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Chegou a hora de o Brasil conhecer o ganhador do Prêmio José Mindlin de Literatura. Com adesão
de todo o País, é do interior de Pernambuco o escritor que teve sua obra premiada. Saiba mais
sobre a obra vencedora, o trabalho dos jurados Antônio Torres, Maria Esther Maciel e Maria
Amélia Mello e conheça o escritor contemplado.  (p. 2)

ÊXITO DE PÚBLICO E DE CRÍTICA

Pouco depois de seis meses de lançamento, a tradução bilíngüe de Ética chega em sua segunda edição. Confira o que a
imprensa falou sobre o livro e por que ele tem sido agraciado pelos leitores.  (p. 10)

LANÇAMENTOS DO SEMESTRE
O ano começa produtivo para a Autêntica, que aumenta suas

coleções e inicia 2008 com importantes títulos, principalmente
para o público acadêmico.  (p. 6 e 7)

JOSEP M. ESQUIROL FALA AO AUTENTICANDO

Confira entrevista com Josep M. Esquirol, autor do livro O respeito ou o olhar atento – Uma ética para a era da ciência e
da tecnologia, traduzido pela Autêntica.  (p. 8 e 9)

ADELAIDE ENGLER LANÇA LIVRO PARA OS GOURMETS

Você que gosta de ficar do lado de lá do fogão, com uma cozinha bem montada e com
receitas na ponta do lápis, não pode deixar de ler O gourmet na cozinha, livro pensado por
quem entende do assunto, para os apaixonados pela gastronomia.  (p. 12)
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Depois de quase cinco meses de espera, chegou a hora de o Brasil
conhecer o ganhador da primeira edição do Prêmio José Mindlin de
Literatura. Promovido pela Autêntica e pela Câmara Mineira do Livro
(CML), em Belo Horizonte, o concurso recebeu cerca de 500 originais,
inclusive de brasileiros que moram fora do País. Com adesão dos quatros
cantos do Brasil, foi do interior de Pernambuco, de uma cidade chama-
da Vitória Santo Antão, a obra selecionada. Advogado por formação,
Walther Moreira Santos é o ganhador do concurso apadrinhado pelo bi-
bliófilo José Mindlin e marco dos 10 anos de existência da Autêntica
Editora. Em grande estilo, a obra vencedora, O ciclista, será lançada pela
Editora na Bienal do Livro de São Paulo, na segunda quinzena de agos-
to, quando passará a ser distribuída em todo o território nacional.

A comissão julgadora do concurso foi composta pela editora e escritora
Maria Amélia Mello, pela professora de Teoria Literária e escritora Maria
Esther Maciel e pelo escritor Antônio Torres. Dedicados à avaliação das cen-
tenas de obras que receberam, os membros do júri reuniram-se no dia 4 de
abril para, juntos, na presença da diretora executiva da Autêntica Editora,
Rejane Dias, da curadora da Biblioteca Guita e José Mindlin, Cristina
Antunes, e do patrono da premiação, José Mindlin, escolherem o vencedor.
De acordo com eles, a obra premiada se destacou das demais por "apresen-
tar uma narrativa original, instigante e literariamente bem construída".

Walther Moreira Santos é dramaturgo e ficcionista, vencedor de
diversos prêmios literários e autor de 10 obras nos gêneros memória,
teatro, romance e infantil. De acordo com ele, O ciclista "é uma história
sobre perdão, apego e perda, que mescla sexualidade, budismo e psi-
canálise". Ele conta que geralmente leva em torno de seis meses escre-
vendo um romance, mas considera O ciclista uma obra demorada, "cons-
truída palavra a palavra ao longo de quatro anos”. 

Aos outros participantes e aos vários escritores ou aspirantes que nos
procuraram para saber sobre a segunda edição do Prêmio, vale dizer que
pretendemos promovê-lo de dois em dois anos. Agora é esperar para ver,
ou melhor, para ler a obra que marca a primeira edição desse Prêmio tão
bem-recebido pelo meio literário. 

Confira entrevista com o ganhador:

A que atribui sua vitória no Prêmio José Mindlin de Literatura? Quais
você considera ser os pontos fortes de sua obra?

Ser escolhido dentre mais de 400 originais, em um certame cem por
cento isento de apadrinhamentos, tendo em vista que as obras foram
enviadas sob pseudônimo, e ainda com uma comissão julgadora que
incluiu um autor do porte do Antônio Torres é tirar o bilhete literário pre-
miado. O ciclista pedala na contramão: é um livro sobre a dificuldade
mas também a beleza do perdão, da esperança e da compaixão. Uma
amiga chorou ao ler o texto. Talvez seja isso, mas eu não sei.

Como recebeu a notícia de que era o ganhador do concurso? 
Tenho vários prêmios literários na bagagem, como o Prêmio Nacional

de Romance Fundação Cultural da Bahia, Casa de Cultura Mário
Quintana, Cidade do Recife, Itaú Cultural, Xérox do Brasil, etc. – sou um
sortudo! Mas o José Mindlin, pelo que esse nome, essa figura, represen-
ta para a cultura do País, não é um prêmio: é uma bênção. Sinto-me lin-
damente abençoado.   

