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Se você é um escritor em busca de uma oportunidade de ver sua obra
publicada, fique atento. A Autêntica Editora, em parceria com a Câmara
Mineira do Livro, promove o "Prêmio José Mindlin de Literatura",  que
tem a finalidade de distinguir obra inédita, redigida no idioma português,
na categoria Narrativa de Ficção, por autor brasileiro nato ou naturaliza-
do, independentemente de tratar-se de autor estreante ou com obras já
publicadas. Entende-se pertencer à categoria Narrativa de Ficção toda
obra em prosa cuja forma possa ser classificada nos gêneros romance,
novela, memórias, livros de contos e livro de crônicas. Além de ter a obra
vencedora publicada pela Autêntica, o ganhador receberá um prêmio no
valor de R$10.000 (dez mil reais). A inscrição é gratuita e vai até o dia
30 de novembro. Para ter acesso ao regulamento, basta entrar no site
www.autenticaeditora.com.br.

Parte das comemorações dos 10 anos da Autêntica Editora,  o prêmio
tem como patrono o imortal da Academia Brasileira de Letras, José
Mindlin. Durante quase oito décadas, ele construiu a maior biblioteca
privada da América Latina. São cerca de 30 mil títulos, sendo a maioria
deles obras raríssimas. Amante inveterado da literatura, Mindlin vem
fazendo parte da trajetória da Autêntica com sua presença amiga e suas
palavras de apoio e estímulo. 

A publicação da obra vencedora abrirá caminho para outras publicações
do gênero, consolidando o projeto da Autêntica de publicar obras de ficção
de autores nacionais e estrangeiros. 

VIVA A PRÁTICA LITERÁRIA!

Para José Mindlin, a iniciativa é importante por valorizar a produção
literária, estimular a leitura e oferecer oportunidades a escritores e aspi-
rantes. No VIII Salão do Livro de Belo Horizonte, durante o lançamento
do "Prêmio José Mindlin de Literatura", foi realizado o Salão de Idéias
Especial "José Mindlin: um caso de amor com os livros", mediado pelo
diretor de planejamento da Autêntica, Gino Murta. Em pouco mais de
uma hora de conversa e bate-papo, o bibliófilo falou de seu amor pelos
livros e de como a leitura enriqueceu sua vida. Como não poderia ser
diferente, Mindlin é um bom contador de histórias. Ele prendeu a
atenção de todos ao contar sobre seu contato com os livros e sua con-
vivência com grandes autores, como Carlos Drummond de Andrade. Além

disso, quem esteve presente pôde se divertir com as aventuras de Mindlin
em busca de obras raríssimas. 

José Mindlin acredita ser ideal que todas as escolas tenham em seu cur-
rículo um tempo dedicado à leitura livre, sem que haja qualquer tipo de
avaliação e obrigatoriedade quanto ao tema. Para quem ainda não se conta-
minou pelo vírus da leitura, fenômeno que Mindlin, acometido por esse
vírus, acredita ser incurável, ele dá uma dica: "não importa o que começar
a ler, e sim o contato com a leitura". 

]
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““Sempre me atraiu a idéia de concursos
literários por achar que são uma forma
engenhosa de estimular a produção de
novos escritores e de escritores menos
conhecidos, proporcionando-lhes uma
oportunidade de aparecer.

Fui surpreendido pelo convite de Rejane
Dias para ser o patrono deste Prêmio de
Literatura. Achei que era uma extravagân-
cia, mas certamente uma extravagância
lisonjeira. Aguardo com muito interesse a
repercussão do evento. Quem sabe se, a
partir dele, aparecerá um novo Guimarães
Rosa ou Graciliano Ramos?...”

José Mindlin
Junho/2007

Foto: Dudu Cavalcanti
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Neusa Sorrenti acaba de lançar, pela
Autêntica Editora, o livro  A poesia vai à escola
– reflexões, comentários e dicas de atividades.
Ao responder a muitas perguntas feitas em cur-
sos e oficinas de poesia e literatura, a autora
apresenta atividades para que o professor do
ensino fundamental saiba como explorar a poe-
sia na sala de aula. Neusa mostra que não faltam
opções simples e práticas que possibilitem às
crianças e aos adolescentes o contato com a poe-
sia na escola. "A poesia nos torna mais críticos,
mais humanos e mais participantes", afirma.
Confira a entrevista com a autora:

1) Os professores do ensino fundamental
estão preparados para lidar com a poesia na
sala de aula? 

Certa vez, uma professora me disse, toda feliz,
que havia explorado muito o meu trabalho: pediu
à turma para grifar todos os substantivos e circu-
lar todos os verbos dos poemas do meu livro.
Creio que a partir desse dia perdi, no mínimo, 40
leitores. Muitos professores se queixam do
despreparo para lidar com a poesia. Ultimamente,
algumas faculdades oferecem um ou dois semes-
tres de Literatura Infantil e Juvenil, o que melho-
ra consideravelmente o olhar do estudante de
graduação em relação à poesia. 

2) Qual a contribuição do seu livro para
esses professores?

Meu livro foi idealizado para dialogar tran-
qüilamente com os professores do ensino fun-
damental sobre algumas dúvidas que eles apre-
sentam durante nossas oficinas e módulos em
faculdades. Se o leitor percorrer o sumário, cer-
tamente encontrará um pontinho que ele
mesmo considera ou já considerou nebuloso
durante sua prática pedagógica. Minha con-
tribuição pode estar nesse tratamento direto e
quase despido de teorização que usei para
arquitetar o meu trabalho.

3) O que você diria para o professor que
ainda resiste ao uso da poesia nas sala de
aula e em suas atividades didáticas?

Quando acharem o texto poético difícil, leiam
duas vezes, leiam com a ajuda dos alunos, juntem

LEVE POESIA AOS SEUS ALUNOS, PROFESSOR!

Neusa Sorrenti é graduada

em Letras e Biblioteconomia, pós-

graduada em Literatura Infantil e

Juvenil e mestre em Literaturas de

Língua Portuguesa, pela PUC Mi-

nas. Já publicou 25 livros para

crianças e jovens. 

