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A Autêntica Editora, criada em 1997, comemorou, no último ano, 15 
anos de existência. Com foco em publicações acadêmicas, consolidou-se 
no mercado editorial brasileiro, ao longo desse período, tornando-se 
referência na área. Sempre fiel à sua perspectiva de lançar livros de 
qualidade, a maioria deles destinada a educadores, já é reconhecida 
em todo o território nacional. 

A partir de 2008, com o lançamento do selo infantil, coordenado pela 
escritora e editora Sonia Junqueira, a Autêntica passou a publicar também 
títulos cuidadosamente pensados para as crianças: lúdicos, atraentes e 
em linguagem adequada. 

O catálogo da Autêntica contempla áreas fundamentais para educa-
dores, como: Alfabetização e Letramento, Biblioteca Escolar, Ciência da 
Informação, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Matemática, 
Ensino da Leitura e da Escrita, Ensino de História e Cultura Afro-Bra-
sileira e Indígena, Estudos de Gênero e Sexualidade, Filosofia, História, 
Pedagogia/Formação de Professores, entre outras. 

Como prova de seu criterioso trabalho editorial a Autêntica Editora 
possui várias publicações premiadas, como O professor e a literatura, 
ganhador do Prêmio Cecília Meireles da FNLIJ (Fundação Nacional 
do Livro Infantil e Juvenil) como melhor livro teórico de 2010; Livro de 
receitas do professor de português, indicado ao Prêmio Jabuti 2004; e 
A imagem nos livros infantis (2011), indicado ao Prêmio Jabuti 2012. 

Sua qualidade também é reconhecida pela FNLIJ, que concedeu o selo 
“Altamente Recomendável” para as obras: Sobre ler, escrever e outros 
diálogos (2012); Pele silenciosa, pele sonora: a literatura indígena 
em destaque (2012); Leituras literárias: discursos transitivos (2005); 
O texto escolar: uma história (2004); Democratizando a leitura: pes-
quisas e práticas (2004); Literatura e letramento: espaços, suportes e 
interfaces (2003); Como usar a biblioteca na escola: um programa 
de atividades para o ensino fundamental (2002); História & imagens 
(2002); História & livro e leitura (2002); e Letramento: um tema em 
três gêneros (1999).

Conheça o catálogo e boa leitura!
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14 x 21 cm. | 124 p. |  
ISBN: 978-85-7526-354-9 
Coleção Alfabetização  
e Letramento na  
Sala de Aula

AlfAbetizAção e letrAmento  
nA sAlA de AulA
Maria Lúcia castanheira, Francisca izabeL Pereira MacieL,  
raqueL Márcia Fontes Martins (orgs.)

u Alfabetização e letramento são atualmente 
temas recorrentes na produção acadêmica e na 
produção editorial voltada para a área da Educa-
ção. Entretanto, vale questionar: quais têm sido os 
diálogos possíveis entre esses temas e as práticas 
de professores alfabetizadores? A proposta deste 
livro é que ele não apenas se aproxime do leitor-
-professor, mas que possibilite intensificar o diálo-
go entre a produção acadêmica e o fazer docente.

14 x 21 cm. | 144 p.  
ISBN: 85-86583-51-0 
Coleção Linguagem  
e Educação

o AprendizAdo dA ortogrAfiA 
artur goMes de Morais (org.)

u Que nível de consciência que as crianças pos-
suem em relação à norma ortográfica da língua? 
Que aspectos da ortografia elas dominam pri-
meiro? Quando se deve “cobrar” a ortografia das 
crianças? O que o aprendiz pode compreender e 
o que ele tem de memorizar? Como o professor 
pode ser um mediador eficiente no aprendizado 
da norma ortográfica? Como trabalhar a pontu-
ação? Essas e outras questões são analisadas nos 
diversos estudos que compõem este livro.

14 x 21 cm. | 128 p.  
ISBN: 978-85-86583-16-2 
Coleção Linguagem e 
Educação

letrAmento – UM TEMA EM TRÊS GÊNERoS
Magda soares

u Sucesso de vendas, esta obra de Magda Soares 
versa sobre o letramento e sobre três diferentes 
textos que analisam, exploram e dão visibilidade 
ao tema. Desse modo, embora centrado numa 
única temática, este livro assume, a cada diferente 
situação de enunciação, uma nova e diferente po-
sição a partir da qual o tema do letramento pode 
ser visto, analisado e ressignificado. O leitor pre-
tendido é aquele que se interessa por letramento 
e alfabetização, por habilidades e práticas sociais 
de leitura e escrita e também por uma análise dis-
cursiva das práticas de produção e leitura textual.

14 x 21 cm. | 240 p. 
ISBN: 85-7526-132-0  
Coleção Linguagem  
e Educação

livros de AlfAbetizAção e de português 
oS pRofESSoRES E SUAS ESCoLhAS
antônio augusto goMes batista, Maria da graça Ferreira 
da costa VaL (orgs.) 

u O MEC promove, desde de 1996, uma avalia-
ção das coleções inscritas no Programa Nacional 
de Livros Didáticos (PNLD). Paradoxalmente, 
as obras que recebem as menções mais altas, na 
área de Língua Portuguesa (de 1ª a 4ª séries) e 
Alfabetização, tendem a ser as menos escolhidas 
pelos professores. Neste livro, seis estudos de 
pesquisadores do Brasil e do exterior analisam 
os possíveis motivos desse descompasso.

14 x 21 cm. | 248 p. 
ISBN: 978-85-7526-170-5   
Coleção Linguagem  
e Educação

letrAmento digitAl – ASpECToS SoCIAIS  
E poSSIBILIdAdES pEdAGóGICAS
carLa Viana coscareLLi, ana eLisa ribeiro (orgs.) 

u No livro são apresentados ao leitor reflexões de 
temas importantes como a Educação e a Socie-
dade da Informação; como os professores lidam 
com a inclusão de novas tecnologias no ensino; 
Alfabetização e letramento digital; Letramento e 
novas tecnologias: questões para a prática peda-
gógica; Alfabetização digital: problematização do 
conceito e possíveis relações com a pedagogia e 
com a aprendizagem inicial do sistema de escri-
ta; entre outras questões que vão levar o leitor a 
refletir a respeito desse universo cada vez mais 
complexo.

ALfABETIzAção  
E LETRAMENTo

14 x 21 cm. | 208 p. | ISBN: 978-85-7526-438-6 | Coleção Linguagem e Educação

AlfAbetizAção e línguA portuguesA  
LIvRoS dIdáTICoS E pRáTICAS pEdAGóGICAS
Maria da graça costa VaL (org.) 

14 x 21 cm. | 272 p. | ISBN: 978-85-7526-174-3 | Coleção Linguagem e Educação

livros didÁtiCos de línguA portuguesA 
LETRAMENTo E CIdAdANIA
Maria da graça costa VaL, beth Marcuschi (orgs.)

alfabetização e letramento são temas recorrentes na produ-
ção acadêmica, em razão de sua importância na capacitação 
de educadores. a autêntica possui em seu catálogo obras de 
referência sobre o tema, que abordam questões fundamentais 
para educadores, como os problemas que tangenciam o co-
tidiano dos professores, por exemplo, planejamento escolar, 
avaliação diagnóstica, interação na sala de aula, letramento 
literário, avaliação de textos, relações entre professores e 
alunos, atuação docente, entre outros temas, fundamentais 
para a prática docente.

difiCuldAdes de AprendizAgem nA 
AlfAbetizAção
Maria de FátiMa cardoso goMes, Maria das graças  
de castro sena (orgs.)

u Este livro destina-se a professores, pais, alunos 
e educadores em geral, pois discute o processo 
de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita 
de alunos que estão em fase de aquisição des-
sas habilidades e as dificuldades advindas desse 
processo. Dificuldades escolares, familiares e 
pessoais que se articulam formando uma rede 
que leva os aprendizes ao sucesso e/ou ao fracasso 
na leitura e na escrita são abordadas nesta obra.

14 x 21 cm. | 128 p.  
ISBN: 85-86583-63-4 
Coleção Linguagem e  
Educação
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BIBLIoTECA ESCoLAR  
CIÊNCIA dA INfoRMAção

15,5 x 22,5 cm. | 152 p. | ISBN: 978-85-7526-435-5

biblioteCA esColAr, eis A Questão! –  
do ESpAço do CASTIGo Ao CENTRo do fAzER EdUCATIvo
Lucia heLena Maroto

14 x 21 cm. | 80 p. | ISBN: 978-85-7526-390-7 | Coleção Biblioteca Escolar

letrAmento informACionAl –  
fUNção EdUCATIvA do BIBLIoTECáRIo NA ESCoLA
bernadete caMPeLLo

14 x 21 cm. | 144 p. |  
ISBN: 978-85-7526-593-2 
Coleção Biblioteca Escolar

biblioteCA esColAr 
CoNhECIMENToS qUE SUSTENTAM  
A pRáTICA 
bernadete caMPeLLo 
u Esta obra contribui para que bibliotecários e 
educadores estabeleçam e aperfeiçoem práticas 
que tornem a biblioteca também um espaço 
de aprendizagem. Mostra que uma prática ba-
seada em evidências, ou seja, embasada em 
resultados de pesquisas sobre bibliotecas esco-
lares e a subsequente reflexão sobre eles, pode 
proporcionar ideias inovadoras que apurem as 
práticas educativas de bibliotecários e amplie 
sua área de atuação.

15,5 x 22,5 cm. | 304 p. 
ISBN: 978-85-7526-039-5 
Coleção formação  
humana na Escola

Como usAr A biblioteCA nA esColA  
UM pRoGRAMA dE ATIvIdAdES pARA o 
ENSINo fUNdAMENTAL
caroL KuhLthau – tradução e adaptação: bernadete campello, 
Márcia Milton Vianna, Paulo da terra caldeira, Vera Lúcia Furst 
gonçalves abreu, Marlene edite Pereira de rezende, Vera 
amália amarante Macedo

u Facilitar a tarefa dos educadores para desen-
volver nos alunos habilidades para lidar com a 
informação. Essa é a proposta deste livro, cujo 
conteúdo segue os preceitos dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs). O educador en-
contrará uma nova metodologia para preparar 
as crianças e jovens de 4 a 15 anos – respeitan-
do sempre seus estágios de desenvolvimento 
– para a prática da pesquisa escolar. Assim, os 
alunos aproveitarão completamente todas as 
informações oferecidas pela biblioteca.

16 x 23 cm. | 180 p. 
ISBN: 85-7526-165-7 
Coleção Ciência  
da Informação

introdução Às fontes de informAção
bernadete caMPeLLo, PauLo da terra caLdeira (orgs.) 

u Esta obra privilegia as fontes que tratam 
da informação organizada. Os organizadores 
abordam a origem e a evolução da internet, 
dos jornais, dicionários e fontes biográficas, 
entre outros. Além disso, a obra traz a descrição 
das características de cada uma dessas fontes 
informacionais e, quando possível, mostra as 
diversas formas nas quais essa fonte se apre-
senta, bem como seus principais produtores.

as bibliotecas escolares de diversos países têm hoje um papel 
que vai muito além de um espaço de promoção de leitura; 
elas são principalmente espaços de aprendizagem. esta área 
contempla obras que contribuem para que bibliotecários e 
educadores ampliem seu papel educativo e estabeleçam e 
aperfeiçoem práticas que tornem a biblioteca também um 
espaço de aprendizagem. a área também apresenta livros 
relacionados à ciência da informação na escola, mostrando 
a importância das tecnologias de informação e comunicação 
no processo de produção e disseminação do conhecimento 
dentro de instituições educativas.

16 x 23 cm. | 238 p. 
ISBN: 978-85-7526-323-5 
Coleção formação  
humana na Escola

Como orientAr A pesQuisA esColAr –  
ESTRATéGIAS pARA o pRoCESSo  
dE ApRENdIzAGEM
caroL KuhLthau – tradução e adaptação: bernadete campello, 
adriana bogliolo sirihal duarte, carlos alberto ávila araújo, 
Márcia Milton Vianna, Maria da conceição carvalho, Paulo da 
terra caldeira, Vera Lúcia Furst gonçalves abreu

u Este livro revela a complexidade da apren-
dizagem pela busca e pelo uso da informação, 
abordando aspectos cognitivos e afetivos do 
processo da pesquisa escolar. Com a proposta 
de apresentar uma metodologia sustentada pela 
chamada “abordagem baseada em processo”, que 
entende a pesquisa escolar como uma sucessão 
de atividades complexas e não apenas como 
apresentação de um produto final pelo aluno, o 
livro reforça a ideia da biblioteca como recurso 
didático fundamental para professores e para 
estudantes.

14 x 21 cm. | 64 p. 
ISBN: 978-85-7526-049-4 
Coleção Biblioteca Escolar

A biblioteCA esColAr 
TEMAS pARA UMA pRáTICA pEdAGóGICA
bernadete caMPeLLo, Márcia MiLton Vianna, Maria da  
conceição carVaLho, Maria eugênia aLbino andrade,  
PauLo da terra caLdeira, Vera Lúcia Furst gonçaLVes abreu

u Um dos papéis da escola e de sua biblioteca é 
promover oportunidades para que o estudante 
aprenda a aprender, permitindo-lhe educar-se 
durante a vida inteira. Este livro discute situa-
ções de aprendizado que desafiam e motivam 
os alunos, de modo que professores e bibliote-
cários possam acompanhá-los e orientá-los no 
desenvolvimento de competências informacio-
nais cada vez mais sofisticadas.
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EdUCAção dE  
jovENS E AdULToS

14 x 21 cm. | 176 p. 
ISBN: 85-7526-149-5 
Coleção Estudos em EjA

desAfios dA eduCAção de Jovens e Adultos  
CoNSTRUINdo pRáTICAS dE ALfABETIzAção
teLMa Ferraz LeaL,  
eLiana borges correia de aLbuquerque (orgs.)

u O projeto pedagógico que orientou o programa 
Brasil Alfabetizado em Recife foi elaborado por 
professores e alunos de pós-graduação da Uni-
versidade Federal de Pernambuco (UFPE), que 
hoje constituem o Centro de Estudo em Educação 
e Linguagem, no Centro de Educação daquela 
universidade. A execução de toda a formação 
continuada dos professores alfabetizadores pro-
vocou reflexões que culminaram neste livro.

14 x 21 cm. | 128 p. 
ISBN: 978-85-7526-284-9  
Coleção Estudos em EjA

A formAção de professores pArA A 
eduCAção de Jovens e Adultos 
dILEMAS ATUAIS
tania Maria de MeLo Moura (org.)

u Este livro apresenta estudos teórico-empíricos 
sobre uma temática que até recentemente carecia 
de pesquisas que a qualificassem como campo de 
conhecimento científico: a Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). Compreender a formação de 
professores para EJA, seus dilemas atuais, seus 
aspectos históricos, sociais, políticos e econômi-
cos é entender a implicação desse processo na 
vida de milhares de brasileiros. Os artigos deste 
livro respondem a vários questionamentos sobre 
o tema que surgem entre os envolvidos.

14 x 21 cm. | 184 p. 
ISBN: 978-85-7526-418-8 
Coleção Estudos em EjA

AlfAbetizAr letrAndo nA eJA –  
fUNdAMENToS TEóRICoS  
E pRopoSTAS dIdáTICAS
artur goMes de Morais, eLiana borges correia  
de aLbuquerque, teLMa Ferraz LeaL (orgs.)  
u Esta obra contribui para que bibliotecários e 
educadores estabeleçam e aperfeiçoem práticas 
que tornem a biblioteca também um espaço 
de aprendizagem. Mostra que uma prática ba-
seada em evidências, ou seja, embasada em 
resultados de pesquisas sobre bibliotecas esco-
lares e a subsequente reflexão sobre eles, pode 
proporcionar ideias inovadoras que apurem as 
práticas educativas de bibliotecários e ampliem 
sua área de atuação.

14 x 21 cm. | 168 p. 
ISBN: 978-85-7526-137-8 
Coleção Estudos em EjA

A Construção do letrAmento nA 
eduCAção de Jovens e Adultos
Marina Lúcia Pereira

u O processo de alfabetização de jovens e adul-
tos traz muitos desafios. Muitas práticas se mos-
tram insuficientes para promover a inserção 
plena dos alfabetizandos na cultura da escrita. 
Entre as limitações, tornam-se evidentes aque-
las que se referem à seleção de conteúdos e à 
adequação de métodos de ensino. Ademais, há 
no processo as expectativas dos educandos em 
relação ao aprendizado da leitura e da escrita. A 
obra discute questões, entre outras, como o fato 
de os alfabetizandos expressarem o desejo de 
“falar melhor”, “escrever direitinho”, “ler bem”, 
“não depender sempre dos outros”.

os livros da autêntica que fazem parte desta área temática 
apresentam estudos que contribuem para a prática docente em 
sala de aula composta de jovens e adultos. as obras refletem 
sobre questões teóricas, propostas didáticas, práticas fundamen-
tais e mais prementes em eJa, como estudos sobre formação de 
professores, alfabetização e letramento na educação de jovens 
e adultos e análises sobre os grandes desafios dessa educação, 
oferecendo subsídios para sua prática cotidiana, com base em 
pesquisas e experiências pessoais de professores da área.

