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FORMAÇÃO DE PROFESSORES É COISA SÉRIA
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O aniversário da primeira década de existência da Autêntica é come-
morado com novidades e projetos especiais. Como não poderia deixar de ser,
esta terceira edição do AAuutteennttiiccaannddoo mostra boa parte do que vem por aí
em 2007. O sinal de mudança já começa na primeira página do jornal: a
Autêntica tem agora uma nova marca. Outra ferramenta de comunicação
também está em processo de mudança: trata-se do novo site da Editora.
Para o mês de junho, a promessa é de um site mais funcional, com mais
informações e possibilidades de interatividade com nossos leitores, autores
e parceiros. Isso sem falar das facilidades que o visitante da página irá
encontrar para saber mais sobre as obras da Editora, sobre os autores e sobre
os novos projetos. Adquirir um dos títulos do catálogo por meio da loja vir-
tual também ficará mais fácil. A proposta é melhorar a comunicação com o
leitor e oferecer a ele um canal de informação e troca. 

NOVAS COLEÇÕES

As boas notícias não param. Para este semestre a Autêntica promete duas
novas coleções. Uma delas será inaugurada pela tradução
bilíngüe (latim-português) de Ética, do filósofo holandês
Spinoza. “A Ética é, incontestavelmente, um texto clássico. O
que significa também dizer que é atual. Trata-se de uma obra
que desenvolve os fundamentos de uma ética que está plena de
implicações para a vida cotidiana e para a vida política", diz o
tradutor Tomaz Tadeu.

A outra coleção se chama História de Minas Gerais e será
inaugurada pelos volumes I e II do livro As Minas Sete-
centistas, organizados por Maria Efigênia Lage de Resende e Luiz Carlos
Villalta. A coleção pretende preencher uma lacuna existente na bibliografia
sobre a história de Minas Gerais, que acaba por remeter também à
história do Brasil e de Portugal. A iniciativa é fruto de trabalho cuidadoso
e de muita pesquisa. Os livros apresentam mais de 50 ensaios ilustrados.

PROJETOS ESPECIAIS

Mais novidade: desta vez, trata-se do Comida di Buteco, o maior fes-
tival gastronômico de Minas Gerais e um dos eventos mais aguardados
pelos belo-horizontinos. Neste ano, o evento apresenta uma surpresa. A
Autêntica Editora, juntamente com os idealizadores do evento, publicou

um livro com crônicas sobre cada um dos 41 bares que concorrem ao
prêmio de melhor prato este ano. 

Para 2007 também está prevista a elaboração do livro Mercados do
Brasil, que pretende mostrar a cultura e os costumes do País por meio
de seus mercados, ambientes populares e democráticos, que comerciali-
zam diversos produtos típicos e que são cenários de personagens e
manifestações culturais locais.

Com novo projeto gráfico, o jornal semestral da Autêntica está com
uma cara diferente, mais atraente e com mais legibilidade. Nesta edição,
você confere uma entrevista com o educador Celso Antunes sobre a
necessidade de se investir na formação do professor e na criatividade na
sala de aula, e um artigo de Gabriel Perissé sobre a importância da litera-
tura na formação de cidadãos. Há ainda uma matéria sobre o livro Paulo
Freire & a Educação, lançamento da Editora em homenagem aos 10 anos
de morte do pedagogo da esperança, como é conhecido Freire. E uma
entrevista com Tomaz Tadeu, sobre a tradução do livro Ética.

PERFIL

O compromisso com a disseminação do conhecimento orienta a pro-
dução e a prestação de serviços da Autêntica Editora. Além do catálogo, com
cerca de 350 títulos, a Editora se destaca pelo atendimento a empresas
públicas e privadas que buscam na Autêntica serviços gráfico e editorial. A
Editora está sempre ampliando sua rede distribuidora de livros – atual-
mente são cerca de 50 distribuidores em todo o País e, apesar de ter
grande parte de sua produção voltada para professores, educadores,
pesquisadores e público universitário, a Autêntica também transita em
outras áreas de interesse mais geral, como literatura, gastronomia, com-
portamento e turismo, por meio do selo Gutenberg.

]
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DIÁLOGO ENTRE LITERATURA E EDUCAÇÃO

Como se não bastasse a nossa dificuldade
crônica para eliminar o analfabetismo adulto
do Brasil (segundo o IBGE, 14,6 milhões de
pessoas com mais de 15 anos não sabem ler e
escrever; algo em torno de 10% da população
adulta), cabe lembrar outros dois graves
problemas educacionais: o analfabetismo
funcional e o analfabetismo literário.

No primeiro caso, suas vítimas, mesmo
incluídas oficialmente entre os alfabetizados,
mal conseguem interpretar um texto simples,
sofrem para escrever algumas linhas de um
relatório, de um e-mail, não têm o hábito de
consultar o dicionário, possuem vocabulário
restrito, atrapalham-se na ortografia, tro-
peçam na pontuação, enrolam-se na sintaxe.
Não “funcionam” plenamente como leitores.
Não “funcionam” como trabalhadores da
palavra (e toda profissão requer um trato cons-
ciente com a palavra).

Já o analfabeto literário é aquele que,
mesmo ostentando diploma universitário,
mesmo tendo conquistado título de mestre ou
doutor (sim, senhor!), ignora a beleza da litera-
tura, torce o nariz diante da poesia, passa ao
largo da obra de grandes mestres criadores
como Guimarães Rosa, Dante, Homero, Kafka...
Ou deles se aproxima graças apenas ao cinema
ou à própria televisão (que talvez mereça
muitas críticas, mas além da dispersão e da
diversão oferece momentos valiosos de contato
com grandes autores da literatura, e até as
telenovelas, como dizia Nelson Rodrigues, são
uma pequena dose de oxigênio ficcional para
milhões de brasileiros).

Ora, como devemos nós, professores, e
educadores em geral, agir para que diminua
entre nós o número desses analfabetos
menos evidentes?

