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Fundada em 1997 a Autêntica além de investir na qualidade de suas 
publicações e no compromisso com seus leitores,  se firma como uma 
editora aliada dos educadores, pesquisadores e demais envolvidos com 
a educação em suas várias vertentes. Sempre fiel a sua perspectiva de 
lançar livros de qualidade, já é reconhecida em todo o território nacional.

O catálogo da Autêntica contempla áreas fundamentais para 
educadores, 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-Brasileira e Indígena, Estudos de Gênero e Sexualidade, Filosofia, 
História, Pedagogia/Formação de Professores, entre outras.

Como prova de seu criterioso trabalho editorial, a Autêntica possui 
várias publicações premiadas, como O professor e a literatura: para 
pequenos, médio e grandes, 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: 
atividades para a sala de aula, indicado ao Prêmio Jabuti 2004; e A 
imagem nos livros infantis: caminhos para ler o texto visual, 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: pesquisas 
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).

A Gutenberg foi criada em 2003, inicialmente como um selo, para 
abarcar livros de interesse geral e de ficção, cujos perfis não se encaixavam 
na Autêntica. Fiel à perspectiva do Grupo Editorial Autêntica de lançar 
livros de qualidade inovadores e, ao mesmo tempo, atender às demandas 
de seus diferentes públicos, a Editora Gutenberg ampliou sua atuação e 
atualmente tem em seu catálogo mais de 120 títulos. São livros de interesse 
geral que estão presentes nas principais livrarias, em sala de aula e também 
nas bibliotecas escolares.  



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 
Educação. 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 possi-
bilite intensificar o diálogo entre a produção 
acadêmica e o fazer docente.

14 x 21 cm. | 144 p.  
ISBN: 978-85-8658-351-3 
Coleção Linguagem  
e Educação

O APrEnDIzADO DA OrTOGrAfIA 
artur goMes de Morais (org.)

u Que nível de consciência as crianças possuem 
em relação à norma ortográfica da língua? Que 
aspectos da ortografia elas dominam primei-
ro? Quando se deve “cobrar” a ortografia das 
crianças? O que o aprendiz pode compreen-
der e o que ele tem de memorizar? Como o 
professor pode ser um mediador eficiente no 
aprendizado da norma ortográfica? Como tra-
balhar a pontuação? 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 apresentadas ao leitor reflexões sobre 
temas importantes como a educação e a sociedade 
da informação; como os professores lidam com a 
inclusão de novas tecnologias no ensino; alfabe-
tização e letramento digital; letramento e novas 
tecnologias: questões para a prática pedagógica; 
alfabetização digital: problematização do concei-
to e possíveis relações com a pedagogia e com a 
aprendizagem inicial do sistema de escrita; 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 produção 
acadêmica, em razão de sua importância na capacitação de 
educadores. a autêntica possui em seu catálogo obras de 
referência sobre o assunto, que abordam questões fundamen-
tais para educadores, como os problemas que tangenciam o 
cotidiano 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 dessas 
habilidades e as dificuldades advindas desse pro-
cesso. 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: 978-85-8658-363-6 
Coleção Linguagem e  
Educação

16 x 23 cm | 248 p. | ISBN: 978-85-7526-177-4 

 ALfAbETIzAçãO – UMA pERSpECTIvA hUMANISTA E pRoGRESSISTA
steFânie arca garrido Loureiro

14 x 21 cm | 160 p. | ISBN: 8575260014

LInGuAGEm E LETrAmEnTO nA EDuCAçãO DOs surDOs – IdEoLoGIAS E 
pRáTICAS pEdAGóGICAS
PauLa boteLho  
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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 ampliem 
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 
crianças e jovens de 4 a 15 anos – respeitando 
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, dos dicionários e das 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 apresenta, ainda, 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

13,8 x 21 cm | 176 p. 
ISBN: 978-85-7526-149-1 
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 Fruto da experiência em pesquisa e ensino 
dos autores, este livro proporciona ao leitor 
elementos para que reflita sobre a apropria-
ção da escrita – num sentido amplo – por jo-
vens e adultos alfabetizandos. Além de trazer 
fundamentos teóricos para a ação docente, a 
obra socializa estratégias didáticas que favo-
recem a emergência de promissoras situações 
de aprendizagem para aqueles cidadãos que 
retornam à escola.

13,8 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 apre-
sentam 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 fundamentais 
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.

13,8 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 ADuLTOs – 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 
se 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, estes livros pretendem 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 matemáticos, 
franceses na sua maioria, desenvolveram um 
modo próprio de ver a educação centrada na 
questão do ensino da Matemática. Vários edu-
cadores matemáticos do Brasil adotam alguma 
versão dessa tendência ao trabalhar com con-
cepções dos alunos e com formação de pro-
fessores, 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 Mate-
mática se relaciona com outras atividades huma-
nas. O autor aborda novos tópicos, em especial as 
matrizes cíclicas, ideia que supera não só a noção 
de que a Matemática é independente de contexto 
e deve ser pensada como o símbolo da pureza, 
mas também quebra, dentro da própria Mate-
mática, 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 desenvol-
vimento da investigação e da 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 contraponto às ex-
pectativas do educador em relação a sua po-
tencialidade para a aprendizagem matemática.

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, 
trata 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 | 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: 978-85-7526-120-0 | 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 atu-
ais 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 ela 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 depoi-
mentos 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.)

15,5 x 22,2 cm | 208 p. | ISBN: 978-85-8217-122-6 | Série o professor de Matemática em Ação

GEOPLAnOs E rEDEs DE POnTOs – CoNEXõES E EdUCAção  
MATEMáTICA - voL. 4
gruPo geoPLano de estudo e Pesquisa (ggeP), ruy Madsen barbosa

14 x 21 cm | 144 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 pro-
fessor pode criar um ambiente favorável que 
o ajude a perceber o que e como seus alunos 
aprendem? Essas são algumas das questões elu-
cidadas pelas autoras neste livro, que apresenta 
também algumas situações ocorridas em sala 
de aula que mostram diferentes abordagens 
interdisciplinares e oferecem elementos para 
que os professores criem formas cada vez mais 
produtivas de se ensinar e inserir a compreen-
são 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: 978-85-7526-118-7 | 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 | 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 que ilustram as vantagens e as difi-
culdades 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 precon-
ceitos e demonstrando a sua grande contri-
buição para o processo de aprendizagem da 
Matemática. As autoras apresentam pesqui-
sas, analisam propostas de uso da ferramenta 
em livros didáticos e descrevem experiências 
inovadoras em sala de aula nas quais o uso da 
calculadora possibilitou avanços nos conheci-
mentos matemáticos dos estudantes dos anos 
iniciais do ensino fundamental. Elas trazem 
também diversas sugestões de uso da calcu-
ladora 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: 978-85-7526-196-5 | 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: 978-85-7526-213-9 | 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.)

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. 19 x 20 cm | 240 p. | ISBN: 978-85-7526-033-3 

COrDEL – LEIToRES E oUvINTES
ana Maria de oLiVeira gaLVão 

13 x 21 cm | 96 p. |  
ISBN: 978-85-8923-988-2
Coleção Guias do Escritor
EdIToRA GUTENBERG

COmO EsCrEvEr DIÁLOGOs – A ARTE dE 
dESENvoLvER o dIáLoGo No RoMANCE E No 
CoNTo
siLVia adeLa Kohan | tradução: gabriel Perissé

u O diálogo é uma das estratégias literárias mais 
úteis e, por sua vez, uma das mais difíceis de 
produzir. Ele reforça a presença dos personagens 
e contribui para o dinamismo da narrativa. Este 
guia apresenta as funções principais do diálogo 
no romance e no conto, ensinando ao leitor a 
arte de utilizá-lo na hora certa, além de revelar as 
chaves para: conseguir perfeita sintonia entre os 
personagens e seus diálogos; diferenciar as falas 
dos personagens para definir as características de 
cada um; brincar com as nuances de expressão; 
saber alternar, no texto, os diálogos e a narração.