14 x 21 cm. | 168 p. | ISBN: 978-85-7526-147-7 | Coleção Estudos em EjA

AlfAbetizAção de Jovens e Adultos  
EM UMA pERSpECTIvA dE LETRAMENTo
eLiana borges correia de aLbuquerque, teLMa Ferraz LeaL (orgs.)

14 x 21 cm. | 256 p. | ISBN: 978-85-7526-424-9 | Coleção Estudos em EjA

prÁtiCAs de eduCAção de Jovens e Adultos – 
CoMpLEXIdAdES, dESAfIoS E pRopoSTAS
Marisa narcizo saMPaio, rosiLene souza aLMeida

14 x 21 cm. | 120 p. | ISBN: 978-85-7526-056-2 | Coleção Tendências em Educação Matemática

eduCAção mAtemÁtiCA de Jovens e Adultos  
ESpECIfICIdAdES, dESAfIoS E CoNTRIBUIçõES
Maria da conceição F. r. Fonseca

14 x 21 cm. | 268 p. | ISBN: 978-85-7526-499-7 | Coleção Estudos em EjA

eduCAção e seus Atores – EXpERIÊNCIAS, SENTIdoS E IdENTIdAdES
isabeL de oLiVeira e siLVa, geraLdo Leão (orgs.)

14 x 21 cm. | 144 p. | ISBN: 85-7526-094-4 | Coleção Estudos em EjA

Aprendendo Com A diferençA –  
ESTUdoS E pESqUISAS EM EdUCAção dE jovENS E AdULToS
Leôncio soares (org.)

14 x 21 cm. | 296 p. | ISBN: 978-85-7526-444-7 | Coleção Estudos em EjA

suJeitos dA eduCAção e proCessos de  soCiAbilidAde  
oS SENTIdoS dA EXpERIÊNCIA
Leôncio soares, isabeL de oLiVeira e siLVa (orgs.)

14 x 21 cm. | 280 p. | ISBN: 978-85-7526-539-0 | Coleção Estudos em EjA

eduCAção de Jovens e A dultos – o qUE REvELAM AS pESqUISAS
Leôncio soares (org.)

14 x 21 cm. | 296 p. | ISBN: 978-85-7526-150-7 | Coleção Estudos em EjA

diÁlogos nA eduCAção de Jovens e Adultos
Leôncio soares, Maria aMéLia gioVanetti, niLMa Lino goMes (orgs.)
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15,5 x 22,5 cm. | 176 p. | ISBN: 978-85-8217-054-0 Série o professor de Matemática em Ação

Conexões e eduCAção mAtemÁtiCA –  
BELAS foRMAS EM CALEIdoSCópIoS, CALEIdoSCICLoS E 
CALEIdoSTRóToNS - voL. 3
cLaudeMir Murari, ruy Madsen barbosa

EdUCAção MATEMáTICA
Voltados para futuros professores e para profissionais da área 
que buscam de diversas formas refletir sobre a educação Ma-
temática, esta área da autêntica oferece obras embasadas no 
princípio de que todos podem produzir Matemática, nas suas 
diferentes expressões. os livros apresentam estudos sobre 
temas fundamentais da Matemática, entre práticas que possam 
transformar em novas tendências curriculares dos ensinos 
fundamental, médio e universitário. escritos por pesquisadores 
em educação Matemática, ou em dada área da Matemática, 
com larga experiência docente, os livros desta área preten-
dem estreitar as interações entre a universidade, que produz 
pesquisa, e os diversos cenários onde se realiza a educação. 

14 x 21 cm. | 160 p. | ISBN: 978-85-7526-057-9 Coleção Tendências em Educação Matemática

desCobrindo A geometriA frACtAl pARA A SALA dE AULA
ruy Madsen barbosa

14 x 21 cm. | 160 p. | ISBN: 978-85-7526-217-7 Coleção Tendências em Educação Matemática

diÁlogo e AprendizAgem em eduCAção mAtemÁtiCA
heLLe aLrø, oLe sKoVsMose

Conexões e eduCAção mAtemÁtiCA 
BRINCAdEIRAS, EXpLoRAçõES E AçõES – voL. 2
ruy Madsen barbosa

15,5 x 22,5 cm. | 160 p. | ISBN: 978-85-7526-431-7 Série o professor de Matemática em Ação

14 x 21 cm. | 120 p. 
ISBN: 978-85-7526-254-2 
Coleção Tendências em  
Educação Matemática

AnÁlise de erros – o qUE podEMoS  
ApRENdER CoM AS RESpoSTAS doS ALUNoS
heLena noronha cury

u Para a autora deste livro, a análise de erros é 
uma abordagem de pesquisa e também uma me-
todologia de ensino. Portanto, ela apresenta nesta 
obra uma visão geral sobre o assunto, fazendo 
um retrospecto das primeiras pesquisas na área 
e indicando teóricos que subsidiam investigações 
sobre erros. Além disso, traz um levantamento de 
trabalhos sobre erros, apresenta sugestões de uso 
dos erros em sala de aula e sugere que discussões 
sobre os erros dos alunos venham a ser contem-
pladas em disciplinas de cursos de formação de 
professores, já que podem gerar reflexões sobre 
o próprio processo de aprendizagem.

15,5 x 22,5 cm. | 160 p. 
ISBN: 978-85-7526-356-3 
Série o professor de  
Matemática em Ação

Conexões e eduCAção mAtemÁtiCA –  
BRINCAdEIRAS, EXpLoRAçõES E AçõES – voL. 1
ruy Madsen barbosa

u Este primeiro volume de Conexões e Educação 
Matemática se inicia com uma preparação do ra-
ciocínio lógico e, em seguida, fornece farto ma-
terial sobre coloração de polígonos e poliedros, 
especialmente cubos. Posteriormente, brinda o 
leitor com recreações de algarismos e números, 
em um interessante movimento de “descoberta 
passo a passo”. Por fim, discute divisão de fi-
guras, redes de pontos e jogo dos isolamentos.

14 x 21 cm. | 128 p. 
ISBN: 978-85-7526-020-3 
Coleção Tendências em  
Educação Matemática

didÁtiCA dA mAtemÁtiCA –  
UMA ANáLISE dA INfLUÊNCIA fRANCESA
Luiz carLos Pais

u Este livro apresenta conceitos fundamentais 
de uma tendência que ficou conhecida como 
“Didática Francesa”. Educadores matemáti-
cos, franceses na sua maioria, desenvolveram 
um modo próprio de ver a educação centrada 
na questão do ensino da Matemática. Vários 
educadores matemáticos do Brasil adotam 
alguma versão dessa tendência ao trabalhar 
com concepções dos alunos e com formação 
de professores, entre outros temas. O autor é 
um dos maiores especialistas dessa tendência 
no país.

14 x 21 cm. | 184 p. 
ISBN: 978-85-7526-477-5 
Coleção Tendências em  
Educação Matemática

dA etnomAtemÁtiCA A Arte-design  
e mAtrizes CíCliCAs
PauLus gerdes

u Neste livro o leitor encontra uma cuidadosa 
discussão e diversos exemplos de como a Ma-
temática se relaciona com outras atividades 
humanas. O autor aborda novos tópicos, em 
especial as matrizes cíclicas, ideia que supera 
não só a noção de que a Matemática é indepen-
dente de contexto e deve ser pensada como o 
símbolo da pureza, mas também quebra, dentro 
da própria Matemática, barreiras entre áreas 
que muitas vezes são vistas de modo estanque 
em disciplinas da graduação em Matemática 
ou do ensino médio.

14 x 21 cm. | 148 p. 
ISBN: 978-85-7526-478-2
Coleção Tendências em  
Educação Matemática

brinCAr e JogAr 
ENLACES TEóRICoS E METodoLóGICoS  
No CAMpo dA EdUCAção MATEMáTICA
cristiano aLberto Muniz

u Este livro apresenta subsídios para o desen-
volvimento da investigação e  práxis pedagógica 
por meio da atividade lúdica na sala de aula, 
com reflexões teóricas sobre a brincadeira na 
Educação Matemática e análises de produções 
matemáticas realizadas por crianças em jogos 
espontâneos, fazendo um contrapondo às ex-
pectativas do educador em relação à sua po-
tencialidade para a aprendizagem matemática.



7www.autent icaedi tora.com.br

14 x 21 cm. | 112 p. | ISBN: 978-85-6538-159-8 Coleção Tendências em Educação Matemática

etnomAtemÁtiCA em movimento
cLaudia gLaVaM duarte, Fernanda Wanderer,  
geLsa KniJniK, ieda Maria giongo

14 x 21 cm. | 144 p. | ISBN: 978-85-7526-573-4 Coleção Tendências em Educação Matemática

eduCAção estAtístiCA –  
TEoRIA E pRáTICA EM AMBIENTES dE ModELAGEM MATEMáTICA
ceLso ribeiro caMPos, Maria Lúcia Lorenzetti WodeWotzKi, otáVio roberto Jacobini

13,8 x 21 cm. | 116 p. | ISBN: 85-7526-151-7 Coleção Tendências em Educação Matemática

formAção mAtemÁtiCA do professor –  
LICENCIATURA E pRáTICA doCENTE ESCoLAR
PLínio caVaLcanti Moreira, Maria ManueLa M. s. daVid

14 x 21 cm. | 104 p. | ISBN: 978-85-7526-021-0 Coleção Tendências em Educação Matemática

informÁtiCA e eduCAção mAtemÁtiCA 
MarceLo de carVaLho borba, MiriaM godoy Penteado

14 x 21 cm. | 200 p. | ISBN: 85-7526-120-7 | Coleção Tendências em Educação Matemática

HistóriA nA eduCAção mAtemÁtiCA – pRopoSTAS E dESAfIoS
antônio MigueL, Maria ÂngeLa MioriM

14 x 21 cm. | 112 p. | ISBN: 978-85-7526-019-7 Coleção Tendências em Educação Matemática

etnomAtemÁtiCA – ELo ENTRE AS TRAdIçõES E A ModERNIdAdE
ubiratan d’aMbrosio

14 x 21 cm. | 88 p. | ISBN: 85-7526-016-2 | Coleção Tendências em Educação Matemática

filosofiA dA eduCAção mAtemÁtiCA
Maria aParecida Viggiani bicudo, antonio Vicente MaraFioti garnica

16 x 23 cm. | 240 p.
ISBN: 978-85-7526-219-1

A formAção do professor  
Que ensinA mAtemÁtiCA 
pERSpECTIvAS E pESqUISAS
adair Mendes nacarato,  
Maria auxiLiadora ViLeLa PaiVa (orgs.)

u Com a preocupação de fomentar a discussão 
e a reflexão sobre a formação do professor 
que ensina Matemática, este livro traça um 
painel de perspectivas sobre o tema e apre-
senta resultados de pesquisa sobre a formação 
docente no campo da Educação Matemática. 
Em compasso com a demanda da profissiona-
lização docente, os autores debruçam-se sobre 
diversos pontos que interessam a quem está 
envolvido com a área, ao lançar luzes a diver-
sas questões que surgem aos que trabalham 
com essa área e nessa área.

14 x 21 cm. | 128 p. 
ISBN: 85-86583-93-6

o ensino de geometriA  
nA esColA fundAmentAl 
TRÊS qUESTõES pARA A foRMAção  
do pRofESSoR doS CICLoS INICIAIS
Maria da conceição F. r. Fonseca, Maria da Penha LoPes,  
Maria das graças goMes barbosa, Maria Laura 
MagaLhães goMes, Mônica Maria Machado s. s. dayreLL  
u Este livro discute três questões que emergem 
no e do trabalho com o ensino de Geometria: 
“O que se ensina em Geometria”, “Os conheci-
mentos de Geometria dos professores e alunos” 
e “Por que se ensina Geometria”. Organizado 
com base em atividades práticas realizadas em 
oficinas de formação de educadores, o livro 
apresenta ainda uma fundamentação teórica 
sólida em torno da importância e do significado 
da realização dessas atividades, sendo, por isso, 
uma obra referência no ensino da Geometria 
para o ensino fundamental.

14 x 21 cm. | 120 p. 
ISBN: 978-85-7526-056-2 
Coleção Tendências em  
Educação Matemática

eduCAção mAtemÁtiCA de Jovens  
e Adultos – ESpECIfICIdAdES, dESAfIoS  
E CoNTRIBUIçõES
Maria da conceição F. r. Fonseca

u Neste livro, a autora, trazendo reflexões 
atuais feitas por ela e por outros educadores 
que são referência na área de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) no país, apresenta uma 
visão do que é a EJA e de que forma essa se 
entrelaça com a Educação Matemática. Para 
tanto, trata das especificidades da temática, 
mostra os desafios de alunos e professores 
e apresenta as contribuições dessa prática. 
Com depoimentos e exemplos de experiências, 
a obra permite ao leitor uma reflexão sobre 
o ensino e a aprendizagem em contextos de 
EJA, além de revelar quem são esses sujeitos 
que em idade adulta procuram a sala de aula.

13,8 x 21 cm. | 152 p. | ISBN: 85-7526-221-1

ensinAr e Aprender mAtemÁtiCA 
Luiz carLos Pais

16 x 23 cm. | 192 p. | ISBN: 85-89239-27-6

esCritAs e leiturAs nA eduCAção mAtemÁtiCA
adair Mendes nacarato, ceLi esPasandin LoPes (orgs.)

eduCAção A distânCiA online 
MarceLo de carVaLho borba, ana PauLa dos  
santos MaLheiros, rúbia barceLos aMaraL zuLatto

u Os autores apresentam aqui resultados de 
anos de experiência e pesquisas em Educa-
ção a Distância online. São descritas práticas 
pedagógicas como comunidades virtuais de 
aprendizagem e o desenvolvimento de projetos 
de Modelagem realizados a distância. O livro 
discute também sobre a educação mediada por 
interações via internet e tecnologias associadas, 
tratam da formação de professores e de como a 
Matemática se modifica com a internet.

14 x 21 cm. | 160 p.  
ISBN: 978-85-7526-259-7 
Coleção Tendências em 
Educação Matemática
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14 x 21 cm. | 144 p. | ISBN: 978-85-7526-590-1 Coleção Tendências em Educação Matemática

modelAgem em eduCAção mAtemÁtiCA
adeMir donizeti caLdeira, ana PauLa dos santos MaLheiros,  
João Frederico da costa de azeVedo Meyer (Joni)

14 x 21 cm. | 120 p. | ISBN: 85-7526-118-5 | Coleção Tendências em Educação Matemática

pesQuisA QuAlitAtivA em eduCAção mAtemÁtiCA
MarceLo de carVaLho borba, Jussara de LoioLa araúJo (orgs.)

14 x 21 cm. | 160 p. | ISBN:  978-85-7526-508-6 | Coleção Tendências em Educação Matemática

relAções de gênero, eduCAção mAtemÁtiCA e disCurso 
ENUNCIAdoS SoBRE MULhERES, hoMENS E MATEMáTICA 
Maria ceLeste r. F. de souza,  
Maria da conceição F. r. Fonseca

14 x 21 cm. | 184 p. | ISBN: 978-85-8217-204-9 Coleção Tendências em Educação Matemática

mAtemÁtiCA e Arte
dirceu zaLesKi FiLho

14 x 21 cm. | 160 p. 
ISBN: 978-85-7526-400-3 
Coleção Tendências em  
Educação Matemática

A mAtemÁtiCA nos Anos  
iniCiAis do ensino fundAmentAl  
TECENdo fIoS do ENSINAR E do ApRENdER
adair Mendes nacarato, brenda LeMe da siLVa MengaLi, 
cárMen Lúcia brancagLion Passos

u Neste livro, as autoras analisam como tem sido 
a formação dos professores de Matemática das 
séries iniciais e trazem perspectivas nesse campo 
de formação docente. Valendo-se dessas situ-
ações, discutem sua concepção sobre o ensino 
de Matemática a alunos dessa escolaridade, o 
ambiente de aprendizagem a ser criado em sala 
de aula, as interações que ocorrem nesse am-
biente e a relação dialógica entre alunos-alunos 
e professora-alunos que possibilita a produção 
de significado.

14 x 21 cm. | 128 p. 
ISBN: 978-85-7526-172-9
Coleção Tendências em  
Educação Matemática

lógiCA e linguAgem CotidiAnA – vERdAdE, 
CoERÊNCIA, CoMUNICAção, ARGUMENTAção
níLson José Machado, Marisa ortegoza da cunha (orgs.)

u Neste livro, os autores buscam ligar as expe-
riências vividas em nosso cotidiano a noções 
fundamentais tanto para a Lógica quanto para a 
Matemática. Com linguagem acessível, traz forte 
base filosófica que sustenta a apresentação sobre 
Lógica e uma bibliografia comentada que permite 
ao leitor procurar outras obras para aprofundar 
os temas de seu interesse. Ademais, um índice 
remissivo possibilita que o leitor ache facilmente 
explicações sobre vocábulos como “contradição”, 
“dilema”, “falácia”, “proposição” e “sofisma”.