Vendas: 0800 28 31 322 ou

www.autenticaeditora.com.br

Preço: R$ 34,00

as opiniões, pensem nos sentidos possíveis de
serem atribuídos a ele e reflitam com Mario
Quintana: "E nunca me perguntes o assunto de
um poema: um poema sempre fala de outra
coisa". E digo mais, adaptando a frase de Italo
Calvino, quando se refere à leitura dos clássicos:
“A única razão que se pode apresentar é que ler
poesia é melhor que não ler poesia”. 

4) De que forma a leitura e a produção de
textos poéticos contribuem para a formação
humana do jovem?

Acho que o texto poético, assim como todas
as Artes, alarga os horizontes e humaniza as pes-
soas. A criança e o jovem precisam desses “ingre-
dientes”. E não é só agora, neste tempo marcado
pela intolerância. A poesia instaura um tempo de
refletir, um tempo de questionar, mas também
um tempo da delicadeza, como disseram Chico
Buarque e Cristóvão Bastos, na canção “Todo o
sentimento”. Daí a sua importância para a for-
mação humana do jovem leitor.

A professora Rousemeire de Queiroz Erbiste tem 30 anos de
magistério. Pós-graduada em Literatura Infantil e Juvenil, ela
reconhece a contribuição da poesia na sala de aula. "Enquanto
professora, sensibilizo meus alunos para essa narrativa.
Ofereço poesias em salas de aula, e os alunos demonstram
interesse pela forma como as aulas acontecem", diz. Para que
as aulas despertem a atenção dos alunos, Rousemeire destaca
a importância de o professor gostar de trabalhar com a poesia
de forma contagiante."Em uma de minhas aulas, estávamos
comemorando o dia da poesia. A escola estava passando por
uma reforma e limpeza. Chegando à escola, o jardineiro poda-
va os galhos de uma árvore. Logo, pensei: Vou reutilizar esses
galhos, fazendo um pé de poesia com meus alunos. E planta-
mos o pé de poesia. Selecionei vários poemas, colei-os em fo-
lhas coloridas e amarrei-os nos galhos. Um aluno me disse:
'Professora, eu já vi pé de tudo nessa vida, mas pé de poesia
foi o primeiro! Eu também vou plantar um pé de poesia!'", lem-
bra-se. Experiências como essa mostram como pode ser praze-
roso levar a poesia aos alunos. 

COLHENDO VERSOS
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Tomaz Tadeu apresenta sua tradução da Ética
de Spinoza (1632-1677). T. Tadeu renova cons-
tantemente a biblioteca da área da Educação,
com estudos sobre currículo com base em M.
Foucault e, mais recentemente, em G. Deleuze.
Mas dessa vez, ele foi além… Essa é a terceira
tradução da Ética para o português, 70 anos após
a primeira, por Lívio Xavier, e quase seis décadas
após a versão editada em Portugal por Joaquim
de Carvalho e colaboradores, a mesma republica-
da na coleção Os pensadores, desde 1973. Para
os vários grupos de leitores de Spinoza espalha-
dos pelo Brasil, dentro e fora das universidades,
o feito já é um evento e tanto. A presente
tradução oferece, no final da edição, notas de
esclarecimento sobre os termos utilizados e as
soluções de problemas do texto latino, uma
tabela, em latim/português e português/latim,
dos afetos contidos na Ética, referências biblio-
gráficas e locais na Internet com material sobre
Spinoza. O cuidado é importante, pois o proble-
ma maior das traduções de obras filosóficas é
sempre o da fidelidade ao léxico e ao pensamen-
to do autor. Outra qualidade é a incorporação de
lições das últimas quatro décadas de estudos e
traduções sobre o pensador holandês, propondo
correções, adotadas pelos principais tradutores
internacionais, de problemas recorrentes nas
versões disponíveis em português — desfazendo
a reiterada confusão entre afecção e afeto
(affectio/affectus); entre potência e poder
(potentia/potestas) e substituindo a versão de
mens por “alma” pelo correto “mente”, entre
outros vocábulos.

A edição ainda contém o original em latim
estabelecido por Carl Gebhardt em 1925, na
edição da Opera Posthuma (1677). O texto de
Gebhardt é a referência das principais traduções
contemporâneas: as francesas de Charles Appuhn
(publicada em 1904 e atualizada em 1934, após
o trabalho de Gebhardt), Guérinot (de 1930, a
preferida de Deleuze), Caillois (para a prestigiada
coleção Pléiade, de 1954), Pautrat (1988, que
também contém o texto latino) e Misrahi (1990);
a inglesa de Curley (1988) e a espanhola de
Atilano Dominguez (2000). E seguirá como refe-
rência, até a conclusão do projeto de reedição

integral das obras do
Spinoza, em curso na Europa
e coordenado por Pierre-
François Moreau (ENS/Lyon),
com restabelecimento de
textos, novas traduções e
aparato crítico (já foram pu-
blicados o Tratado teológico-
politico, em 1999, e o
Tratado político, em 2005,
em Paris pela PUF). A pre-
sença do original e da
tradução permite variantes e
outras soluções aos cultos
em latim e a reavaliação
contínua das soluções propostas pelo tradutor,
também nos coloca no passo das edições inter-
nacionais — o que só favorecerá a ampliação da
inteligência da obra desse que Deleuze conside-
rou “o Príncipe dos filósofos”. 

Mas, para um publico maior, iniciante ou
não, a tradução oferece a sonoridade do “por-
tuguês-brasileiro contemporâneo”, no dizer do
tradutor. Segundo Lucas, biógrafo de Spinoza,
ele tinha “um ar português”. O próprio Carl
Gebhardt cogitou que o filósofo pensava em
português — e a hipótese, nada fantasista, é
um antídoto aos excessos da filologia, que por
vezes substitui a compreensão efetiva dos
problemas, dos conceitos, do sistema e da ori-
ginalidade de Spinoza (e das filosofias em
geral) e também nos cura das mistificações
sobre as relações entre língua e pensamento.