13 x 21 cm | 96 p.  
ISBN: 978-85-8923-991-2
Coleção Guias do Escritor
EdIToRA GUTENBERG

COmO EsCrEvEr TExTOs TéCnICOs E 
PrOfIssIOnAIs – TodAS AS oRIENTAçõES pARA 
ELABoRAR RELATóRIoS, CARTAS E doCUMENToS 
EfICAzES
FeLiPe dinteL | tradução: gabriel Perissé

u Este livro apresenta todas as chaves para a pro-
dução de relatórios, cartas e documentos pro-
fissionais eficazes e bem-elaborados. Não só os 
escritores e jornalistas devem dominar o ofício 
da escrita; em qualquer profissão ou negócio, a 
comunicação escrita é um elemento essencial para 
garantir a excelência em qualquer iniciativa. Saber 
se expressar com clareza e apuro é um dos grandes 
segredos para a conquista de objetivos na carreira, 
e o desenvolvimento de um bom texto profissio-
nal é um processo metódico que requer estudo 
para seu domínio. Este guia revela ao leitor dicas 
para: organizar todas as ideias e as informações 
de que você dispõe para a elaboração do texto; 
definir (e alcançar) seus objetivos; adaptar o tipo 
de linguagem ao destinatário; usar a apresentação 
mais adequada para a finalidade do documento.

13 x 21 cm | 88 p.  
ISBN: 978-85-8923-985-1
Coleção Guias do Escritor
EdIToRA GUTENBERG

COmO nArrAr umA HIsTÓrIA: DA  
ImAGInAçãO À EsCrITA – TodoS oS pASSoS  
pARA TRANSfoRMAR UMA IdEIA NUM  
RoMANCE oU NUM CoNTo
siLVia adeLa Kohan | tradução: gabriel Perissé

u O ser humano sente a necessidade de dizer o 
que acontece consigo e o que acontece às outras 
pessoas. Entretanto, transformar sua ideia em 
uma narrativa requer técnica apurada. Em Como 
narrar uma história: da imaginação à escrita a 
autora explica, passo a passo, como você pode 
construir um argumento e dar-lhe a devida for-
ma literária por meio de um sentimento, uma 
sensação, uma imagem ou uma memória. Com 
abordagem prática, este volume trata de ques-
tões como: o trabalho com as ideias; os passos 
para a construção da história; a criação de uma 
atmosfera; as formas narrativas.

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 fa-
cilitam ainda mais o entendimento e a produção 
de texto de língua materna e estrangeira.

ENSINo dA LEITURA, 
dA ESCRITA E LíNGUAS
esta área, destinada a professores e a educadores em geral, apre-
senta 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 edu-
cadores em diversos caminhos possíveis para promover reflexão, 
questionamento, ampliação e enriquecimento nessas temáticas.
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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?

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.)

14 x 21 cm | 208 p. | ISBN: 978-85-8217-377-0 | Coleção Língua portuguesa na escola 

EnsInO DE LínGuA POrTuGuEsA nA EDuCAçãO bÁsICA – 
REfLEXõES SoBRE o CURRíCULo
LíVia suassuna, teLMa Ferraz LeaL (orgs.)

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.

13 x 21 cm | 88 p. |  
ISBN: 978-85-8235-037-9
Coleção Guias do Escritor
EdIToRA GUTENBERG

EsCrEvEr PArA CrIAnçAs  – TUdo o qUE é 
pRECISo SABER pARA pRodUzIR TEXToS dE 
LITERATURA INfANTIL
siLVia adeLa Kohan | tradução: gabriel Perissé

u Este guia oferece tudo o que é preciso para es-
crever um livro infantil, revelando ao leitor fer-
ramentas valiosas para a produção de um bom 
texto para crianças. Com abordagem objetiva, 
a autora apresenta aqui questões fundamentais 
para a produção de um livro infantil, tais como:  
sempre escrever com autenticidade e paixão; saber 
escolher o gênero e a narrativa a ser utilizada e 
definir os objetivos do texto, sempre com lingua-
gem simples e prática; a criação de personagens; 
a importância da ilustração para o livro infantil; 
maneiras de tornar a parceria entre escritor e 
ilustrador proveitosa.

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 qui-
lômetros caminhados. Escrever é um exercício 
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.

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

ExPrEssõEs nECEssÁrIAs PArA fALAr InGLês 
cris souza

u Aurélio Buarque de Holanda define assim “ex-
pressão idiomática” : “sequência de palavras 
que funcionam como uma unidade; [...] frase 
feita, locução estereotipada, grupo fraseológico”. 
É quase impossível dominar um idioma sem 
conhecer e saber usar expressões idiomáticas e 
locuções. Portanto, para falar bem o inglês, não 
bastam vocabulário amplo e conhecimentos da 
gramática e da pronúncia. São indispensáveis 
conhecimentos das idiossincrasias da língua, 
dos coloquialismos e das expressões idiomá-
ticas, das locuções, dos phrasal verbs e dos 
provérbios de uso corrente.

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

16 x 23 cm | 240 p. | ISBN: 978-85-7526-396-9 | Coleção Leitura, escrita e oralidade

GênErOs TExTuAIs E COmunIDADEs DIsCursIvAs –  
UM dIáLoGo CoM johN SwALES
bernardete biasi-rodrigues, JúLio césar araúJo, socorro cLáudia taVares de sousa  (orgs.) 

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.
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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 | 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 | 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 
voltados 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 6 anos, na direção 
de práticas significativas que integrem, desde 
cedo, o letramento e a alfabetização.

15,5 x 22,5 cm | 168 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 ne-
cessários ao exercício da leitura de ilustrações 
que, ao lado do capital cultural de cada leitor, 
interferem no processo de leitura e interpreta-
ção do texto visual.

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.)

u Que mudanças o computador e a Internet 
poderão imprimir em nosso meio? Que novas 
maneiras de pensar e de conviver estão sendo 
elaboradas no mundo das telecomunicações 
e da informática? É preciso compreender que 
a sucessão da oralidade, da escrita e da infor-
mática, como modos fundamentais de gestão 
social do conhecimento, não se dá por simples 
substituição, mas, antes, por complexificação e 
deslocamentos de centros de gravidade. O saber 
oral e os gêneros de conhecimento fundados 
sobre a escrita ainda existem e irão continuar 
existindo sempre. E, hoje, não estaria a Internet 
integrando, de uma maneira nova, oralidade e 
escrita? Uma outra relação com o texto e com 
a escrita não estaria sendo possibilitada pela 
Internet? São questões que se nos apresentam, 
e, diante delas e dos avanços mais recentes da 
Internet, não podemos ter uma visão pessimista.

16 x 23 cm | 248 p. | ISBN: 978-85-7526-244-3 | Coleção Leitura, escrita e oralidade

LInGuAGEm E EDuCAçãO – fIoS qUE SE ENTRECRUzAM NA ESCoLA

JúLio césar araúJo, Messias dieb

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.)

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 letramen-
to na educação dos surdos, propõe questões, 
sobretudo aos ouvintes, e crava fundo nossa 
vergonha pelo desconhecimento do outro. A 
surdez tem socialmente uma marca deprecia-
tiva e pejorativa que se traduz no estigma e no 
preconceito em relação 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, repre-
sentam, muitas vezes, uma perda de sentidos 
e significados inimaginável.
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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.)

15,5 x 22,5 cm | 64 p.  
ISBN: 978-85-8217-282-7 
 Série Conversas com o 
professor

LITErATurA InfAnTIL JuvEnIL – dIáLoGoS 
BRASIL-áfRICA
cLeber Fabiano da siLVa, sueLi de souza cagneti

u Literatura infantil juvenil: diálogos Brasil-
-África trata de livros dirigidos a leitores, 
crianças e jovens, e que trazem temas, ques-
tões, personagens e situações que falam da 
nossa condição de país que tem a marca da 
África decisivamente inscrita na cor de nossa 
cara, nos liames de nossa cultura, nos passos 
de nossa história. 

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 adequa-
do para a abordagem da oralidade nas aulas 
de Língua Portuguesa? De quais estratégias 
didático-pedagógicas o professor pode lançar 
mão para trabalhar com os gêneros da modali-
dade oral ou com a oralização do texto escrito?
Com base em resultados de pesquisas e em ex-
periências de formação docente, os autores desta 
obra se propõem não apenas à discussão teórica 
do tema, como também à apresentação de estra-
tégias didático-pedagógicas importantes para o 
desenvolvimento da competência discursiva 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

u Neste livro estão listados em verbetes os 
principais e-gêneros que circulam no discurso 
eletrônico-digital. O livro traz ainda reflexões 
introdutórias sobre as relações discursivas, 
enunciativas, estilísticas e pragmáticas exis-
tentes entre as novas tecnologias, suas ferra-
mentas e seus suportes, modos de comunica-
ção, espaços/ambientes enunciativos, gêneros 
textuais emergentes da/na “realidade virtual” 
e os termos já existentes na “realidade real”. 
De acordo com o autor, o advento da internet 
seria, na história da humanidade, um retorno 
dialético, em espiral, às origens da oralidade, 
isto é, haveria um (re)encontro entre as so-
ciedades orais e a sociedade eletrônico-digital 
ciberespacial: o reencontro da comunicação 
viva, interativa, direta, contextualizada, em 
que o contexto de produção seria hoje mais 
complexo pelo seu caráter coletivo, como entre 
a conversação face a face cotidiana e a con-
versação virtual na internet. É desse universo 
amplo, rico em possibilidades e que tanto in-
fluencia o mundo que este livro trata.