14 x 21 cm. | 144 p.
ISBN: 978-85-7526-202-3 
Coleção Tendências em 
Educação Matemática

tendênCiAs internACionAis em formAção  
de professores de mAtemÁtiCA
MarceLo de carVaLho borba (org.)

u Neste livro, alguns dos mais importantes pes-
quisadores em Educação Matemática, que tra-
balham em países como África do Sul, Estados 
Unidos, Israel, Dinamarca e diversas ilhas do 
Pacífico, trazem-nos resultados dos trabalhos 
desenvolvidos. Esses resultados e os dilemas 
apresentados por esses autores de renome in-
ternacional são complementados pelos comen-
tários que Marcelo Borba faz na apresentação, 
buscando relacionar as experiências deles com 
aquelas vividas por nós no Brasil.

14 x 21 cm. | 216 p. 
ISBN: 978-85-7526-353-2 
Coleção Tendências em 
Educação Matemática

interdisCiplinAridAde e AprendizAgem  
dA mAtemÁtiCA em sAlA de AulA
Vanessa sena toMaz, Maria ManueLa M. s. daVid

u Como lidar com a interdisciplinaridade no 
ensino da Matemática? De que forma o professor 
pode criar um ambiente favorável que o ajude a 
perceber o que e como seus alunos aprendem? 
Essas são algumas das questões elucidadas pe-
las autoras neste livro, que apresenta também 
algumas situações ocorridas em sala de aula que 
mostram diferentes abordagens interdisciplina-
res e oferecem elementos para que os professores 
criem formas cada vez mais produtivas de se 
ensinar e inserir a compreensão matemática.

14 x 21 cm. | 136 p. | ISBN:  978-85-7526-104-0 Coleção Tendências em Educação Matemática

psiCologiA nA eduCAção mAtemÁtiCA – UMA INTRodUção
Jorge tarcísio da rocha FaLcão

14 x 21 cm. | 136 p. 
ISBN: 978-85-7526-103-3  
Coleção Tendências em  
Educação Matemática

investigAções mAtemÁtiCAs  
nA sAlA de AulA
João Pedro da Ponte, Joana brocardo, héLia oLiVeira

u Neste livro, os autores – todos portugueses – 
analisam como práticas de investigação desen-
volvidas por matemáticos podem ser trazidas 
para a sala de aula. Eles mostram resultados de 
pesquisas ilustrando as vantagens e dificuldades 
de se trabalhar com tal perspectiva em Educação 
Matemática. Geração de conjecturas, reflexão 
e formalização do conhecimento são aspectos 
discutidos pelos autores ao analisarem os papéis 
de alunos e professores em sala de aula quando 
lidam com problemas em áreas como geometria, 
estatística e aritmética.

o uso dA CAlCulAdorA nos Anos iniCiAis 
do ensino fundAmentAl
ana coeLho Vieira seLVa, rute eLizabete s. rosa borba

u Neste livro, Ana Selva e Rute Borba abordam o 
uso da calculadora, desmistificando preconceitos 
e demonstrando a sua grande contribuição para 
o processo de aprendizagem da Matemática. As 
autoras apresentam pesquisas, analisam propos-
tas de uso da ferramenta em livros didáticos e 
descrevem experiências inovadoras em sala de 
aula nas quais o uso da calculadora possibilitou 
avanços nos conhecimentos matemáticos dos es-
tudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. 
Elas trazem também diversas sugestões de uso da 
calculadora na sala de aula que podem contribuir 
para um novo olhar por parte dos professores 
para o uso do instrumento cotidiano da escola.

14 x 21 cm. | 128 p. 
ISBN: 978-85-7526-476-8 
Coleção Tendências em  
Educação Matemática
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14 x 21 cm. | 224 p. | ISBN: 85-7526-196-7 | Coleção Ensino da Língua portuguesa

A ArgumentAção em textos esCritos – A CRIANçA E A ESCoLA 
teLMa Ferraz LeaL, artur goMes de Morais 

15,5 x 22,5 cm. | 120 p. | ISBN: 85-7526-213-0 | Coleção formação humana na Escola

A Arte de esCrever Com Arte
ronaLd cLaVer

13,8 x 21 cm. | 192 p. | ISBN: 978-85-7526-133-0 | Coleção Linguagem e Educação

AprendizAgem ContextuAlizAdA  
dISCURSo E INCLUSão NA SALA dE AULA 
Maria Lúcia castanheira

14 x 21 cm. | 240 p. | ISBN: 978-85-7526-145-3 | Coleção Literatura e Educação

demoCrAtizAndo A leiturA – pESqUISAS E pRáTICAS
aracy aLVes Martins, aParecida PaiVa,graça PauLino, zéLia Versiani (orgs.)

15,5 x 22,5 cm. | 208 p.  
ISBN: 978-85-7526-317-4

diCionÁrio de gêneros textuAis
sérgio roberto costa

u Este dicionário contém aproximadamente 400 
verbetes e artigos que provêm de gêneros escri-
tos e orais clássicos e também emergentes, como 
os do discurso eletrônico/digital. O livro ainda 
possui uma discussão teórica sobre os gêneros 
discursivos e textuais, além de comentários e 
orientações que contribuem para a leitura e 
facilitam ainda mais o entendimento e a pro-
dução de texto de língua materna e estrangeira.

14 x 21 cm. | 272 p.
ISBN: 85-86583-40-5 
Coleção Literatura  
e Educação

A esColArizAção dA leiturA literÁriA 
o joGo do LIvRo INfANTIL E jUvENIL
aracy aLVes Martins eVangeLista, heLiana Maria  
brina brandão, Maria zéLia Versiani Machado (orgs.)

u Por que alguém dirige a leitura do outro? Por 
que, o que e como ler? Essas são algumas das 
questões discutidas nos artigos deste livro, que 
demonstram a riqueza e a diversidade dos estu-
dos sobre leitura. A obra questiona: até que ponto 
a organização do trabalho escolar, o horário e a 
divisão de conteúdos interferem, em primeiro 
lugar, nas práticas cotidianas e, em segundo lugar, 
nas práticas de leitura literária dos professores?

15,5 x 22,5 cm. | 128 p.
ISBN: 978-85-7526-004-3
Coleção formação  
humana na Escola

esCrever e brinCAr – ofICINAS dE TEXToS
ronaLd cLaVer

u Escrever é um exercício humano como outro 
qualquer. Requer preparo físico, disciplina, uma 
boa dose de sensibilidade, de estar de bem ou 
de mal com a vida, algumas paisagens e alguns 
quilômetros caminhados. Escrever é um exer-
cício de liberdade, de coragem, de amor, de 
solidão. Não podemos nos esquecer de que a 
escrita, em sua origem, estava associada ao jogo, 
ao desenho lúdico. Imagine nossos avozinhos 
pré-históricos cunhando a palavra no barro ou 
desenhando nas paredes das cavernas. Era pura 
aventura e magia.

14 x 21 cm. | 160 p. 
ISBN: 978-85-7526-411-9 
Coleção Alfabetização e  
Letramento na Sala de Aula

AvAliAção do texto esColAr –  
pRofESSoR-LEIToR/ALUNo-AUToR 
Maria da graça costa VaL, MariLdes Marinho, giLcinei 
teodoro carVaLho, aracy aLVes Martins, Maria heLena 
aLMeida ribeiro starLing, LeiVa de Figueiredo Viana LeaL

u Esta obra discute problemas relacionados ao 
ensino da língua materna, sem perder de vista 
sua inter-relação com o horizonte sócio-histó-
rico em que se situa. Expõe nossa compreensão 
de conceitos básicos como língua, texto e escrita 
em função daquilo que acreditamos ser a edu-
cação, a aprendizagem e o ensino e aprofunda a 
discussão da avaliação do texto escrito.

14 x 21 cm. | 208 p. | ISBN: 978-85-7526-410-2 | Coleção Literatura e Educação

esColHAs (literÁriAs) em Jogo
Maria zéLia Versiani Machado, aParecida PaiVa,  
aracy aLVes Martins, graça PauLino (orgs.)

16 x 23 cm. | 216 p. | ISBN: 978-85-7526-257-3

expressões neCessÁriAs pArA fAlAr inglês 
cris souza

14 x 21 cm. | 176 p.  
ISBN: 978-85-6538-111-6 | 
Coleção Língua  
portuguesa na Escola

ensino de grAmÁtiCA – REfLEXõES  
SoBRE A LíNGUA poRTUGUESA NA ESCoLA
aLexsandro siLVa, ana cLáudia Pessoa, ana LiMa

u O ensino de língua materna na escola tem 
sido organizado, de modo geral, com base nos 
eixos didáticos “leitura e compreensão de textos”, 
“produção de textos escritos”, “linguagem oral” e 
“análise linguística”. Nesta obra, são apresenta-
das ao leitor reflexões sobre o eixo do ensino de 
língua que, atualmente, tem sido denominado 
“análise linguística”. Esse eixo inclui o “ensino de 
gramática”, mas não se limita a ele, pois engloba 
não apenas os conhecimentos relativos à nor-
ma linguística de prestígio social, mas também 
aqueles que se relacionam ao texto e ao discurso.
O livro amplia a crescente discussão sobre o 
ensino da língua na escola e propõe que ela seja 
utilizada, nesse espaço, como uma ferramenta 
mais adequada de formação de sujeitos, uma 
ferramenta que se distancie da visão prescritiva 
da gramática tradicional e que proporcione ao 
aluno domínio linguístico mais consistente e 
atual, em diferentes espaços sociais..

ENSINo dA LEITURA,  
dA ESCRITA E LíNGUAS
esta área, destinada a professores e a educadores em geral, 
apresenta livros fundamentais para se pensar novas formas de 
semear e promover a leitura consciente, instigando reflexões 
no educador sobre a importância da leitura para a formação 
acadêmica e humana do aluno. a área ainda contempla obras 
que discutem questões atuais da educação, da importância 
do ensino da leitura, da escrita e da aprendizagem de outras 
línguas, em estudos que situam educadores em diversos ca-
minhos possíveis para promover reflexão, questionamento, 
ampliação e enriquecimento nessas temáticas.
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14 x 21 cm. | 168 p. | ISBN: 85-86583-46-4 | Coleção Linguagem e Educação

leiturA – pRáTICAS, IMpRESSoS, LETRAMENToS
ana Maria de oLiVeira gaLVão, antônio augusto goMes batista (orgs.)

16 x 23 cm. | 112 p. | ISBN: 85-7526-188-6 | Coleção Leitura, Escrita e oralidade

A leiturA e o leitor integrAl – LENdo NA BIBLIoTECA dA ESCoLA
cyana Leahy

14 x 21 cm. | 184 p. | ISBN: 978-85-6538-110-9 | Coleção Língua portuguesa na escola

o fAzer CotidiAno nA sAlA de AulA – A oRGANIzAção  
do TRABALho pEdAGóGICo No ENSINo dA LíNGUA MATERNA
andréa tereza brito Ferreira, ester caLLand de sousa rosa

14 x 21 cm. | 440 p. | ISBN: 978-85-7526-303-7 | Coleção Literatura e Educação

HistóriA dA CulturA esCritA – SéCULoS XIX E XX
ana Maria de oLiVeira gaLVão, JuLiana Ferreira de MeLo,  
Maria José Francisco de souza, Patrícia caPPucio resende (orgs.)

14 x 21 cm. | 208 p. | ISBN: 978-85-7526-175-4 | Coleção Literatura e Educação

leiturAs literÁriAs – dISCURSoS TRANSITIvoS 
aParecida PaiVa, aracy Martins, graça PauLino, zéLia Versiani (orgs.)

14 x 21 cm. | 184 p. | ISBN: 978-85-7526-260-3 | Coleção Literatura e Educação

literAturA – SABERES EM MovIMENTo
aParecida PaiVa, aracy Martins, graça PauLino, hércuLes corrêa, zéLia Versiani (orgs.)

12 x 18 cm. | 120 p. | ISBN: 85-7526-223-8 | Coleção Temas e Educação

literAturA & eduCAção  
gabrieL Perissé

14 x 21 cm. | 272 p. | ISBN: 978-85-7526-092-0 | Coleção Literatura e Educação

literAturA e letrAmento – ESpAçoS, SUpoRTES E INTERfACES 
aParecida PaiVa, aracy Martins, graça PauLino, zéLia Versiani (orgs.) 

14 x 21 cm. | 136 p. | ISBN: 978-85-7526-355-6 | Coleção Literatura e Educação

literAturA infAntil – poLíTICAS E CoNCEpçõES
aParecida PaiVa, Magda soares (orgs.)

16 x 23 cm. | 144 p. | ISBN: 85-7526-156-8 Coleção Leitura, Escrita e oralidade

leiturA e esCritA de AdolesCentes nA internet e nA esColA
Maria teresa de assunção Freitas,  
sérgio roberto costa (orgs.)

14 x 21 cm. | 192 p. | 
ISBN: 978-85-7526-503-1  
Coleção Língua portuguesa 
na Escola

ler e esCrever nA eduCAção infAntil 
dISCUTINdo pRáTICAS pEdAGóGICAS
ana caroLina Perrusi brandão,  
ester caLLand de sousa rosa (orgs.)

u Este livro apresenta um conjunto de artigos vol-
tados para os que atuam na Educação Infantil e 
que buscam refletir sobre o trabalho didático que 
desenvolvem na área de linguagem escrita. Nesse 
sentido, a intenção desta obra é contribuir com 
o planejamento do ensino da linguagem escrita 
a crianças menores de seis anos, na direção de 
práticas significativas que integrem, desde cedo, 
o letramento e a alfabetização.

14 x 21 cm. | 160 p.
 ISBN: 85-7526-001-4

linguAgem e letrAmento  
nA eduCAção dos surdos –  
IdEoLoGIAS E pRáTICAS pEdAGóGICAS
PauLa boteLho

u Este livro, ao tratar de linguagem e letramento 
na educação dos surdos, propõe questões, sobre-
tudo aos ouvintes, e crava fundo nossa vergonha 
pelo desconhecimento do outro. A surdez tem 
socialmente uma marca depreciativa e pejorativa 
que se traduz no estigma e no preconceito em re-
lação a seus portadores. Este livro revela-nos que 
o aparentemente silencioso ato da leitura e sua 
aprendizagem são mais do que decifrar signos e, 
para os surdos, representam, muitas vezes, uma 
perda de sentidos e significados inimaginável.

15,5 x 22,5 cm. | 176 p.  
ISBN: 978-85-7526-534-5 
Série Conversas com  
o professor

A imAgem nos livros infAntis – CAMINhoS 
pARA LER o TEXTo vISUAL
graça raMos 

u Este volume trata do lugar da ilustração nos 
livros infantis nacionais e estrangeiros, clássicos e 
contemporâneos. Para sustentar a tese de que “a 
imagem pode definir rumos para a leitura” e de 
que esse não é um ato arbitrário, a autora discorre 
sobre os componentes técnicos necessários ao 
exercício da leitura de ilustrações que, ao lado do 
capital cultural de cada leitor, interferem no pro-
cesso de leitura e interpretação do texto visual.

16 x 23 cm. | 176 p.
ISBN: 978-85-6538-151-2
Coleção Leitura,  
Escrita e oralidade

Hipertextos nA teoriA e nA prÁtiCA
carLa Viana coscareLLi

u As tecnologias digitais mudaram radicalmente 
as formas de comunicação, leitura e escrita. É 
sobre esse tema tão atual que trata este livro. Os 
artigos apresentados aqui revelam, com base 
em pesquisas na área, como se dá a leitura de 
hipertextos digitais, até que ponto ela é diferente 
da leitura do impresso e que interferências al-
gumas escolhas têm no trabalho do leitor com 
esse texto que traz links e imagens e que tem 
navegação própria.

livro de reCeitAs do  
professor de português –  
ATIvIdAdES pARA A SALA dE AULA 
carLa Viana coscareLLi

u Que mudanças o computador e a internet 
podem estar imprimindo em nosso meio? Que 
novas maneiras de pensar e de conviver estão 
sendo elaboradas no mundo das telecomuni-
cações e da informática? E, hoje, não estaria a 
internet integrando, de maneira nova, oralida-
de e escrita? Outra relação com o texto e com 
a escrita não estaria sendo possibilitada pela 
internet? Essas questões norteiam este livro, 
fundamental para professores e para estudantes.

15,5 x 22,5 cm. | 136 p. 
ISBN: 978-85-7526-074-6 
Coleção formação humana  
na Escola
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16 x 23 cm. | 168 p. | ISBN: 978-85-7526-255-9 | Coleção formação humana na Escola

A poesiA vAi À esColA – REfLEXõES,  
CoMENTáRIoS E dICAS dE ATIvIdAdES
neusa sorrenti

14 x 21 cm. | 248 p. | ISBN: 978-85-7526-261-0 | Coleção Linguagem e Educação

prÁtiCAs de leiturA e esCritA – hISTóRIA E ATUALIdAdE
anne-Marie chartier

16 x 23 cm. | 168 p. | ISBN: 978-85-6538-121-5 | Coleção práticas docentes

pele silenCiosA, pele sonorA – A LITERATURA INdíGENA EM dESTAqUE
Janice cristine thiéL 

16 x 23 cm. | 144 p. | ISBN: 85-75260-63-4 | Coleção Leitura, Escrita e oralidade

novAs teCnologiAs, novos textos, novAs formAs de pensAr
carLa Viana coscareLLi (org.)