Nascido em uma família de judeus ibéricos
residentes em Amsterdã, Spinoza teve no por-
tuguês e no espanhol os idiomas falados em casa
e na rua. Nas escolas da comunidade judaica
estudou hebraico. É certo que sabia holandês,
como é certo que ignorou o inglês, o alemão e o
grego. O aprendizado do latim foi tardio, um
pouco anterior à sua exclusão da comunidade,
em 1656 (o texto violento do anátema acompa-
nha a presente edição, assim como o inventário
de bens deixado pelo filósofo). Já se disse que ele
“não era Cícero”, que o latim da Ética “parece
escolar” e que seu vocabulário sofre de “penúria”.
De fato, Spinoza tomou emprestado formas e

conteúdos do latim, língua científica do seu
tempo, mas também se nutriu da cultura barroca
espanhola e dos clássicos latinos (Terêncio,
Ovídio), cujas fórmulas aparecem aqui e ali na
Ética, vocalizadas com o léxico metafísico da era
clássica — dispondo todos esses elementos sob a
ordem geométrica da exposição. Desse modo ele
imprimiu novos sentidos e orientações ao pensa-
mento, criando uma língua filosófica: a filosofia
da imanência absoluta, ou o spinozano (como
propôs F. Zourabichvili). É essa língua que o leitor
brasileiro encontrará ao ler e reler a Ética.

A fluência da tradução ajuda a desfazer a
imagem do Spinoza austero e ascético, cujo
aparato conceitual seria inacessível ao leigo. Pois
a Ética é um hápax que desconcerta e desafia o
leitor. Já se disse que a obra sequer necessitaria
de introdução, ou mesmo comentário, por ser um
“livro de matemática” — onde o conteúdo não
precede as condições formais de sua expressão e
só ganha sentido na medida em que tais
condições operam. O próprio filósofo disse, certa
vez, que bastaria a compreensão das definições
iniciais da “Parte I” para deduzir todo o resto…
Ignorada pelos comentadores até os anos 1960, a
ordine geometrica não é um capricho, um artifí-
cio didático, uma idiossincrasia do filósofo ou um
dispositivo formal que assegura de modo infalível
o acesso a uma verdade. Quis a fortuna que o
rótulo de dogmatismo fosse imputado justa-
mente a essa experiência contínua de validade de
um percurso demonstrativo, no qual o leitor é

UM EVENTO E TANTO
POR WALTER O. KOHAN E MAURICIO ROCHA

Vendas: 0800 28 31 322 ou

www.autenticaeditora.com.br

Preço: R$ 68,00
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incitado ao exercício de liberar a potência de sua
inteligência das falsas percepções e das con-
clusões sem premissas. Cabe ao leitor experimen-
tar por si mesmo a validade dos enunciados que
lê — pelo contínuo movimento de gênese de ver-
dades que são necessárias por só encontrarem
sua consistência na medida em que são enca-
deadas, e demonstradas. Com isso, Spinoza cons-
trange o leitor ao descobrir que o pensamento
não é um ato voluntário. Pois não é possível
seguir o movimento argumentativo do exterior: o
leitor tem de implicar-se, deixar-se levar pelo
automatismo do sistema conceitual.

Reside aí seu estilo, pois a Ética é o Livro do
Conceito: ela apresenta seu próprio engendra-
mento, tomando as idéias no ponto em que
estão se formando (definições, axiomas, postu-
lados) — e levando o leitor a experimentar a va-
lidade do percurso demonstrativo, ao retomar
as etapas de sua progressão. A ordine geome-
trica é uma forma de expressão inseparável do
seu conteúdo, e o desdobramento de suas figu-
ras discursivas exprime a própria estrutura do
real em seu processo de constituição: a Subs-
tância constituída de infinitos atributos, Deus
ou Natureza, causa imanente de tudo o que
existe: os modos ou afecções com seus afetos
ou variações, com seu esforço em perseverar,
seu desejo, sua imaginação e sua racionalidade
impregnada de paixões (tristes, alegres). O mo-
vimento do conceito interessa não só por si,
mas também pela dimensão prática, que está
no cerne dessa filosofia: é uma Ética e foi escri-
ta para “levar pela mão seu leitor à felicidade”
– e até mesmo um camponês pode ler Spinoza,
como no livro O faz tudo (The fixer) de Bernard
Malamud.

Um evento e tanto. Um livro e uma língua que
testemunham outra vida: estrangeira, nômade,
resistente. Um evento e tanto. Pela força política
do pensamento e da vida de Spinoza. Em toda a
história do pensamento moderno, apenas Marx e
Nietzsche repudiaram, de maneira tão aberta e
provocativa como Spinoza, todo o sistema de
crenças da sociedade que os rodeava. Protago-
nista das luzes radicais, sua obra proscrita fre-
qüenta os debates filosóficos, religiosos e políti-
cos desde o século XVIII — e fecundou o pensa-
mento contemporâneo (Deleuze, Negri, Sloter-
dijk, Bourdieu), que não cessou de meditar, mais

ou menos, sobre Spinoza.
A Ética não é apenas um clássico, e a impor-

tância de uma publicação como a oferecida pela
Autêntica transborda o universo daqueles que se
interessam pela história do pensamento. Ela é
uma porta para uma nova cultura, onde a ética
diz respeito a uma complexa lógica de afetos, e
não a uma lógica do dever com a qual tentou-se
aparentá-la insistentemente. Desde esse anagra-
ma dos afetos, a Ética de Spinoza permite pensar
o que aumenta ou diminui a potência da vida, os
encontros que potencializam ao máximo a
capacidade de ser afetado de um ser humano. Ela
permite reconsiderar as forças que fazem com
que alguém se torne o que se é, as relações nas

MAURICIO ROCHA, 47 ANOS, CARIOCA, PROFESSOR DE FILOSOFIA NO

COLÉGIO PEDRO II [1992-2005] E DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA

BAIXADA FLUMINENSE/UERJ [DESDE 2001].

WALTER O. KOHAN É DOUTOR EM FILOSOFIA; PROFESSOR TITULAR DE

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO; FOI PRESIDENTE DO

INTERNATIONAL COUNCIL FOR PHILOSOPHICAL INQUIRY WITH CHILDREN

[1999 A 2001]. 