Mais informações e a entrevista completa podem ser conferidas no
site www.autenticaeditora.com.br
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Jurados se reúnem para escolher o vencedor do Prêmio José Mindlin de

Literatura. Da esq. para dir.: Maria Esther Maciel, Rejane Dias, José Mindlin,

Antônio Torres, Maria Amélia Mello e Cristina Antunes.
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A quantas mãos se deve escrever a história de Minas? A resposta pode
ser encontrada nos dois alentados volumes organizados por Maria
Efigênia Lage de Resende e Luiz Carlos Villalta, recém-lançados em co-
edição pelas editoras Autêntica e Companhia do Tempo. História de
Minas Gerais representa um divisor de águas na historiografia colonial
brasileira. A obra atesta a impressionante renovação dos métodos e abor-
dagens da historiografia mineira colonial nas últimas décadas. Quarenta
e um historiadores discutem, dos mais diversos ângulos e com distintos
recortes temáticos, o processo de constituição da sociedade, cultura e
economia em Minas Gerais Setecentista. Os estudos estão distribuídos em
onze unidades temáticas – território e urbanização; administração e
política; economia e mercado interno; escravidão e demografia; sedições
e motins; igreja e irmandades; ciência e trabalho; educação e letras; artes
e religiosidade; cotidiano e vida privada e, finalmente, inconfidências… –
apresentadas por diferentes especialistas que nos fornecem uma visão de
conjunto dos temas propostos. Ao final de cada texto, uma acurada
seleção bibliográfica e documental facilita a atualização e a verticaliza-
ção do conhecimento histórico nas diversas áreas de pesquisa. Acres-
cente-se, ainda, o zelo incomum no tratamento da iconografia e do mate-
rial cartográfico, os quais receberam esmerada impressão (a maior parte
em cores), com legendas e créditos elaborados cuidadosamente. Por todos
esses atributos, trata-se de uma obra de referência para manter sempre
ao alcance das mãos e dos olhos. 

Dada a positiva expansão do sistema de pós-graduação – que levou ao
aumento do volume das pesquisas empíricas nos últimos dez anos –
coletâneas desse porte tornam-se cada vez mais imprescindíveis para que
se possa sistematizar o conhecimento acumulado e reequacionar as inter-
pretações consagradas. Tais são as condições de possibilidade, ou melhor,
os pontos de partida para prospectar e descobrir terrenos historiográficos
ainda pouco mapeados. Além disso, leve-se em conta que os historiadores
formados na última década já são tributários da "era da sociedade da
informação", na qual se ampliou consideravelmente o acesso às fontes
documentais e bases de dados digitais. Por outro lado, em tais condições,
novas ferramentas críticas passam a ser exigidas dos pesquisadores
profissionais. Daí a relevância dos estudos de caso que exploram concre-
tamente os problemas mais candentes, não apenas da historiografia
mineira, como também da historiografia brasileira. Assim, embora centra-
da na experiência mineira, a coletânea não reproduz olhares provincianos,
mas, pelo contrário, amplifica de maneira satisfatória as grandes polêmi-
cas contemporâneas. 

Maria Efigênia Lage de Resende apresenta os volumes situando os
paradigmas interpretativos que orientaram a organização da coletânea.
Na senda do historiador inglês Charles Boxer (A idade do ouro do Brasil
– 1963), a historiadora alerta para a necessidade de aquilatar o peso da
economia mineira no âmbito mais alargado do Império português. Nesse
aspecto, os textos publicados chamam a atenção para as múltiplas faces
do processo social deflagrado pela atividade mineradora, lembrando que,

MAIS DE 1.300 PÁGINAS E 41 AUTORES

RETRATAM O PERÍODO COLONIAL DO BRASIL

ASSIM, EMBORA CENTRADA NA EXPERIÊNCIA MINEIRA, A COLETÂNEA

NÃO REPRODUZ OLHARES PROVINCIANOS, MAS, PELO CONTRÁRIO,
AMPLIFICA DE MANEIRA SATISFATÓRIA AS GRANDES POLÊMICAS

CONTEMPORÂNEAS. ”

Vendas: 0800 28 31 322 ou www.autenticaeditora.com.br | Preço: Volume 1 - R$ 87,00, Volume 2 - R$ 89,00

na idade do ouro do Brasil, nem tudo que reluziu foi ouro… Os
Setecentos em Minas constituem uma época – uma civilização – que se
abre com a bandeira de Fernão Dias (1674) e se fecha em 1808, com o
"xeque-mate" do estatuto colonial, nas palavras da organizadora. Cabe
ainda destacar a pluralidade teórica dos autores convidados, os quais,
lado a lado, historiadores consagrados e historiadores formados na últi-
ma década, partilharam o desafio de reescrever a história de Minas
Colonial. Como, individualmente e à sua maneira, já o tinham feito Diogo
de Vasconcellos e João Camillo de Oliveira Torres, antes da consolidação
da pesquisa universitária.

12/03/2008 – Iris Kantor, Revista da História da Biblioteca Nacional
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Se há pouco mais de 500 anos os índios
viviam suas plenas vontades em terras brasi-
leiras, hoje, como sabemos, eles padecem de
várias necessidades. E uma delas é a educação.
Pouco discutida e trabalhada no Brasil, a Edu-
cação Indígena é o tema do livro Cronistas em
viagem e a educação indígena, de Nietta Linden-
berg Monte. No livro, ela reflete sobre a tra-
jetória da educação indígena no Brasil em seu
caráter não-oficial, debruçando-se sobre o tra-
balho de alguns dos índios e não-índios que
construíram, por suas práticas e idéias originais,
algumas das bases e dos fundamentos da edu-
cação indígena em sua interface com as culturas,
os conhecimentos e as línguas indígenas. Leia a
entrevista cedida pela autora, saiba mais sobre
como está a situação da educação indígena na
atualidade e entenda como esse livro que chega
ao mercado pela Autêntica Editora no final de
maio pode contribuir para melhorar esse quadro.

Como analisa a situação da educação indíge-
na no Brasil hoje?

Muita coisa mudou no quadro da educação
no País, sobretudo a partir dos anos 1990. De um
lado, a transferência administrativa para o poder
público federal, estadual e municipal das ações
de formação de professores e de implementação
e manutenção das escolas indígenas, por meio de
seus órgãos competentes: o MEC, como instân-
cia coordenadora, e as Secretarias estaduais e
municipais, como executoras. Sai da cena central
um conjunto de agências civis e religiosas im-
portantes protagonistas da escola indígena e de
seus princípios e da exclusividade tutorial exer-
cida pelo antigo órgão protetor, a Fundação
Nacional do Índio, a FUNAI. 