14 x 21 cm. | 176 p. | ISBN: 978-85-7526-131-6 | Coleção Linguagem e Educação

professores-leitores e suA formAção 
LudMiLa toMé de andrade

14 x 21 cm. | 112 p. | ISBN: 978-85-7526-378-5

redAção – MANUAL dE SoBREvIvÊNCIA  
pARA CoNCURSoS E vESTIBULARES 
Juarez nogueira

14 x 21 cm. | 160 p. | ISBN: 978-85-7526-130-9 | Coleção Linguagem e Educação

o texto esColAr – UMA hISTóRIA
antônio augusto goMes batista

16 x 23 cm. | 160 p. | ISBN: 978-85-6538-155-0

os sAberes e As fAlAs de bebês e suAs professorAs 
ester caLLand de sousa rosa, tacyana KarLa goMes raMos 

15,5 x 22,5 cm. | 120 p. 
ISBN: 978-85-6538-122-2 
Série Conversas com  
o professor

sobre ler, esCrever e outros diÁlogos
bartoLoMeu caMPos de queirós

u Esta coletânea permitirá ao leitor descortinar 
o pensamento crítico de Bartolomeu Campos 
de Queirós, sobretudo quando se trata de lei-
tura, de educação e de seu ofício como escritor. 
Dividida em dois conjuntos, a obra apresenta 
ensaios do escritor. No primeiro, são reveladas 
suas lembranças dos tempos de escola e outras 
memórias, como as escritas na parede do avô. 
No segundo, publicações que revelam seu papel 
de educador e de escritor, desde quando foi pro-
fessor em uma escola experimental, passando 
por sua busca por uma escrita que possibilitasse 
o interesse do jovem leitor, até refletir sobre a 
importância da leitura na formação humana.15,5 x 22,5 cm. | 128 p. 

ISBN: 978-85-7526-426-3  
Série Conversas com  
o professor

o professor e A literAturA  
pARA pEqUENoS, MédIoS E GRANdES
Ligia cadeMartori

u De acordo com Magda Soares, esta é obra 
“que nunca tivemos e sempre esperamos so-
bre literatura na escola, sobre as relações do 
professor com a literatura, sobre as relações 
entre professor e alunos com a mediação da 
literatura”. Trata-se de um livro que dá suporte 
ao trabalho em sala de aula sem ignorar a ba-
gagem que o professor traz consigo, apontando 
múltiplos caminhos e promovendo reflexão, 
questionamento, ampliação e enriquecimento 
sobre essa bagagem. A autora instiga, seduz e 
convida a uma conversa fluente e acolhedora, 
fruto de sua grande experiência e sensibilidade.

14 x 21 cm. | 208 p.
ISBN: 978-85-7526-091-3
Coleção Linguagem 
e Educação

reflexões sobre prÁtiCAs esColAres de 
produção de texto – o SUjEITo-AUToR
Maria da graça Ferreira da costa VaL (org.)

u Os autores deste livro refletem sobre o pro-
cesso de apropriação de habilidades textuais-
-discursivas pelo aprendiz no ensino funda-
mental, especialmente nos primeiros anos de 
escolarização, vendo o aluno como sujeito que 
elabora seu conhecimento de diferentes gêneros 
de textos escritos a partir da interação com 
esses textos. O reconhecimento da diversidade 
de experiências culturais dos alunos e da singu-
laridade de suas trajetórias de aprendizagem é 
tônica comum aos artigos desta coletânea, que 
buscam compreender as representações e hipó-
teses sobre texto escrito que os aprendizes (re)
elaboram, as particularidades e convergências 
de seus percursos, marcados por uma subjetivi-
dade socialmente constituída, como postulam 
Bakhtin e Vygotsky. A concepção de linguagem 
como atividade discursiva, trabalho e objeto do 
trabalho de sujeitos concretos é outro pressu-
posto compartilhado por esses estudos.

15,5 x 22,5 cm. | 120 p. 
ISBN: 978-85-65381-17-8
Coleção Língua portu-
guesa na Escola

A orAlidAde nA esColA 
A INvESTIGAção do TRABALho doCENTE 
CoMo foCo dE REfLEXão
teLMa Ferraz LeaL, siane gois (orgs.)

u Por que ensinar a oralidade nas salas de aula 
da educação básica? O que é ou não é adequado 
para a abordagem da oralidade nas aulas de Lín-
gua Portuguesa? De quais estratégias didático-
-pedagógicas o professor pode lançar mão para 
trabalhar com os gêneros da modalidade oral 
ou com a oralização do texto escrito?
Com base em resultados de pesquisas e em 
experiências de formação docente, os autores 
desta obra se propõem não apenas à discussão 
teórica do tema, como também à apresentação 
de estratégias didático-pedagógicas importantes 
para o desenvolvimento da competência discur-
siva dos alunos no que diz respeito à oralidade.

13 x 18 cm. | 176 p. | ISBN: 978-85-7526-401-0

minidiCionÁrio do disCurso  
eletrÔniCo-digitAl 
sérgio roberto costa
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14 x 21 cm. | 136 p. | ISBN: 978-85-7526-075-3 | Coleção história &... Reflexões

HistóriA & fotogrAfiA 
Maria eLiza Linhares borges

14 x 21 cm. | 120 p. | ISBN: 85-7526-051-0 Coleção história &... Reflexões

HistóriA & imAgens  
eduardo França PaiVa

14 x 21 cm. | 168 p. | ISBN: 978-85-7526-243-6 | Coleção história &... Reflexões

HistóriA & doCumento e metodologiA de pesQuisA
eni de Mesquita saMara, isMênia s. siLVeira t. tuPy

CAnção populAr brAsileirA e  
ensino de HistóriA

pALAvRAS, SoNS E TANToS SENTIdoS
MiriaM herMeto

u Este livro oferece ao leitor o resultado de cerca 
de quinze anos de experiência com docência 
na educação básica, no ensino superior e em 
pesquisas sobre História, Ensino e Música. 
Destinado, em especial, à formação continuada 
de professores do ensino médio, a autora não 
apenas mostra como usar os diferentes gêneros 
da canção popular brasileira como fonte e obje-
to de pesquisa em sala de aula, como também 
apresenta uma abordagem inovadora sobre o 
circuito das comunicações no campo da música.

16 x 23 cm. | 216 p. 
ISBN: 978-85-6538-120-8 | 
Coleção práticas docentes

21 x 28 cm. | 320 p. 
ISBN: 978-85-7526-048-7

diCionÁrio HistóriCo brAsil 
CoLôNIA E IMpéRIo 
angeLa Vianna boteLho, Liana Maria reis

u Destinado a professores, estudantes e pesquisa-
dores preocupados em ampliar seu conhecimento 
histórico, este livro apresenta centenas de verbetes 
que sintetizam fatos, temas, conceitos, expressões e 
palavras fundamentais para o estudo e para a com-
preensão da História do Brasil. Vários aspectos da 
história socioeconômica, político-administrativa e 
cultural são abordados de forma a possibilitar me-
lhor entendimento da dinâmica social do período 
contemplado. Para isso, o dicionário é dividido em 
duas partes: Colônia e Império..

14 x 21 cm. | 160 p. | ISBN: 85-7526-192-4 | Coleção história &... Reflexões

HistóriA & gênero 
andréa LisLy gonçaLVes 

14 x 21 cm. | 120 p. | ISBN: 85-7526-115-0

A HistóriA entre A filosofiA e A CiênCiA 
José carLos reis

17 x 24 cm. | 448 p. | ISBN: 978-85-65381-12-3

diCionÁrio HistóriCo dAs minAs gerAis – pERíodo CoLoNIAL 
adriana roMeiro, angeLa Vianna boteLho

17 x 25 cm. | 608 p.  
ISBN: 978-85-86853-61-6

500 Anos de eduCAção no brAsil 
cynthia greiVe Veiga, eLiane Marta teixeira LoPes,  
Luciano Mendes de Faria FiLho (orgs.)

u Esta coletânea com 24 artigos fala sobre a 
História da Educação no Brasil. Os ensaios 
discutem, numa perspectiva interdisciplinar, 
desde as origens da educação no Brasil, como 
o trabalho dos jesuítas no período colonial, até 
temas mais contemporâneos, como educação 
e cinema, a transformação das universidades 
brasileiras, a formação de professores, enfim, 
estudos que são referência tanto para pesqui-
sadores como para leitores em geral.

14 x 21 cm. | 136 p. 
ISBN: 978-85-7526-078-4 
Coleção história &...  
Reflexões

HistóriA & HistóriA CulturAl
sandra Jatahy PesaVento

u Como podemos interpretar e transcrever a 
história? Este livro nos sugere um caminho de 
amplidão para a visão de toda a história. Para tal, 
a autora nos conduz pela História Cultural, pois, 
antes de tudo, a cultura é vista como um con-
junto de significados partilhados e construídos 
pelos homens para explicar o mundo. A cultura 
é ainda uma forma de expressão e tradução da 
realidade que se traduz de forma simbólica, ou 
seja, admite-se que os sentidos conferidos às 
palavras, às coisas, às ações e aos atores sociais 
se apresentam de forma cifrada, portanto, já 
com um significado e uma apreciação valorativa.16 x 23 cm. | 784 p. 

ISBN: 978-85-8217-074-8

diCionÁrio de HistóriA do mundo
edMund Wright, Jonathan LaW
tradução: cristina antunes

u O uso da imagem, da iconografia e das repre-
sentações gráficas pelo historiador vem propi-
ciando a apresentação de trabalhos renovadores 
e também instigando novas reflexões metodoló-
gicas. A imagem é uma espécie de ponte entre a 
realidade retratada e outras realidades, outros 
assuntos, seja no passado, seja no presente. É 
por isso que ela não se esgota em si. Por meio 
dela, a partir dela e tomando-a em comparação, 
é possível ao historiador e ao professor a análise 
de outros temas, em contextos diversos.

hISTóRIA E  
ENSINo dE hISTóRIA
Voltados para educadores, pesquisadores e historiadores, as 
obras de história e ensino de história da autêntica auxiliam e 
orientam profissionais da área em seus ofícios, refletindo sobre 
questões prementes e atuais da história e da historiografia, 
como sua prática, sua escrita e seu ensino, seus temas lacunares 
e suas ligações com outras áreas do conhecimento.
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16 x 23 cm. | 136 p. | ISBN: 85-7526-194-0 | Coleção Leitura, Escrita e oralidade

HistóriA orAl – MEMóRIA, TEMpo, IdENTIdAdES
LuciLia de aLMeida neVes deLgado

13 x 21cm. | 80 p. | ISBN: 978-85-7526-393-8 | Coleção Ensaio Geral

A HistóriA ou A leiturA do tempo 
roger chartier | tradução: cristina antunes

14 x 21 cm. | 128 p. | ISBN: 85-7526-114-2 | Coleção história &... Reflexões

HistóriA & turismo CulturAl 
José neWton coeLho Meneses

14 x 21 cm. | 120 p. 
ISBN: 85-7526-090-1 
Coleção história &... 
Reflexões

HistóriA & ensino de HistóriA
thais níVia de LiMa e Fonseca

u Esta obra propõe uma reflexão sobre a trajetória 
do ensino de História ao longo do tempo, no Brasil, 
e sobre as suas múltiplas faces, expressão da comple-
xidade que o envolve desde que a História tornou-se 
uma disciplina escolar. Partindo de uma discussão 
metodológica sobre a história das disciplinas es-
colares, o texto caminha para a exploração sobre 
o ensino da matéria na Europa e nas Américas, 
passando ao Brasil. Aí, o livro analisa aspectos sin-
gulares da trajetória do ensino de História no Brasil 
durante o século XX, não deixando de preocupar-se 
também com as diversas formas de apropriação 
do conhecimento histórico pela escola e fora dela.

14 x 21 cm. | 120 p. 
ISBN: 978-85-7526-054-8
Coleção história &... 
Reflexões

HistóriA & livro e leiturA 
andré beLo

u O livro é uma das fontes mais ricas de que o 
historiador dispõe. Nele encontramos as ideias 
do seu autor, as marcas do lugar social de onde 
escreveu, os indícios da produção e da venda 
da obra, do trabalho de ilustração, de grafismo, 
a materialidade e a espiritualidade do livro. Re-
sistirá o livro à internet e aos apelos da leitura 
fragmentada e distanciada? O que podemos 
aprender com os livros de nossos antepassados 
que sem cessar nos interpelam através de ima-
gens no cinema, em telas ou em outros livros?

14 x 21 cm. | 128 p.
ISBN: 978-85-7526-409-6
Coleção história &... 
Reflexões

HistóriA, região & globAlizAção 
aFonso de aLencastro graça FiLho

u A discussão sobre região e história regional 
por meio de múltiplas proposições historio-
gráficas é o tema deste livro, que contempla a 
rica relação entre geografia e história. Partindo 
do entendimento de que o espaço é construído 
pelas preocupações que orientam o trabalho 
do historiador e que nenhuma delimitação se 
impõe, a princípio, de forma natural, o autor 
mostra que a coerência do recorte espacial pre-
cisa estar em sintonia com o objeto da pesquisa. 
Multidisciplinar, o debate que se constrói é um 
convite à apreciação de uma abordagem eclética 
da dimensão regional na história e na atualidade.

13 x 21 cm. | 136 p.
ISBN: 978-85-7526-484-3 
Coleção Ensaio Geral

o soCiólogo e o HistoriAdor
Pierre bourdieu, roger chartier  
tradução: guilherme João de Freitas teixeira

u Em 1988, o historiador Roger Chartier recebeu 
o sociólogo Pierre Bourdieu num programa de 
rádio para uma série de cinco entrevistas, cujo 
conteúdo – restituído em seu contexto intelec-
tual e político – é reproduzido integralmente 
neste livro. No decorrer de um diálogo em 
que, ao mesmo tempo, se manifestam tanto a 
cumplicidade quanto a nítida consciência das 
diferenças entre eles, o sociólogo e o historiador 
confrontam suas disciplinas e os respectivos pa-
péis desempenhados na sociedade.

15,5 x 22,5 cm. | 176 p.
ISBN: 978- 85-7526-507-9

pesQuisA, eduCAção e formAção HumAnA 
NoS TRILhoS dA hISTóRIA
regina céLia Passos ribeiro de caMPos (org.)

u Para a organizadora Regina Célia Passos Ribeiro 
de Campos, este livro corresponde à necessida-
de de refletir sobre alguns dos temas e debates 
acadêmicos que fazem parte da rotina dos pes-
quisadores, no sentido de estabelecer as relações 
entre pesquisa, educação e formação humana. A 
obra pretende explicar e exemplificar a comple-
xidade dos processos investigativos, os desafios 
e as carências que a pesquisa em educação sofre, 
partindo do pressuposto de que os relatos de pes-
quisa inseridos aqui contribuirão para originar e 
nortear outras pesquisas sobre o tema, porque eles 
jamais devem morrer em si mesmos.

14 x 21 cm. | 112 p.
ISBN: 85-7526-159-2
Coleção história &... 
Reflexões

HistóriA & nAturezA
regina horta duarte

u Este livro aborda a questão ambiental, um dos 
temas mais importantes e polêmicos de nossa 
contemporaneidade, a partir de uma perspectiva 
histórica das relações entre as sociedades huma-
nas e o meio natural. Escrito com a preocupação 
de dialogar com um público mais amplo do que 
o pertencente aos meios acadêmicos e, portanto, 
buscando formas de expressão mais simples, não 
abdica, entretanto, da intenção de construir uma 
análise densa e atenta à complexidade das questões 
envolvidas, recusando perspectivas simplificadoras

14 x 21 cm. | 120 p. | ISBN: 978-85-7526-053-1 | Coleção história &... Reflexões

HistóriA & músiCA 
Marcos naPoLitano

14 x 21 cm. | 128 p. | ISBN: 978-85-7526-479-9 | Coleção história &... Reflexões

HistóriA & modernismo
Monica PiMenta VeLoso

14 x 21 cm. | 160 p. | ISBN: 978-85-7526-480-5 | Coleção história &... Reflexões

HistóriA & religião
sérgio da Mata

14 x 21 cm. | 120 p. | ISBN: 978-85-7526-2528 | Coleção história &... Reflexões

HistóriA & soCiologiA
FLáVio saLiba cunha
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fILoSofIA  
dA EdUCAção

AbeCedÁrio de CriAção filosófiCA
WaLter oMar Kohan, ingrid MüLLer xaVier (orgs.) 
tradução: ingrid Müller xavier et al. 

u Este livro, composto de textos cujos assun-
tos vão de A a Z, provoca outros exercícios ou 
experiências de escrita-pensamento, talvez “le-
trários”, “numerários” e, por que não, muitos 
outros abecedários de alunos, professores e de 
qualquer um que for atravessado pela força 
da escrita e do pensamento. Pela escolha dos 
termos, estilos e atividades, o ABeCedário de 
criação filosófica é uma forma de afirmar que 
podemos desaprender olhares e ver o antes 
invisível, trazer outros mundos num grão de 
areia, numa bola de sabão, num ovo…

17 x 24 cm. | 272 p.  
ISBN: 978-85-7526-373-0

o ensino de filosofiA  
Como problemA filosófiCo 
aLeJandro cerLetti | tradução: ingrid Müller xavier

u A questão do ensino de filosofia foi, de ma-
neira geral, reduzida ao desenvolvimento de 
estratégias didáticas que tentam facilitar a 
atividade docente. Neste livro, propõe-se um 
momento prévio e uma reflexão sobre o que 
se entende por “ensinar filosofia” e como se 
poderia transmitir aquilo cuja caracterização 
é já um problema. Mostra-se que, para levar 
adiante a tarefa de ensinar filosofia, deve adotar 
uma série de decisões filosóficas e, em seguida, 
elaborar os recursos mais convenientes para 
tornar essa tarefa possível e significativa.