[
O Grupo Galpão comemora 25 anos de vida

com o lançamento da Coleção Espetáculos do
Galpão. Os livros apresentam textos de 10
espetáculos marcantes na trajetória da com-
panhia teatral, são eles: Romeu e Julieta; A rua
da amargura; Um Moliére imaginário; Partido;
Um trem chamado desejo; Um homem é um
homem; Pequenos milagres e Textos de rua. Este
apresenta três espetáculos de rua: A comédia
da esposa muda, com direção de Paulinho
Polika; Foi por amor, direção de Antônio Edson,
e Corra enquanto é tempo, texto e direção de
Eid Ribeiro. Introduzindo os volumes, há um
texto sobre a história de cada espetáculo, sua
concepção, seu processo de criação, sua
metodologia e sua relação com a companhia de
teatro. A iniciativa é do Galpão, da Petrobras e
das Editoras Autêntica e PUC Minas. 

COLEÇÃO APRESENTA ESPETÁCULOS DO

GRUPO GALPÃO

LIVROS CHEGAM PELAS EDITORAS AUTÊNTICA E PUC MINAS E COMEMORAM 25
ANOS DA COMPANHIA TEATRAL

Vendas: 0800 28 31 322 ou www.autenticaeditora.com.br

Preço: R$ 17,50 cada

quais vale a pena apostar nos projetos de vida
individual e coletivos. Um evento e tanto. Agora
e em qualquer outro momento. Aqui e em qual-
quer outro espaço.



Desde a publicação do primeiro livro, A voz do veto: a censura católica à
leitura de romances, de Aparecida Paiva, já se passou uma década. Hoje a
Autêntica Editora possui cerca de 400 publicações, sendo quase 30 títulos
pelo selo Gutenberg. Criado em 2003, o selo abarca os livros de interesse
mais geral, com temas como comportamento, turismo, gastronomia e
responsabilidade social. Entretanto, o catálogo da Autêntica, conhecido por
conter obras voltadas para o público acadêmico, principalmente da área de
Ciências Humanas, passa a apresentar livros não só voltados para essa área
como também para temas de interesse mais geral. É o caso da Coleção
Espetáculos do Galpão, com 10 peças já encenadas pela companhia teatral;
do livro Comida di Buteco, que trata do maior evento gastronômico de
Minas Gerais e da Série Caminhos do Sabor, que apresenta os seguinte títu-
los: Caminhos do Sabor – Estrada Real, Caminhos do Sabor – a rota dos
tropeiros e Caminhos do Sabor – do doce ao sal. Há ainda projetos como a
publicação do livro comemorativo ao centenário do Clube Atlético Mineiro.

Outra aposta da Editora é na tradução de obras, antigas ou moder-
nas, consideradas clássicas. A iniciativa, que teve início com O Panóptico,
de Jeremy Bentham, ganha fôlego com a tradução bilíngüe da Ética, do
filósofo holandês Benedictus de Spinoza, rea-
lizada por Tomaz Tadeu. Autor de um dos livros
mais vendidos da Autêntica, Documentos de
Identidade – uma introdução às teorias do cur-
rículo, ele é responsável também por diversas
outras traduções da Editora. Outros carros-
chefe da Autêntica são: Letramento – um tema
em três gêneros, de Magda Soares, 500 anos de
Educação no Brasil, organizado por Eliane
Marta Teixeira Lopes, Luciano Mendes Faria
Filho e Cynthia Greive Veiga, e Colocando o
Português em dia, do professor Helinho.

O QUE VEM POR AÍ

Em 2008 a Autêntica começa a apostar em
obras de ficção. O empurrão inicial já foi dado.
Somando à publicação da obra vencedora do
“I Prêmio José Mindlin de Literatura”, a Edito-
ra vai publicar dois romances agraciados com
o Programa Petrobras Cultural edição 2006/
2007. Dos três autores selecionados em Minas
Gerais, dois são da Autêntica: Marcos Vinícius
de Freitas e Beatriz Magalhães. Além disso, as
diretorias de planejamento e produção da edi-
tora vão pela primeira vez à Feira de Frankfurt
para adquirir novos títulos e acompanhar as
novidades do mercado editorial internacional
de ficção e não-ficção.
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AUTÊNTICA EDITORA COMEMORA 10 ANOS

Waldênia Alvarenga começou a trabalhar na Autêntica antes
mesmo de a Editora existir. Há 17 anos, em uma agência que
daria vida à Autêntica, eram somente ela e Rejane Dias. Quando
o número de funcionários começou a crescer, Rejane os reuniu
para dizer que estava disposta a criar uma editora de livros que
atendesse ao público universitário e à produção acadêmica. Isso
há 10 anos, afinal, em setembro de 2007, a Autêntica comemo-
ra uma década de vida e reconhece que isso só foi possível por
causa do profissionalismo e da dedicação de seus funcionários
que apostaram no projeto. Que o diga Waldênia, a responsável
por transformar os textos que chegam à Editora em livros. E mais
do que isso, a funcionária que está conosco desde os primeiros
dias de vida da Autêntica como diretora de produção, aquela que
organiza a editoração de nossos livros, acompanha a impressão
de cada um deles e assegura que eles saiam da gráfica prontos
para irem para as livrarias e, conseqüentemente, para suas mãos,
leitor. “É com muito prazer que comemoro uma década de vida
da Editora, que faz parte não só da minha vida profissional como
também da pessoal”, diz. 

PARA O LIVRO CHEGAR EM SUAS MÃOS DEPENDEMOS DELA,
NOSSA DIRETORA DE PRODUÇÃO

COM A PALAVRA, A EDITORA

Segundo Rejane Dias, fundadora da Editora, o fato de a Autêntica ser
sediada em Minas Gerais muitas vezes é um obstáculo à circulação dos
livros em todo o País. É necessário um investimento muito maior em
divulgação e propaganda do que o das editoras do eixo Rio-São Paulo.
Em compensação, há uma intensa produção científica em Minas Gerais,
que tem sido absorvida pela Autêntica com muito sucesso entre os
leitores de outros estados. 