A meu ver, a solução começa quando os
próprios docentes se dão conta de suas lacunas
no convívio com a linguagem criativa. Nemo
dat quod non habet, diziam os antigos:
ninguém dá aquilo que não tem. Um professor,
uma professora (independentemente da
matéria que ministrem), alheios às grandes
contribuições da literatura, não têm o direito
de queixar-se de seus alunos demonstrarem

um repertório intelectual limitado, insensibili-
dade para certos aspectos da existência
humana, imaturidade emocional. Não seriam os
professores os melhores exemplos do quanto
pode a literatura nos humanizar?

Certamente a literatura não é o único cami-
nho para essa necessária “dor da lucidez”, como
diz o protagonista (professor) do belo filme
argentino Lugares comunes; a reflexão filosófica,
o diálogo com pessoas especiais (nem sempre
especialistas em “algo”, mas atentas à essência
da vida), o contato com a sabedoria popular
(expressa nos provérbios, nas festas, nos cos-
tumes), tudo isso também nos humaniza.

Esses caminhos, porém, não são divergentes.
Ao contrário. Caminhos que se cruzam e que
levam ao mesmo destino.

O fato é que a leitura de um Shakespeare, de
um Goethe, de um Carlos Drummond de Andrade,
de um Elias Canetti suscita em nós clarividência.
O monstruoso inseto em que Gregor Samsa se
transforma pode metamorfosear-nos. A angústia
de Graciliano Ramos pode nos despertar da
secura de nossas vidas. As visões de Murilo
Mendes ampliam nosso horizonte existencial.
Os professores e educadores que estejam mer-
gulhados no mundo literário ajudarão os
jovens a descobrir o que sempre souberam
todos os poetas e escritores: a literatura é
uma fuga... para a vida!

[GABRIEL PERISSÉ É DOUTOR EM FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO PELA USP E
PROFESSOR DO PROGRAMA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO DA UNINOVE-SP.
É AUTOR DE VÁRIOS LIVROS, ENTRE OS QUAIS LITERATURA & 
EDUCAÇÃO (AUTÊNTICA EDITORA), O LEITOR CRIATIVO (ÔMEGA EDITORA) 
E A ARTE DA PALAVRA (EDITORA MANOLE). MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS
ATIVIDADES DO AUTOR ENCONTRAM-SE NO SITE WWW.PERISSE.COM.BR
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Gabriel Perissé é autor do

livro Literatura & Educação,

da Autêntica Editora.  A obra 

integra a coleção Temas &

Educação e trata da importância

da literatura, do contato com a

palavra e suas possibilidades

para a formação de um 

indivíduo capaz de ler o mundo

e melhor se posicionar nele. 

Vendas: 0800 28 31 322 ou

www.autenticaeditora.com.br

Preço: R$ 19,00
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Foram três anos de trabalho. "Acho que posso dizer que cada palavra, cada frase foi cuidadosamente pesada, medi-
tada, refletida, para tentar chegar a um texto fiel e ao mesmo tempo legível". A frase é de Tomaz Tadeu, tradutor do
livro Ética, do filósofo holandês Baruch Spinoza. A tradução, latim-português, é inédita. E mais: trata-se da primeira
tradução brasileira contemporânea, uma vez que a outra foi publicada há mais de meio século. Além da tradução
bilíngüe, a Autêntica lançará também, em breve, uma edição somente em português. Mesmo sendo um texto incontes-
tavelmente clássico, publicado originalmente em Amsterdã em 1677, Ética é atemporal. Sua atualidade consiste em suas
implicações com a vida cotidiana e com a vida pública. Assim pensa Tomaz Tadeu, que define o seu trabalho como con-
sciencioso, e chama a atenção para o projeto gráfico da publicação, voltado para a legibilidade.

Sobre sua árdua tarefa, ele diz: "Foi preciso seguir uma série de princípios, nem sempre conciliáveis. Fidelidade ao texto
latino e à nomenclatura filosófica do século XVII. É preciso compreender que, excetuando-se algumas poucas passagens, há
uma ampla margem para a escolha pessoal do tradutor. E entre essas escolhas me debati por mais de dois anos". 

Na entrevista abaixo, ele fala sobre a tradução de uma das mais importantes obras da história da Filosofia e lembra
uma frase de Spinoza: "se o caminho que conduz a isso parece muito árduo, ele pode, entretanto, ser encontrado. E deve
ser certamente árduo aquilo que tão raramente se encontra. Mas tudo o que é precioso é tão difícil quanto raro."

Por que Ética é um texto atual?

Porque é um dos textos fundamentais do pensamento ociden-
tal, uma vez que as questões levantadas por Spinoza continuam
desafiando e estimulando o pensamento contemporâneo. É atual
porque a Ética não é um texto desencarnado, abstrato, descola-
do da época em que Spinoza viveu. E é esse envolvimento de
Spinoza com o seu tempo que, embora sob circunstâncias evi-
dentemente diferentes, torna a sua Ética relevante para o
nosso próprio tempo. Só é preciso saber lê-la.

No Dicionário Houais, ética é "parte da Filosofia
responsável pela investigação dos princípios que motivam,
distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento
humano, refletindo a respeito da essência das normas,

ÉTICA, DE SPINOZA

valores, prescrições e exortações presentes em qualquer
realidade social”. Como classificaria a ética de Spinoza?

O livro de Spinoza é, sem dúvida, um tratado sobre a
"boa conduta". Mas Spinoza não era um moralista. Muito
pelo contrário. Os princípios de conduta desenvolvidos por
Spinoza derivam não de um código fixo, transcendental,
congelado, mas de um conhecimento adequado das leis da
natureza (ou Deus, na famosa fórmula de Spinoza), o que
significa agir segundo a razão. É pela razão que nos tor-
namos capazes de moderar as nossas paixões e chegar a um
estado de beatitude ou de felicidade.

O texto é disposto no livro por meio de tópicos de
definições, axiomas e proposições, o que pode sugerir que
se trata de uma obra para, mais do que ser lida, ser estu-
dada. Como essa estrutura orienta a leitura?

