 euros
Ano de publicação: 2007
Formato: 14,8x21 cm
Acabamento: Cosido e colado
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 128
ISBN:  978-989-614-061-8
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A investigação e o ensino da Cultura

tornaram-se, na última década,

realidades cada vez mais presentes

nos contextos universitários, o que se

fica a dever, em primeiro lugar, à

valorização social crescente que tem

sido concedida a esta área, quer nos

mais latos e clássicos domínios da

formação humanística e artística, quer

enquanto fator de conhecimento e

compreensão das novas dinâmicas

sociais e culturais da

contemporaneidade. Acresce ainda, a

esta valorização académica e social, a

tomada de consciência generalizada do

potencial económico que detém, tendo mesmo

nascido recentemente uma área científica autodesignada por

Economia da Cultura. Partindo deste reconhecimento, o presente trabalho

procura fazer o levantamento dos principais desafios teóricos, práticos,

metodológicos e académicos desta área do saber, assumindo como ponto de

partida para a reflexão a tradição

anglo-saxónica dos Estudos

Culturais, questionando as suas

limitações e dificuldades epistémicas,

mas também assumindo as

virtualidades que lhe são próprias e

que se encontram ainda longe de

estarem exauridas. 

Título: Cultura: metodologias e investigação
Coord.: Maria Manuel Baptista
PVP:  10 euros
Ano de publicação: 2012
Formato: 15,5x23 cm
Acabamento: Digital (pdf)
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 296
ISBN: 978-989-8377-34-0
Classificação: Estudos Culturais
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Nesse lugar onírico, onde a magia da

natureza se entrelaça com a rudeza da

sobrevivência e a humildade dos gestos

trabalham o acolhimento dos dons, trava-

se a áspera luta dos dias. 

Chegada à  Cidade dos Imbondeiros,

Maria — mulher a quem o destino deixou

a criação de dez filhos — constrói o espaço

da hospitalidade onde o ciclo de vida e de

morte se renova. 

Na vida  são os laços de comunhão, as

orações e o simbolismo dos rituais que ditam a simbiose com as

rudes exigências de cada dia. Na morte dá-se a passagem para um tempo mais

longo — o tempo de vida dos imbondeiros — e renovam-se os protagonistas a quem

incumbe velar pelos presentes.

A ilustração deste livro é da própria autora, que se dedica também à pintura e à

ilustração.

Maria Luisete Baptista é também autora das seguintes obras: 

• «A Mulemba» (Pé de Página Editores,

2005) (infanto-juvenil)

• «O moleque das barrocas» (Pé de

Página Editores, 2007) (infanto-juvenil)

• «No reino das maravilhas» (Pé de

Página Editores, 2009)  (infanto-

juvenil)

• «Gota de orvalho» (Grácio Editor,

2009) (ficção)

Título: A Cidade dos Imbondeiros
Autora: Luisete Baptista
Ilustração: Luisete Baptista
PVP:  12 euros
Ano de publicação: 2012
Formato: 24x22 cm
Acabamento: Cosido e colado
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 32
ISBN: 978-989-8377-28-9
Classificação: Juvenil
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«A edição que aqui fazemos da

representação endereçada pelos

jesuítas portugueses ao rei de

Espanha no dealbar do século

XVII pretende recuperar um

documento importante que

resulta de uma acesa

controvérsia em torno do

investimento educativo da

Companhia de Jesus em Portugal.

Esta aposta forte na escolarização generalizada

traduz-se na construção da

primeira rede nacional de ensino

médio e articula-se com a criação

em curso da primeira rede global

de ensino promovida, na

Modernidade, pela ordem

religiosa fundada pelo basco

Inácio de Loyola». 

Título: Empreendedorismo educativo dos
jesuítas no Portugal moderno:
polémicas, realidade e imagens

Autores: José Eduardo Franco e Maria
Isabel Móran Cabanas

PVP: 10 euros
Ano de publicação: 2012
Formato: 16,5x23,5 cm
Acabamento: e-book (pdf)
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 144
ISBN: 978-989-8377-20-7
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Este livro, que é um livro sobre o

amor e o desejo, é tam bém o

palco onde vemos desen ro lar-se

uma arte sa nia do desen gano.