Ela acrescenta que só agora, depois de 10 anos de experiência edito-
rial, resolveu investir em obras de ficção de autores nacionais e na
importação de novos títulos a serem traduzidos. Isso porque foram pre-
cisos muitos anos para que a editora consolidasse seu relacionamento
comercial com as grandes redes. Há também um novo espaço sendo
aberto em redes de supermercados e outros pontos–de–venda alterna-
tivos. "Continuo cada vez mais entusiasmada com o negócio do livro. É
uma atividade de muito risco, de resultados a longuíssimo prazo, mas
que nos proporciona sempre surpresas muito agradáveis", diz.
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A Autêntica Editora comemora uma década de vida. Ao celebrar essa data
especial, toda nossa equipe quer compartilhar o gostinho dessa caminhada.
São 10 anos criando com você – autor(a), leitor(a) e parceiro(a) – um rela-
cionamento de cumplicidade, respeito e confiança. Queremos continuar a tri-
lhar essa história de conquistas escrita por várias mãos. Inclusive a sua!

Agradecemos a você por fazer parte da nossa história!

ALGUNS DOS TÍTULOS QUE MARCARAM A NOSSA HISTÓRIA

LETRAMENTO – UM TE-
MA EM TRÊS GÊNEROS

Contemplado com o selo

Altamente Recomendável, da

FNLIJ , este é o livro mais vendi-

do da Autêntica Editora. De au-

toria de Magda Soares, é um

título que certamente enriquece

o nosso catálogo.

OS MENINOS E A RUA –
UMA INTERPELAÇÃO À
PSICANÁLISE

Vencedor do Prêmio Jabuti

2002, na categoria Educação/

Psicologia, este livro discute a

difícil situação de crianças e

adolescentes que vivem dis-

tantes da cidadania.

CAMINHOS DO SABOR: ESTRADA REAL
Este livro abriu a Série Caminhos do Sabor, uma parce-

ria da Autêntica com a Abrasel, o Sebrae Nacional e o Minis-

tério do Turismo. Bem-recebida pelo público, a Série apre-

senta ainda outros títulos: Caminhos do Sabor: a rota dos

tropeiros e Caminhos do Sabor: do doce ao sal.

DOCUMENTOS DE IDENTIDADE – UMA
INTRODUÇÃO ÀS TEORIAS DO CURRÍCULO

Um dos títulos mais conhecidos e procurados da

Autêntica, este livro inova ao traçar um mapa dos estudos

sobre currículo desde sua gênese, nos anos 1920, até às

atuais teorias pós-críticas. 

ENVELHECER – HISTÓRIA, ENCONTROS,
TRANSFORMAÇÕES

Indicado ao Prêmio Jabuti em 2002, este é um dos livros

mais queridos do nosso público. Pedro Paulo Monteiro lançou

ainda outros dois livros pela Autêntica, Quem somos nós – o

enigma do corpo e A mente e o significado da vida. Para o

próximo ano, ele planeja uma coleção sobre envelhecimento. 

500 ANOS DE EDUCAÇÃO
NO BRASIL

Um dos livros mais comple-

tos sobre a historiografia da

Educação no Brasil, este título

reúne grandes especialistas em

Educação de todo o País e

tornou-se referência em cursos

de graduação e pós-graduação.

A VOZ DO VETO – A CENSURA CATÓLICA 
À LEITURA DE ROMANCES

Foi o livro que deu a largada para a trajetória da

Autêntica. Nosso primeiro título, apresentou a Editora ao

público, permitindo que novos autores passassem a fazer

parte do nosso time.



A Autêntica comemora 10 anos de vida com o lançamento de vários títulos e com o incremento de suas coleções. É o caso dos livros Análise
de erros – o que podemos aprender com as respostas dos alunos e Educação a Distância online, que passam a integrar a Coleção Tendências
em Educação Matemática, uma das mais bem-sucedidas da Editora. Um olhar além das fronteiras: educação e relações raciais e Diversidade,
espaço e relações étnico-raciais: o Negro na Geografia do Brasil são as novidades da Coleção Cultura Negra e Identidades. Surdez & Educação
é o novo nome da Coleção Temas & Educação. Além desses títulos, vários outros passam a fazer parte do catálogo da Editora neste segundo
semestre, que começou em grande estilo, com a tradução bilíngüe da Ética, de Spinoza. Confira alguns dos títulos que chegam ao mercado pela
Autêntica. Para acompanhar nossos lançamentos, visite sempre nosso site: www.autenticaeditora.com.br.
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ÉTICA
A primeira tradução brasileira contemporânea do livro

Ética, do filósofo holandês Baruch Spinoza, chega às

livrarias de todo o Brasil pela Autêntica Editora. Trata-se

de um dos textos fundamentais do pensamento ocidental

e de uma das obras magnânimas da história da Filosofia.

Era necessário, portanto, uma tradução atualizada. Afinal,

mesmo sendo um texto incontestavelmente clássico, Ética

é atemporal. Segundo o tradutor, Tomaz Tadeu da Silva,

sua atualidade consiste em suas implicações na vida

cotidiana e na vida pública.    

LITERATURA – SABERES EM MOVIMENTO
O diálogo entre literatura e educação é a tônica deste

livro, que tem a proposta de redimensionar o papel de ações

e práticas educativas num momento em que se discutem

políticas culturais para o livro e para a leitura no Brasil. Os

autores acreditam que a literatura, mesmo sem ser produzi-

da exclusivamente para ensinar algo, proporciona saberes.

O BRIEFING DA ÉTICA – PARA UMA 
PROPAGANDA RESPONSÁVEL

Reconhecendo que a função da propaganda transcende

aspectos meramente comerciais e mercadológicos, Gino

Murta trata da Publicidade enquanto espaço de difusão de

informação, de valores e de atitudes que influenciam a

constituição e a percepção do indivíduo. O livro propõe uma

reflexão sobre a ética aplicada à mídia paga.

CINQÜENTEI
Especialista em Consciência Corporal e Fisiologia

Oculta, Cristina Mendes passou a questionar a vida e a sua

postura perante si e o mundo quando seu segundo filho

teve meningite e ficou surdo. A partir daí, ela passaria a se

compreender enquanto um ser em transformação, mulher

que assume vários papéis, mas que não pode deixar em

segundo plano sua verdade e seus anseios. 

CONSTRUÇÃO DE HABILIDADES – TRAMA 
DE AÇÕES E RELAÇÕES 

De onde vêm as habilidades especiais das pessoas?  A

arte daquele menino da favela que vira craque de futebol já

na pré-adolescência é puro dom? Fugindo de explicações

fáceis, a autora apela para nomes consagrados da Sociologia

da Educação (Lahire, Bourdieu, Elias, Vygotsky, entre outros),

procurando entender quais fatores sociais e familiares

levaram o jovem a desenvolver seu dom, a persistir e distin-

guir-se no caminho artístico ou esportivo.