De fato, a Ética está disposta como um livro de Geometria.
Ela procede por dedução. E essa forma não é simplesmente um
recurso estilístico e arbitrário. Para Spinoza, há um isomorfismo
entre a ordem e a concatenação da natureza (ou das coisas tais
como são) e a ordem e a concatenação dos conceitos ou das
idéias [isto é, sua forma de exposição]. Assim, a ordem lógica de
exposição da Ética, atualizada no método geométrico, iconiza,
modeliza a ordem "real" do mundo. A ordem geométrica de

É PELA RAZÃO QUE NOS TORNAMOS CAPAZES DE
MODERAR AS NOSSAS PAIXÕES E CHEGAR A UM

ESTADO DE BEATITUDE OU DE FELICIDADE.”

Tradução latim-português será lançada pela Autêntica em iniciativa pioneira



lo adequadamente. O problema é
que aqueles afetos que são paixões
podem impedir esse conhecimento
adequado. Só a razão nos colocará
no caminho certo.

Pensando em como a ética vem
se manifestando na sociedade
contemporânea, qual é a principal
mensagem que o leitor deve tirar
da leitura de Ética?

Não tenho certeza de que a Ética
tenha uma mensagem. Pelo menos
não tem uma única mensagem. É um
texto complexo. Quem se propuser a
lê-lo e a estudá-lo certamente en-
contrará algo. Não sei exatamente o
que. Como diz Spinoza, ao final do
livro, "se o caminho que conduz a isso
parece muito árduo, ele pode, entre-
tanto, ser encontrado. E deve ser cer-
tamente árduo aquilo que tão rara-
mente se encontra. Mas tudo o que é
precioso é tão difícil quanto raro".

exposição está colada à forma como Spinoza concebe a
natureza (ou o mundo ou Deus).

Por que investir na tradução dessa obra?

Tanto quanto eu sei, há duas traduções em português,
uma feita em Portugal, outra, no Brasil. Ambas, se não estou
enganado, remontam aos anos 1950. Independentemente de
sua boa ou má qualidade, questão que não quero discutir, elas
estão, evidentemente, desatualizadas. Era necessária, pois,
uma tradução atualizada. Mas acho que o mais importante é
que haja uma maior variedade de traduções, tal como acon-
tece em outras línguas. E que o leitor escolha a que lhe
pareça melhor ou que mais lhe convenha.

Como foi esse trabalho? Qual a importância de se fazer
uma publicação bilíngüe latim-português?

Certamente não foi fácil. Foi preciso seguir uma série de
princípios, nem sempre conciliáveis. Fidelidade ao texto latino e
à nomenclatura filosófica do século XVII. Fidelidade ao intrica-
do raciocínio de Spinoza. E uma tentativa de adaptar a lin-
guagem, mantidos aqueles princípios, ao português atualmente
utilizado no Brasil. É preciso compreender que, excetuando-se
algumas poucas passagens, há uma ampla margem para a
escolha pessoal do tradutor. E entre essas
escolhas me debati por mais de dois anos.
E continuaria me debatendo se mais
tempo houvesse. Considerei importante
oferecer ao leitor brasileiro, além da edição
unicamente em português, também uma
edição bilíngüe, justamente para que
aqueles que sabem latim possam, além de
conferir a minha tradução, retificá-la, de
acordo com o seu gosto e o seu conheci-
mento. Não é preciso falar da utilidade de
tal edição para aqueles que ensinam
Spinoza e a Ética. 

A publicação trata de temas como
Deus, mente, intelecto e afeto. Como
esses conceitos se relacionam com ética?

Só lendo, poderia dizer. Mas para ficar
no resumo da ópera: Deus, ou a
Natureza, (com sua necessária causali-
dade) é isso em que estamos, em que
existimos, de que fazemos parte. Nossa
mente, que é parte disso, pode conhecê-
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TUDO O QUE EXISTE, EXISTE OU EM SI MESMO OU EM OUTRA COISA.

UMA IDÉIA VERDADEIRA DEVE CONCORDAR COM O SEU IDEADO.

OS MODOS DO PENSAR TAIS COMO O AMOR, O DESEJO, OU QUALQUER

OUTRO QUE SE DESIGNA PELO NOME DE AFETO DO ÂNIMO, NÃO PODEM

EXISTIR SE NÃO EXISTIR, NO MESMO INDIVÍDUO, A IDÉIA DA COISA AMADA,
DESEJADA, ETC. UMA IDÉIA, EM TROCA, PODE EXISTIR AINDA QUE NÃO

EXISTA QUALQUER OUTRO MODO DO PENSAR.
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Os livros, além de tratar da gastronomia
local e dos pontos turísticos, contemplam o
cotidiano das pessoas e os lugares que falam
das características geográficas e sociais da
região. Como você definiria a proposta da
série Caminhos do Sabor?

A proposta da série Caminhos do Sabor é regis-
trar e contar as histórias de pessoas ligadas à gas-
tronomia em trechos pelo interior do Brasil.
Conseqüentemente, estimular o turismo gastro-
nômico e valorizar a cultura regional brasileira. Eu
diria que a série Caminhos do Sabor é o inverso de
um livro de receitas. Em vez de estimular o feitio de
um prato na casa do leitor, pretendemos levá-lo até
o local onde esta receita é preparada. Queremos
que o leitor conheça a pessoa responsável pela
receita, queremos que ele vá colher uma fruta do pé
em vez de escolhê-la no supermercado.

Mais do que apresentar receitas típicas da
região visitada, os livros da série Caminhos do
Sabor revelam a cultura e a tradição de um
povo. Como a gastronomia e a relação das
pessoas com a culinária local podem revelar
traços da identidade de uma região do Brasil
e de seus habitantes?