De outro lado, um progressivo fortalecimento
político de alguns quadros e setores dos chama-
dos "movimentos indígenas", com sua hetero-
geneidade interna, dada a diversidade das socie-
dades indígenas no País e a sua capacidade de
interagir com o Estado e a sociedade nacional e
regional. Refiro-me, especialmente, aos movi-
mentos dos professores indígenas. Esses profes-
sores, hoje em número crescente, em torno de
90% dos docentes que atuam nas aldeias, estão

se formando no Magistério Intercultural de nível
médio e superior. Durante o processo de sua for-
mação, vêm se organizando como categoria
política e passam a interagir diretamente com as
novas agências e agentes atuantes no setor, bus-
cando fazer valer seus interesses particulares e
coletivos e, muitas vezes, influenciando qualita-
tivamente o rumo das políticas públicas em nível
nacional e local.

Como Cronistas em viagem e a educação indí-
gena contribui para melhorar essa situação?

No livro, testemunho e revelo as idéias e
indagações de um conjunto de pessoas que,
como eu, se lançaram numa aventura sem volta
de invenção curricular e criação pedagógica e
política nas escolas da floresta. O Cronistas
expõe, por meio dos relatos testemunhais de
assessores e educadores, os bastidores dessas
experiências de debate, formação e acompa-
nhamento de professores indígenas no seu local
de trabalho: as aldeias. Foca, especialmente, o
trabalho de uma organização não governamen-
tal, referencial, mas pouco conhecida, a Comis-
são Pró-Índio do Acre. Seu trabalho se carac-
teriza pelas viagens de campo às terras e aldeias
indígenas da Amazônia Ocidental, Acre e sul do
Amazonas, para observar e construir com os
índios uma proposta educativa mais tarde
ampliada como política regional e nacional. Tais
viagens, minuciosamente relatadas e documen-
tadas, foram por mim analisadas tomando os
últimos 30 anos.

A contribuição do livro advém do viés hu-
mano e literário dessas crônicas e dos seus au-
tores, os "cronistas", pouco conhecidos no
campo da educação indígena, que, em geral, é
pensado a partir da perspectiva dos índios e
suas lutas, ou ainda dos agentes oficiais e seus
discursos e atos. Realço e analiso o perfil des-
ses indivíduos em seu caminho pessoal de des-
cobertas, ansiedades, proposições, eles mes-
mos, também como eu, escritores sobre canoas,
subindo e descendo rios e igarapés, adentrando
cheios de surpresa e motivação um universo de
línguas e povos com os quais passam a se
envolver em lutas importantes para a educação
e a história indígena no País. 

EDUCAÇÃO INDÍGENA É TEMA DE LIVRO DA AUTÊNTICA

[NIETTA LINDENBERG É MESTRE EM EDUCAÇÃO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE, COM ESPECIALIDADE EM CURRÍCULO E FORMAÇÃO DE PROFES-
SORES. ELA FOI RESPONSÁVEL, ENTRE OUTRAS COISAS, PELA COORDENAÇÃO

PEDAGÓGICA, NO PERÍODO DE 1983 A 2003, DO CENTRO DE FORMAÇÃO
DOS POVOS DA FLORESTA, DENTRO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PRO-

FESSORES INDÍGENAS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL BRASILEIRA, ACRE, NA
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO. RECENTEMENTE
COLABOROU COM A FORMULAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIO-
NAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA.
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Autor dos livros Envelhecer – História, encontros e transformações,
Quem somos nós? O enigma do corpo e A mente e o significado da vida,
Pedro Paulo Monteiro lança em maio, pelo selo Gutenberg, mais um títu-
lo: Envelhecer ou morrer, eis a questão. Primeiro da coleção Envelhecer e
Viver, um dos projetos especiais da Autêntica para este ano, a obra
propõe um novo olhar sobre o envelhecimento, mostrando ao leitor como

amadurecer com qualidade de vida. O caminho? Pedro Paulo acredita que
cada ser humano escreve sua história e, para que ela seja pautada por
realizações e saúde, é fundamental se investir em autoconhecimento,
palavrinha tão falada nos dias de hoje, mas ainda pouco compreendida.
A iniciativa tem por objetivo ser uma ferramenta de estruturação no
modo de se viver e, por conseqüência, de envelhecer.

A idéia é promover a concepção de uma nova mentalidade a respeito
do envelhecimento, modificando paradigmas e reestruturando crenças a
respeito da velhice. Os livros mostram que não há outra solução para se
viver se não for pelo processo de envelhecer. Voltado para o público geral,
os livros da coleção contemplam temas como tempo, memória, corpo,

sexualidade, beleza, desapego, finitude e religiosidade. E é para con-
tribuir com uma velhice mais humanizada e cheia de vida que a Editora
investe nesse projeto.

Envelhecer ou morrer, eis a questão questiona quem somos e quem, de
fato, gostaríamos de ser. O autor acredita que o modo como somos e
como pensamos a respeito do envelhecer é determinado por crenças,
pontos de vista comuns à maioria dos indivíduos, adquiridas por opiniões
e "verdades" alheias. E mais: mostra que a busca pelo autoconhecimen-
to é necessária em qualquer idade. Nunca é tarde para se conhecer. "O

ENVELHECENDO E... VIVENDO

NÃO HÁ OUTRA SOLUÇÃO PARA SE VIVER SE NÃO FOR

PELO PROCESSO DE ENVELHECER”

autoconhecimento é o nosso propósito. Por que passaríamos 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, conhe-
cer-se é sabedoria", afirma Pedro Paulo.

O SEGUNDO LIVRO

A coleção terá sete títulos no total. O segundo livro já está em proces-
so de produção. Intitulado Beleza do corpo e a dinâmica do envelhecer, a
publicação toca em um ponto primordial da atualidade: a busca pela
beleza, vista como ponte para o prazer e para a aceitação do outro. Sobre
essa realidade, o autor da coleção, Pedro Paulo, diz: "Uma pessoa que se
expressa com naturalidade é uma pessoa bela. A mídia é enfática em
determinar regras, fortalecendo sua hegemonia, corroborando discrimi-
nações. Se você ligar a televisão, não será difícil encontrar uma pessoa
que quer aparecer para ser alguém. Ninguém precisa aparecer para ser
alguém, e sim ser alguém para aparecer".