14 x 21 cm. | 104 p.   
ISBN: 978-85-7526-398-3  
Coleção Ensino de filosofia

filosofiA – o pARAdoXo dE ApRENdER  
E ENSINAR 
WaLter oMar Kohan | tradução: ingrid Müller xavier 

u O pensar filosófico é o principal eixo nortea-
dor desta publicação. Nela Walter Omar Kohan 
convida o educador a refletir sobre a relação 
entre quem aprende e quem ensina, de forma a 
contemplar o pensamento socrático sobre vários 
ângulos, a partir do olhar contemporâneo de 
nomes como Foucault, Rancière e Derrida. E se, 
de acordo com o autor, existem, na relação entre 
ensinante e aprendiz de filosofia, tensões que não 
podem ser evitadas, seja de âmbito político, éti-
co, epistemológico, seja de âmbito estético, este 
livro trata da filosofia e sua relação com o saber.

14 x 21 cm. | 96 p.
ISBN: 978-85-7526-394-5
Coleção Ensino de filosofia

16 x 25,5 cm. | 448 p. | ISBN: 978-85-7526-306-8

diCionÁrio pAulo freire  
2º EdIção REvISTA E AMpLIAdA
daniLo r. strecK, eucLides redin, JaiMe José zitKosKi (orgs.)

14 x 21 cm. | 256 p. | ISBN: 978-85-6538-108-6 | Coleção Ensino de filosofia

A esColA públiCA ApostA no pensAmento
beatriz Fabiana oLarieta, WaLter Kohan (orgs.)

14 x 21 cm. | 176 p. | ISBN: 978-85-7526-511-6 | Coleção Ensino de filosofia

eduCAndo pArA A ArgumentAção  
CoNTRIBUIçõES do ENSINo dA LóGICA
Patrícia deL nero VeLasco

16 x 23 cm. | 224 p. | ISBN: 978-85-8217-030-4

filosofAr – ApRENdER E ENSINAR
ingrid MüLLer xaVier, WaLter oMar Kohan (orgs.) 

14 x 21 cm. | 264 p. | ISBN: 85-7526-073-1 | Coleção Educação: Experiência e Sentido

infânCiA. entre eduCAção e filosofiA
WaLter o. Kohan

14 x 21 cm. | 196 p. | ISBN: 978-85-7526-339-6 | Coleção Biblioteca Universitária

introdução À filosofiA dA eduCAção  
gabrieL Perissé

esta área da autêntica contempla obras que propõem uma 
reflexão sobre a educação e uma transformação na metodolo-
gia e na prática educativa, por meio da filosofia da educação. 
com o objetivo de ampliar a liberdade de pensar a educação,  
apoiando-se em novos pensamentos e metodologias de ensino, 
os livros da editora sobre Filosofia da educação pretendem 
também oferecer a educadores de todos os níveis do ensino 
brasileiro inspiração para se pensar um espaço em que a 
educação se torna filosófica, e a filosofia, uma pedagogia.

16 x 23 cm. | 144 p.  
ISBN: 978-85-6538-106-2 
Coleção práticas docentes

estétiCA filosófiCA pArA o ensino médio
Fernando r. de Moraes barros

u Estética filosófica para o ensino médio é direcio-
nado à formação continuada de docentes desse 
nível da educação básica. Contendo reflexões que 
abarcam a longa duração, brinda o leitor com 
questões cruciais para o entendimento do debate 
travado na Atenas socrática (470–399 a.C.), perío-
do áureo que marca o despertar da filosofia como 
“conhecimento de si”, até o último século no Bra-
sil. Mais que respostas prontas, definitivas, suas 
páginas são um convite ao aprender a historicizar 
o(s) conceito(s) de Belo e a duvidar da existência 
de um “padrão de gosto” universal e atemporal. 
Em um mundo cada vez mais dominado pelas 
linguagens visuais, sonoras e cênicas, as reflexões 
aqui contidas têm o mérito, entre outros, de pro-
blematizar a complexa relação entre aparência e 
realidade. Comprometido com esse princípio, o 
autor nos ensina que à arte não cabe dissolver as 
diferenças, mas, antes, oferecer-nos um mínimo 
de determinação para que possamos enxergar e 
compreender o múltiplo, o desigual, as tensões, 
condições essenciais à construção de um mundo 
norteado pelo verbo “transformar”.
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pEdAGoGIA 
foRMAção dE 
pRofESSoRES
a autêntica possui em seu catálogo diversos títulos voltados 
para pedagogos, educadores e para a formação de professores. 
os livros, direcionados a docentes de todos os níveis da edu-
cação, desde à básica ao nível superior, oferecem novas pers-
pectivas para práticas educacionais, apresentando ferramentas 
teórico-metodológicas e propostas didáticas que orientam o 
educador para uma pedagogia bem estruturada. os livros desta 
área também fornecem preciosos estudos sobre a formação de 
professores, que reúnem pesquisas e discussões sobre temas 
fundamentais e  contemporâneos da prática docente.

Como nos tornAmos professorAs? 

roseLi a. cação

u Neste livro, a professora é focalizada nos 
espaços e tempos que a constituem; nos pro-
cessos de interlocução que se estabelecem no 
trabalho. Desse terreno, a autora se interroga 
e nos interroga: “Como nos tornamos profes-
soras? Qual o significado e como se tem ela-
borado em nós a personagem (função social) 
professora, produzida na trama das multi-
determinações do processo histórico-social,  
constituindo-a como prática e modo de ser do 
indivíduo (como nossa subjetividade)”.

15,5 x 22,5 cm. | 200 p.  
ISBN: 85-86583-74-X 

16 x 25,5 cm. | 448 p. 
ISBN: 978-85-7526-306-8

diCionÁrio pAulo freire 
2º EdIção REvISTA E AMpLIAdA
daniLo r. strecK, eucLides redin, JaiMe José zitKosKi (orgs.)

u Obra fundamental para educadores e os que 
estudam Educação e Ciências Humanas, este 
livro reúne 232 verbetes sobre a obra do célebre 
educador Paulo Freire, conhecido pelo caráter 
transformador de sua pedagogia e pela atuação 
marcada pela busca de uma sociedade mais 
justa por meio de uma educação humanizado-
ra. Foi para compilar fragmentos das práticas, 
dos pensamentos e dos sonhos de Paulo Freire 
que 104 estudiosos(as) produziram este dicio-
nário de verbetes fundamentais para se pensar 
a educação hoje.

fAlAndo sério – 100 BRINCAdEIRAS  
daLiLa Jucá 

u Este livro revela a importância da brincadeira 
na formação da criança e oferece 100 sugestões 
de atividades lúdicas para o educador infantil 
utilizar em sua prática docente. A obra mostra 
como a brincadeira, seja livre, seja com inten-
ções pedagógicas, pode contribuir para o desen-
volvimento integral das crianças. Brincando, a 
criança desenvolve e exercita sua capacidade 
motora, intelectual e de relacionamento com 
os outros. A brincadeira ainda ajuda a criança 
a descobrir formas de expressão e de elaboração 
de seus sentimentos e emoções.

16 x 23 cm. | 80 p. 
ISBN: 978-85-6538-147-5

15,5 x 22,5 cm. | 120 p. | ISBN: 978-85-7526-417-1 | Coleção Leitura, Escrita e oralidade

CiberCulturA e formAção de professores
Maria teresa de assunção Freitas (org.)

13 x 21 cm. | 128 p. | ISBN: 978-85-7526-060-9 | Coleção Temas & Educação

CinemA & eduCAção  
rosáLia duarte 

16 x 23 cm. | 248 p. | ISBN: 978-85-6538-124-6 | Coleção práticas docentes

ConHeCimento e imAginAção – SoCIoLoGIA pARA o ENSINo MédIo
Maria Ligia de oLiVeira barbosa, Patricia riVero, tania quintaneiro

14 x 21 cm. | 196 p. | ISBN: 978-85-7526-339-6 | Coleção Biblioteca Universitária

introdução À filosofiA dA eduCAção 
gabrieL Perissé

14 x 21 cm. | 96 p. | ISBN: 978-85-7526-412-6
Coleção Alfabetização e Letramento na Sala de Aula

Construtivismo – GRANdES E pEqUENAS dÚvIdAS 
Maria das graças de castro bregunci

14 x 21 cm. | 96 p. | ISBN: 978-85-7526-315-0 | Coleção Biblioteca Universitária

introdução À lingÜístiCA
FLorence carboni

13 x 21 cm. | 104 p. | ISBN: 978-85-7526-370-9 | Coleção Temas & Educação

estétiCA & eduCAção
gabrieL Perissé

16 x 23 cm. | 104 p. | ISBN: 85-7526-180-0

A esColA e seus Atores – EdUCAção E pRofISSão doCENTE
ana Maria casasanta Peixoto, Mauro Passos (orgs.) 

16 x 23 cm. | 88 p. | ISBN: 978-85-6538-149-9

eduCAção AmbientAl nA perspeCtivA dA eCologiA integrAl –  
CoMo EdUCAR NESTE MUNdo EM dESEqUILíBRIo?
ana MansoLdo

13,8 x 21 cm. | 168 p. | ISBN: 978-85-86583-72-8 | Coleção Trajetória

formAção de professores – pESqUISAS, REpRESENTAçõES E podER
JúLio eMíLio diniz Pereira 

14 x 21 cm. | 168 p. | ISBN: 978-85-7526-068-5 | Coleção Trajetória

eduCAção esColAr e As teCnologiAs dA informÁtiCA
Luiz carLos Pais
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15,5 x 22,5 cm. | 176 p. | ISBN: 978-85-7526-067-8

polítiCA e gestão dA eduCAção 
daLiLa andrade oLiVeira, Maria de FátiMa FeLix rosar (orgs.)

16 x 23 cm. | 344 p. | ISBN: 978-85-7526-537-6

plAno nACionAl de eduCAção (2011-2020) –  
AvALIAção E pERSpECTIvAS
Luiz Fernandes dourado (orgs.)

15,5 x 22,5 cm. | 168 p. | ISBN: 978-85-7526-320-4 | Coleção docência

JustiçA soCiAl – dESAfIo pARA A foRMAção dE pRofESSoRES 
JúLio eMíLio diniz Pereira, Kenneth M. zeichner (orgs.) | tradução: cristina antunes

13 x 21 cm. | 112 p. | ISBN: 978-85-7526-350-1 | Coleção Temas & Educação

mídiA & eduCAção 
José Marques de MeLo, sandra Pereira tosta

14 x 21 cm. | 192 p. | ISBN: 978-85-7526-285-6 | Coleção Biblioteca Universitária

introdução À soCiologiA dA eduCAção 
João VaLdir aLVes de souza

16 x 23 cm. | 180 p. | ISBN: 978-85-7526-088-3

A novA eduCAção e voCê – o qUE oS NovoS  
CAMINhoS dA EdUCAção póS-LdB TÊM A vER  
CoM EdUCAdoRES, pAIS, ALUNoS E CoM A ESCoLA 
sérgio godinho oLiVeira

12 x 18 cm. | 176 p. | ISBN: 85-7526-027-8 | Coleção Temas & Educação

televisão & eduCAção – fRUIR E pENSAR A Tv
rosa Maria bueno Fischer (org.)

polítiCA e trAbAlHo nA esColA –  
AdMINISTRAção doS SISTEMAS pÚBLICoS  
dE EdUCAção BáSICA
daLiLa andrade oLiVeira, Marisa ribeiro (orgs.)

u Este livro apresenta diversos estudos que reto-
mam análises desenvolvidas por pesquisadores 
na área de Estado e políticas educacionais so-
bre temas de grande relevância na atualidade. 
Certamente eles acrescentarão novos elementos 
para a reflexão e análise das políticas educacio-
nais, colocando-se como importante instru-
mental para os interessados na referida área.

15,5 x 22,5 cm. | 256 p. | 
ISBN: 85-86583-64-2

introdução À soCiologiA 
niLdo Viana

u O que é Sociologia? Como ela surgiu e se de-
senvolveu? Quais são os grandes pensadores 
dessa ciência? E os principais temas e teses? 
Além dessas questões, este livro busca elucidar 
qual a contribuição dessa ciência para conhe-
cermos a realidade contemporânea. Desde o 
seu surgimento, no século XIX, a Sociologia se 
preocupa com temas referentes às relações so-
ciais. Neste livro, Nildo Viana se debruça sobre 
alguns desses temas fundamentais. São eles:  
relação indivíduo-sociedade, divisão social do 
trabalho, cultura e ideologia, e, por fim, movi-
mentos sociais e mudança social.

14 x 21 cm. | 192 p.
ISBN: 85-7526-187-8 
Coleção Biblioteca 
Universitária

o mestre ignorAnte – CINCo LIçõES  
SoBRE A EMANCIpAção INTELECTUAL
Jacques rancière | tradução: Lilian do Valle 

u Referência na educação, este é um dos livros 
mais lidos por quem quer repensar as condi-
ções básicas do ensinar. Ele conta a história de 
Joseph Jacotot, professor, militante ardoroso 
do Século das Luzes, que, confrontado, em 
1818, a uma situação pedagógica inaudita, é 
levado a romper com todos os pressupostos 
existentes sobre as condições básicas do en-
sinar. A partir de então, Jacotot transforma 
radicalmente suas ideias e sua prática, ofere-
cendo uma resposta à altura desse desafio e 
iniciando uma aventura intelectual incessante, 
filosófica, capaz de pôr em questão os sentidos 
instituídos do ensinar e do aprender.

14 x 21 cm. | 192 p. 
ISBN: 85-7526-045-6
Coleção Educação:  
Experiência e Sentido

o vAlor do professor
gabrieL Perissé

u As mais belas ideias sobre educação, os mais 
sinceros e comoventes elogios ao papel do ensi-
no no desenvolvimento de um país e os sonhos 
mais generosos em que a escola aparece como 
espaço de verdadeiro aprendizado e crescimen-
to humano não resolvem o problema da educa-
ção se as professoras e os professores não forem 
e não se sentirem valorizados. Esta obra, por
meio de um rico diálogo, oferece argumentos 
mais que convincentes para a valorização desses 
profissionais, que ocupam lugar incomparável 
na vida de cada um de nós e na estrutura social.

15,5 x 22,5 cm. | 184 p.
ISBN: 978-85-7526-559-8

15,5 x 22,5 cm. | 176 p. | ISBN: 978-85-7526-362-4 | Coleção docência

QuAndo A diversidAde interrogA A formAção doCente 
JúLio eMíLio diniz Pereira, geraLdo Leão (orgs.)

A pesQuisA nA formAção e  
no trAbAlHo doCente 
JúLio eMíLio diniz Pereira, Kenneth M. zeichner (orgs.)

u A proposta deste livro é esclarecer e discutir 
os diferentes conceitos de pesquisa-ação, apre-
sentando referenciais teóricos da pesquisa na 
formação e no trabalho docente e analisando 
estudos práticos desenvolvidos em diversos 
países por meio de relatos de experiências de 
professores. Os artigos presentes aqui discutem 
temas como: o movimento dos educadores-pes-
quisadores como estratégia para a construção de 
modelos críticos e emancipatórios de formação 
docente, e a pesquisa-ação participativa e as 
ferramentas metodológicas normalmente utili-
zadas para o estudo da prática docente visando 
a transformação social.

14 x 21 cm. | 20 p. 
ISBN: 978-85-7526-079-1 
Coleção docência
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LITERATURA BRASILEIRATexto 

o catálogo da autêntica também contempla obras de literatura 
brasileira, com títulos consagrados como Memórias póstumas 
de brás cubas e esaú e Jacó, de Machado de assis; triste fim 
de Policarpo quaresma, de Lima barreto, entre outros, em 
edições que contam com notas, estudos e comentários sobre 
as obras, para atender a estudantes, professores, especialistas 
e admiradores dos escritores. além dos clássicos, a autêntica 
possui livros de literatura brasileira contemporânea, com obras 
premiadas como o ciclista, de Walther Moreira santos, e Peixe 
Morto – romance policial, de Marcus Freitas.

mACHAdo de Assis por Jovens leitores
Fernanda Freitas, Vagner aMaro (orgs.)

u A partir de uma oficina de leitura, oferecida 
como atividade complementar na Escola Sesc de 
Ensino Médio do Rio de Janeiro, surgiu o Clube 
de Leitores da instituição. Inicialmente com sete 
alunos, as sessões de leitura e análise de textos 
despertaram nos estudantes o prazer em ler e 
fomentaram trocas de experiências sobre litera-
tura. E Machado de Assis foi o autor escolhido 
para o exercício literário que correspondia ao 
produto final da oficina: textos selecionados e 
apresentados pelos alunos participantes.