A gastronomia faz parte do cotidiano de cada
pessoa. Muito pode ser dito sobre alguém basea-

do na escolha alimentícia dessa pessoa. Quando
trabalhava em um restaurante, que ficava na BR-
040 na saída para o Rio de Janeiro, de onde eu
fazia pizzas eu conseguia ver os clientes no
salão. Eu adorava me divertir junto da equipe de
cozinha, tentando adivinhar a pizza que cada um
iria escolher. Assim que um cliente entrava pela
porta, eu prestava atenção no jeito de vestir, de
caminhar, na mesa que escolhia, nas companhias
dessa pessoa. E baseado nessas informações,
muitas vezes eu acertava a escolha de pizza dos
clientes. O mesmo acontece Brasil afora. 

Ao iniciar a série pela Estrada Real, em
seguida se enveredar pela Rota dos Tropeiros, e
por fim explorar o Norte do Brasil, o que você
constatou sobre a diversidade cultural e a
riqueza de sabores do País?

Constatei que a diversidade cultural de
nosso País é gigantesca. O mesmo pode ser dito
dos sabores. Existe uma imensidade de produtos
regionais que são desconhecidos pela maioria dos
brasileiros. São poucas as pessoas que tiveram o
privilégio de experimentar uma fruta amazônica,
um caldo de piranha... Ainda há muito a ser
feito para que o brasileiro conheça os sabores
de seu próprio País.

Para produzir o livro Caminhos do Sabor: Do
Doce ao Sal você percorreu uma região ainda
pouco conhecida por grande parte dos
brasileiros. Como definiria aquele pedaço de
Brasil dos pontos de vista gastronômico, turísti-
co e cultural?

A região Norte do País ainda está por ser
descoberta pelos brasileiros. Lá, existe toda
uma cultura local que parece estranha à
primeira vista. A própria questão do tempo é
única, algo a ser estudado. Na Amazônia, ir de
um ponto a outro é calculado em dias, e não
em quilômetros. O povo dessa região vive em
outro ritmo. As prioridades são outras. Um
simples ato de cidadania como tirar uma
carteira de identidade, ou até enviar uma
carta, pode levar dias até ser concretizado. Em
relação ao turismo, ainda é preciso avançar
muito. A estrutura é precária, e uma vez que a
maioria dos agentes de viagem do Sudeste
vende pacotes para essa região sem sequer
conhecê-la, há um buraco entre aquilo que é
anunciado e aquilo que o turista encontra. Em
relação à gastronomia, é um mundo único.
Quem vai à Amazônia precisa estar aberto a
novas experiências. Muitas vezes o turista não
vai encontrar arroz com feijão no almoço, e
sim açaí com farinha e peixe frito.
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Ao desembarcar de uma viagem de turismo, a pessoa que chega ao destino escolhido se
depara com muitas novidades: sotaques diferentes, tradições específicas, vestuário 
condicionado pela temperatura e pelo estilo de vida no local e condições geográfica e
histórica que acabam por surpreender o turista com novas possibilidades de paladar. Os
mineiros são famosos pelo pão de queijo, pelo feijão tropeiro, pela canjica. Os gaúchos, pelo
farto churrasco. O acarajé da Bahia tem um gosto especial quando saboreado sob as
bênçãos de todos os santos. Quem ler Caminhos do Sabor: Estrada Real, Caminhos do
Sabor: A Rota dos Tropeiros e o recém-lançado Caminhos do Sabor: Do doce ao sal – que
contempla a região que se estende de Manaus ao Delta do Parnaíba, no Piauí – vai ser
apresentado a um pedaço de Brasil em forma de livro. A iniciativa é fruto da parceria entre
a Gutenberg Editora, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o Sebrae
Nacional e o Ministério do Turismo. Mais do que livros de receitas, as obras são estímulos ao
turismo do Brasil e figuram como rico registro sobre a identidade do País. O autor e 
fotógrafo Rusty Marcellini fala sobre a importância da série para que o brasileiro possa
conhecer um pouco mais de seu País, também por meio da gastronomia. 

SÉRIE MAPEIA O TURISMO E A GASTRONOMIA NO BRASIL
A região Norte do Brasil é contemplada em Caminhos do Sabor: do doce ao sal
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[
COMIDA DI BUTECO

A coleção História de Minas Gerais será inaugurada, em breve, com o livro As
Minas Setecentistas, volumes I e II, organizado por Maria Efigênia Lage de Resende
e Luiz Carlos Villalta. A idéia surgiu porque não há uma obra recente que aborde o
conjunto da história de Minas Gerais e que esteja afinada com as novas tendências
historiográficas. O último livro que trata desse assunto é da década de 1950. Quem
conta é a historiadora Maria Efigênia Lage de Resende, que dirige a coleção. Com a
mudança no processo de pesquisa, impulsionada pelos cursos de pós-graduação na
área de História, é oportuno reunir o que de melhor e mais avançado vem sendo pro-
duzido em instituições mineiras e de outras partes do Brasil. Esse é o caso de As
Minas Setecentistas, que reúne os estudos de destacados especialistas nos mais varia-
dos temas da história de Minas Gerais. 

Os livros das Minas do século XVIII abordam, entre outros temas, a política, a
administração, a religiosidade, a economia, a escravidão, as artes, as ciências, as
técnicas, a educação e a literatura. Como não poderia deixar de ser, a Inconfidência
Mineira e outras importantes manifestações de contestação política são contem-
pladas. Na abordagem de muitos desses temas, acaba-se por remeter à história do
Brasil e de Portugal, ultrapassando-se os limites de Minas. A iniciativa é fruto de
um trabalho de cinco anos de organização e reúne estudos de profundidade de 41
especialistas de áreas como História, Literatura e Cartografia. As publicações apre-
sentam dezenas de imagens e oferecem rica e extensa referência bibliográfica sobre
cada um dos campos de pesquisa.

AUTÊNTICA LANÇA LIVRO SOBRE OS 41
BARES DO COMIDA DI BUTECO 2007

Há sete anos a rotina de Belo Horizonte não
é mais a mesma. Isso porque desde 2000 acon-
tece na cidade o Comida di Buteco, hoje o maior
festival gastronômico de Minas Gerais e um dos
maiores do Brasil. Com projeção nacional, o
evento movimenta a cidade, muda a rotina dos
belo-horizontinos e atrai turistas. Todos querem
freqüentar os bares participantes, provar os
pratos concorrentes à premiação. Neste ano, o
mês será pequeno para tanta possibilidade: 
são 41 bares participantes. E é sobre cada um
desses lugares o livro Comida di Buteco: os 41
bares de 2007, lançado pela Autêntica Editora.