14 x 21 cm | 176 p. | ISBN: 85-7526-197-5 

muDAnçAs DIDÁTICAs E PEDAGÓGICAs nO EnsInO DE LínGuA 
POrTuGuEsA – ApRopRIAçõES dE pRofESSoRES

eLiana borges correia de aLbuquerque 

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

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 | 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 

PALAvrA E ImAGEm – LEITURAS CRUzAdAS

iVete Lara caMargos WaLty, Maria nazareth soares Fonseca, 

Maria ziLda Ferreira cury

u As palavras gerando imagens e as imagens 
gerando textos verbais num processo de des-
locamentos e condensações, metonímias e 
metáforas. São essas questões que figuram 
como o o objeto da obra que propõe a instigar 
leituras críticas, em tempos e espaços diversos. 
Tradição e ruptura se articulam na prática de 
leitura tematizada na casa e na terra. As autoras 
ilustram suas reflexões teóricas, associando 
poemas, crônicas, notícias de jornal, letras de 
músicas, fotos, propagandas ilustrações.

15,5 x 22,5 cm | 128 p. | 
ISBN: 85-8658-362-6 
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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

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 Cam-
pos de Queirós, sobretudo quando se trata 
de leitura, 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 professor 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 gêne-
ros de textos escritos a partir da interação com 
esses textos. O reconhecimento da diversidade 
de experiências culturais dos alunos e da sin-
gularidade de suas trajetórias de aprendizagem 
é tônica comum aos artigos desta coletânea, 
que buscam compreender as representações e 
hipóteses sobre texto escrito que os aprendizes 
(re)elaboram, as particularidades e conver-
gências de seus percursos, marcados por uma 
subjetividade socialmente constituída, como 
postulam Bakhtin e Vygotsky. A concepção de 
linguagem como atividade discursiva, trabalho e 
objeto do trabalho de sujeitos concretos é outro 
pressuposto compartilhado por esses estudos. 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

13 x 21 cm | 104 p. |  
ISBN: 978-85-8235-038-6
Coleção Guias do Escritor
EdIToRA GUTENBERG

Os sEGrEDOs DA CrIATIvIDADE – TéCNICAS 
pARA dESENvoLvER A IMAGINAção, EvITAR 
BLoqUEIoS E EXpRESSAR IdEIAS
siLVia adeLa Kohan | tradução: gabriel Perissé

u Este manual indica os caminhos para a escrita 
criativa. Aprenda aqui técnicas para desenvol-
ver a imaginação, evitar bloqueios e expressar 
suas ideias para escrever um bom livro. Neste 
livro você encontrará: as chaves para conseguir 
escrever a qualquer momento, eliminando pos-
síveis bloqueios de criatividade; todas as etapas 
do processo criativo, desde a ideia embrionária 
até a escrita final, bem como dicas de como se 
apropriar de outras leituras para colocar suas 
ideias no papel sugestões de ferramentas como 
auxílio no processo criativo.
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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 em sua 
escola? Se a situação não  mudar, que consequên-
cias para o futuro podem ser esperadas? Essas são 
apenas algumas das questões que a autora coloca 
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: 978-85-7526-139-2 | 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: 978-85-7526-168-2 | 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 integram 
o catálogo da autêntica. esta 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 apresentam 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.

14



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: 978-85-8658-319-3 | 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 | 120 p. | ISBN: 978-85-7526-066-1 | 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: 978-85-7526-138-5 | 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 como 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 
pedagógica 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-brasileira na prática pedagógica 
e elucidam questões como: até quando os cur-
sos 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 de sexualidade por meio das 
diferenças, além de contribuir para a formação de educadores 
preparados 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 esclarecida, 
este livro introduz o leitor às discussões contem-
porâneas 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 conheci-
do “homofobia”, ampliando as discussões 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 (org.)

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 diferenças históricas e socialmente atribuí-
das e convidam leitores a compartilhar de sua 
inconformidade em face do silêncio e das mar-
ginalização 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 voltados 
a uma educação de respeito às diferenças e de po-
sitivação das muitas identidades assumidas, hoje, 
pelos sujeitos sociais, decorrentes de sua sexuali-
dade, seu gênero, sua inserção étnico-racial, sua 
aparência física, etc. O sucesso da Educação Sexual 
voltada às/aos adolescentes, sobretudo naquilo que 
muitas/os desejam tão enfaticamente – um com-
portamento sexual seguro e preventivo em relação 
à gravidez indesejada 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 mulheres. 
Quais são suas origens? Quais são suas relações 
com as outras formas de estigmatização e de dis-
criminação? De que modo e com base em quais 
discursos foram construídas tanto a supremacia 
heterossexual quanto a desvalorização correlata 
da homossexualidade? Existe uma personalidade 
homofóbica? E quais são os recursos a 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 analisar 
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 Teo-
ria 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, masculino ou femi-
nino, 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

14 x 21 cm | 168 p. | ISBN: 978-85-8658-369-8

COrPO, IDEnTIDADE E bOm-mOCIsmO – CoTIdIANo dE UMA  
AdoLESCÊNCIA BEM-CoMpoRTAdA
aLex branco Fraga 

14 x 21 cm | 152 p. | ISBN: 978-85-7526-321-1

mEnInAs-ADOLEsCEnTEs – RITUAIS, CoRpo E RESISTÊNCIA
Vanessa guiLherMe souza  

16 x 23 cm | 96 p. | ISBN: 978-85-7526-116-3

um COrPO EsTrAnHO – ENSAIoS SoBRE SEXUALIdAdE E TEoRIA qUEER
guacira LoPes Louro   

14 x 21 cm | 248 p. | ISBN: 85-8658-390-1 

sExuALIDADE E ADOLEsCênCIA – AS ofICINAS CoMo pRáTICA pEdAGóGICA
Luiz carLos casteLLo branco rena   
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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

bOurDIEu & A EDuCAçãO
cLáudio M. Martins nogueira, Maria aLice nogueira

u Esta obra analisa o pensamento de Pierre 
Bourdieu, autor que teve o mérito de formular, 
a partir dos anos 1960, uma resposta original, 
abrangente e bem-fundamentada, teórica e 
empiricamente, para o problema das desigual-
dades escolares. Essa resposta tornou-se um 
marco na história, não apenas da Sociologia 
da Educação, mas do pensamento e da prática 
educacional em todo o mundo.

13 x 21 cm | 128 p.
ISBN: 978-85-7526-142-2  
Coleção pensadores & Educa-
ção / Temas & Educação

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 | 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

esta área da autêntica contempla obras que propõem uma re-
flexão sobre a educação e uma transformação na metodologia 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 novas 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.

13,8 x 21 cm | 104 p. | ISBN: 978-85-7526-330-3 | Coleção Educação: experiência e sentido

ACOnTECImEnTO E ExPErIênCIA nO TrAbALHO fILOsÓfICO  
COm CrIAnçAs
MaxiMiLiano VaLerio LóPez 

13 x 21 cm | 104 p. | ISBN: 978-85-8217-058-8 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

ArIsTÓTELEs & A EDuCAçãO
angeLo Vitorio cenci   

13 x 21 cm | 128 p. | ISBN: 978-85-7526-428-7 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

bAumAn & A EDuCAçãO
FeLiPe quintão de aLMeida, iVan MarceLo goMes, VaLter bracht 

13 x 21 cm | 144 p. | ISBN: 978-85-7526-193-4 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

bOAvEnTurA & A EDuCAçãO
inês barbosa de oLiVeira 

12 x 18 cm | 112 p. | ISBN: 978-85-7526-026-5 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

COmEnIus & A EDuCAçãO
Mariano narodoWsKi | tradução: alfredoVeiga-neto 

13 x 21 cm | 104 p. | ISBN: 978-85-7526-100-2 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

DELEuzE & A EDuCAçãO
síLVio gaLLo 

13 x 21 cm | 128 p. | ISBN: 978-85-7526-173-6 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

DErrIDA & A EDuCAçãO
carLos sKLiar 

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

15,5 x 22,5 cm | 296 p. | ISBN: 978-85-7526-047-0

EnsInO DE fILOsOfIA - pERSpECTIvA
WaLter Kohan 

Em DEfEsA DA EsCOLA – UMA qUESTão 
púBLICA
Jan MasscheLein, Maarten siMon | tradução: cristina antunes

u Nós nos recusamos firmemente a endossar 
a condenação da escola. Ao contrário, defen-
demos sua absolvição. Acreditamos que é exa-
tamente hoje – em uma época em que muitos 
condenam a escola como desajeitada à reali-
dade moderna e outros até mesmo parecem 
querer abandoná-la completamente – que o 
que a escola é e o que ela faz se torna evidente.14 x 21 cm | 176 p.