17 x 24 cm. | 80 p. 
ISBN: 978-85-7526-588-8

o CiClistA
WaLther Moreira santos

u Emocionante e surpreendente. Assim pode 
ser definido este livro, obra vencedora da 
primeira edição do Prêmio José Mindlin de 
Literatura. Segundo o autor, Walther Moreira 
dos Santos, já premiado e conhecido da crítica 
especializada, trata-se de um livro sobre a be-
leza do perdão, da esperança e da compaixão. 
Com uma narrativa atraente, O Ciclista tem 
ingredientes capazes de conquistar e envolver 
o leitor que aprecia uma história bem contada, 
com personagens interessantes que se relacio-
nam de forma intrigante e curiosa.

14 x 21 cm. | 128 p. 
ISBN: 978-85-7526-347-1

Coletivo 21
adriano Macedo (org.)

u O Coletivo 21 é um grupo formado por autores 
mineiros que, juntos, têm mais de 300 títulos 
publicados nos mais variados gêneros literários, 
muitos deles premiados e reconhecidos no Bra-
sil e no exterior. Esta antologia reúne 33 textos e 
possui uma proposta diferenciada: um mosaico 
de contos, crônicas, versos e aforismos, trechos 
de romance e biografia, além de um texto visual.14 x 21 cm. | 128 p. 

ISBN: 978-85-7526-570-3

15,5 x 22,5 cm. | 264 p. 
ISBN: 85-8658-342-1
Coleção Leitura Literária

memóriAs póstumAs de brÁs CubAs 
Machado de assis | análise e comentários: Letícia Malard

u Considerado um dos romances mais importan-
tes da literatura universal, Memórias póstumas 
de Brás Cubas é o quarto integrante da coleção 
Leitura Literária. Esta edição da célebre história 
do “defunto-autor” contém mais de 1.000 ver-
betes com comentários, análises e vocabulários 
elaborados pela doutora, pesquisadora e ensaísta 
literária Letícia Malard. O texto utilizado nesta 
edição é estabelecido pela Comissão Machado de 
Assis, formada pelos filólogos Antônio Houaiss, 
Antônio José Chediak, Celso Ferreira da Cunha 
e J. Galante de Sousa.

14 x 21 cm. | 160 p. 
ISBN: 978-85-7526-536-9
Coleção Leitura Literária

triste fim de poliCArpo QuAresmA –  
LIMA BARRETo
Machado de assis | análise e comentários: Letícia Malard

u A coleção Leitura Literária traz ao leitor mais 
uma consagrada obra da Literatura Brasileira: 
Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Bar-
reto. Considerado um dos mais importantes 
romances brasileiros do século XX, a obra apre-
senta a história do sofrido nacionalista durante o 
início da República brasileira. A presente edição, 
organizada e comentada por Letícia Malard, fa-
cilita a leitura e contextualiza o leitor à época da 
República Velha brasileira.

retrAtos dA esColA
adriano Macedo (org.)

u Retratos da Escola é uma coletânea de textos 
clássicos e contemporâneos, um conjunto de 
“fotografias literárias” em que escritores de di-
ferentes épocas registram as cores, as emoções 
e a densidade da escola no período em que vi-
veram essa fase. Esta antologia traz textos de 
autores clássicos, como Machado de Assis e Raul 
Pompéia, e modernos e contemporâneos, como 
Affonso Romano de Sant’Anna, Luiz Vilela, Mar-
cos Rey, Branca Maria de Paula, Francisco de 
Morais Mendes, Adriano Macedo, entre outros.

15,5 x 22 cm. | 88 p. 
ISBN: 978-85-6538-109-3 

15,5 x 22,5 cm. | 427 p. | ISBN: 85-8658-315-4 | Coleção Leitura Literária

esAú & JACó 
Machado de assis | análise e comentários: Letícia Malard

15,5 x 22,5 cm. | 94 p. | ISBN: 85-86583-11-1 | Coleção Leitura Literária

poemAs de gregório de mAtos 
organização, análise e comentários: Letícia Malard

14 x 21 cm. | 208 p. | ISBN: 978-85-7526-369-3

peixe morto – RoMANCE poLICIAL
Marcus Freitas

14 x 21 cm. | 96 p. | ISBN: 978-85-7526-334-1

o retrAto dA dAmA
adriano Macedo

15,5 x 22,5 cm. | 94 p. | ISBN: 85-86583-12-X

primeiros CAntos de gonçAlves diAs
organização, análise e comentários: Letícia Malard
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13 x 20,5 cm. | 120 p. | ISBN: 978-85-7526-271-9 | Coleção Espetáculos do Galpão

um Homem é um Homem 
bertoLt brecht | tradução: Fernando Peixoto

13 x 20,5 cm. | 80 p. | ISBN: 978-85-7526-267-2 | Coleção Espetáculos do Galpão

A ruA dA AmArgurA 
eduardo garrido | adaptação: arildo de barros

13 x 20,5 cm. | 80 p. | ISBN: 978-85-7526-269-6 | Coleção Espetáculos do Galpão

pArtido 
itaLo caLVino | adaptação: cacá brandão

13 x 20,5 cm. | 88 p. | ISBN: 978-85-7526-265-8 | Coleção Espetáculos do Galpão

textos de ruA 
gruPo gaLPão

13 x 20,5 cm. | 96 p. | ISBN: 978-85-7526-268-9 Coleção Espetáculos do Galpão

um molière imAginÁrio
MoLière – adaptação: cacá brandão

CoLEção ESpETáCULoS 
do GALpão
o grupo de teatro galpão já possui mais de 30 anos de vida 
de teatro e hoje é uma das trupes mais respeitadas do brasil. 
a autêntica publicou dez peças de sua obra dramatúrgica: tio 
Vânia, de anton tchékov; eclipse, escrito com base em frag-
mentos de diversos contos de tchékhov e “costurados” pelo 
diretor Jurij alschitz; textos de rua, do grupo galpão; romeu e 
Julieta, de William shakespeare; a rua da amargura, de eduardo 
garrido; um molière imaginário, de Molière; Partido, de italo 
calvino; um trem chamado desejo, de Luís alberto de abreu; um 
homem é um homem, de bertolt brecht; e Pequenos milagres, 
de Maurício arruda Mendonça e Paulo de Moraes.

eClipse
JuriJ aLschitz | tradução: alisa blokina

u O Grupo Galpão comemorou, em 2012, 30 
anos de uma vivência teatral calcada na pesqui-
sa e na experimentação e centrada no trabalho 
de grupo. E, como parte dessa comemoração, dá 
sequência à publicação de sua obra dramatúrgi-
ca, dessa vez com Eclipse, cujo texto foi criado 
valendo-se de fragmentos de diversos contos de 
Anton Tchékhov, “costurados” pelo diretor Jurij 
Alschitz. Com base na seleção de temas como 
talento, felicidade, fé, caos, o destino do homem 
e do próprio teatro, o texto faz um apanhado de 
filosofias que permeiam a obra de Tchékhov.

13 x 20,5 cm. | 88 p.
ISBN: 978-85-6538-115-4
Coleção Espetáculos  
do Galpão

peQuenos milAgres
Maurício arruda Mendonça, PauLo de Moraes

u Esta peça apresenta um emocionante painel 
do homem brasileiro contemporâneo. Sua dra-
maturgia foi inspirada livremente em quatro 
pequenas histórias enviadas ao Grupo Galpão 
durante a campanha Conte suas Histórias, que 
pedia ao público relatos pessoais, verdadeiros e 
surpreendentes. Depois de uma seleção de mais 
de 600 textos, julgou-se que os quatro relatos 
selecionados seriam detentores de um potencial 
emocional e de uma sinceridade que possi-
bilitariam certo recorte de brasilidade (como 
um pequeno painel do homem brasileiro) e, 
principalmente, teriam a possibilidade enorme 
de transposição para o teatro.

13 x 20,5 cm. | 144 p.
ISBN: 978-85-7526-272-6
Coleção Espetáculos  
do Galpão

13 x 20,5 cm. | 96 p.  
ISBN: 978-85-7526-266-5 
Coleção Espetáculos  
do Galpão

romeu e JulietA 
WiLLiaM shaKesPeare | tradução: onestaldo de Pennaforte

u Maior sucesso da história do Galpão, Romeu e 
Julieta teve sua carreira coroada com a tempora-
da no Globe Theatre de Londres, em 2000, com 
grande percussão. O espetáculo foi concebido e 
dirigido por Gabriel Villela, com dramaturgia 
e textos adicionais de Cacá Brandão, sobre o 
original de William Shakespeare.
O Grupo Galpão comemora 25 anos com uma 
vivência teatral calcada na pesquisa e na experi-
mentação e centrada no trabalho de grupo. Bus-
cando uma temática essencialmente popular, dá 
ênfase a um teatro que rompe os limites do palco 
e ganha as ruas e os espaços não convencionais.

13 x 20,5 cm. | 96 p. 
ISBN: 978-85-6538-119-2 
Coleção Espetáculos  
do Galpão

tio vâniA (Aos Que vierem depois de nós)
anton tchéKhoV | tradução: eduardo Moreira, arildo de barros  

u O Grupo Galpão comemorou, em 2012, 30 anos. 
E, como parte dessas comemorações, dá sequên-
cia à publicação de sua obra dramatúrgica, dessa 
vez com Tio Vânia, escrito por Anton Tchékhov. 
A aposta do Galpão por essa peça partiu da bus-
ca por uma dramaturgia que possibilitasse um 
mergulho mais radical no trabalho do ator. Daí 
a escolhê-la foi um caminho natural, pois as pai-
xões, os desejos e a necessidade visceral de seus 
personagens ofereceram ao grupo as ferramentas 
necessárias para o que estava proposto. 

13 x 20,5 cm. | 112 p.  
ISBN: 978-85-7526-270-2 
Coleção Espetáculos  
do Galpão

um trem CHAmAdo deseJo
Luís aLberto de abreu

u Este livro apresenta texto do espetáculo Um 
trem chamado desejo, comédia musical que narra 
as desventuras de uma companhia teatral, na 
Belo Horizonte da década de 1930. De acordo 
com Chico Pelúcio, “essa foi a montagem do 
Galpão em que os autores do grupo mais con-
tribuíram para a concepção do espetáculo como 
um todo e mais efetivamente interagiram com 
os criadores convidados”. A direção do Trem é 
de Chico Pelúcio, e o texto, de Luis Alberto de 
Abreu, com músicas de Tim Rescala.
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ESTUdoS  
SoBRE  
A dIvERSIdAdE

ENSINo dE  
hISTóRIA E CULTURA  
AfRo-BRASILEIRA  
E INdíGENA

15,5 x 22,5 cm. | 120 p. | 
ISBN: 978-85-7526-432-4  
Coleção formação  
humana na Escola

Aprendendo vAlores étniCos nA esColA
rosa Vani Pereira

u Como você vê o tratamento às diferenças na sua 
escola? Se a situação não  mudar, que consequên-
cias para o futuro podem ser esperadas? Essa é 
apenas uma das questões que a autora questiona 
nesta publicação sobre a construção identitária 
do Brasil, que contempla, principalmente, a ques-
tão racial. Ao apresentar um panorama histórico 
sobre o negro no país, a autora incita reflexões a 
todo e qualquer cidadão, principalmente aos que 
fazem parte do ambiente escolar e se comprome-
teram, ou pelo menos deveriam se comprometer, 
com a educação de nossas crianças e jovens.

14 x 21 cm. | 296 p. | ISBN: 85-7526-139-8 | Coleção Cultura Negra e Identidades

AfirmAndo direitos – ACESSo E pERMANÊNCIA 
dE jovENS NEGRoS NA UNIvERSIdAdE  
aracy aLVes Martins, niLMa Lino goMes (orgs.)

14 x 21 cm. | 272 p. | ISBN: 85-7526-168-1 | Coleção Cultura Negra e Identidades

Afro-desCendênCiA em CAdernos negros e JornAl do mnu 
FLorentina da siLVa souza 

15,5 x 22,5 cm. | 224 p. | ISBN: 978-85-7526-215-3 | Coleção Cultura Negra e Identidades

bAntos, mAlês e identidAde negrA
nei braz LoPes

15,5 x 22,5 cm. | 352 p. | ISBN: 978-85-8658-379-7

brAsil Afro-brAsileiro  
Maria nazareth soares Fonseca (org.)

diversos títulos sobre cultura afro-brasileira e indígena inte-
gram o catálogo da autêntica. as obras desta área têm como 
proposta publicar títulos oriundos das mais diversas áreas 
do conhecimento que abordem, prioritariamente, a questão 
étnico-racial no brasil e na diáspora, em estudos que refletem 
sobre identidades, culturas e direitos de negros e indígenas 
e que apresenta aos leitores riquíssima produção literária 
indígena, africana e afro-brasileira. as publicações propõem 
educações políticas e pedagógicas que orientem educadores 
e que combatam a desigualdade, promovendo um justo e 
urgente debate sobre as diferenças.
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14 x 21 cm. | 320 p. | ISBN: 85-7526-169-X | Coleção Cultura Negra e Identidades

os filHos dA ÁfriCA em portugAl –  
ANTRopoLoGIA, MULTICULTURALIdAdE E EdUCAção
neusa Maria Mendes de gusMão

14 x 21 cm. | 120 p. | ISBN: 85-8658-319-7 | Coleção Cultura Negra e Identidades

o Jogo dAs diferençAs –  
o MULTICULTURALISMo E SEUS CoNTEXToS
Luiz aLberto oLiVeira gonçaLVes, PetroniLha beatriz gonçaLVes e siLVa

15,5 x 22,5 cm. | 200 p. | ISBN: 978-85-7526-299-3 | Coleção Cultura Negra e Identidades

os guArdiões de sonHos – o ENSINo  
BEM-SUCEdIdo dE CRIANçAS AfRo-AMERICANAS
gLoria Ladson-biLLings, tradução: cristina antunes

15,5 x 22,5 cm. | 136 p. | ISBN: 978-85-7526-291-7 | Coleção Cultura Negra e Identidades

um olHAr Além dAs fronteirAs –  
EdUCAção E RELAçõES RACIAIS 
niLMa Lino goMes (org.)

15,5 x 22,5 cm. | 128 p. | ISBN: 978-85-7526-127-9 
Coleção Cultura Negra e Identidades

redisCutindo A mestiçAgem no brAsil 
IdENTIdAdE NACIoNAL VERSUS IdENTIdAdE NEGRA
KabengeLe Munanga

15,5 x 22,5 cm. | 416 p. | ISBN: 85-7526-216-5 | Coleção Cultura Negra e Identidades

sem perder A rAiz – CoRpo E CABELo  
CoMo SíMBoLoS dA IdENTIdAdE NEGRA
niLMa Lino goMes

15,5 x 22,5 cm. | 96 p. | ISBN: 978-85-7526-380-8 | Coleção Cultura Negra e Identidades

negritude – USoS E SENTIdoS
KabengeLe Munanga

15,5 x 22,5 cm. | 240 p. | ISBN: 978-85-7526-336-5 | Coleção Cultura Negra e Identidades

rACismo em livros didÁtiCos – ESTUdo SoBRE  
NEGRoS E BRANCoS EM LIvRoS dE LíNGUA poRTUGUESA
PauLo Vinicius baPtista da siLVa 

14 x 21 cm. | 160 p. | ISBN: 85-7526-066-9 | Coleção Cultura Negra e Identidades

experiênCiAs étniCo-CulturAis  
pArA A formAção de professores 
niLMa Lino goMes, PetroniLha beatriz gonçaLVes e siLVa (orgs.) 

14 x 21 cm. | 228 p. | ISBN: 85-7526-138-X | Coleção Cultura Negra e Identidades

o drAmA rACiAl de CriAnçAs brAsileirAs 
SoCIALIzAção ENTRE pARES E pRECoNCEITo
rita de cássia Fazzi

16 x 23 cm. | 168 p.  
ISBN: 978-85-6538-121-5  
Coleção práticas docentes

pele silenCiosA, pele sonorA 
A LITERATURA INdíGENA EM dESTAqUE
Janice cristine thiéL

u Este livro, destinado à formação continuada 
dos professores do ensino médio, propõe cami-
nhos de leitura de obras das literaturas indígenas 
brasileira e das Américas. Nele, o leitor adentrará 
o universo cultural indígena, conhecerá as espe-
cificidades de sua produção literária e descobrirá 
reflexões sobre as identidades indígenas constru-
ídas por índios e não índios ao longo de séculos. 
Além disso, encontrará atividades criadas para a 
inserção de obras indígenas na sala de aula. Ao 
valorizar novas dimensões de conhecimento e de 
inclusão social e cultural, esta obra contribui para 
a promoção do letramento literário, informacio-
nal e crítico de professores e alunos.