DIVERSIDADE, ESPAÇO E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
– O NEGRO NA GEOGRAFIA DO BRASIL

A produção de uma imagem de território que remete

exclusivamente à colonização pela imigração européia oculta

a presença negra, apaga a escravidão da história da região e,

assim, autoriza violências diversas. Como solução para esse

entendimento fragmentado, os autores desta coletânea apre-

sentam artigos que mostram as múltiplas possibilidades de

formação do conhecimento que a Geografia permite ao con-

templar o Brasil em sua totalidade e diversidade de povos.

Para isso, acenam com a importância do ensino da Geografia.Tr
ad
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INFÂNCIA, ENTRANGEIRIDADE E IGNORÂNCIA –
ENSAIOS DE FILOSOFIA E EDUCAÇÃO

O diálogo entre Filosofia e Educação para as crianças

orienta a escrita dos ensaios presentes nesta publicação, que

nos leva a uma descolonização do pensamento, permitindo

outro olhar sobre o que pensávamos já saber. Educadores da

infância e da juventude, pais e pessoas ligadas às áreas de

Filosofia e Educação vão encontrar neste livro novas formas

de olhar as manifestações de educação, percepção e expressão

dessas crianças e jovens não só em ambientes escolares como

também em outros espaços sociais.

CIDADES BRASILEIRAS – ATORES, PROCESSOS E
GESTÃO PÚBLICA

Este livro analisa os contextos sociopolíticos das cidades

situadas em diferentes regiões do Brasil. Atentos às especifi-

cidades de cada lugar, os autores tratam dos desafios da

gestão urbana, dos entraves à implementação de políticas de

efetiva participação democrática e revelam a reduzida capaci-

dade do Estado de promover e executar políticas de gestão das

cidades em qualquer parte do País, independentemente de

tamanho e complexidade.

ANÁLISE DE ERROS – O QUE PODEMOS APRENDER 
COM AS RESPOSTAS DOS ALUNOS

Contrapondo-se  à idéia de que os erros evidenciam o que

o aluno não sabe e os acertos mostram o que ele domina, a

autora acredita que analisar as produções dos alunos permite

aos professores entender, de mais perto, como se dá a apro-

priação do saber por esses estudantes. Porém, como detectar

essas dificuldades, por meio da análise de erros, refletir sobre

elas e criar atividades apoiadas nessas descobertas se há uma

resistência em lidar com os erros?

SURDEZ & EDUCAÇÃO
Neste livro, Maura Corcini Lopes propõe um novo olhar

sobre a surdez; não o da deficiência, mas o da diferença cul-

tural. Isso porque a autora contempla o que os próprios surdos

dizem de si na luta por seus direitos e no anseio de ser vistos

como sujeitos surdos, e não como sujeitos com surdez. Tal

diferença, embora pareça sutil, marca substancialmente a

constituição de uma comunidade específica e o desenvolvi-

mento de estudos que foram produzindo e inventando a sur-

dez como um marcador cultural primordial.

Além dos lançamentos ao lado, estes e outros
livros serão destaque no encontro anual da
Associação Nacional de Pós-graduação e Pes-
quisa em Educação (ANPEd), que será realizado
entre os dias 7 e 10 de outubro, em Caxambu,
região Sul de Minas Gerais:

MMííddiiaass  ccoommuunniittáárriiaass,,  jjuuvveennttuuddee  ee  cciiddaaddaanniiaa
Autora: Rafaela Lima

PPrrááttiiccaass  ddee  lleeiittuurraa  ee  eessccrriittaa  ––  hhiissttóórriiaa  ee  aattuuaalliiddaaddee
Autora: Anne-Marie Chartier 

AA  iinnvveennççããoo  ddee  ssii  ee  ddoo  mmuunnddoo  ––  uummaa  iinnttrroodduuççããoo  ddoo
tteemmppoo  ee  ddoo  ccoolleettiivvoo  nnoo  eessttuuddoo  ddaa  ccooggnniiççããoo
Autora: Virgínia Kastrup

DDiivveerrssiiddaaddee,,  eessppaaççoo  ee  rreellaaççõõeess  ééttnniiccoo--rraacciiaaiiss  ––  oo
NNeeggrroo  nnaa  GGeeooggrraaffiiaa  ddoo  BBrraassiill
Organizador: Renato Emerson dos Santos

NNoorrbbeerrtt  EElliiaass  & aa  EEdduuccaaççããoo  
Autora: Andréa Borges Leão

AA  ffoorrmmaaççããoo  ddee  pprrooffeessssoorree((aa))ss  ppaarraa  aa  EEdduuccaaççããoo  ddee
JJoovveennss  ee  AAdduullttooss  ––  ddiilleemmaass  aattuuaaiiss
Organizadora: Tania Maria de Melo Moura

PPaarraa  aa  ccoommpprreeeennssããoo  hhiissttóórriiccaa  ddaa  iinnffâânncciiaa
Organizadores: Rogério Fernandes, Alberto Lopes e
Luciano Mendes de Faria Filho

CCiinnccoo  eessttuuddooss  eemm  HHiissttóórriiaa  ee  HHiissttoorriiooggrraaffiiaa  ddaa
EEdduuccaaççããoo
Organizador: Marcus Aurélio Taborda de Oliveira

IInnttrroodduuççããoo  àà  SSoocciioollooggiiaa  ddaa  EEdduuccaaççããoo
Autor: João Valdir Alves de Souza

IIddeennttiiddaaddee  nnaacciioonnaall  ee  mmooddeerrnniiddaaddee  bbrraassiilleeiirraa::  oo
ddiiáállooggoo  eennttrree  SSííllvviioo  RRoommeerroo,,  EEuucclliiddeess  ddaa  CCuunnhhaa,,
CCââmmaarraa  CCaassccuuddoo  ee  GGiillbbeerrttoo  FFrreeyyrree
Autor: Ricardo Luiz de Souza
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Pedem, de vez em quando, a minha opinião sobre a responsabilidade
da televisão na educação das crianças. Morro de medo disso. Não sei
inteiramente a resposta. Não estou dentro dos 40 milhões de lares para
saber como cada um trata aquele eletrodoméstico. Será que é com
reverência e, portanto, referência? Ou desdém? É para uso só ou sociali-
zado com a família? As crianças vêem para não ir à rua ou jogar amare-
linha ou futebol? Como os pais tratam o tal aparelho? Impõem regras
como na geladeira e no fogão? Confundem ao dizer que é uma coisa do
demônio enquanto adoram as novelas, os telejornais e os programas de
auditório? Ou assistem juntos, se divertindo de forma barata e descom-
promissada? Sei lá, fico pensando que não existe uma criança e uma
televisão. Como na escola, embora dê para padronizar uma pá de coisa,
cada caso é um caso.