ISBN: 978-85-8217-252-0 
Coleção Educação: experiência 
e sentido
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fILOsOfIA – o pARAdoXo dE ApRENdER  
E ENSINAR 
WaLter oMar Kohan | tradução: ingrid Müller xavier 

u O pensar filosófico é o principal eixo nor-
teador 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 socrá-
tico 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 po-
dem ser evitadas, seja de âmbito político, 
ético, 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

fOuCAuLT & A EDuCAçãO
aLFredo Veiga-neto

u Este livro situa e analisa o pensamento de 
Michel Foucault, tanto para compreendermos 
o presente, quanto para extraírmos dele novas 
maneiras de problematizar as nossas práticas 
e teorizações educacionais. E, por se tratar de 
Foucault, isso significa pensar e problematizar, 
além a escola, também outros espaços e instân-
cias sociais, como a prisão, o hospício, a fábrica, 
o quartel, a mídia, os templos de consumo etc.

13 x 21 cm | 160 p. 
ISBN: 978-85-7526-105-7  
Coleção pensadores & Educa-
ção / Temas & Educação

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 
direcionado à formação continuada de do-
centes desse nível da educação básica. Con-
tendo 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.), período áureo que 
marca o despertar da filosofia como “conhe-
cimento 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 du-
vidar 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 problematizar 
a complexa relação entre aparência e reali-
dade. 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 possa-
mos enxergar e compreender o múltiplo, o 
desigual, as tensões, condições essenciais 
à construção de um mundo norteado pelo 
verbo “transformar”.

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.)

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

fILOsOfAr - ApRENdER E ENSINAR
ingrid MüLLer xaVier, WaLter Kohan (orgs.)

11 x 18 cm | 164 p. | ISBN: 978-85-7526-222-1 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

HAbErmAs & A EDuCAçãO
raLPh ings banneLL

15,5 x 22,5 cm | 304 p. | ISBN: 8575260324 

HAbITAnTEs DE bAbEL – poLíTICAS E poéTICAS dA dIfERENçA
carLos sKLiar, Jorge Larrosa

13 x 21 cm | 112 p. | ISBN: 978-85-8217-107-3 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

HEGEL & A EDuCAçãO
andré gustaVo Ferreira da siLVa

13 x 21 cm | 96 p. | ISBN: 978-85-7526-329-7 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

HEIDEGGEr & A EDuCAçãO
roberto s. KahLMeyer-Mertens

14 x 21 cm | 264 p. | ISBN: 978-85-7526-073-9 | 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

14 x 21 cm | 176 p. | ISBN: 978-85-7526-264-1 | Coleção Educação: experiência e sentido

InfânCIA, EsTrAnGEIrIDADE E IGnOrânCIA  
ENSAIoS dE fILoSofIA E EdUCAção
WaLter Kohan 

14 x 21 cm | 240 p. | ISBN: 978-85-7526-298-6 | Coleção Educação: experiência e sentido

InfAnTIs – ChARLES foURIER E A INfâNCIA pARA ALéM dAS CRIANçAS
rené schérer | tradução: guilherme João de Freitas teixeira

13 x 21 cm | 112 p. | ISBN: 978-85-8217-056-4 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

JACQuEs ArDOInO & A EDuCAçãO
JoaquiM gonçaLVes barbosa, roberto sidnei Macedo, sérgio borba (orgs.)  

18



11 x 18 cm | 164 p. | ISBN: 978-85-7526-222-1 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

15,5 x 22,5 cm | 304 p. | ISBN: 8575260324 

13 x 21 cm | 112 p. | ISBN: 978-85-8217-107-3 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

13 x 21 cm | 96 p. | ISBN: 978-85-7526-329-7 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

14 x 21 cm | 176 p. | ISBN: 978-85-7526-264-1 | Coleção Educação: experiência e sentido

14 x 21 cm | 240 p. | ISBN: 978-85-7526-298-6 | Coleção Educação: experiência e sentido

13 x 21 cm | 112 p. | ISBN: 978-85-8217-056-4 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

13 x 21 cm | 120 p. | ISBN: 978-85-7526-496-6 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

mErLEAu-POnTy & A EDuCAçãO
Marina Marcondes Machado 

13 x 21 cm | 120 p. | ISBN: 978-85-7526-058-6 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

nIETzsCHE & A EDuCAçãO
Jorge Larrosa

13 x 21 cm | 96 p. | ISBN: 978-85-7526-280-1 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

nOrbErT ELIAs & A EDuCAçãO
andréa borges Leão 

PAuLO frEIrE & A EDuCAçãO
JaiMe José zitKosKi 

u A proposta deste livro é promover o diálogo 
entre Paulo Freire e a Educação na atualida-
de. O autor, Jaime José Zitkoski, apresenta 
as contribuições da obra freireana de modo 
a articulá-las com os desafios da sociedade 
contemporânea, estruturalmente marcada 
pela exclusão, pela crise de valores e pelo 
desnível social. A questão da cultura como 
libertação humana, o papel social da Educa-
ção, seu caráter ético e político e o contexto 
da subjetividade na história são alguns pontos 
tratados nesta obra.

13 x 21 cm | 96 p. 
ISBN: 978-85-7526-220-7 
Coleção pensadores & Educa-
ção / Temas & Educação

O mEsTrE InvEnTOr – RELAToS dE UM 
vIAjANTE EdUCAdoR
WaLter Kohan | tradução: hélia Freitas 

u Simón Rodríguez deixou não só uma obra, mas 
uma aventura (de escola, de vida, de escrita, de 
errância, de compromisso, de pensamento) e um 
personagem (ousado, irreverente, contraditório, 
indisciplinado, incansável). E é essa aventura e 
esse personagem, ou uma das versões possíveis 
deles, o que nos conta Walter Kohan neste belo e 
inteligente livro. Um livro, aliás, atravessado pelo 
prazer generoso da escrita e que, por isso mes-
mo, oferece uma leitura prazerosa, agradável, 
perspicaz – adequada apenas para educadores 
corajosos.

14 x 21 cm | 144 p.
ISBN: 978-85-8217-250-6
Coleção Educação: Experiên-
cia e Sentido

13 x 21 cm | 128 p. | ISBN: 978-85-7526-302-0 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

PLATãO & A EDuCAçãO
JayMe PaViani  

13 x 21 cm | 112 p. | ISBN: 978-85-7526-453-9 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

rOrTy & A EDuCAçãO
Maria Virgínia Machado dazzani 

13 x 21 cm | 96 p. | ISBN: 978-85-7526-143-9 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

rOussEAu & A EDuCAçãO
daniLo r. strecK

13 x 21 cm | 152 p. | ISBN: 978-85-7526-569-7 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

sÓCrATEs & A EDuCAçãO – o ENIGMA dA fILoSofIA
WaLter Kohan 

13 x 21 cm | 104 p. | ISBN: 978-85-7526-349-5 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

JOsé mArTí & A EDuCAçãO
daniLo r. strecK

13 x 21 cm | 128 p. | ISBN: 978-85-7526-564-2 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

KAnT & A EDuCAçãO
cLaudio a. daLbosco

13 x 21 cm | 128 p. | ISBN: 978-85-7526-429-4 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

LuTErO & A EDuCAçãO
José rubens L. JardiLino

13 x 21 cm | 112 p. | ISBN: 978-85-7526-430-0 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

mATurAnA & A EDuCAçãO
nize Maria caMPos PeLLanda

13 x 21 cm | 128 p. | ISBN: 978-85-7526-568-0 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

mAuss & A EDuCAçãO
giLMar rocha 

13,8 x 21 cm | 360 p. | ISBN: 85-7526-113-4 | Coleção Educação: Experiência e Sentido

LInGuAGEm E EDuCAçãO DEPOIs DE bAbEL
Jorge Larrosa

14 x 21 cm | 208 p. | ISBN: 978-85-8217-225-4 | Coleção Educação: Experiência e Sentido

PArA ALém DA APrEnDIzAGEm – EdUCAção dEMoCRáTICA pARA UM 
fUTURo hUMANo
gert biesta | tradução: rosaura eichenberg 

15,5 x 22,5 cm | 208 p. | ISBN: 85-8658-336-7

PEDAGOGIA PrOfAnA – dANçAS, pIRUETAS E MASCARAdAS
Jorge Larrosa | tradução: alfredo Veiga-neto