15,5 x 22,5 cm. | 208 p. 
ISBN: 978-85-7526-288-7 
Coleção Cultura Negra  
e Identidades

diversidAde, espAço e relAções étniCo-
rACiAis – o NEGRo NA GEoGRAfIA do BRASIL
renato eMerson dos santos (org.)

u Uma imagem de um território que remete ex-
clusivamente à colonização pela imigração eu-
ropeia, como muitos concebem a região Sul do 
país (“Mas no Paraná há negros? Lá não houve 
escravidão!”), oculta a presença negra, apaga a 
escravidão da história da região e assim autoriza 
violências diversas. Partindo desse entendimento, 
os autores desta coletânea mostram a importância 
de se construir em nossos cidadãos um conheci-
mento geográfico que contemple a participação do 
negro na constituição do Brasil enquanto nação.

15,5 x 22,5 cm. | 128 p. 
ISBN: 978-85-7526-513-0 
Coleção Cultura Negra  
e Identidades

eduCAção e rAçA – pERSpECTIvAS  
poLíTICAS, pEdAGóGICAS E ESTéTICAS 
anete abraMoWicz, niLMa Lino goMes (orgs.)

u Este livro mapeia um dos temas educacio-
nais mais importantes da atualidade: as relações 
étnico-raciais na educação. Os autores refletem 
sobre a diversidade étnico-racial dentro da so-
ciedade, da universidade e da educação básica, 
por meio de opiniões, interpretações e relatos 
de pesquisas sobre o tema. Como conciliar raça, 
educação e nação? O que significa a experiência 
racial? Quais as possibilidades teóricas e práticas 
de pensar a realidade social a partir da ideia de 
raça? Essas são algumas das questões analisa-
das nesta obra fundamental para aqueles que 
pretendem enfrentar o complexo debate sobre 
a diferença, as desigualdades e as redes sociais 
sob a perspectiva racial.

15,5 x 22,5 cm. | 168 p. | 
ISBN: 978-85-7526-301-3 
Coleção Cultura Negra e 
Identidades

literAturAs AfriCAnAs e Afro-brAsileirA 
nA prÁtiCA pedAgógiCA
iris Maria da costa aMÂncio, niLMa Lino goMes,  
MiriaM Lúcia dos santos Jorge

u Esta obra propõe ao docente uma postura peda-
gógica mais responsável, que privilegie o diálogo 
intercultural e supere preconceitos e estereótipos. 
Para isso, as autoras mostram aos professores as 
contribuições das literaturas africanas e afro-bra-
sileira na prática pedagógica e elucidam questões 
como: até quando os cursos de Pedagogia e de 
licenciatura continuarão negando ou omitindo 
a inclusão do conteúdo da Lei nº 10.639/03 nos 
seus currículos? O que fazer diante das lacunas 
que comprometem a implantação dessa lei?
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ESTUdoS SoBRE  
GÊNERo E SEXUALIdAdE
o objetivo dos livros desta área lançados pela autêntica é 
ampliar as discussões e as reflexões sobre a diversidade, le-
vando aos educadores obras que se apresentam como um 
valioso instrumento de auxílio para o combate à intolerância 
e ao preconceito dentro e fora das instituições educacionais. 
as publicações são fundamentais para o leitor compreender 
as noções de diversidade sexual e da sexualidade por meio 
das diferenças, além de contribuir para uma formação de 
educadores preparada para lidar com o preconceito dentro da 
escola, propondo uma pedagogia inclusiva e igual para todos.

A diversidAde sexuAl nA eduCAção e os 
direitos de CidAdAniA lgbt nA esColA
Marco antonio torres 

u De forma consistente, atualizada e esclare-
cida, este livro introduz o leitor às discussões 
contemporâneas sobre sexualidade de maneira 
clara e didática. Entre temáticas inovadoras, 
destaca-se a forma como ele opta por sublinhar 
o termo “heterossexismo” em relação ao mais 
conhecido “homofobia”, ampliando as discus-
sões sobre preconceito na escola para além de 
manifestações isoladas de violência. A obra 
ainda fornece apoio teórico e dicas úteis para 
educadores lidarem com a diversidade sexual 
na educação de jovens.

14 x 21 cm. | 72 p.  
ISBN: 978-85-7526-489-8 
Série Cadernos da  
diversidade

o Corpo eduCAdo 
pEdAGoGIAS dA SEXUALIdAdE
guacira LoPes Louro

u Nas sociedades modernas, a sexualidade e o 
corpo ganharam evidente centralidade. Este livro 
trata da produção histórica da sexualidade, das 
formas como ela vem sendo teorizada, exercida 
e regulada hoje. Autores de distintas formações 
acadêmicas refletem sobre as desigualdades e 
as diferença históricas e socialmente atribuídas 
e convidam leitores a compartilhar de sua in-
conformidade em face do silêncio e das margi-
nalização impostos a sujeitos e práticas sexuais.

15,5 x 22,5 cm. | 176 p.  
ISBN: 978-85-86583-33-9

21 x 26 cm. | 192 p. 
ISBN: 978-85-7526-541-3

eduCAção sexuAl nA sAlA de AulA – 
RELAçõES dE GÊNERo, oRIENTAção SEXUAL E 
IGUALdAdE éTNICo-RACIAL NUMA pRopoSTA 
dE RESpEITo àS dIfERENçAS
JiMena FurLani

u Este livro apresenta princípios políticos volta-
dos a uma educação de respeito às diferenças e 
de positivação das muitas identidades assumi-
das, hoje, pelos sujeitos sociais, decorrentes de 
sua sexualidade, seu gênero, sua inserção étni-
co-racial, sua aparência física, etc. O sucesso da 
Educação Sexual voltada às/aos adolescentes, 
sobretudo naquilo que muitas/os desejam tão 
enfaticamente – um comportamento sexual 
seguro e preventivo em relação à gravidez in-
desejada e/ou às DST/HIV e AIDS –, começa 
por reflexões e ações no âmbito da infância.

13 x 21 cm. | 144 p.  
ISBN: 978-85-7526-456-0 | 
Coleção Ensaio Geral

HomofobiA 
hISTóRIA E CRíTICA dE UM pRECoNCEITo
danieL borriLLo | tradução: guilherme João de Freitas teixeira 

u A homofobia é a atitude de hostilidade contra 
as/os homossexuais, portanto, homens e mu-
lheres. Quais são suas origens? Quais são suas 
relações com as outras formas de estigmatização 
e de discriminação? De que modo e com base em 
quais discursos foi construída tanto a supremacia 
heterossexual quanto a desvalorização correlata 
da homossexualidade? Existe uma personalidade 
homofóbica? E quais são os recursos à nossa dis-
posição para lutar contra essa forma de violência?

14 x 21 cm. | 196 p.
ISBN: 85-7526-083-9

mitos e tAbus dA sexuAlidAde HumAnA 
JiMena FurLani 

u Nossos conceitos sobre a sexualidade são his-
tóricos e políticos. É preciso, portanto, que con-
venções e comportamentos sexuais deixem de ser 
compreendidos como meras escolhas pessoais 
e passem a ser vistos como constituídos por (e 
constituintes de) relações de poder. Neste livro a 
autora procura se inscrever nessa ótica ao anali-
sar algumas práticas e crenças sexuais correntes 
em nossa sociedade, a fim de demonstrar como 
se construíram tais crenças, e oferece sugestões 
de novas formas de se aproximar dessas questões.

14 x 21 cm. | 80 p.
ISBN: 978-85-6538-128-4
Série Cadernos  
da diversidade

teoriA Queer: UM ApRENdIzAdo  
pELAS dIfERENçAS
richard MisKoLci

u Excelente introdução ao debate em torno da 
Teoria Queer, este livro promove ampla reflexão 
sobre os laços entre a educação e a normalização 
social, entre a escola e os interesses biopolíticos, 
entre o sistema educacional e a imposição de 
modelos como ser homem ou mulher, mascu-
lino ou feminino, hétero ou homossexual.  O 
autor ainda vai além, propondo  algo distinto na 
educação que não seja normalizado ou baseado 
apenas em modelos e conteúdos, e sim na real 
experiência do aprender.

14 x 21 cm. | 96 p. | ISBN: 978-85-7526-493-5 | Série Cadernos da diversidade

gênero e diversidAde – foRMAção dE EdUCAdoRAS/ES
Maria MadaLena Magnabosco, cíntia Maria teixeira
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ConCeitos e prÁtiCAs pArA refletir  
sobre A eduCAção inClusivA 
ériKa Lourenço

14 x 21 cm. | 88 p. | ISBN: 978-85-7526-490-4 | Série Cadernos da diversidade

15,5 x 22,5 cm. | 376 p. | ISBN: 978-85-7526-581-9 | Caminhos da Educação do Campo

liCenCiAturAs em eduCAção do CAmpo – REGISTRoS E REfLEXõES 
A pARTIR dAS EXpERIÊNCIAS pILoTo (UfMG; UNB; UfBA E UfS)
Laís Mourão sá, Mônica castagna MoLina (orgs.)

14 x 21 cm. | 44 p. | ISBN: 978-85-7526-491-1 Série Cadernos da diversidade

diversidAde e Ações A firmAtivAs – CoMBATENdo AS 
dESIGUALdAdES SoCIAIS
shirLey aParecida de Miranda

15,5 x 22,5 cm. | 208 p. | ISBN: 978-85-7526-506-2 
Coleção Caminhos da Educação do Campo

outrAs terrAs À vistA – CINEMA E EdUCAção do CAMpo
aracy aLVes Martins, inês assunção de castro teixeira,  
Mônica castagna MoLina, raFaeL LitVin ViLLas bôas (orgs.)

14 x 21 cm. | 160 p. ISBN: 85-7526-001-4

linguAgem e letrAmento nA eduCAção dos surdos – 
IdEoLoGIAS E pRáTICAS pEdAGóGICAS 
PauLa boteLho

15,5 x 22,5 cm. | 264 p. | ISBN: 978-85-6538-134-5 | Caminhos da Educação do Campo

territórios eduCAtivos nA eduCAção do CAmpo  
ESCoLA, CoMUNIdAdE E MovIMENToS SoCIAIS 
aracy aLVes Martins, Maria de FátiMa  
aLMeida Martins, Maria isabeL antunes-rocha

eduCAção do CAmpo – dESAfIoS pARA A 
foRMAção dE pRofESSoRES
Maria isabeL antunes-rocha, aracy aLVes Martins (orgs.)

u Uma educação adequada à realidade das áreas 
de reforma agrária tem demandado a constru-
ção e a melhoria de projetos de educação do 
campo, iniciativa que ganha força na luta dos 
movimentos sociais e sindicais e toma
as páginas deste livro. A proposta é chamar a 
atenção do leitor para essa necessidade, reve-
lando o que tem sido feito nesse sentido e o 
que ainda precisa ser realizado e sinalizando 
as dificuldades e os desafios desse processo.

15,5 x 22,5 cm. | 208 p. 
ISBN: 978-85-7526-405-8  
Coleção Caminhos da  
Educação do Campo

15,5 x 22,5 cm. | 424 p. 
ISBN: 978-85-7526-487-4 
Coleção Caminhos da 
Educação do Campo

esColA de direito  
REINvENTANdo A ESCoLA MULTISSERIAdA
Maria isabeL antunes-rocha, saLoMão MuFarreJ hage (orgs.)

u Esta obra apresenta textos sobre o que acon-
tece nas classes multisseriadas no contexto da 
Educação Rural e traz desafios e propostas a 
todos os envolvidos na Educação do Campo a 
discutir e desenvolver práticas que contribuam 
para ampliar a oferta de uma educação escolar 
de qualidade para as populações que produzem 
e reproduzem sua vida nas atividades vinculadas 
com a terra, com as águas e com as florestas.

14 x 21 cm. | 112 p. | 
ISBN: 978-85-6538-153-6

inClusão de pessoAs Com defiCiênCiA  
e/ou neCessidAdes espeCífiCAs 
AvANçoS E dESAfIoS
Margareth diniz

u Este livro traz reflexões sobre o trabalho da es-
cola e de educadores com pessoas que apresentam 
deficiência ou necessidades especiais e sobre o 
papel que a instituição e o educador precisam 
assumir nesse contexto. A autora revela aqui os 
desafios e os avanços educacionais e sugere ativi-
dades que permitam a docentes uma apropriação 
dos princípios e dos eixos da Educação Inclusiva.

INCLUSão ESCoLAR
os processos de desigualdade social atingem diferenciadamente 
negros, indígenas e brancos; homens, mulheres e homossexuais; 
pessoas com deficiência e estudantes da cidade e do campo. Para 
discutir sobre essas desigualdades, a autêntica apresenta em seu 
catálogo diversos livros sobre inclusão social e, especialmente, 
sobre inclusão escolar. os títulos desta área, dirigidos a educa-
dores, propõem modelos didáticos que voltados para a inclusão 
escolar e para políticas educacionais com ações afirmativas, com 
a ampliação dos direitos e do reconhecimento às diferenças.

surdez & eduCAção
Maura corcini LoPes

u Compreendendo a surdez como um marca-
dor cultural primordial, a autora, inspirada 
nas discussões de base antropológica e cul-
turalista, inova ao significar a surdez dentro 
do campo dos Estudos Surdos sugerindo o 
diálogo entre surdez e educação como a coluna 
vertebral desta obra, que trata também da 
constatação, com base na produção de autores 
surdos, do quanto as histórias vividas por eles 
dentro do espaço escolar marcaram sua vida.

13 x 21 cm. | 104 p. 
ISBN: 978-85-7526-283-2 
Coleção Temas & Educação

14 x 21 cm. | 80 p. 
ISBN: 978-85-7526-481-2 
Série Cadernos da 
diversidade

diversidAde no Ambiente esColAr –  
INSTRUMENToS pARA A CRIAção dE pRojEToS 
dE INTERvENção
KeiLa desLandes, nira FiaLho