Falando nisso, também não sei mais como as escolas tratam a tele-
visão. Antes a TV era a grande adversária das escolas, destruindo mentes
inocentes, competindo em desigualdade com o quadro negro. Hoje toda
escola tem TV, várias professoras tratam dela em sala de aula. Mas quan-
tas e em que tom e ritmo? A TV que é ruim ou boa? E o que a criança faz
com o que a escola diz sobre a TV? Vai contra – porque foi o que a esco-
la disse – ou vai de encontro pelo mesmo motivo?

Bom, eu não tenho todas essas respostas, e as que tenho não cabe
neste espaço. Daí, pensei em contar uma pequena história ilustrativa.
Espero que gostem:

– Pai?
– Hum?
– Quando acaba o jogo?
– Tá no intervalo. Aliás, onde você tava? Tá perdendo um jogão!

Perdeu o gol do Betão. Atropelou a defesa, enfrentou o joelho do goleiro
(que fez de maldade!) e marcou um golaço. Sujeito meio maluco, esse
Betão. É um malandrão, mas gente boa (às vezes)!

– Que nem o Piccolo e o Vegeta?
– Quem?
– Do Dragon Ball Z!
– ?
– Da televisão, pai!
– Humf, você e essas bobagens de desenho animado. Já falei com a

sua mãe para colocar limites! Suas notas na escola não andam lá essas
coisas, né?

– Que isso, pai! Tirei um dez na prova de História! 
– Peraí que já vai começar o jogo! Senta aqui, assiste com o papai!
– Ah, pai, eu queria ver o Dragon Ball!!
– Já falei que esses desenhos são muito violentos para as crianças...

Pênalti! Ladrão, juiz safado, &*#@%!
– Calma, pai! Aí, lá vai eu de novo buscar o controle na cozinha! Até

hoje mamãe acha que fui eu quem quebrou o jarro!
– Tá bom, filhão. Vamos ver o jogo!

CLÁUDIO MÁRCIO MAGALHÃES

Vendas: 0800 28 31 322 ou

www.autenticaeditora.com.br

Preço: R$ 34,00

CLÁUDIO MÁRCIO MAGALHÃES É JORNALISTA E

PROFESSOR COM MESTRADO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL

E DOUTORADO EM EDUCAÇÃO PELA FAE/UFMG

– Pai?
– Hum!
– Eu posso ficar até mais tarde vendo TV? A reprise do Dragon Ball!
– Já disse que não. Você vai atrasar para a escola. E tem uns progra-

mas que não é para criança ver!
– Ah, já sei! Aqueles que você assiste, de mulher pelada, quando a

mamãe viaja e...
– Shhh! Fala baixo! Olha, eu deixo você assistir o tal tilenol...
– É Dragon Ball, pai!
– Tá bom, mas não comenta nada com sua mãe, tá? É um segredo

nosso. Olha o jogo!
– Pai?
– Oi?
– A professora deu um trabalho sobre meio ambiente. Amanhã vai

passar um programa na televisão. Você assiste comigo?
– Ô, filhão, amanhã é dia do papai jogar bola com os amigos. Você

não quer ir?
– Nem, pai, o trabalho...
– Goooollllll! Vem cá dá um abraço, campeão!
– Pai, e se gravar o programa...
– Que programa, filhão?
– O de meio ambiente, pai!
– Ah, eu nem sei mexer no vídeo...
– Mas eu sei, pai!
– Tá, filhão... olha, faz uma coisa.
– O quê, pai!
– Vai lá falar com a sua mãe que ela resolve.

[
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A Coleção Cinema, Cultura e Educação ga-
nhará novo título: Introdução ao cinema. Saiba
o que dizem os organizadores, José de Souza
Miguel Lopes e Inês Assunção de Castro
Teixeira, sobre um dos mais esperados lança-
mentos da Autêntica: 

1) Geralmente, tem-se a idéia de que livros
de introdução são generalistas e com pouca
profundidade. O que os leitores vão encon-
trar em Introdução ao cinema?

O livro procura aliar uma visão ampla do uni-
verso cinematográfico sem cair em simplificações
e em perda de rigor. Abordaremos o que é o cine-
ma, a sua história, os gêneros, as formas e a lin-
guagem do cinema. Daremos maior espaço a uma
visão de cinema mais assimilável a uma arte do
que a uma técnica ou um negócio. Introdução ao
cinema concentra-se, sobretudo, no criador cen-
tral da produção cinematográfica. O livro trata de
filmes que influenciaram a arte cinematográfica,
mas também fala de filmes que poderiam tê-la
influênciado. Falaremos de grandes filmes muito
originais, mas que não tiveram qualquer impacto
nos diretores que lhes sucederam, seja porque
foram produzidos na África, mal distribuídos, fra-
cassos de bilheteria, realizados por uma mulher,
incompreendidos, seja até porque foram proibi-
dos. Todas as boas histórias têm um pouco de iro-
nia, esses filmes trazem um pouco de amargura à
nossa narrativa. O livro é consagrado ao cinema
mundial, e não ao ocidental. O cinema não-oci-
dental tem sido subestimado em livros, festivais,
retrospectivas, programas de TV, inquéritos de
revistas, jornalismo de entretenimento, etc.; uma
situação que prejudica os filmes. 

2) Como o contato com o cinema pode con-
tribuir para a formação cognitiva e humana do
estudante, tornando-o também mais antenado
com o que acontece no mundo em que vive?