15,5 x 22,5 cm | 152 p. | ISBN: 978-85-7526-322-8

O rEsPEITO Ou O OLHAr ATEnTO – UMA éTICA pARA A ERA dA CIÊNCIA E 
dA TECNoLoGIA
JoseP M. esquiroL | tradução: cristina antunes

15,5 x 22,5 cm | 144 p. | ISBN: 978-85-7526-509-3

O rEsPIrAr DOs DIAs – UMA REfLEXão fILoSófICA SoBRE  
A EXpERIÊNCIA do TEMpo
JoseP M. esquiroL | tradução: cristina antunes
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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 | 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 15 anos de experiência com docência na edu-
cação 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 po-
pular brasileira como fonte e objeto de pesquisa 
em sala de aula, como também apresenta uma 
abordagem inovadora sobre o circuito das co-
municações 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 pesqui-
sadores preocupados em ampliar seu conheci-
mento histórico, este livro apresenta centenas de 
verbetes que sintetizam fatos, temas, conceitos, 
expressões e palavras fundamentais para o estu-
do e para a compreensão da História do Brasil. 
Vários aspectos da história socioeconômica, 
político-administrativa e cultural são abordados 
de forma a possibilitar melhor entendimento da 
dinâmica social do período contemplado. Para 
isso, o dicionário é dividido em duas partes: 
Colônia e Império.

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

HIsTÓrIA & GênErO 
andréa LisLy gonçaLVes 

14 x 21 cm | 120 p. | ISBN: 978-85-7526-115-6

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.

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.

14 x 21 cm | 160 p. | ISBN: 978-85-6538-135-2 | Coleção história & Reflexões

HIsTÓrIA & AuDIOvIsuAL
raFaeL rosa hageMeyer 

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 trajetó-
ria do ensino de História ao longo do tempo, no 
Brasil, e sobre as suas múltiplas faces, expressão 
da complexidade que o envolve desde que a His-
tória tornou-se uma disciplina escolar. Partindo 
de uma discussão metodológica sobre a história 
das disciplinas escolares, o texto caminha para a 
exploração sobre o ensino da matéria na Europa 
e nas Américas, passando ao Brasil. Aí, o livro 
analisa aspectos singulares da trajetória do en-
sino de História no Brasil durante o século XX, 
não deixando de preocupar-se também com as 
diversas formas de apropriação do conhecimen-
to histórico pela escola e fora dela.

hISTóRIA E  
ENSINo dE hISTóRIA
Voltadas 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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14 x 21 cm | 160 p. | ISBN: 978-85-6538-135-2 | Coleção história & Reflexões

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 21 cm | 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: 978-85-7526-054-8 Coleção história &... Reflexões

HIsTÓrIA & LIvrO E LEITurA 
andré beLo

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.

PEsQuIsA, EDuCAçãO E fOrmAçãO HumAnA – 
NoS TRILhoS dA hISTóRIA
regina céLia Passos ribeiro de caMPos (org.)

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

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

16 x 23 cm | 352 p. |  
ISBN: 978-85-8062-009-2
EdIToRA GUTENBERG

O rEAL ITAmAr – UMA BIoGRAfIA
iVanir yazbecK

u Esta obra revela detalhes da vida e da intimi-
dade de Itamar Franco, o político mineiro que 
assumiu os destinos da nação e proporcionou ao 
país uma nova era de amadurecimento político 
e de estabilidade econômica a partir da criação 
do real. Este livro resgata em texto e imagens 
não só o homem, como também o político que 
mudou a cara do país.

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

HIsTÓrIA & ImAGEns  
eduardo França PaiVa

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 
conjunto de significados partilhados e cons-
truídos 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 apre-
ciação valorativa.
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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 educadores, 
propõem modelos didáticos voltados para a inclusão escolar e para 
políticas educacionais com ações afirmativas, com a ampliação dos 
direitos e do reconhecimento às diferenças.

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 propõem nesta obra, de forma 
objetiva 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. 

14 x 21 cm | 224 p. | ISBN: 978-85-7526-427-0

InCLusãO EsCOLAr – CoNjUNTo dE pRáTICAS qUE GovERNAM
Maura corcini LoPes, Morgana doMênica hattge    

15,5 x 22,5 cm | 288 p. | ISBN: 978-85-8217-155-4 | Coleção Caminhos da Educação do Campo 

InfânCIAs DO CAmPO
ana PauLa soares da siLVa, aracy aLVes Martins, isabeL de oLiVeira e siLVa (orgs.)    
  

14 x 21 cm | 96 p. | ISBN: 978-85-8217-148-6 | Coleção Cadernos da diversidade 

JOGOs PArA PEnsAr – EdUCAção EM dIREIToS hUMANoS E foRMAção 
pARA A CIdAdANIA
FLáVia LeMos abade, Maria Lúcia Miranda aFonso  

InCLusãO & EDuCAçãO
eLi terezinha henn Fabris, Maura corcini LoPes

u Este livro problematiza, em um panorama 
geral, a crescente preocupação com a inclusão 
no Brasil. As autoras contextualizam e discu-
tem as políticas de inclusão, partindo de sua 
noção atual e emergente, buscando entendê-las 
como um processo datado, advindo dos muitos 
movimentos sociais, econômicos e culturais 
da Modernidade. A obra revela as diferenças 
entre inclusão, reclusão, integração e reinserção 
social, bem como traz ao leitor pesquisas que 
possibilitam a educadores aprofundar o conhe-
cimento sobre a educação inclusiva.

13 x 21 cm | 128 p. 
ISBN: 978-85-8217-118-9  
Coleção pensadores & Educa-
ção / Temas & Educação
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14 x 21 cm | 224 p. | ISBN: 978-85-7526-427-0

15,5 x 22,5 cm | 288 p. | ISBN: 978-85-8217-155-4 | Coleção Caminhos da Educação do Campo 

14 x 21 cm | 96 p. | ISBN: 978-85-8217-148-6 | Coleção Cadernos da diversidade 

pARAdIdáTICoS
os paradidáticos são considerados importantes porque podem 
utilizar aspectos mais lúdicos que os didáticos e, dessa forma, 
serem eficientes do ponto de vista pedagógico. recebem esse 
nome porque podem ser utilizados de forma paralela aos materiais 
convencionais, sem substituir os didáticos. 
conheçam os paradidáticos do grupo autêntica.

15,5 x 22,5 cm | 112 p.  
ISBN: 978-85-8658-347-6
Coleção formação 
humana na escola

APrEnDEnDO vALOrEs éTICOs
Márcia Fagundes

u Dirigido a professores e estudantes de primeiro 
e segundo grau, este livro é um importante ins-
trumento para se trabalhar uma das questões 
mais discutidas atualmente na escola: a formação 
do cidadão ético. Cada capítulo possui uma dis-
cussão conceitual sobre valores, textos literários 
e atividades afins, promovendo a possibilidade 
da discussão das relações humanas por meio 
da literatura. Entre os autores escolhidos por 
Márcia Fagundes para fazer parte deste projeto 
estão Fernando Sabino, Rubem Alves, Machado 
de Assis e Monteiro Lobato.

14 x 21 cm | 88 p.  
ISBN: 978-85-7526-553-6

físICA DO DIA A DIA 1 – 105 pERGUNTAS  
E RESpoSTAS SoBRE fíSICA foRA dA SALA  
dE AULA
regina Pinto de carVaLho (orgs.) 

u Neste primeiro volume do Física do dia a dia, a 
autora oferece uma seleção de questões referentes 
a fenômenos que ocorrem comumente em nosso 
cotidiano seguidas de respostas curtas e claras, sem 
o uso de fórmulas, mas lançando mão de conheci-
mentos científicos, sobretudo da Física envolvida 
nas perguntas. O leitor encontrará aqui explicações 
para 105 perguntas intrigantes, elaboradas por estu-
dantes de Instrumentação para o Ensino da Física.

14 x 21 cm | 88 p.  
ISBN: 978-85-7526-554-3

físICA DO DIA A DIA 2 – MAIS 104 pERGUNTAS 
E RESpoSTAS SoBRE fíSICA foRA dA SALA dE 
AULA... E UMA NA SALA dE AULA!
regina Pinto de carVaLho

u Neste segundo volume do Física do dia a dia, 
a autora traz novas situações encontradas em 
nosso cotidiano que podem ser explicadas por 
meio de princípios físicos conhecidos. Desta vez,  
Regina Pinto de Carvalho responde às dúvidas e 
sugestões de leitores sobre diversos assuntos do 
nosso dia a dia. Algumas das questões mostradas 
aqui estão relacionadas também a outras disci-
plinas, como Química, Matemática e Biologia, e 
fornecem respostas claras e objetivas.