Mas de que desen gano se trata?

O movi mento que nos é pro posto

para enten der mos em que con -

siste a arte sa nia do desen gano é

muito inte res sante.

Ele leva-nos a aban do nar os

habi tu ais regis tos dua lis tas do cor recto e

do incor recto, da ver dade e da men tira, do real e do ilu só -

rio — que são pares filo só fi cos fun da do res de toda uma maneira de

sen tir e de pen sar — e apre senta-nos o desen gano como des po ja -

mento de adqui ri dos e como cri a -

ção de uma dis po si ção de con -

quista, de aber tura, de alar ga -

mento de pos si bi li da des — expo -

si ção à liber dade, em suma.

Título: A artesã do desengano
Coord.: Maria Toscano
PVP: 8,61 euros
Ano de publicação: 2012
Formato: 15,5x23 cm
Acabamento: Digital (pdf)
Disponibilidade: Imediata
N.º de páginas: 32
ISBN: 978-989-8377-37-1
Classificação: Poesia
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Escritora de múltplas escritas,

mas sempre marcada pelos ecos

do dizer poético, Maria Toscano

aventura-se agora pela área do

romance. Quem conhece a sua

obra e as suas atividades não

estranhará que a figura central

desta obra seja uma mulher. E

que em grande parte Da viagem

das casas tenha a ver com um trajeto de vida

cujo movimento muito diz da condição feminina.

Título: Da viagem das casas
Autora: Maria Toscano
PVP: 10 euros (papel) e 8 euros (pdf)
Ano de publicação: 2012
Formato: 14x21 cm
Acabamento: Capa mole com badanas
Disponibilidade: Imediata
N.º de páginas: 124
ISBN: 978-989-8377
Classificação: Ficção (romance)
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Rejeitar os absolutismos, proceder a

uma tematização retorico-

interrogativa da filosofia e retoricizar a

ciência — eis três eixos fundamentais

em torno dos quais Rui Alexandre

Grácio se propõe levar a cabo um

programa de revalorização do múltiplo

e do controverso. Ele é, na perspectiva

do autor, importante para que, mais

do que viver em pluralismo, isto é,

numa sociedade que apregoa os

valores do direito à diferença e do

respeito pela diversidade e pela alteridade, se

possa viver o pluralismo, ou seja, em correspondência disinibia

com a apetência pela criação de novas possibilidades de viver a que se liga o

esforço inconformista e resistente de pluralizar. Esforço, pois, de

encantamento de um pluralismo vivo

que implica tanto a capacidade de lidar

com a dimensão conflitual e agonística

que atravessa a vida dos homens,

como o fortalecimento da acuidade

crítica e estratégica das racionalidades

em que se articulam o nosso pensar,

sentir e agir.

Título: Consequências da retórica. Para
uma revalorização do múltiplo e do
controverso

Autor: Rui Alexandre Grácio
PVP:  12,32 euros
Ano de publicação: 1988
Formato: 14,8x21 cm
Acabamento: capa dura
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 160
ISBN: 972-8459-05-X
Classificação: Ensaio, filosofia
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Num ritmo elíptico e hipnotizante, o

conjunto de ensaios que com põem este

livro tocam tanto pela audácia e beleza

da linguagem, como pelo estilo

próprio, simultaneamente cristalino e

táctil, com que Rui Grácio discorre

sobre diversos temas: da poesia ao

pensar, do ensino da filosofia à

reflexão sobre a escrita.

Trata-se de um livro que reúne um

conjunto de ensaios, fruto da vasta

experi ên cia do autor nas áreas da

argumentação, retórica, filosofia,

edição, ensino e autoria de manuais

escolares, os quais podem ser encarados como

viagens à comple xi dade e à força criativa do pensa mento.

Por isso, Guardador de Percursos desafia não só o leitor como também o

lado cinzento do academismo, devolvendo a escrita e o pensamento ao seu

corpo a corpo com a existência.

Espelho, e passo, de um percurso,

trata-se de uma obra que nos propõe

coexistir com cada existência

individual  sob o signo da

singularidade — esse é, afinal, o

próprio exemplo prá tico da escrita dos

presentes textos — procurando abeirar,

e potenciar, o que de especial há em

cada um.