Livros da coleção Envelhecer e Viver

têm acabamento especial e imagens

que estimulam a leitura. Além dos dois

ao lado, já estão programados mais

quatro outros títulos.

Vendas: 0800 28 31 322 ou 
www.autenticaeditora.com.br
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Se 2007 foi um ano especial para a Editora, que completou 10 anos
de existência com grandes lançamentos como a tradução bilíngüe do
clássico Ética, de Spinoza, e o lançamento do Prêmio José Mindlin de
Literatura, 2008 chega prometendo. E não é por menos, afinal, a segun-
da edição do Ética chega ao mercado, algumas coleções recebem
novos e importantes títulos e está em produção uma nova coleção com
traduções de grandes autores como Baudelaire, Rimbaud, Henry
James e Peter Stallybrass. Porém, é sobre dois projetos que recaem as
maiores expectativas para este ano. Trata-se da tradução do livro El
respeto o la mirada atenta (O respeito ou o olhar atento), do filósofo
catalão Josep M. Esquirol, e do lançamento da coleção Envelhecer e
Viver, do especialista em Gerontologia Pedro Paulo Monteiro, autor de
outros títulos da Editora, incluindo Envelhecer – histórias, encontros e
transformações, indicado ao Prêmio Jabuti em 2002.

CONFIRA OS LANÇAMENTOS DA AUTÊNTICA

ENTRE GINGAS E BERIMBAUS – CULTURAS JUVE-
NIS E ESCOLA

Esse livro trata de jovens, grupo de capoeira e escola e

de diferentes expressões culturais juvenis em dois cenários:

uma escola pública municipal de Belo Horizonte e um grupo

de capoeira que reúne diversos jovens no espaço dessa esco-

la. A proposta é descrever e interpretar vivências juvenis,

buscando o conhecimento e a compreensão das diversas

expressões das culturas construídas e introduzidas no coti-

diano escolar pelos alunos e os modos como a escola se

relaciona com eles, por meio de seus educadores e projetos

político-pedagógicos. 

HISTÓRIA DA CULTURA ESCRITA: SÉCULOS XIX E XX
O livro reúne artigos que tiveram por objetivo comum,

a partir da realização de estudos de caso em diferentes

escalas de observação, apreender os diferentes modos pelos

quais indivíduos, famílias e grupos sociais tradicionalmente

associados ao mundo da oralidade realizaram, entre os

séculos XIX e XX, sua participação na cultura escrita.

MENINAS-ADOLESCENTES: RITUAIS, CORPO E
RESISTÊNCIA

Mostrar como o corpo feminino é tratado na escola, prin-

cipalmente nas aulas de Educação Física, é a proposta desse

livro. A autora trata das atitudes corporais ritualizadas de

adolescentes em suas práticas nas aulas de Educação Física e

mostra a necessidade de se compreender  a relação das ado-

lescentes com seus corpos. O livro traz uma análise de  como

os "rituais" a serem cumpridos no espaço escolar, nos pátios,

nos corredores, nas quadras, entre outros, podem determinar

o tipo de relação que uma menina adolescente tem com seu

corpo e com o olhar do outro sobre seu corpo.
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LITERATURAS AFRICANAS E AFRO-
BRASILEIRA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA

Integrante da coleção Cultura Negra e Identidades,

o livro apresenta as contribuições das literaturas africa-

nas e afro-brasileira na prática de ensino, propondo que

professores e professoras privilegiem o diálogo intercul-

tural e superem preconceitos e estereótipos. O título

ainda prega a importância do cumprimento da Lei n°

10.639/03 e outras legislações que contribuem para

uma postura pedagógica mais consciente e intelectual.

A questão central do livro O respeito ou o olhar atento é: Por que
a atenção dota o olhar de um significado moral? Em compasso com
o contexto contemporâneo, marcado pelo individualismo, pela pres-
sa e pela competitividade, o livro lança luzes à importância de se
olhar com atenção como forma de se posicionar com respeito em
relação à sociedade, ao outro e às coisas. Por sua vez, a coleção
Envelhecer e Viver é inaugurada com o livro Envelhecer ou morrer,
eis a questão, que trata o envelhecimento como processo de viver, e
não como fim da jornada. Será que estamos preparados para sermos
o sexto país do mundo com o maior número de pessoas acima de 60
anos? Para chegarmos com qualidade de vida nessa idade e enve-
lhecermos com saúde e harmonia, Pedro Paulo Monteiro e a Au-
têntica Editora apostam nessa iniciativa. Confira aqui outros lança-
mentos deste semestre:
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DICIONÁRIO DE GÊNEROS ESCRITOS E ORAIS
O autor apresenta um dicionário com definições de

gêneros clássicos, já conhecidos do discurso literário,

jurídico, religioso, entre outros, e traz também

definições de gêneros emergentes, como os dos discur-

sos digital e tecnológico. Esse dicionário serve como

um "manual de consulta" para professores, principal-

mente dos ensinos fundamental e médio.

JUSTIÇA SOCIAL – DESAFIO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
A formação de professores é o tema principal desse livro, que pretende ser obra referência na discussão sobre a justiça social, sua prática e for-

mação docente. No livro, autores como Kenneth M. Zeichner, Carol R. Rodgers, entre outros, tratam dos desafios da formação de professores para

a justiça  social. Como se caracteriza esse processo?  Quais são os desafios para a implementação da justiça social na formação de professores?

Como são as metodologias usadas? Elas estão adequadas? O que tem sido discutido sobre esse assunto? Como as mazelas que se pretende com-

bater com a formação adequada de professores  se refletem na própria prática de formação docente, em instituição de ensino ou social? Essas são

algumas das questões elucidadas nesse livro.