16 x 23 cm | 96 p.   
ISBN: 978-85-8217-259-9

O AuTOmÓvEL nA vIsãO DA físICA – LEITURAS 
CoMpLEMENTARES pARA o ENSINo MédIo
Juan carLos horta gutiérrez, regina Pinto de 
carVaLho 

u  “Sem a Física, o automóvel não poderia 
funcionar” – essa frase, de um internauta pro-
fessor de Física, reflete bem o pensamento de 
Regina Pinto de Carvalho e Juan Carlos Hor-
ta, autores deste livro, que apresenta ao leitor 
pontos interessantes sobre o funcionamento do 
automóvel e sua relação com os conceitos de 
Física discutidos no ensino médio, o que des-
perta a curiosidade de quem quer aprender de 
uma maneira mais leve e divertida. Destaca-se  
o fato de que as ilustrações deste livro foram adap-
tadas para se tornarem legíveis aos daltônicos.

16 x 23 cm | 96 p.  
ISBN: 978-85-6538-116-1

O GLObO TErrEsTrE nA vIsãO DA físICA – 
LEITURAS CoMpLEMENTARES pARA  
o ENSINo MédIo
regina Pinto de carVaLho 

u Este livro auxilia o professor de Física na sala 
de aula, oferecendo leituras complementares e 
atividades práticas que abordam assuntos inter-
disciplinares sobre os aspectos físicos do Globo 
Terrestre. Pouco conhecemos do interior da Ter-
ra, por não termos acesso direto a ele. No entan-
to, é possível usar conceitos de Física e técnicas 
modernas de medição para compreender o que 
existe sob nossos pés. A professora Regina Pinto 
de Carvalho revela aqui princípios, conceitos e 
teorias necessários para entendermos o funcio-
namento de nosso planeta.

17 x 24 cm | 320 p. |  
ISBN: 978-85-8923-921-9
EdIToRA GUTENBERG

A HIsTÓrIA DAs InvEnçõEs – do MAChAdo dE 
pEdRA àS TECNoLoGIAS dA INfoRMAção
treVor i. WiLLiaMs | tradução: cristina antunes

u Agricultura, construção, transporte, energia, 
medicina, máquinas, armamentos, arquitetura e 
comunicação. Tudo o que você sempre quis saber 
sobre invenções está neste ambicioso projeto 
de Trevor I. Williams, que dedicou mais de 30 
anos de sua vida a estudos sobre tecnologia. A 
história das invenções fascina e envolve os lei-
tores em uma viagem pela história da atividade 
humana, que começa com o trabalho da pedra e 
o surgimento da agricultura até o lançamento de 
foguetes espaciais, o advento dos computadores 
e a invenção dos chips de silício. Com conteúdo 
surpreendente e inúmeros fatos e dados curio-
sos, a obra atinge seu principal objetivo: mostrar 
como os fatores tecnológicos modelaram – e 
continuam a modelar.
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15,5 x 22,5 cm | 144 p.  
ISBN: 85-7526-106-1
Coleção formação  
humana na escola

QuErO sEr DO bEm
Márcia Fagundes

u Márcia Fagundes é formada em Psicologia, 
com especialização em Psicologia Clínica e Edu-
cacional. No convívio diário com as pessoas, em 
conversas informais e no contato com a mídia, 
a autora lança um olhar mais atento à expressão 
“quero ser do bem” e, com grande satisfação, 
constata que “ser do bem” significa ser ético. Este 
livro não pretende ser moralista ou fazer com que 
as pessoas fiquem mais “boazinhas”, mas tem a 
intenção de trazer a discussão sobre os valores 
éticos para o cotidiano de alunos e educadores, 
com leveza e consistência.

15,5 x 22,2 cm | 176 p. |  
ISBN: 978-85-8235-065-2
EdIToRA GUTENBERG

IDEIAs GEnIAIs nA mATEmÁTICA – MARAvILhAS, 
CURIoSIdAdES, ENIGMAS E SoLUçõES 
BRILhANTES dA MAIS fASCINANTE dAS CIÊNCIAS
surendra VerMa | tradução: amanda Pavani

u Um dia, uma pessoa aproximou-se do célebre 
matemático norte-americano Ralph P. Boas Jr., 
após uma palestra feita por ele, e disse: “Você faz 
a matemática parecer divertida”. Sua resposta foi: 
“Se não for divertida, por que trabalhar com ela?”.
Ao percorrer estas páginas, de fato você desco-
brirá que a matemática não é aquela matéria 
assustadora e complicada que tanto assombra os 
estudantes, mas sim um divertido e fascinante 
conjunto de ideias geniais utilizadas para explicar 
o mundo em que vivemos. Você encontrará uma 
coleção única de teorias, teoremas, curiosidades, 
conjecturas, regras, fatos, fórmulas, paradoxos, 
falácias e enigmas de uma maneira como nun-
ca viu. Anedotas, citações, rimas e poemas dão 
um tempero especial ao texto, mostram o lado 
inusitado dos números e apresentam pessoas 
que acrescentaram, nas palavras de Roger Bacon, 
“coisas a este mundo impossíveis de entender 
sem o conhecimento da matemática”.

16 x 23 cm | 240 p. |  
ISBN: 978-85-8062-004-7
EdIToRA GUTENBERG

O LIvrO DAs CurIOsIDADEs rOmAnAs – 
hISTóRIAS INUSITAdAS E fAToS SURpREENdENTES 
do MAIoR IMpéRIo do MUNdo
J. c. McKeoWn | tradução: daniel Veloso

u Os romanos nos deixaram mais informações so-
bre si do que qualquer outra sociedade ocidental 
do passado. Entretanto, a maioria dos livros sobre 
Roma Antiga filtra todo esse material deixado, 
reforçando a visão convencional e parcial que 
temos sobre o império mais famoso e poderoso 
do mundo antigo. E são exatamente essas infor-
mações – cuidadosamente recolhidas de fontes 
históricas  e organizadas por temas – que você 
pode vislumbrar nesta obra, que revela uma vasta 
coleção de fatos interessantes.

16 x 23 cm | 240 p. |  
ISBN: 978-85-8062-004-7
EdIToRA GUTENBERG

A PALAvrA é fuTurO
gabrieL Perissé

u Pensar no “futuro” é a chave para o mundo do 
trabalho e para o mundo pessoal; é condição sine 
qua non para uma existência mais madura, inten-
sa e promissora. O desenvolvimento profissional 
e pessoal de cada um está sujeito à elaboração de 
planos. E não há plano sem pensamento futurista. 
Este livro projeta-se como uma fonte de conceitos 
para uma vida mais rica em todos os âmbitos. 
Todos precisamos de um bom conceito de fu-
turo para podermos pensar e atuar melhor no 
momento presente. Gabriel Perissé nos traz aqui 
uma reflexão mais contundente, profunda, mais 
explícita e abrangente sobre o tema e apresenta na 
obra todos os segredos para seu desenvolvimento 
pessoal e profissional.

15,5 x 22,2 cm | 224 p. |  
ISBN: 97885-8923-945-5
EdIToRA GUTENBERG

IDEIAs GEnIAIs – oS pRINCIpAIS TEoREMAS, 
TEoRIAS, LEIS E pRINCípIoS CIENTífICoS dE 
TodoS oS TEMpoS
surendra VerMa | tradução: carlos irineu da costa

u Um passeio agradável pela ciência... Já imagi-
nou ter acesso a um sem-número de leis, prin-
cípios, equações, teorias, teoremas e afins que 
formam os fundamentos da Ciência em um só 
lugar? Pois é isso o que esta obra lhe oferece: 
todos os grandes nomes da Ciência reunidos. 
Ideias geniais traz personalidades consagradas e 
conhecidas do grande público – Pitágoras, Gali-
leu, Newton, Darwin e Einstein –, assim como 
figuras contemporâneas – Rachel Carson, James 
Lovelock e Stephen Hawking.

24



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 educação, 
do básico ao superior, oferecem novas perspectivas para práticas 
educacionais, apresentando ferramentas teórico-metodológicas 
e propostas didáticas que orientam o educador para uma peda-
gogia bem-estruturada. os livros desta área também fornecem 
preciosos estudos sobre a formação de professores, que reúnem 
pesquisas e discussões sobre temas fundamentais e contempo-
râneos 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: 978-85-8658-374-2

AnTrOPOLOGIA & EDuCAçãO
giLMar rocha, sandra de FátiMa Pereira tosta

u Este livro contribui para ampliar o significado 
da antropologia como forma de educação. A 
proposta aqui é discutir questões cruciais para a 
educação e a escola; portanto, para alunos, pro-
fessores, gestores, pesquisadores e formadores 
de opinião pública. O ambiente escolar, tomado 
como campo para múltiplas interações estabe-
lecidas cotidianamente entre seus atores, nos 
sugere a importância de se enxergar o sujeito 
em suas dimensões sociais e culturais.