Mais do que um festival gastronômico, o
evento é uma manifestação cultural belo-hori-
zontina. Todos podem ir de uma ponta a outra da
cidade provar os pratos criativos e saborosos que
são preparados especialmente para o evento.
Além disso, trata-se de uma oportunidade para se
encontrar com os amigos e sociabilizar. Afinal, bar
em Belo Horizonte é mais do que um estabeleci-
mento comercial, é um ponto de encontro que
atesta a condição belo-horizontina de ser.

Durante um mês os bares receberam a visita
de um repórter e um fotógrafo. As conversas,
tecidas nas mesas dos bares e regadas à
descontração e alegria, são apresentadas no
livro, que surpreende pelos casos que apresenta.
Além disso, o leitor poderá
conferir os pratos concor-
rentes deste ano e conhecer
o cardápio de cada estabe-
lecimento. Para quem gosta
de boas histórias, é um
prato cheio.

Vendas: 0800 28 31 322 ou

www.autenticaeditora.com.br

Local de venda: Bares partici-

pantes, bancas de jornal de Belo

Horizonte e livrarias de todo o País.

Preço: R$ 24,90

A 8ª edição do Salão do Livro de Belo Horizonte começa só no dia 14 de junho,
mas a Autêntica já está se preparando para mais uma participação no evento. Além
de expor todo o catálogo, a Editora lança vários títulos:

A poesia vai à escola – Reflexões, comentários e dicas de atividades | 
Neusa Sorrenti

Construção de habilidades – Trama de ações e relações | Kátia Bueno

Educação, cidade e cidadania – Leituras de experiências socioeducativas | 
Carlos Roberto Jamil Cury e Sandra de Fátima Pereira Tosta (Orgs.)

História & Sociologia | Flávio Saliba Cunha

Introdução à propaganda responsável – O briefing da ética | Gino Murta

Mídias comunitárias, juventude e cidadania | Rafaela Lima (Org.)

Os programas infantis da TV – Teoria e prática para entender a televisão
feita para as crianças | Cláudio Magalhães

Pedagogia do consumo – Famíla, mídia e educação | Inez Lemos

NOVA COLEÇÃO: O QUE HÁ DE MAIS AVANÇADO E

COMPLETO EM HISTORIOGRAFIA DE MINAS GERAIS

LANÇAMENTOS NO SALÃO DO LIVRO

DE BELO HORIZONTE



Em seu livro A mente e o significado da vida você diz que
somos o próprio mistério. O que isso quer dizer?

Durante muito tempo acreditei na ciência como única e
absoluta. Isso porque minha formação acadêmica sempre fora
fundamentada nela. Quando iniciei meu trabalho profissional
como fisioterapeuta percebi o real sentido de ser humano.
Tentava ao máximo descobrir novas técnicas terapêuticas, e não
conseguia respostas para os meus questionamentos. As pessoas
com deficiências físicas, classificadas como "irreversíveis" pelo
arcabouço teórico científico, melhoravam significativamente.
Lembro-me de uma mulher, acometida pela artrite reumatóide,
que havia anos não se levantava da cama, desistira de viver. O
corpo havia sido destruído, um bloco humano sem contornos, a
forma repleta de deformidades articulares. Ao chegar e vê-la em
prantos, consumida pela dor, tentei "animá-la". Ela disse ser a
morte a melhor escolha. No fundo, eu também acreditava nisso.
Subitamente, percebi que eu não queria perdê-la, sentia uma
profunda compaixão. Como não queria desistir de mim mesmo
– naquela época já experimentava no processo terapêutico o
corpo do outro como o meu próprio corpo –, perguntei se ela me
daria permissão para tentar resgatá-la daquele mundo sombrio.
Algum tempo depois, ela retornou a andar. 

Porém, como ela poderia andar se não tinha ossos fortes
suficientes para suportarem seu peso? Esse é o mistério ao
qual me refiro. Quando digo que somos o próprio mistério é
pelo fato de sermos muito mais do que podemos conhecer.
Não somos seres de explicação fácil, como muitas vezes a
ciência determina. Tudo é possível porque temos uma
mente que nos permite viver o milagre.

Em seus três livros você trata do autoconhecimento, mesmo
que em abordagens diferentes. Por que ele é necessário para
o ser humano?

O autoconhecimento é o nosso propósito. Por que passa-
ríamos por tantas privações, medos, tristezas, incertezas para
nada? Não posso acreditar que a vida seja um gasto de energia
apenas. Somos seres misteriosos e portanto devemos construir
nossa própria história. Sendo assim, conhecer-se é sabedoria.
Não podemos nos esquecer de nossa essência. Costumo me des-
pedir de pessoas que atendo da seguinte forma: "Não se perca de
vista". Quando nos perdemos de vista, pecamos. A palavra
"pecar" quer dizer errar o alvo. Quando perdemos a consciência
de nossa ação estamos sujeitos ao pecado. As pessoas acreditam
que pensar em si mesmas é egoísmo. Pensar em si é saber
caminhar com as próprias pernas. Quando nos esquecemos de
nós, a vida nos mostra outro caminho, o caminho da doença.

Também em suas publicações, as palavras “mudança” e
“transformação” são presenças constantes, o que pode suge-
rir que somos seres permanentemente inacabados. Por isso o
autoconhecimento é considerado um desafio? 