ESTUDOS DO COTIDIANO & EDUCAÇÃO
Os autores apresentam aos educadores e demais

interessados em se pensar a Educação sob novas pers-

pectivas a interessante e ainda pouco explorada

relação entre cotidiano, emancipação e Educação. Ao

partirem do pressuposto de que os acontecimentos do

cotidiano fazem parte da produção do conhecimento

historicamente acumulado pelo mundo ocidental, os

autores têm a proposta de mostrar como o cotidiano

interfere na produção do conhecimento, focando, prin-

cipalmente, o cotidiano escolar. 

PLATÃO & A EDUCAÇÃO
O livro aborda os pensamentos de Platão para a

prática educativa, suas contribuições e seus conceitos

sobre a Educação, com o intuito de aprimorá-la a partir

da reflexão de um dos mais importantes filósofos da

história. O autor também dedica parte do livro à contex-

tualização da época na qual esses pensamentos foram

cristalizados, facilitando e tornando mais rica a leitura.
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Há lugares que têm alma. E se não é fácil explicar o que seja isso,
reconhecemos essa qualidade sensível quando nos encontramos num
deles. A Livraria da Travessa – há muito presente na memória afetiva
do Rio – é um desses espaços em que a cidade retorna à escala
humana e a paisagem se torna íntima, acolhedora. 

Era 1975 quando os cariocas ganharam uma livraria cujo nome
curioso parecia ser uma vaga alusão à Guerra Fria, ou a Sartre, ou à
ditadura militar: Muro. Em plena Ipanema, reduto de memória da
bossa nova (com Vinicius e Tom ainda presentes), cenário de militân-
cia política, moda, arte de vanguarda e contracultura, a Muro firmou-
se como lugar de encontro, discussão, literatura e resistência. Os
poetas da chamada poesia marginal fizeram dela seu lugar privilegia-
do, lançando ali, com recitais e performances, os seus livros arte-
sanais e de pequeníssima tiragem, hoje raridades bibliográficas.
Adiante, em 1983, a Muro deu lugar à Dazibao, também em Ipanema,
que, mais tarde, abriu filial na Travessa do Ouvidor, no Centro, tor-
nando-se uma das principais importadoras e distribuidoras de livros
do Rio. O endereço sugeriu o novo nome – Livraria da Travessa – já
em meados dos anos 90. O Centro receberia mais uma filial, à Av. Rio
Branco (num belo prédio remanescente da antiga Avenida Central) e,
em Ipanema, origem de tudo, foram abertas duas, permanecendo
aquela inaugurada em 2002. Em 2006, chegou a vez do Leblon. 

Texto de Eucanaã Ferraz
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1) Quais os principais desafios que nós, seres humanos, temos de
enfrentar para impedir que esta era em que vivemos, marcada pelo
individualismo, pela pressa e pela competitividade, nos torne pessoas
menos atentas ao próximo e à sociedade em que estamos inseridos?

Redescobrir o valor da solidariedade, da justiça e do amor continua
sendo o mais relevante para reverter os excessos individualistas de nos-
sos dias.  Não me parece que aqui teremos de inventar nada: somente –
e não é pouco – darmos conta de que o que mais tem sentido na vida
não é o consumo nem o poder,
e sim os laços de estimação, de
amizade e de respeito que se
dão entre as pessoas.

Se tivesse de destacar uma
das atitudes que proliferam na
atualidade e que me parece
mais inquietante para pro-
gredirmos para uma sociedade
mais solidária, destacaria a
indiferença. Trata-se de uma deficiência de caráter moral. A pessoa
indiferente é incapaz de perceber o que uma determinada situação está
pedindo a ela. Nem sua sensibilidade nem seu entendimento sabem
escutar as demandas da realidade, o compromisso que uma situação
social requer, a ajuda ou a companhia de que outra pessoa necessita.

2) Como se dá a articulação entre o respeito e a atenção? Qual a
importância do olhar atento para uma sociedade mais harmoniosa e
justa? Como definiria esse olhar? 

Atenção e respeito estão estreitamente vinculados. Prestar atenção
não somente significa aguçar a percepção e nossa capacidade cognitiva,
supõe também um despertar e uma vigília de nosso sentido moral. A idéia
é que se prestarmos atenção aos demais e às coisas que nos rodeiam,

POR QUE DOTAR NOSSO OLHAR DE ATENÇÃO
QUEM RESPONDE É JOSEP M. ESQUIROL

acabaremos tendo uma atitude respeitosa.
Essa estreita relação se manifesta também na questão etimológica, pois

a palavra latina de que procede o termo “respeito” significa precisamente
olhar duas vezes, de modo que a essência do respeito é o olhar atento.

Realmente, sabemos que quando uma pessoa presta maior atenção
aos demais e às coisas, costuma comportar-se também de maneira mais
respeitosa. 

Quando temos maior respeito, temos menor proporção de conflitos e de
violência social. Um dos caminhos
mais eficazes para trabalhar a favor
de uma sociedade mais madura e
mais humana consiste em elevar o
sentido moral das pessoas. 

3) Qual o papel da Educação e das
escolas no cultivo dessa prática? 

Creio que às vezes incorrem no
erro de acreditar que, para

enfrentar os problemas sociais de incivilidade que vão aparecendo, o que
têm de fazer é acrescentar mais conteúdos, mais valores aos currículos esco-
lares. Em geral, a sociedade contemporânea peca pelo excesso, e uma
amostra disso é a acumulação de conteúdos.  

Todavia, têm de dar-se conta de que a autêntica formação moral não
se consegue com base em discursos sobre valores. Trata-se de algo mais
sutil e de uma realidade menos artificial. Quando um aluno tem a sorte
de ser acompanhado por um professor atento e respeitoso, muito
provavelmente irá se apropriar também dessa atitude. 

O adequado seria menos discursos teóricos e acumulação de livros e
mais professores e mestres que encarnem em sua própria pessoa essa ati-
tude respeitosa e atenta. Não há melhor garantia que essa para a edu-
cação dos jovens.