14 x 21 cm | 160 p. 
ISBN: 978-85-7526-397-6 
Coleção pensadores & Educa-
ção / Temas & Educação

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. | 128 p. | ISBN: 978-85-7526-352-5 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

AnArQuIsmOs & EDuCAçãO
acácio augusto, edson Passetti    

16 x 23 cm | 232 p. | ISBN: 978-85-7526-186-6 

O APArECImEnTO DA EsCOLA mODErnA – UMA hISTóRIA ILUSTRAdA
Maria Lúcia sPedo hiLsdorF 

15,5 x 22,5 cm | 128 p. | ISBN: 978-85-8217-260-5 | Coleção Alteridade e Criação

CInEmA E EDuCAçãO – REfLEXõES E EXpERIÊNCIAS CoM pRofESSoRES E 
ESTUdANTES dE EdUCAção BáSICA, dENTRo E “foRA” dA ESCoLA
adriana Fresquet

15,5 x 22,5 cm | 248 p. | ISBN: 978-85-7526-500-0 | Coleção perfis da Educação

AnTOnIO fLAvIO bArbOsA mOrEIrA – pESqUISAdoR EM CURRíCULo
MarLucy aLVes Paraíso (orgs.)    

15,5 x 22,5 cm | 248 p. |  
ISBN: 978-85-7526-501-7
Coleção perfis da Educação

CArLOs rObErTO JAmIL Cury – INTELECTUAL E 
EdUCAdoR
cynthia greiVe Veiga (orgs.)

u Indispensável para professores e para inte-
lectuais e estudiosos interessados em políticas 
educacionais, este livro traz ao leitor a vida e a 
obra do educador Carlos Roberto Jamil Cury, um 
dos maiores especialistas brasileiros em políticas 
públicas educacionais. Por meio de uma entrevis-
ta e de 12 dos principais textos do intelectual, a 
obra apresenta a vasta contribuição de Cury para 
a educação do país.

15,5 x 22,5 cm | 272 p. |  
ISBN: 978-85-7526-562-8
Coleção perfis da Educação

bErnArDETE A. GATTI – EdUCAdoRA E 
pESqUISAdoRA
WaLter e. garcia (orgs.) 

u Este livro apresenta uma seleção dos 13 prin-
cipais textos de Bernardete A. Gatti, uma das 
maiores pesquisadoras brasileiras no campo da 
formação de professores, e traz também uma 
entrevista com a educadora sobre a formação 
docente e sobre os novos desafios da Educação 
no país. A obra oferece ainda a cronologia e uma 
lista com toda a sua produção bibliográfica.

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

15,5 x 22,5 cm | 320 p. | ISBN: 978-85-7526-415-7

CrIsE DA EsCOLA E POLíTICAs EDuCATIvAs
daLiLa andrade oLiVeira, eLiza bartoLozzi Ferreira (orgs.) 

18 x 19 cm | 120 p. | ISBN: 978-85-8658-354-4

O CurríCuLO COmO fETICHE –  
A poéTICA E A poLíTICA do TEXTo CURRICULAR
toMaz tadeu 
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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.) 

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

EDuCAçãO EsCOLAr E As TECnOLOGIAs DA InfOrmÁTICA
Luiz carLos Pais

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

18 x 18 cm | 158 p. |  
ISBN: 978-85-8658-344-5

DOCumEnTOs DE IDEnTIDADE – UMA 
INTRodUção àS TEoRIAS do CURRíCULo
toMaz tadeu 

u A proposta deste livro é traçar um mapa dos 
estudos sobre currículo desde sua gênese, nos 
anos 1920, até às atuais teorias pós-críticas. Em 
capítulos curtos e redigidos em linguagem direta, 
o autor nos fornece um panorama sintético, mas 
abrangente, das principais perspectivas sobre 
currículo.

16 x 23 cm | 224 p. | ISBN: 978-85-7526-093-7 | Coleção Cinema, Cultura e Educação

A EsCOLA vAI AO CInEmA
inês assunção de castro teixeira, José de sousa MigueL LoPes (orgs.) 

15,5 x 22,5 cm | 192 p. | ISBN: 978-85-6538-164-2 | Coleção Cinema, Cultura e Educação

A fAmíLIA vAI AO CInEmA
inês assunção de castro teixeira, José de sousa MigueL LoPes (orgs.) 

16 x 23 cm | 168 p. | ISBN: 978-85-7526-245-0

EDuCAçãO, CIDADE E CIDADAnIA – LEITURAS dE EXpERIÊNCIAS 
SoCIoEdUCATIvAS
carLos roberto JaMiL cury, sandra de FátiMa Pereira tosta (orgs.)  

16 x 23 cm | 160 p. | ISBN: 978-85-7526-101-9

CurríCuLO E POLíTICAs PúbLICAs
Luiz aLberto oLiVeira gonçaLVes

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 educa-
dor Paulo Freire, conhecido pelo caráter transfor-
mador de sua pedagogia e pela atuação marcada 
pela busca de uma sociedade mais justa por meio 
de uma educação humanizadora. Foi para com-
pilar fragmentos das práticas, dos pensamentos e 
dos sonhos de Paulo Freire que 104 estudiosos(as) 
produziram este dicionário de verbetes funda-
mentais para se pensar a educação hoje.

15,5 x 22,5 cm | 272 p. | ISBN: 978-85-7526-195-8 | Coleção Cinema, Cultura e Educação

A DIvErsIDADE CuLTurAL vAI AO CInEmA
inês assunção de castro teixeira, José de sousa MigueL LoPes (orgs.) 

15,5 x 22,5 cm | 208 p. | ISBN: 978-85-7526-561-1 | Coleção perfis da Educação

DErmEvAL sAvIAnI – pESqUISA, pRofESSoR E EdUCAdoR
diana gonçaLVes VidaL (orgs.)    

13 x 21 cm | 120 p. | ISBN: 978-85-7526-316-7 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

EsTuDOs DO COTIDIAnO & EDuCAçãO
inês barbosa de oLiVeira, PauLo sgarbi  

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

fOnTEs DA PEDAGOGIA LATInO-AmErICAnA – 
UMA ANToLoGIA
daniLo r. strecK (orgs.) 

u Antologia fundamental para profissionais 
de educação e demais interessados, esta obra 
reúne textos selecionados de 26 pensadores 
que marcaram a educação na América Latina e 
no Caribe. Cada um dos escritos é apresentado 
por estudiosos dos respectivos pensadores e 
contém notas biográficas, contextualização e 
análise do trecho ou texto escolhido. Aqui você 
vai encontrar, desde a educação dos Guarani, 
passando por nomes como Simón Rodríguez, 
Domingo Faustino Sarmiento, José Martí, Ga-
briela Mistral e Nísia Floresta, até chegar às 
contribuições mais recentes de Paulo Freire, 
do subcomandante insurgente Marcos e de 
Chico Mendes.

16 x 23 cm | 464 p. | ISBN: 
978-85-7526-483-6

14 x 21 cm | 160 p. | ISBN: 978-85-7526-325-9 | Coleção Cultura, Mídia e Escola

EnTrE GInGAs E bErImbAus – CULTURAS jUvENIS E ESCoLA
carLa Linhares Maia   

26



16 x 23 cm | 224 p. | ISBN: 978-85-7526-093-7 | Coleção Cinema, Cultura e Educação

15,5 x 22,5 cm | 192 p. | ISBN: 978-85-6538-164-2 | Coleção Cinema, Cultura e Educação

13 x 21 cm | 120 p. | ISBN: 978-85-7526-316-7 | Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

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

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

JusTIçA sOCIAL – dESAfIo pARA  
A foRMAção dE pRofESSoRES 
JúLio eMíLio diniz Pereira, Kenneth M. zeichner (orgs.)

tradução: cristina antunes

u A formação de professores é o principal tema 
deste livro, que pretende ser obra de referên-
cia na discussão sobre a dimensão de justiça 
social na prática docente. Aqui, autores como 
Kenneth M. Zeichner, Carol R. Rodgers, en-
tre outros, tratam dos desafios da formação 
de professores para a justiça social. Como se 
caracteriza esse processo? Quais são os desafios 
para a implementação da dimensão da justiça 
social na formação de professores? Como são as 
principais metodologias usadas nas pesquisas 
que abordam o tema? Elas estão adequadas? O 
que tem sido discutido sobre esse assunto? Essas 
são algumas das questões elucidadas neste livro, 
feito para o professor, para o educador, para os 
interessados em formação de professores, prá-
tica docente e, principalmente, em contribuir 
para a construção de uma sociedade mais justa 
e harmoniosa. Por fim, trata-se de um livro para 
os que desejam compreender como a prática 
docente pode afetar nossa realidade social. E 
como podem, por meio dos cursos e programas 
de formação docente, reverter quadros negati-
vos de uma sociedade repleta de desigualdades 
econômicas e sociais.