Nunca seremos completos, porque ser completo seria, sim,
um ato egoístico. Por que eu precisaria de você se eu me basto?
Quando sabemos que somos inacabados buscamos outros modos
de ser. Na busca nos transformamos. Nunca somos os mesmos.
No livro Quem somos nós? O enigma do corpo eu digo que
acordamos com um corpo e vamos dormir com outro. O corpo é
uma vestimenta diferente para situações diferentes. Quando
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Ao se despedir de alguém ele diz: "Não se perca de vista!". Isso porque, para Pedro Paulo Monteiro,
quando nos esquecemos de nós, podemos pagar com a nossa saúde. O autor dos livros Envelhecer:
Histórias, encontros e transformações (Autêntica), indicado ao Prêmio Jabuti em 2002, Quem somos
nós? O enigma do corpo (Gutenberg) e A mente e o significado da vida (Gutenberg) fala com a pro-
priedade de quem se dedica a aproximar o ser humano de si próprio. Ele é fisioterapeuta pós-graduado em
Neurologia, mestre em Gerontologia e professor de Neurociência, Psicofísica e Ecologia Humana.
Nesta entrevista, Pedro Paulo Monteiro fala da importância do autoconhecimento, de como a con-
temporaneidade com seu culto ao belo e ao jovem pode comprometer a busca do ser humano por
um significado para a vida que realmente possa lhe fazer bem, e garante: tudo é possível porque
temos uma mente que nos permite viver o milagre.

Entrevista com Pedro Paulo Monteiro



você coloca uma roupa para ir ao trabalho, está também
vestindo um novo corpo. Infelizmente, muitos acreditam na
estabilidade da vida; buscam segurança, casamento sólido,
situação financeira estável. Nada disso é possível porque
somos seres em transformação. A palavra requer maior
entendimento: trans-form-ação significa uma ação que nos
leva além de nossa forma atual. Por isso, no livro Envelhecer,
digo que envelhecer é um processo de transformação do
humano como ser único em seu tempo vivido. Isso quer dizer
que independente da idade cronológica estamos envelhecendo
a todo momento. Caso contrário, perderíamos a esperança na
vida. Viver com esperança é saber que amanhã será um outro
dia, e estarei mais velho do que hoje e, portanto, mais apto do
que ontem para solucionar problemas. 

É na passagem do tempo que nós mudamos, somos
muitos em um único ser. Por isso, o autoconhecimento é
um desafio constante. Dizer que eu sou do jeito que sou e
não mudarei é uma bobagem.

Até que ponto uma sociedade que cultua o belo e o
jovem pode comprometer nossa busca por nós mesmos,
desviando-nos de um significado para a vida que real-
mente possa nos fazer bem?

Ontem andava na rua quando me deparei com uma pes-
soa que havia anos não encontrava. Era uma pessoa que sem-
pre cultuou o corpo, um homem bonito, modelo para muitos.
Ele estava magro, pálido e muito mal vestido; devia estar
doente. Então pensei se era mesmo esse o modelo de beleza.
O que é ser belo? Beleza é aquilo que tem expressão harmo-
niosa. A foto de um modelo numa revista é uma foto bonita,
e não uma mulher bonita. Uma pessoa que se expressa com
naturalidade é uma pessoa bela. Se pensarmos na velhice
como um "tempo parado", acreditaremos que todas as pes-
soas mais velhas são feias. Mas quando pensamos no corpo
como expressão da história de vida, vemos de outro modo.
Sabemos o quão difícil está sendo expressar nossa verdade. A
mídia é enfática em determinar regras, fortalecendo sua
hegemonia, corroborando discriminações. Se você ligar a tele-
visão, não será difícil encontrar uma pessoa que quer apare-
cer para ser alguém. Ninguém precisa aparecer para ser
alguém, e sim ser alguém para aparecer. Desse modo,
podemos adquirir o significado e lugar no mundo. Nascemos
chorando, enquanto muitos riem de felicidade. Ao morrermos
temos de ir com um sorriso estampado, enquanto muitos
choram. Aí sim foi possível cumprir o nosso legado.

Qual a contribuição de seus livros para o leitor, imerso nesta
sociedade?

Quando escrevo quero passar uma mensagem. Minha con-
tribuição talvez seja facilitar a descoberta de novas formas de
ser para que as pessoas vejam a vida com outros olhares. Percebo
que elas acreditam em muitas coisas sem fundamentos. Por essa
razão gosto de mostrar em meus livros histórias de vida de
sucesso, pessoas com limitações físicas, psíquicas, sociais, que
conseguiram adquirir significado, porque mudaram o olhar. No
meu último livro, A mente e o significado da vida, escrevo que
tudo está em nós, em nossa mente. O que chamamos de real
nada mais é do que reflexo de nós mesmos. 

Existe caminho para o autoconhecimento?

O caminho é o aqui e agora, viver e experimentar ser sem-
pre de modo diferente. Isto é, não devemos tentar nivelar
aquilo que nos contrasta, e sim aprender que tudo o que
vemos, sentimos, experimentamos somos nós mesmos na
ação. Viver é aprender. O dia em que deixarmos de aprender,
morremos. Por assim dizer, não temos idade para aprender ou
deixar de aprender. Enquanto a vida pulsar é preciso decifrar
o código do aprendizado existencial.  
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INFELIZMENTE, MUITOS ACREDITAM NA ESTABILIDADE
DA VIDA; BUSCAM SEGURANÇA, CASAMENTO SÓLIDO, 
SITUAÇÃO FINANCEIRA ESTÁVEL. NADA DISSO É POSSÍVEL
PORQUE SOMOS SERES EM TRANSFORMAÇÃO.”
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O pedido é de Celso Antunes 

Com a propriedade de quem conhece bem a sala de aula e dedica-se a
promover melhorias no ambiente escolar, Celso Antunes fala ao
AAuutteennttiiccaannddoo sobre a necessidade de o professor se manter atualizado e
aberto a novas possibilidades de ensino. Ele acredita que o monopólio da
aula expositiva deve ceder lugar a outras estratégias que estimulem o
pensamento, a criatividade, a capacidade de argumentação e o uso racional
da memória. Sobre a formação de professores, ele alerta: "é hora de se
buscar qualificação através de instrumentos que possibilitem e obriguem os
professores a lerem mais, estudarem mais e assim se assenhorear de novos
pensamentos e novas estratégias imprescindíveis a seu trabalho".

conteúdos, mas também como agente modificador, que
atua na formação de cidadãos?