Título: Guardador de Percursos
Autora: Rui Grácio
PVP:  10 euros
Ano de publicação: 2003
Formato: 14,5x20,5 cm
Acabamento: Cosido e colado
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 120
ISBN: 972-8459-80-7
Classificação: Ensaio
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«O que interessa a Rui Alexandre Grácio é avaliar as
teorias da argumentação em termos de adequação
descritiva, isto é, de uma compreensão que, como
afirma, consiga captar, sem ilusões formais nem
funcionalistas, a dinâmica prática e o sentido vital
dos processos argumentativos.
O essencial da sua estratégia é procurar a “boa
distância” que possa abrir caminho à inteligência da
efetividade argumentativa, aceitando naturalmente
situá-la sempre num determinado contexto, mas
resistindo à “domesticação criteriológica” que tende
sempre a apagar tanto a conflitualidade como a
contingência, na variedade das suas múltiplas
declinações argumentativas.
É justamente esta opção que leva Rui Alexandre
Grácio a valorizar a articulação da argumentação com
o perspetivismo, porque a seu ver é nela que
justamente se concretiza sempre o “confronto de visões e de versões que
é inerente à problematicidade de toda a questão argumentativa”.
Deixo naturalmente ao leitor o convite para seguir o meticuloso percurso conceptual que Rui
Alexandre Grácio propõe, em torno de noções como a de “assunto em questão”, “oposição” ou
“tematização”, e com que procura abrir um novo caminho entre as teorias restrita e generalizada
da argumentação, entre uma orientação mais descritivista e uma avaliação mais normativista, um
caminho que se concentra na interação argumentativa e assume o seu incontornável registo
tensional.

Mas não quero deixar de sublinhar um ponto: é
que o recurso ao perspetivismo que inspira Rui
Alexandre Grácio nesta sua original abordagem
da argumentação me parece tão fundamentado
como fecundo. Com efeito, apesar da discrição
com que o mobiliza, é ele que permite libertar a
tematização argumentativa dos constrangimentos
mais ou menos formais do raciocínio, para a ligar
à plasticidade que sempre caracteriza qualquer
perspetiva.»

(Manuel Maria Carrilho — Nota introdutória)

Título: Perspetivismo e Argumentação
Autor: Rui Alexandre Grácio
PVP:  10 euros
Coleção: Poiesis, n.º 2
Ano de publicação: 2013
Formato: 11,5x18,5 cm
Acabamento: Cosido e colado
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 64
ISBN: 978-989-8377-42-5
Classificação: Ensaio
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Sobre a Coleção Poiesis

Mostrar e explorar os modos pelos quais se constroem

visibilidades, inteligibilidades e modos de compreensão

do mundo. Saber pensar com as ferramentas que, tanto

individualmente como em sociedade, utilizamos para

fazer com que o mundo se nos mostre. Alimentar a

curiosidade e o espanto, fundamentais para todos aqueles

que, no seu percurso pelo nosso tempo, queiram e

procurem exercer o espaço da criatividade que é nada

mais nada menos que o espaço possível da sua liberdade.

Dar a ver, introduzir, seduzir o maior número possível de

pessoas para a compreensão das modalidades desse

exercício: tal é o objectivo da Colecção Poiesis.

Sobre a obra

«Nada se adiantará, nestas linhas que aqui concluem, acerca
da viagem que as palavras a vir nos contarão nas páginas seguintes. A não ser
que, no rigoroso sentido de exactidão e no seu figurativo de “necessidade”, o breve texto
que segue poderia muito bem ter como subtítulo qualquer coisa como: “Precisões Acerca da
Utilidade do Espanto para a Vida”. O seu jovem autor, com a audácia que só os filósofos e as
crianças (entidades homólogas, diga-se) ainda guardam, aponta um caminho maior do que o
do seu próprio enunciado. 

É muito precisa a dose de sentimento e de
inteligência necessária para tê-lo escrito.
Talvez seja pelo resgate da consciência que
possamos ainda ir. O breve texto de Ricardo
Grácio devolve-nos a contraditória sabedoria
de Alberto Ferreira, quando, entre alguma
esperança e muito desencanto, clamou, aqui
há umas décadas atrás: “Corram os mais
jovens da tribo ao rochedo de Adamastor”. É
bom ler a corrida em marcha. Mesmo que
ninguém pareça ter ouvido o tiro de partida.»