Importa que o sujeito escolar se converta de
agente passivo em sujeito ativo, livre, responsá-
vel e crítico dos meios de comunicação, por meio
de diferentes formas de expressão criativa – por
imagens, códigos, símbolos, relações, emoções e
sensações. Importa preconizar o espaço escolar

ATENÇÃO CINÉFILOS, AMANTES DA SÉTIMA

ARTE E ESTUDIOSOS DO TEMA!

como um local de produção de conhecimento e,
portanto, de cultura; considerar o cotidiano dos
sujeitos escolares, profundamente marcado
pelos meios de comunicação; recorrer ao proces-
so dialógico para a conscientização no processo
de leitura da realidade e apropriação das lingua-
gens tecnológicas e culturais; considerar a
importância do lazer, do prazer e do envolvimen-
to emocional existentes no ensino-aprendiza-
gem, tornando-o dinâmico e interessante. 

3) Qual a proposta da Coleção Cinema, Cul-
tura e Educação?

A proposta parte do pressuposto de que o
campo educacional deveria ser um campo pri-
vilegiado para introduzir um outro universo
ideológico e estético cinematográfico nos ter-
ritórios da educação, da escola e da formação

de professores. Assim, com o intuito de con-
tribuir para a formação estética dos(as) edu-
cadores(as) e das novas gerações que chegam à
universidade e à escola de modo geral, com
esta coleção pretendemos defender um cinema
que rompa com modelos estereotipados, distin-
to e desvinculado da produção em série, tipo
"linha de montagem". Enfim, de um cinema,
não tenhamos medo de dizê-lo, que bata de
frente com os processos educativos que estão
na contramão da emancipação humana.
Constata-se que apesar de seus 100 anos de
existência e do pomposo qualificativo de “séti-
ma arte”, na atualidade ela continua sendo
uma linguagem praticamente esquecida nos
programas escolares, ou então ali está reduzida
a recurso didático, sendo que o bom cinema na
escola deve ser muito mais do que isso. 

IMPORTA QUE O SUJEITO ESCOLAR SE

CONVERTA DE AGENTE PASSIVO EM

SUJEITO ATIVO, LIVRE, RESPONSÁVEL E

CRÍTICO DOS MEIOS DE COMUNI-
CAÇÃO, POR MEIO DE DIFERENTES

FORMAS DE EXPRESSÃO CRIATIVA.”



No ano em que a Autêntica ganhou marca
nova e fez contratações em áreas estratégicas
para a empresa, como divulgação e planeja-
mento editorial, a Editora coloca no ar um site
mais atraente e funcional. De acordo com o
idealizador do projeto, Arnaud Vin, da media-
design, a principal preocupação no desenvolvi-
mento do novo site foi a arquitetura da infor-
mação."Nosso objetivo era encontrar um sis-
tema de organização das informações que fosse
otimizado e adaptado às novas necessidades
dos usuários, ponto importante quando se trata
de um site de vendas online", explica.

Além da aposta em um layout mais atraente,
que possibilite uma vitrine virtual mais chamati-
va, com um mecanismo de busca mais prático e
eficiente, o site é considerado um instrumento
de interatividade e relacionamento com o públi-
co. Para isso, a Autêntica se preocupou em
explorar o que a tecnologia poderia oferecer de
melhor: "Na produção das páginas trabalhamos
com padrões do W3C (World Wide Web
Consortium), de forma a garantir uma perfeita
acessibilidade (inclusive a portadores de neces-
sidades especiais), otimizar a largura de banda
e a velocidade no carregamento das páginas e
melhorar o posicionamento nos sites de busca
como o Google", conta Arnaud Vin.

O novo site também reflete o investimento
da Autêntica em um relacionamento de quali-
dade com seu público. Prova disso são os

espaços criados para o educador, o livreiro e o
comprador institucional, em que é possível
encontrar condições especiais de pagamento e
atendimento personalizado. No "Espaço do
Educador" estão disponibilizadas notícias sobre
nossos lançamentos nas diversas áreas da
Educação, entrevistas com nossos autores e
notas sobre eventos. O que também sinaliza o
privilégio à informação é a seção "Fique por
Dentro". Além de notícias sobre lançamentos e
sobre as ações da Editora, é possível acompa-
nhar o que está acontecendo no mundo dos
livros, da Educação e da Cultura e ler artigos e
entrevistas com nossos autores e diversos espe-
cialistas do Brasil. 

NA HORA DE COMPRAR

Comprar livros pelo site da Autêntica con-
tinua fácil. Agora, porém, o consumidor vai
esperar menos tempo para ter seus livros em

VISITE O NOVO SITE DA AUTÊNTICA!

[
NOSSO OBJETIVO ERA ENCONTRAR UM SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO

DAS INFORMAÇÕES QUE FOSSE OTIMIZADO E ADAPTADO ÀS NOVAS

NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, PONTO IMPORTANTE QUANDO SE

TRATA DE UM SITE DE VENDAS ONLINE.”

CONFIRA O NOVO SITE DA AUTÊNTICA:
WWW.AUTENTICAEDITORA.COM.BR

E NÃO DEIXE DE VISITAR NOSSA SEÇÃO

DE PROMOÇÕES PARA COMPRAS ONLINE!

SAIBA POR QUE FICOU MAIS FÁCIL NAVEGAR, COMPRAR E SE COMUNICAR COM A GENTE

mãos. Isso porque todas as compras passaram a
ser entregues pela modalidade econômica E-
Sedex, com prazo de entrega de 3 a 4 dias.
Outras novidades: o leitor pode deixar sua rese-
nha e opinião sobre o livro, encaminhar a pági-
na a um amigo e também ver o que saiu sobre
aquela obra na imprensa. Outra mudança é que,
ao selecionar determinado livro, a página exibe
os livros da mesma área. 

Como não poderia deixar de ser, a Editora
preocupa-se também com a segurança do
nosso consumidor. O site é 100% seguro. Todas
as informações dos nossos clientes são sigilosas
e processadas automaticamente, sem inter-
venção humana, garantindo assim a sua a pri-
vacidade e a segurança dos dados. 

Para comprar nossos livros: 0800 28 31 322 
ou www.autenticaeditora.com.br