Autor do livro El respeto o la mirada atenta, o filósofo catalão Josep M. Esquirol, concedeu
uma entrevista ao Autenticando para falar sobre como nossa sociedade, marcada pelo con-
sumismo, pela busca da satisfação imediata, pela fragilidade dos laços humanos e pela veloci-
dade da tecnologia, requer menos indiferença e mais atenção às pessoas e às coisas. Um olhar
atento é o que ele propõe, para que possamos existir em um mundo mais solidário e pautado
pelo respeito. Como a escola pode contribuir para isso? Como nós, seres humanos, podemos
dotar nosso olhar de atenção? Confira a entrevista e conheça um pouco mais do livro que terá
sua tradução publicada pela Autêntica Editora ainda neste primeiro semestre de 2008.

O ADEQUADO SERIA MENOS DISCURSOS TEÓRICOS E

ACUMULAÇÃO DE LIVROS E MAIS PROFESSORES E MESTRES

QUE ENCARNEM EM SUA PRÓPRIA PESSOA ESSA ATITUDE

RESPEITOSA E ATENTA. NÃO HÁ MELHOR GARANTIA QUE

ESSA PARA A EDUCAÇÃO DOS JOVENS.”
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4) A sociedade atual é marcada pela descartabilidade das coisas, pela
volatilidade das relações, pela busca do prazer imediato e, principal-
mente, pela velocidade. Como conseguir dotar o olhar de atenção
quando todos estão mais preocupados em olhar os ponteiros do reló-
gio e passar superficialmente pelas situações e pelas pessoas, já que
parece não haver tempo para parar e olhar? 

Vivemos, de fato, em uma sociedade marcada pelo efêmero e pelo
volátil, características essas específicas do consumismo. Tudo que acaba
por girar na órbita do consumo se converte em produto efêmero com
data de validade muito curta. Por outro lado, o desenvolvimento da téc-
nica tem nos levado à era da velocidade e da aceleração, sobretudo nos
contextos urbanos. A efemeridade do consumismo se soma à velocidade
tecnológica, e o resultado é uma situação em que as pessoas tendem a
se mover superficialmente, orientadas pelo imediatismo. 

O mais profundo de cada ser humano requer, para se satisfazer, não
um produto ou uma coisa, e sim um tempo distinto ao do relógio. Trata-
se do tempo do "dom", de que dizem Heidegger e Derrida.

O tempo que cada um pode dar a si mesmo e aos demais não deve ser
um tempo quantitativo, e sim qualitativo. A atenção e o respeito são
fruto desse tipo de tempo. O tempo que dedicamos ao outro é um tempo
que ganhamos. Não tenho nenhuma dúvida de que para prestar atenção
ao mundo há que se valer desse tipo de tempo.
5) Como define a importância de seu livro para uma sociedade mais
humana? O que o leitor pode esperar dele?

Não me dirijo a um público especializado nem proponho uma nova teo-
ria ética. Não pretendo, ainda, apresentar novas etiquetas para vender um
produto. Creio que o mais importante já faz parte da vida, e, por isso, o que
me proponho é colocar em relevo uma dimensão da vida moral das pessoas;
dimensão essa que tem de se relacionar à nossa capacidade de prestar
atenção de forma que o cognitivo e o ético se conjuguem com perfeição. 

Olhar é fácil, mas olhar atentamente é bem menos. Se a leitura de
meu livro contribuir, ainda que somente um pouco, para promover essa
atitude na vida privada das pessoas, assim como em seus distintos
âmbitos sociais e profissionais, mais especialmente no educativo, devo
dizer que meu esforço estaria recompensado.

[
JOSEP M. ESQUIROL É PROFESSOR DE FILOSOFIA DA
UNIVERSIDADE DE BARCELONA E DIRETOR DA FUNDAÇÃO
EPSON E DO GRUPO DE INVESTIGAÇÃO ÉTICA DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. AUTOR DE NUMEROSOS
ESTUDOS SOBRE FILÓSOFOS E TEMAS CONTEMPORÂNEOS,
TANTO EM SEU ÚLTIMO LIVRO PUBLICADO (UNO MISMO
Y LOS OTROS, 2005) COMO NESSE SOBRE O RESPEITO E O
OLHAR ATENTO, REVELA SEU ATUAL INTERESSE POR
ENRAIZAR A REFLEXÃO FILOSÓFICA NAS VIVÊNCIAS E NAS
ATITUDES MAIS FUNDAMENTAIS DA PESSOA HUMANA.

A Livraria Hildebrando, parceira da Autêntica, rea-
liza um trabalho admirável aos estudantes da Univer-
sidade de Brasília (UnB). Além de trazer à instituição
um espaço cultural e de lazer, participa também das
ações do movimento docente e de debates políticos,
pedagógicos e educacionais.

Após quase 40 anos no mercado editorial, o livreiro
Hildebrando Varela, que inaugurou a livraria no campus
da universidade em dezembro de 2007, possui grande
acervo, com livros fundamentais aos estudantes, em
diversas áreas temáticas. Algumas de suas obras são difi-
cilmente encontradas em outros estabelecimentos.

Entre os dias 20 de maio e 20 de junho, a Livraria

Hildebrando lançará a 1ª Feira de Livros Universi-
tários da Associação dos Docentes da Universidade
de Brasília (ADUnB). O evento ocorrerá na própria
universidade, no Campus Darci Ribeiro, edifício
Casa do Professor. 

Outro evento importante acontecerá na uni-
versidade no mesmo período: o V Seminário Inter-
nacional ARCHAI, congresso de Filosofia que dis-
cutirá as relações entre o espaço urbano e as ma-
nifestações sociais e ético-políticas e a Filosofia. O
seminário acontecerá entre os dias 2 e 6 de junho,
no auditório Dois Candangos, na UnB.