(Rui Pereira — Ponto de perguntar (?))
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O caso da Grande Fome na União Soviética,
designada por Holodomor  ou Golodomor
(com o significado de “morte pela fome”)
pertence aos mais extensivos e hediondos
massacres que o século XX  conheceu, e
ainda por muitos desconhecido. Trata-se de
uma tragédia artificialmente provocada nos
anos 1932 e 1933 pelo regime estalinista aos
povos da União Soviética em consequência
do fracasso da forçada colectivização. A
Grande Fome afectou sobretudo os países que
possuíam grandes e férteis terrenos agrícolas,
entre os quais se destaca o caso ucraniano,
cujo país, em termos geográficos, é o segundo
maior da Europa. 
É, portanto, com esta obra — pioneira do
género em língua e contexto português —
que se traz ao público páginas da História
que muitas vezes se quiseram apagadas,
fazendo igualmente justiça à memória de milhões de
vítimas desta tragédia. Pretende-se, assim, proporcionar ao leitor
uma visão muito abrangente e interdisciplinar dos actos de reconhecimento, da
análise histórica e sociológica do Holodomor, mas também do complexo processo da sua
entrada na consciência comum, através da ampla difusão jornalística, artística e cultural.

Espera-se, igualmente, que este livro,
preparado no âmbito das duas instituições:
Associação Internacional de Estudos Ibero-
Eslavos – CompaRes e CLEPUL5 – Grupo
de Investigação do Centro de Literaturas e
Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa, cujos
horizontes científicos abrangem os universos
culturais Ibero-Eslavos, contribua para um
crescente debate científico sobre o
Holodomor, levando a novas interpretações e
aplicado a novas metodologias e disciplinas.
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Rui Alexandre Grácio é investigador, autor e edi tor. A
sua formação nas áreas da filosofia e da comunicação
levou-o a focali zar as suas inves tigações no domínio
da lin  gua gem, da retó rica e da argumentação.

• • •

Na presente obra, o autor propõe ao leitor explorar
alguns termos que considera centrais na teorização
da argumentação e na com preensão das práticas
argumenta tivas, assu  mindo a estratégia crítica como
a melhor via de elucidação terminológica e
conceptual. Eis os termos analisados neste livro:

A ocasião e os locais argumentativos | Abdução |
Abordagens descritivas e abordagens normativa |
Análise argumentativa | Analogia |
Argumentação e regressão ao infinito |
Argumentação na língua | Argumentação |
Argumentação1 e argumentação2 | Argumentário
| Argumentatividade e argumentação |
Argumento ad hominem | Argumento ad
personam | Argumento ad baculum | Argumento
ad populum | Argumento ad verecundiam |
Assunto em questão | Auditório | Auditório
universal | Autoridade e argumento ad verecundiam | Campo
argumentativo | Cânone retórico | Cliché | Coalescência | Código de
conduta da discussão razoável | Cogência | Concessão | Conclusão | Dedução |
Demonstração vs argumentação | Dialética formal | Discurso epidíctico | Entimema | Enunciado
| Episódios de contradição conversacional e diferendo argumentativo | Erística | Esquematização |
Estreitamento focal | Ethos | Falácia | Fases da argumentação | Generalização apressada | Implícito

argumentativo | Indução | Kairós | Lógica
informal | Lógica natural | Manipulação e
sedução | Monologal e dialogal | O modelo de
Toulmin | O provável | Ónus da prova | Pan-
argumentativismo | Produto, processo,
procedimento e processamento | Raciocínio |
Racionalidade argumentativa e racionalidade
sociológica | Receção, aceitação e adesão | Regras
do debate e regras da argumentação | Relevância
| Situação argumentativa | Sofistas | Stasis |
Tematização | Tipologia de diálogos | Tipologias
argumentativas (Toulmin, Rieke & Janik) |
Tipologias argumentativas (Perelman &
Olbrechts-Tyteca) | Topoi | Turnos de palavra |
Visada argumentativa e dimensão argumentativa
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