O Brasil, diferentemente do que ocorreu em outros paí-
ses, experienciou uma explosão educacional imensa que, em
pouco tempo, colocou milhões de alunos em sala de aula.
Esse esforço quantitativo implicou inevitável perda qualitativa,
e a necessidade de se capacitar milhares de professores em
pouco mais de uma década imprimiu em inúmeros casos
uma formação incompleta, insegura e inconsistente. Ven-
cendo esse desafio quantitativo é hora de se buscar qualifi-
cação através de instrumentos que possibilitem e obriguem
os professores a lerem mais, estudarem mais e assim se
assenhorear de novos pensamentos e novas estratégias
imprescindíveis a seu trabalho.

O senhor já escreveu mais de uma centena de livros
sobre educação, ensino e aprendizagem, sob várias perspec-
tivas. Ao pensar nesses temas, o que o senhor acha que mais
precisa ser discutido e refletido para que a sala de aula seja
espaço não só do saber intelectual, mas também do saber
emocional, de formação de valores?

Acredito que tudo é importante, nada pode ser descartado;
mas gostaria de enfatizar estudos sobre situações de apren-
dizagens diversificadas para que o monopólio absurdo da
aula expositiva ceda espaço para estratégias que estimulem
o pensamento, a criatividade, a capacidade de argumen-
tação, o uso racional da memória, os mecanismos da criativi-
dade e da ação e tudo mais essencial para fazer do aluno um
verdadeiro apreendente.

CCeellssoo  AAnnttuunneess é bacharel e licenciado em Geografia pela

Universidade de São Paulo; mestre em Ciências Humanas;

especialista em Inteligência e Cognição e membro consultor

da Associação Internacional pelos Direitos da Criança

Brincar, reconhecido pela UNESCO. Autor de mais de 150

livros sobre Educação, aprendizagem e ensino, tendo várias

obras traduzidas em outras línguas.

De acordo com o Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, "pro-
fessor" é aquele que transmite algum ensinamento a outra pessoa.
Para o senhor, o que é ser professor?

Um professor, efetivamente, é aquele que transmite ensinamentos a
outra ou outras pessoas, mas não apenas isso. É, sobretudo, um profis-
sional que ajuda o aluno a pensar e a aprender, transforma informações
em conhecimento e desenvolve no mesmo competências para pesquisar,
argumentar, possuir visão sistêmica do mundo em que vive, saber se rela-
cionar e saber agir.

Aquela imagem de sala de aula, na qual o professor fala e o
aluno só escuta ou copia o que está no quadro ainda é recorrente.
Na era da informação, que sufoca todos nós com o excesso de estí-
mulos, e da internet, que muda a noção de tempo e espaço dos
indivíduos, torna-se mais necessária a inovação na sala de aula?
Como isso pode ser feito?

Ainda existem no País muitos professores (ou, talvez, professáurios)
que entendem ser a aula expositiva a única estratégia a ser utilizada no
espaço da sala. Essa estratégia ainda pode manter-se viva se o professor
é capaz de ajudar o aluno a transformar informações em conhecimento,
mas ainda assim inúmeras outras maneiras de se ministrar aula são
conhecidas. O uso das mesmas, associadas a uma boa aula expositiva,
constitui recurso imprescindível e que todos os professores necessitam
dominar e, através dos mesmos, manter sua classe interessada e seu
aluno um efetivo protagonista.

Como a formação inicial e continuada de professores deve tornar
o professor consciente de seu papel, da necessidade de se atualizar e
inovar e da importância de se trabalhar não só como transmissor de
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Melhorar o recrutamento, a formação, o
estatuto social e as condições de trabalho dos
professores. Essa é uma das propostas da
Unesco (Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura) e com
certeza caminho irrefutável para a melhoria
da qualidade de ensino e da aprendizagem na
sala de aula. Se a formação continuada é
essencial para atualizar e manter o professor
antenado com as possibilidades de sua profis-
são, ela, porém, deve vir acompanhada da
formação inicial, que estabelece as estruturas
e diretrizes para a profissão docente. Re-
conhecendo a importância dessas práticas para a qualidade da Educação no
Brasil, é necessário investir nessas etapas para que os professores façam jus
ao status de peça fundamental e modificadora na sala de aula, comparti-
lhando momentos mais proveitosos, produtivos e criativos com os alunos.

Não por acaso coleções e dezenas de livros da Autêntica Editora desti-
nam-se à formação inicial e continuada de professores, sendo adquiridos
por secretarias de Educação de todo o País. Dos diversos títulos, dois mere-
cem destaque: Como nos tornamos professoras? e Formação de professores -
Pesquisas, representações e poder, de Roseli Cação Fontana e Júlio Emílio
Diniz Pereira, respectivamente. 

Como nos tornamos professoras? apresenta reflexões, relatos, diálogos
entre professoras e experiências. Em um trecho da obra, a autora acena com
um problema que assola o Brasil e se reflete no cotidiano escolar: "Não
foram poucas as vezes em que nos detivemos a criticar a inexistência, na
escola, de uma carreira que pudéssemos percorrer como professoras e a falta
de incentivo para continuarmos nossa qualificação, tanto na rede de ensino
público quanto na rede de ensino privado." 

No livro Formação de professores, o autor debruça-se sobre a for-
mação docente no Brasil e elucida questões como: “Quais as raízes
históricas, sociais, institucionais dessa resistência das Universidades a
enfrentar decisivamente o desafio da formação de professores para a
educação básica?” Além disso, Júlio Emílio Diniz traça o perfil dos alunos
que demandam os cursos de licenciatura e analisa as concepções que os
professores desses cursos têm sobre o ensino. 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: INVESTIR É PRECISO
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]VÁRIAS COLEÇÕES E PUBLICAÇÕES DA
AUTÊNTICA EDITORA SE DESTACAM QUANDO
O ASSUNTO É FORMAÇÃO DO PROFESSOR. 