Livro tem linguagem acessível e

aproxima dos leitores a discussão

sobre ética e respeito.

Vendas: 0800 28 31 322 ou 
www.autenticaeditora.com.br
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A primeira tradução contemporânea de Ética, do filósofo holandês
Benedictus Spinoza, está sendo muito bem-recebida pelo público. Prova
disso é que o livro já está na segunda edição, em pouco mais de seis
meses de seu lançamento. Segundo o tradutor Tomaz Tadeu, sua atuali-
dade consiste em suas implicações com a vida cotidiana e com a vida
pública. A tradução é bilíngüe latim-português, em iniciativa pioneira. É,
entretanto, o cuidado com o trabalho de tradução que deve, acima de
tudo, ser ressaltado. O princípio normativo foi o da produção de um texto
que, sem deixar de ser fiel à expressão de Spinoza, estivesse mais próxi-
mo do léxico e da sintaxe da língua presentemente utilizada no Brasil. 

Há duas traduções em português, uma feita em Portugal e outra, no
Brasil. Ambas remontam aos anos 1950. Tratando-se de um dos textos
fundamentais do pensamento ocidental e de uma das obras mais mag-
nânimas da história da Filosofia, era necessário, portanto, uma tradução
atualizada. 

A mídia parece concordar: 

"Ora, o tradutor Tomaz Tadeu alcançou um notável êxito. Seu traba-
lho é, sem dúvida, superior a todas as outras tentativas em língua por-
tuguesa. Incontestável mesmo é que esse cuidadoso trabalho merece ser
saudado e, com justiça, vai se impor nos próximos anos como a tradução
padrão da Ética em português.”

Homero Santiago, O Estado de S. Paulo

"A nova tradução da Ética é um empreendimento editorial louvável.
Salta aos olhos um cuidado de tradução que foi capaz de aliar precisão
conceitual e recusa em abandonar o solo das potencialidades coloquiais
da língua portuguesa. Temos enfim nas livrarias brasileiras uma edição à
altura de um dos livros maiores da história da filosofia."

Vladimir Safatle, Folha de S. Paulo 

"Nova tradução de obra de Espinosa, o filósofo da imanência absolu-
ta, corrige equívocos das versões disponíveis. Para os leitores brasileiros
do filósofo, dentro e fora das universidades, o feito é um evento e tanto.”

Mauricio Rocha, O Globo

"Eis, agora, a terceira [tradução], feita por Tomaz Tadeu com evidente
cuidado e minúcia, que se revelam tanto na precisão conceitual como no
esforço por verter o original latim para um ‘português brasileiro contem-
porâneo’, sem sacrificar a terminologia filosófica de Spinoza. De quebra,
temos a chance de acompanhar e verificar a tradução no texto em latim
que vem ao lado."

Pedro Duarte de Andrade, Cult

ÉTICA, DE SPINOZA, CHEGA À SUA 2ª EDIÇÃO

Consagrado como o ano dos idiomas, 2008 teve
uma comemoração diferente para o Dia Mundial do
Livro e dos Direitos do Autor, no dia 23 de abril. Isso
porque foi discutida a ligação entre livros e línguas. A
decisão foi tomada na última Assembléia Geral da
ONU para aproveitar o ensejo dessa data simbólica no
universo literário e selar uma surpreendente coin-
cidência. É que no dia 23 de abril de 1616 morreram
Miguel de Cervantes e William Shakespeare, grandes
nomes da Literatura que tiveram e ainda têm suas
obras lidas por milhares de povos de todo o mundo
graças à prática da tradução. 

É ela, a tradução, mote da nova coleção da Autêntica
Editora: Mimo. Confira algumas traduções que irão
compor a Coleção: As cartas do vidente, de Rimbaud; A
gaiola, de Henry James; O coração desnudado, de
Baudelaire, e Casaco de Marx, de Peter Stallybrass. 

Um brinde á relação entre livros e línguas! 

LIVROS E LÍNGUAS

IMPRENSA ATESTA IMPORTÂNCIA DESSA TRADUÇÃO

Livro consolida projeto da

Autêntica de publicar traduções

de obras, antigas ou modernas,

consideradas clássicas.

Vendas: 0800 28 31 322 ou 
www.autenticaeditora.com.br
Preço: R$ 68,00
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As coleções PPeennssaaddoorreess  & EEdduuccaaççããoo e TTeemmaass  & EEdduuccaaççããoo, da Autêntica Edito-
ra, possuem obras significativas para o leitor que se interessa por discussões
contemporâneas acerca de educação, prática de ensino e pesquisa. A proposta
da primeira coleção é mostrar como grandes nomes da humanidade, tais como
Paulo Freire, Bourdieu, Foucault, Nietzsche, entre outros, contribuem para se
pensar a educação e a prática de ensino e pesquisa na atualidade. Já a coleção
Temas & Educação explora assuntos relacionados à educação contemporânea,
tece uma análise sobre os impasses enfrentados por educadores e apresenta pos-
sibilidades de práticas educacionais e de pesquisas. Televisão & Educação e Sur-
dez & Educação são alguns dos títulos.

Muito bem-recebida pelos leitores, as coleções acabam de crescer. Isso por-
que chegam ao mercado Platão & a Educação e Estudos do cotidiano & Educa-
ção. A primeira obra, escrita por Jayme Paviani, aborda o pensamento de um dos
maiores filósofos da história, apresenta suas contribuições para a educação,
trazendo para a atualidade as premissas platônicas e explorando o contexto de
sua época. No segundo livro, Inês Barbosa de Oliveira e Paulo Sgarbi lançam mão
da importante relação entre cotidiano, emancipação e educação para mostrar a
importância dos estudos do cotidiano para o pensamento sobre educação e
práticas de ensino e aprendizagem. Ao partirem do pressuposto de que os acon-
tecimentos do cotidiano fazem parte da produção do conhecimento historica-
mente acumulado pelo mundo ocidental, os autores têm a proposta de mostrar
como o cotidiano interfere na produção do conhecimento, focando, principal-
mente, o cotidiano escolar. 