u As autoras propõe nesta obra, de forma ob-
jetiva e didática, orientar educadores a um 
planejamento de intervenções para identificar 
atitudes preconceituosas e comportamentos 
discriminatórios no ambiente escolar. Este li-
vro contribui para que atores sociais na escola 
lidem com os problemas do preconceito e da 
discriminação observados neste ambiente. 
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 12 500 ANoS dE EdUCAção No BRASIL 
 14 ABECEdáRIo dE CRIAção fILoSófICA
 19 AfIRMANdo dIREIToS: acesso e PerManência de JoVens  
  negros na uniVersidade
 19 AfRo-dESCENdÊNCIA EM CAdERNoS NEGRoS E joRNAL do MNU 
 5 ALfABETIzAção dE jovENS E AdULToS: eM uMa PersPectiVa  
  de LetraMento
 3 ALfABETIzAção E LETRAMENTo NA SALA dE AULA
 3 ALfABETIzAção E LíNGUA poRTUGUESA: LiVros didáticos  
  e Práticas Pedagógicas
 5 ALfABETIzAR LETRANdo NA EjA: FundaMentos teóricos  
  e ProPostas didáticas
 6 ANáLISE dE ERRoS: o que PodeMos aPrender coM  
  as resPostas dos aLunos
 5 ApRENdENdo CoM A dIfERENçA: estudos e Pesquisas  
  eM educação de JoVens e aduLtos
 19 ApRENdENdo vALoRES éTNICoS NA ESCoLA
 3 ApRENdIzAdo dA oRToGRAfIA, o
 9 ApRENdIzAGEM CoNTEXTUALIzAdA: 
   discurso e incLusão na saLa de auLa 
 9 ARGUMENTAção EM TEXToS ESCRIToS, A: a criança e a escoLa
 9 ARTE dE ESCREvER CoM ARTE, A
 9 AvALIAção do TEXTo ESCoLAR: ProFessor-Leitor/aLuno-autor
 19 BANToS, MALÊS E IdENTIdAdE NEGRA
 4 BIBLIoTECA ESCoLAR: conheciMentos que  
  sustentaM a Prática
 4 BIBLIoTECA ESCoLAR, A: teMas Para uMa  
  Prática Pedagógica
 4 BIBLIoTECA ESCoLAR, EIS A qUESTão! do esPaço  
  do castigo ao centro do Fazer educatiVo
 19 BRASIL AfRo-BRASILEIRo 
 6 BRINCAR E joGAR: enLaces teóricos e MetodoLógicos  
  no caMPo da educação MateMática
 12 CANção popULAR BRASILEIRA E ENSINo dE hISTóRIA:  
  PaLaVras, sons e tantos sentidos
 15 CIBERCULTURA E foRMAção dE pRofESSoRES
 17 CICLISTA, o
 15 CINEMA & EdUCAção 
 17 CoLETIvo 21
 15 CoMo NoS ToRNAMoS pRofESSoRAS? 
 4 CoMo oRIENTAR A pESqUISA ESCoLAR: estratégias Para  
  o Processo de aPrendizageM
 4 CoMo USAR A BIBLIoTECA NA ESCoLA: uM PrograMa  
  de atiVidades Para o ensino FundaMentaL
 22 CoNCEIToS E pRáTICAS pARA REfLETIR SoBRE  
  A EdUCAção INCLUSIvA 
 6 CoNEXõES E EdUCAção MATEMáTICA:  
  brincadeiras, exPLorações e ações, VoL. 1
 6 CoNEXõES E EdUCAção MATEMáTICA:  
  brincadeiras, exPLorações e ações, VoL. 2
 6 CoNEXõES E EdUCAção MATEMáTICA: beLas ForMas eM  
  caLeidoscóPios, caLeidoscicLos e caLeidostrótons, VoL. 3
 15 CoNhECIMENTo E IMAGINAção: socioLogia Para  
  o ensino Médio
 5 CoNSTRUção do LETRAMENTo NA EdUCAção  
  dE jovENS E AdULToS, A
 15 CoNSTRUTIvISMo: grandes e Pequenas dúVias
 21 CoRpo EdUCAdo, o: Pedagogias da sexuaLidade
 6 dA ETNoMATEMáTICA A ARTE-dESIGN E MATRIzES CíCLICAS
 9 dEMoCRATIzANdo A LEITURA: Pesquisas e Práticas
 5 dESAfIoS dA EdUCAção dE jovENS E AdULToS:
  construindo Práticas de aLFabetização
 6 dESCoBRINdo A GEoMETRIA fRACTAL pARA A SALA dEAULA 
 6 dIáLoGo E ApRENdIzAGEM EM EdUCAção MATEMáTICA
 5 dIáLoGoS NA EdUCAção dE jovENS E AdULToS
 9 dICIoNáRIo dE GÊNERoS TEXTUAIS
 12 dICIoNáRIo dE hISTóRIA do MUNdo
 12 dICIoNáRIo hISTóRICo BRASIL: coLônia e iMPério
 12 dICIoNáRIo hISTóRICo dAS MINAS GERAIS: Período coLoniaL 
15 dICIoNáRIo pAULo fREIRE
 6 dIdáTICA dA MATEMáTICA: uMa anáLise  
     da inFLuência Francesa 
 3 dIfICULdAdES dE ApRENdIzAGEM NA ALfABETIzAção
22 dIvERSIdAdE E AçõES AfIRMATIvAS: coMbatendo as  
  desiguaLdades sociais
22 dIvERSIdAdE No AMBIENTE ESCoLAR: instruMentos Para  
  a criação de ProJetos de interVenção
 21 dIvERSIdAdE SEXUAL NA EdUCAção E oS dIREIToS  
  dE CIdAdANIA LGBT NA ESCoLA, A
 20 dIvERSIdAdE, ESpAço E RELAçõES éTNICo-RACIAIS: 
  o negrto na geograFia do brasiL
 20 dRAMA RACIAL dE CRIANçAS BRASILEIRAS, o: 
  sociaLização entre Pares e Preconceito
 18 ECLIpSE
 7 EdUCAção A dISTâNCIA oNLINE 
 15 EdUCAção AMBIENTAL NA pERSpECTIvA dA ECoLoGIA  
  INTEGRAL: coMo educar neste Mundo eM desequiLíbrio?
 5 EdUCAção dE jovENS E AdULToS: o que reVeLaM as Pesquisas
 22 EdUCAção do CAMpo: desaFios Para a ForMação  
  de ProFessores
20 EdUCAção E RAçA: PersPectiVas Poíticas,  
     Pedagógicas e estéticas
15 EdUCAção ESCoLAR E AS TECNoLoGIAS dA INfoRMáTICA
 7 EdUCAção ESTATíSTICA: teoria e Prática eM aMbientes 
  de ModeLageM MateMática 
 5 EdUCAção SEUS AToRES: exPeriências, sentidos e identidades
 5 EdUCAção MATEMáTICA dE jovENS E AdULToS:  
  esPeciFicidades, desaFios e contribuições
 7 EdUCAção MATEMáTICA dE jovENS E AdULToS:  
  esPeciFicidades, desaFios e contribuições
 21 EdUCAção SEXUAL NA SALA dE AULA: reLações de gênero,  
  orientação sexuaL e iguaLdade étnico-raciaL nuMa  

  ProPosta de resPeito às diFerenças
 14 EdUCANdo pARA A ARGUMENTAção: contribuições 
  do ensino da Lógica
 7 ENSINAR E ApRENdER MATEMáTICA 
 14 ENSINo dE fILoSofIA CoMo pRoBLEMA fILoSófICo, o
 7 ENSINo dE GEoMETRIA NA ESCoLA fUNdAMENTAL, o: 
  três questões Para a ForMação do ProFessor 
  dos cicLos iniciais
 9 ENSINo dE GRAMáTICA: reFLexões sobre 
  a Língua Portuguesa na escoLa
 17 ESAÚ & jACó 
 22 ESCoLA dE dIREITo: reinVentando a escoLa MuLtisseriada
 15 ESCoLA E SEUS AToRES, a: educação e Produção docente
 14 ESCoLA pÚBLICA ApoSTA No pENSAMENTo, A
 9 ESCoLARIzAção dA LEITURA LITERáRIA, A: 
  o Jogo do LiVro inFantiL e JuVeniL
 9 ESCoLhAS (LITERáRIAS) EM joGo
 9 ESCREvER E BRINCAR: oFicinas de textos
 7 ESCRITAS E LEITURAS NA EdUCAção MATEMáTICA
 15 ESTéTICA & EdUCAção
 14 ESTéTICA fILoSófICA pARA o ENSINo MédIo
 7 ETNoMATEMáTICA: eLo entre as tradições 
  e a Modernidade
 7 ETNoMATEMáTICA EM MovIMENTo
 20 EXpERIÊNCIAS éTNICo-CULTURAIS pARA A foRMAção  
  dE pRofESSoRES 
 9 EXpRESSõES NECESSáRIAS pARA fALAR INGLÊS 
 15 fALANdo SéRIo: 100 brincadeiras
 10 fAzER CoTIdIANo NA SALA dE AULA, o: a organizaçãodo  
  trabaLho Pedagógico no ensino da Língua Materna
 20 fILhoS dA áfRICA EM poRTUGAL, oS: antroPoLogia,  
  MuLticuLturaLidade e educação
 14 fILoSofAR: aPrender e ensinar
 14 fILoSofIA: o Paradoxo de aPrender e ensinar
 7 fILoSofIA dA EdUCAção MATEMáTICA
 15 foRMAção dE pRofESSoRES: Pesquisas, 
  rePresentações e Poder
 5 foRMAção dE pRofESSoRES pARA A EdUCAção 
  dE jovENS E AdULToS: diLeMas atuais
 7 foRMAção do pRofESSoR qUE ENSINA MATEMáTICA, A:  
  PersPectiVas e Pesquisas
 7 foRMAção MATEMáTICA do pRofESSoR: 
  Licenciatura e Prática docente escoLar
 21 GÊNERo E dIvERSIdAdE: ForMação de educadoras/es
 20 GUARdIõES dE SoNhoS, oS: o ensino beM-sucedido 
  de crianças aFro-aMericanas
 10 hIpERTEXToS NA TEoRIA E NA pRáTICA
 12 hISTóRIA & doCUMENTo E METodoLoGIA dE pESqUISA
 13 hISTóRIA & ENSINo dE hISTóRIA
 12 hISTóRIA & foToGRAfIA 
 12 hISTóRIA & GÊNERo 
 12 hISTóRIA & hISTóRIA CULTURAL
 12 hISTóRIA & IMAGENS 
 13 hISTóRIA & LIvRo E LEITURA 
 13 hISTóRIA & ModERNISMo
 13 hISTóRIA & MÚSICA 
 13 hISTóRIA & NATUREzA
 13 hISTóRIA & RELIGIão
 13 hISTóRIA & SoCIoLoGIA
 13 hISTóRIA & TURISMo CULTURAL 
 10 hISTóRIA dA CULTURA ESCRITA: sécuLos xix e xx
 12 hISTóRIA ENTRE A fILoSofIA E A CIÊNCIA, A
 7 hISTóRIA NA EdUCAção MATEMáTICA: ProPostas e desaFios
 13 hISTóRIA oRAL: MEMóRIA, TEMpo, IdENTIdAdES
 13 hISTóRIA oU A LEITURA do TEMpo, A
 13 hISTóRIA, REGIão & GLoBALIzAção 
 18 hoMEM é UM hoMEM, UM
 21 hoMofoBIA: história e crítica de uM Preconceito
 10 IMAGEM NoS LIvRoS INfANTIS, A: caMinhos Para 
  Ler o texto VisuaL
 22 INCLUSão dE pESSoAS CoM dEfICIÊNCIA 
  E/oU NECESSIdAdES ESpECífICAS: aVanços e desaFios
 14 INfâNCIA. ENTRE EdUCAção E fILoSofIA
 7 INfoRMáTICA E EdUCAção MATEMáTICA 
 8 INTERdISCIpLINARIdAdE E ApRENdIzAGEM 
  dA MATEMáTICA EM SALA dE AULA
 14 INTRodUção à fILoSofIA dA EdUCAção 
 15 INTRodUção à fILoSofIA dA EdUCAção 
 15 INTRodUção à LINGÜíSTICA
 16 INTRodUção à SoCIoLoGIA 
 16 INTRodUção à SoCIoLoGIA dA EdUCAção 
 4 INTRodUção àS foNTES dE INfoRMAção
 8 INvESTIGAçõES MATEMáTICAS NA SALA dE AULA
 20 joGo dAS dIfERENçAS, o: MuLticuLturaLisMo 
  e seus contextos
 16 jUSTIçA SoCIAL: desaFio Para a FarMação de ProFessores
 10 LEITURA: Práticas, iMPressos, LetraMentos
 10 LEITURA E ESCRITA dE AdoLESCENTES NA INTERNET E NA ESCoLA
 10 LEITURA E o LEIToR INTEGRAL, A: Lendo na bibLioteca 
  da escoLa
 10 LEITURAS LITERáRIAS: discusos transitiVos
 10 LER E ESCREvER NA EdUCAção INfANTIL: 
  discutindo Práticas Pedagógicas
 3 LETRAMENTo: uM teMa eM três gêneros
 3 LETRAMENTo dIGITAL: asPectos sociais e  
  PossibiLidades Pedagógicas
 4 LETRAMENTo INfoRMACIoNAL: Função educatiVa 
  do bibLiotecário na escoLa
 22 LICENCIATURAS EM EdUCAção do CAMpo: 
  registros e reFLexões a Partir das exPeriências-PiLoto
  (uFMg, unb, uFba, uFs)
 10 LINGUAGEM E LETRAMENTo NA EdUCAção doS SURdoS:  

  ideoLogias e Práticas Pedagógicas
 22 LINGUAGEM E LETRAMENTo NA EdUCAção doS SURdoS:  
  ideoLogias e Práticas Pedagógicas
 10 LITERATURA: saberes eM MoViMento
 10 LITERATURA & EdUCAção
 10 LITERATURA E LETRAMENTo: esPaços, suPortes e interFaces
 10 LITERATURA INfANTIL: PoLíticas e concePções
 20 LITERATURAS AfRICANAS E AfRo-BRASILEIRA NA  
  pRáTICA pEdAGóGICA
 10 LIvRo dE RECEITAS do pRofESSoR dE poRTUGUÊS:  
  atiVidades Para a saLa de auLa
 3 LIvRoS dE ALfABETIzAção E dE poRTUGUÊS: 
  os ProFessores e suas escoLhas
 3 LIvRoS dIdáTICoS dE LíNGUA poRTUGUESA:LetraMento  
  e cidadania
 8 LóGICA E LINGUAGEM CoTIdIANA: Verdade, coerência,  
  coMunicação, arguMentação 
 17 MAChAdo dE ASSIS poR jovENS LEIToRES
 8 MATEMáTICA E ARTE
 8 MATEMáTICA NoS ANoS INICIAIS do ENSINo fUNdAMENTAL, A:  
  tecendo Fios do ensinar e do aPrender
 17 MEMóRIAS póSTUMAS dE BRáS CUBAS 
 16 MESTRE IGNoRANTE, o: cinco Lições sobre 
  a eManciPação inteLectuaL
 16 MídIA & EdUCAção 
 11 MINIdICIoNáRIo do dISCURSo ELETRôNICo-dIGITAL 
 21 MIToS E TABUS dA SEXUALIdAdE hUMANA 
 8 ModELAGEM EM EdUCAção MATEMáTICA
 18 MoLIèRE IMAGINáRIo, UM
 20 NEGRITUdE: usos e sentidos
 16 NovA EdUCAção E voCÊ, A: o que os noVos caMinhos 
  da educação Pós-Ldb têM a Ver coM os edicadores,  
  Pais, aLunos e coM a escoLa
 11 NovAS TECNoLoGIAS, NovoS TEXToS, NovAS foRMAS dE pENSAR
 20 oLhAR ALéM dAS fRoNTEIRAS, UM: educação 
  e reLações raciais
 11 oRALIdAdE NA ESCoLA, A: a inVestigação do trabaLho  
  docente coMo Foco de reFLexão
 22 oUTRAS TERRAS à vISTA: cineMa e educação do caMPo
 18 pARTIdo 
 17 pEIXE MoRTo
 20 pELE SILENCIoSA, pELE SoNoRA: a Literatura 
  indígena eM destaque
 18 pEqUENoS MILAGRES
 16 pESqUISA NA foRMAção E No TRABALho doCENTE, A
 8 pESqUISA qUALITATIvA EM EdUCAção MATEMáTICA
 13 pESqUISA, EdUCAção E foRMAção hUMANA: 
  nos triLhos da história
 16 pLANo NACIoNAL dE EdUCAção (2011-2020): 
  aVaLiação e PersPectiVas
 17 poEMAS dE GREGóRIo dE MAToS 
 11 poESIA vAI à ESCoLA, A: reFLexões, coMentários e dicas  
  de atiVidades
 16 poLíTICA E GESTão dA EdUCAção 
 16 poLíTICA E TRABALho NA ESCoLA: adMinistração 
  dos sisteMas PúbLicos da educação básica
 5 pRáTICAS dE EdUCAção dE jovENS E AdULToS:  
  coMPLexidades, desaFios e ProPostas
 11 pRáTICAS dE LEITURA E ESCRITA: história e atuaLidade
 17 pRIMEIRoS CANToS dE GoNçALvES dIAS
 11 pRofESSoR E A LITERATURA, o: Pra Pequenos, 
  Médios e grandes
 11 pRofESSoRES-LEIToRES E SUA foRMAção 
 8 pSICoLoGIA NA EdUCAção MATEMáTICA: uMa introdução
 16 qUANdo A dIvERSIdAdE INTERRoGA A foRMAção doCENTE 
 20 RACISMo EM LIvRoS dIdáTICoS: estudo sobre negros  
  e brancos eM LiVros de Língua Portuguesa
 11 REdAção: ManuaL de sobreViVência Para 
  concursos e VestibuLares
 20 REdISCUTINdo A MESTIçAGEM No BRASIL: 
  identidade nacionaL Versus identidade negra
 11 REfLEXõES SoBRE pRáTICAS ESCoLARES dE pRodUção 
  dE TEXTo: o suJeito-autor
 8 RELAçõES dE GÊNERo, EdUCAção MATEMáTICA E dISCURSo:  
  enunciados sobre MuLheres, hoMens e MateMática
 17 RETRATo dA dAMA, o
 17 RETRAToS dA ESCoLA
 18 RoMEU E jULIETA 
 18 RUA dA AMARGURA, A
 11 SABERES E AS fALAS dE BEBÊS E SUAS pRofESSoRAS, oS 
 20 SEM pERdER A RAIz: corPo e cabeLo coMo síMboLos 
  da identidade negra
 11 SoBRE LER, ESCREvER E oUTRoS dIáLoGoS
 13 SoCIóLoGo E o hISToRIAdoR, o
 5 SUjEIToS dA EdUCAção E pRoCESSoS dE SoCIABILIdAdE: 
  os sentidos da exPeriência
 22  SURdEz & EdUCAção
 16 TELEvISão & EdUCAção: Fruir e Pensar a tV
 8 TENdÊNCIAS INTERNACIoNAIS EM foRMAção 
  dE pRofESSoRES dE MATEMáTICA
 21 TEoRIA qUEER: uM aPrendizado PeLas diFerenças
 22 TERRITóRIoS EdUCATIvoS NA EdUCAção do CAMpo: 
  escoLa, coMunidade e MoViMentos sociais
 11 TEXTo ESCoLAR, o: uMa história
 18 TEXToS dE RUA 
 18 TIo vâNIA (AoS qUE vIEREM dEpoIS dE NóS)
 18 TREM ChAMAdo dESEjo, UM
 17 TRISTE fIM dE poLICARpo qUARESMA
 8 USo dA CALCULAdoRA NoS ANoS INICIAIS do ENSINo  
  fUNdAMENTAL, o
 16 vALoR do pRofESSoR, o
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