CONFIRA ALGUNS DOS TÍTULOS

Professores-leitores e sua formação (Coleção Linguagem &
Educação) | Ludmila Thomé de Andrade   

Livros de alfabetização e de Português - Os professores e
suas escolhas (Coleção Linguagem & Educação) | Antônio
Augusto Gomes Batista e Maria da Graça Costa Val (Orgs.)

Mudanças didáticas e pedagógicas no ensino da língua
portuguesa - Apropriações de professores (Coleção Ensino
da Língua Portuguesa) | Eliana Borges Correia de Albuquerque

Letramento – Um tema em três gêneros | Magda Soares

Como usar a biblioteca na escola – Um programa de ativi-
dades para o ensino fundamental | Carol Kuhlthau (Trad. por
Bernadete Campello)

A pesquisa na formação e no trabalho docente | Júlio Emílio
Diniz Pereira e Kenneth M. Zeichner (Orgs.)

Tendências internacionais em formação de professores de
Matemática | Marcelo Borba (Org.)

Sentidos do trabalho - A educação continuada de pro-
fessores | Maria Emília Caixeta de Castro Lima

A escola e seus atores - Educação e profissão docente |
Ana Maria Casasanta e Mauro Passos (Orgs.)



Há 10 anos o Brasil e o mundo ficavam
menos esperançosos. Isso porque morria Paulo
Freire, o educador da esperança. Ele comparava
esse sentimento ao ar, ao ato de respirar.  "Não
posso continuar sendo humano, se faço desa-
parecer em mim a esperança", dizia. Porém,
viva está sua obra, que continua a transformar
mentalidades e a promover ações em prol da
Educação como prática de liberdade e locomo-
tiva da esperança. E é para manter viva essa
chama, a da esperança na Educação, que
existe há quase 15 anos o Instituto Paulo
Freire (IPF), uma associação civil, sem fins
lucrativos, que se constitui uma rede interna-
cional de pessoas e instituições com membros
distribuídos por 24 países.

O pernambucano Paulo Freire extrapolou as
fronteiras do Brasil e é reconhecido por sua
atuação em várias partes do mundo. Sua obra
A pedagogia do oprimido foi traduzida para
mais de 20 idiomas. De acordo com Paulo
Roberto Padilha, Diretor de Desenvolvimento
Institucional, Pesquisas e Publicações do IPF,
Freire sempre foi um homem visionário. Ele se
preocupava muito com a questão dos movi-
mentos sociais, como maneira de a sociedade
civil agir e modificar a realidade, buscando
mais justiça e inclusão. Padilha destaca o
caráter transdisciplinar que Freire conferia à
Educação para tratar da atualidade de sua
obra. "Freire acreditava que a Educação deve-
ria emancipar o ser humano. Acontece que

muitas escolas ainda trabalham com a prática
da transferência de conteúdo em detrimento da
construção do conhecimento".

O Instituto Paulo Freire contribui para que a
Educação ultrapasse os muros da escola, que
segundo Padilha, pode ser espaço de transfor-
mação ou de conservação de injustiças, caso os
professores e gestores educacionais não estejam
preparados para lidar com o ensino emanci-
patório, democrático e conectado com as
dimensões sociais, culturais, econômicas e
políticas do ser humano. 

Se Paulo Freire estivesse vivo, teria o que
comemorar nessa última década, acredita seu
seguidor, apesar de reconhecer que muito ainda
precisa ser feito. O fortalecimento de movimen-
tos sociais com a participação efetiva da
sociedade civil, a atenção à Educação popular
por parte das autoridades e o aumento de
políticas de inclusão dos quilombolas, indígenas
e negros na Educação são alguns fatos destaca-
dos por Padilha. Outro avanço diz respeito à
mudança no currículo das escolas de Ensino
Fundamental e Médio, que desde 2003 têm dis-
ciplinas voltadas para o ensino da cultura
africana. "Isso resgata a contribuição do negro
na história do Brasil, contribui para o estudo da
nossa identidade e coloca em pauta a necessi-
dade de saber lidar com o diferente", diz.

Saiba mais sobre o Instituto Paulo Freire,  suas
atribuições e projetos: www.paulofreire.org.

DEZ ANOS SEM PAULO FREIRE

A AUTÊNTICA EDITORA LANÇOU, EM 2006, PAULO FREIRE & A EDUCAÇÃO. 
NO LIVRO, JAIME JOSÉ ZITKOSKI PROPÕE A PROBLEMATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS

EDUCATIVAS COM BASE EM CONCEPÇÕES QUE ENXERGUEM A EDUCAÇÃO COMO FONTE

DO QUE FALTA NA SOCIEDADE: HUMANIZAÇÃO, AÇÃO SOCIAL RESPONSÁVEL E

ESPERANÇA. PAULO FREIRE, COMO LEMBRA ZITKOSKI, ACREDITAVA QUE

"O EDUCADOR, AO DEFINIR UMA DETERMINADA METODOLOGIA DE TRABALHO, PLANEJA,
DECIDE E PRODUZ RESULTADOS FORMATIVO-EDUCACIONAIS QUE TÊM CONSEQÜÊNCIAS

NA VIDA DOS EDUCANDOS E NA SOCIEDADE EM QUE SE INSEREM".
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OUTROS TÍTULOS DA COLEÇÃO

PENSADORES & EDUCAÇÃO

Boaventura & a Educação - Inês Barbosa de
Oliveira

Bourdieu & a Educação - Maria Alice
Nogueira e Cláudio M. Martins Nogueira

Comenius & a Educação - Mariano
Narodowski (Trad. por Alfredo Veiga-Neto)

Deleuze & a Educação - Sílvio Gallo

Derrida & a Educação - Carlos Skliar (Org.)

Foucault & a Educação - Alfredo Veiga-Neto

Habermas & a Educação - Ralph Ings Bannell

Nietzsche & a Educação - Jorge Larrosa 
(Trad. por Semíramis Gorini da Veiga)

Rousseau & a Educação - Danilo Streck
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