Todas as obras de ambas as coleções possuem ainda aspectos que contribuem
para a leitura e a compreensão. Quem diz é Alfredo Veiga-Neto, coordenador das
coleções. "Cada livro foi planejado para, a baixo custo, oferecer aos leitores e
leitoras sugestões comentadas de sites na internet, bem como informações adi-
cionais sobre cronologias, sugestões de leituras e obras correlatas editadas no
Brasil", conta.  

COLEÇÃO PENSADORES & EDUCAÇÃO 
Comenius & a Educação
Autor: Mariano Narodowski
Tradução: Alfredo Veiga-Neto

Foucault & a Educação
Autor: Alfredo Veiga-Neto

Derrida & a Educação
Autor: Carlos Skliar

Paulo Freire & a Educação
Autor: Jaime José Zitkoski

Habermas & a Educação
Autor: Ralph Ings Bannell

Rousseau & a Educação
Autor: Danilo R. Streck

Deleuze & a Educação
Autor: Sílvio Gallo

Bourdieu & a Educação
Autores: Maria Alice Nogueira, Cláudio M.
Martins Nogueira 

Nietzsche & a Educação
Autor: Jorge Larrosa

Boaventura & a Educação
Autora: Inês Barbosa de Oliveira

Norbert Elias & a Educação
Autora: Andréa Borges Leão

Platão & Educação
Autor: Jayme Paviani

COLEÇÃO TEMAS & EDUCAÇÃO
Cinema & Educação
Autora: Rosália Duarte

Televisão & Educação
Org.: Rosa Maria Bueno Fischer

Estudos Culturais da Ciência & Educação
Autora: Maria Lúcia Castagna Wortmann

Literatura & Educação
Autor: Gabriel Perissé

Surdez & Educação
Autora: Laura Corcini Lopes

Estudos do Cotidiano & Educação
Autores: Inês Barbosa de Oliveira e Paulo Sgarbi

OUTROS TÍTULOS DAS COLEÇÕES

Livros complementam as coleções Temas &

Educação e Pensadores & Educação, duas das

mais bem-recebidas pelo público acadêmico.

Vendas: 0800 28 31 322 ou www.autenticaeditora.com.br
Preço: Estudos do cotidiano & Educação - R$ 24,50; 
Platão & a Educação - R$ 24,00



É cada vez mais comum homens e mulheres se aventurarem do outro
lado do fogão, seja para receber os amigos, para criar diferentes pratos para
a família, seja somente para relaxar e se entreter. O que muitas vezes
começa como um fato isolado, um jantarzinho feito de última hora para os
amigos ou para a família, pode virar um hábito prazeroso. É para esse públi-
co, cada vez maior, que Adelaide Engler lança pela Autêntica o livro O gour-
met na cozinha – Um guia prático para apaixonados pela boa mesa que
decidem se aventurar do outro lado do fogão. 

Se você é mais um dos que sentem prazer em estar na cozinha, em rece-
ber convidados com um cardápio agradável, regado a um bom vinho ou a
coquetéis caseiros – e não por isso menos deliciosos – deve ler esse livro,
feito por uma apaixonada pela gastronomia e grande conhecedora da arte
de cozinhar e conquistar pelo paladar. Para aqueles que, mais do que sentar
à mesa para saborear delícias culinárias, querem promover apetitosos
encontros com um cardápio de sua autoria, Adelaide mostra o caminho e lhe
passa o bastão. Ou melhor, a colher e o chapéu de cozinheiro!

Aprenda com esse livro a montar uma mesa para ocasiões formais e infor-
mais, a preparar sua cozinha com elementos curingas que não podem faltar e
com ingredientes que devem sempre estar à mão. Para os apreciadores de um
bom vinho, Adelaide dedica algumas páginas de seu livro para mostrar qual o
melhor vinho para cada situação e paladar. E mais: mostra como montar sua
adega. E como não há quem resista a uma boa sobremesa, a autora dá dicas
de pratos fáceis de serem feitos, que surpreendem quem vai experimentar. 

Além de receitas de pratos para diversos tipos de situação, Adelaide
mostra como cuidar do ambiente, de forma a proporcionar uma atmosfera
agradável e receptiva. Trata-se, portanto, de uma obra que merece ser lida e
consultada sempre que necessário. Afinal, para os que gostam de cozinhar,
qualquer coisa é motivo de se aventurar na cozinha e apostar no poder de
confraternização e alegria que a culinária tem.

ADELAIDE ENGLER LANÇA LIVRO PARA OS GOURMETS

Chef, jornalista e economista, Adelaide
Engler viveu na França, na Inglaterra, na Itá-
lia, na Espanha e nos EUA, adquirindo expe-
riência, vivência cultural e, principalmente,
uma formação gastronômica rica e cheia de
referências. Apaixonada pelas artes culiná-
rias, tornou-se escritora e crítica, colunista e
colaboradora em jornais, revistas, rádio e
televisão. Eleita chef-destaque em Belo Hori-
zonte pela Revista Veja, Adelaide criou e
apresentou o CBN Gourmet, na Rádio CBN-
BH; foi colunista de jornais como Hoje em
Dia e Gazeta Mercantil e de revistas como
Dolce Vita SP, Onde comer SP e Encontro MG. 

Hoje, Adelaide é chef e apresentadora de
gastronomia na Rede Integração, afiliada à
Rede Globo, professora de Gastronomia em
universidades e cursos privados e consultora
da Associação Brasileira de Bares e Res-
taurantes. É também organizadora de via-
gens e eventos gastronômicos e atua como
chef para a Embratur em eventos interna-
cionais. Ela é autora do Guia Gourmet de
Nova York e do site www.myfoodtransla-
tor.com – tradutor gastronômico on-line em
seis idiomas. 
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Publicação é fruto de muita

pesquisa, cursos, viagens,

experiências e paixão pela arte

de cozinhar e comer bem.
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