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

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: 978-85-7526-315-0 | Coleção Biblioteca Universitária

InTrODuçãO À LInGÜísTICA
FLorence carboni

15,5 x 22,5 cm | 336 p. | ISBN: 978-85-7526-439-3

fOrmAçãO COnTInuADA DE DOCEnTEs DA EDuCAçãO bÁsICA – 
CoNSTRUINdo pARCERIAS (LASEB)
ângeLa iMacuLada Loureiro de Freitas daLben, Maria de FátiMa cardoso goMes (orgs.) 

15,5 x 22,5 cm | 216 p. | ISBN: 978-85-8217-070-0 | Coleção perfis da Educação

GAuDênCIO frIGOTTO – UM INTELECTUAL CRíTICo NoS pEqUENoS E NoS 
GRANdES EMBATES
Maria ciaVatta (orgs.)    

15,5 x 22,5 cm | 192 p. | ISBN: 978-85-8217-227-8 | Coleção Alteriadade e Criação

GODArD E A EDuCAçãO
ana Lucia soutto Mayor, Mário aLVes coutinho

13 x 21 cm | 240 p. | ISBN: 978-85-7526-433-1 Coleção pensadores & Educação / Temas & Educação

funDAmEnTALIsmO & EDuCAçãO
aLFredo José da Veiga-neto, síLVio gaLLo

16 x 23 cm | 256 p. | ISBN: 85-7526-227-0 | Coleção Cinema, Cultura e Educação

A InfânCIA vAI AO CInEmA
inês assunção de castro teixeira, Jorge Larrosa, José de sousa MigueL LoPes (orgs.) 

A InfânCIA nA míDIA
KeLy cristina nogueira souto, Marco antônio de souza, 
sandra de FátiMa Pereira tosta, grazieLa VaLadares goMes 
de MeLLo Vianna, ruth ribeiro (orgs.) 

u Esta publicação é uma importante colabo-
ração para a reflexão sobre infância, mídia, 
sociedade e cultura, lançando à escola o status 
de lugar privilegiado para pesquisas multi-
disciplinares, como a que apresentamos aqui. 
Deixando de lado o maniqueísmo primário que 
destina à mídia o rótulo de agente do mal e aos 
telespectadores a posição de passivos e vítimas, 
os autores exploram o tema de forma crítica, 
compreendendo a complexidade do assunto 
tratado e dos atores envolvidos. 

14 x 21 cm | 224 p. | 
ISBN: 978-85-7526-387-7 
Coleção Cultura, Mídia 
e Escola

InCLusãO & EDuCAçãO
eLi terezinha henn Fabris, Maura corcini LoPes

u Este livro problematiza, dentro de um panorama 
geral, a crescente preocupação com a inclusão no 
Brasil, em especial com a educação inclusiva. As 
autoras contextualizam e discutem o conceito e as 
políticas de inclusão, partindo de sua noção atual 
e emergente e buscando entendê-la como um 
processo datado advindo dos muitos movimentos 
sociais, econômicos e culturais produzidos na 
história da Modernidade. A obra também revela 
as diferenças entre inclusão, reclusão, integração e 
reinserção social e traz ao leitor algumas pesqui-
sas que possibilitam a educadores aprofundar o 
conhecimento sobre a educação inclusiva.

13 x 21 cm | 128 p. 
ISBN: 978-85-8217-118-9  
Coleção pensadores & Edu-
cação / Temas & Educação

14 x 21 cm | 160 p. | ISBN: 978-85-7526-325-9 | Coleção Cultura, Mídia e Escola

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 
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16 x 23 cm | 320 p.  
ISBN: 978-85-6538-161-1

PEnsADOrEs sOCIAIs E HIsTÓrIA DA 
EDuCAçãO – vOL. 2
eLiane Marta teixeira LoPes, Luciano Mendes de Faria FiLho 
(orgs.) 

u Passados sete anos de muitos estudos e de 
grande renovação historiográfica, chega ao 
leitor o segundo volume de Pensadores sociais 
e história da educação. A obra traz textos de 12 
autoras e cinco autores, que oferecem aqui um 
rigoroso estudo sobre as abordagens teórico-
-metodológicas de grandes pensadores sociais e 
historiadores contemporâneos e revelam novas 
interpretações, levantam novos questionamen-
tos e propõem novos objetos de estudo para 
historiadores e para aqueles que se interessam 
por esta que é uma questão de todos nós, a 
educação.

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

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

16 x 23 cm. | 244 p.  
ISBN: 978-85-7526-176-7

PEnsADOrEs sOCIAIs E HIsTÓrIA DA 
EDuCAçãO
Luciano Mendes de Faria FiLho (orgs.) 

u Este livro apresenta ao leitor a forma como os 
clássicos das Ciências Humanas e Sociais têm 
sido mobilizados pelos pesquisadores da Histó-
ria da Educação brasileira em seus respectivos 
campos de estudo. Se não se pode dizer que 
há uma renovação dos autores, pode-se sim 
dizer que há modos renovados de apropriação. 
Assim como têm sido feitas novas perguntas a 
velhos objetos, antigos autores/interlocutores 
têm sido lidos de forma a ajudar a entender 
a Educação e, desse modo, a constituição da 
própria sociedade brasileira.

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

míDIA & EDuCAçãO 
José Marques de MeLo, sandra Pereira tosta

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 condições básicas do ensinar. Ele conta a 
história de Joseph Jacotot, professor, militante 
ardoroso do Século das Luzes, que, confron-
tado, em 1818, a uma situação pedagógica 
inaudita, é levado a romper com todos os 
pressupostos existentes sobre as condições 
básicas do ensinar. A partir de então, Jacotot 
transforma radicalmente suas ideias e sua 
prática, oferecendo uma resposta à altura 
desse desafio e iniciando uma aventura in-
telectual 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

15,5 x 22,5 cm | 408 p. | ISBN: 978-85-7526-580-2 | Coleção perfis da Educação

mIGuEL GOnzÁLEz ArrOyO – EdUCAdoR EM dIáLoGo CoM NoSSo TEMpo
PauLo henrique de queiroz nogueira, shirLey aParecida de Miranda (orgs.) 

A muLHEr vAI AO CInEmA
inês assunção de castro teixeira, José de sousa MigueL LoPes 
(orgs.) 

u Os filmes selecionados neste livro procuram 
representar uma cinematografia de qualidade 
– destacada daquela que tem fins exclusiva-
mente comerciais –, tratando de temáticas 
relevantes referentes às mulheres. Entre os 
filmes, estão clássicos como Hanna e suas 
irmãs, de Woody Allen; Eternamente Pagu, 
de Norma Bengell; A excêntrica família de 
Antonia, de Marleen Gorris, entre tantos ou-
tros que marcaram a história do cinema nas 
últimas décadas.
Todos os autores e autoras de A mulher vai 
ao cinema são pesquisadores(as) que têm em 
comum o desejo de refletir a partir do cinema 
e sobre o cinema.

16 x 23 cm | 288 p.  
ISBN: 978-85-7526-164-4  
Coleção Cinema, Cultura e 
Educação

15,5 x 22,5 cm | 224 p. | ISBN: 978-85-7526-443-0 | Coleção Cinema, Cultura e Educação

A JuvEnTuDE vAI AO CInEmA
inês assunção de castro teixeira, José de sousa MigueL LoPes, Juarez dayreLL (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.)
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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: 978-85-7526-027-2

12 x 18 cm | 176 p. | ISBN: 85-7526-027-2 | 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 a análise das políticas educa-
cionais, colocando-se como importante instru-
mental para os interessados na referida área.

15,5 x 22,5 cm | 256 p. | 
ISBN: 978-85-8658-364-2

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.)

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.)

14 x 21 cm | 120 p. | ISBN: 978-85-7526-251-1 | Coleção Cultura, Mídia e Escola

Os PrOGrAmAs InfAnTIs DA Tv – TEoRIA E pRáTICA pARA ENTENdER A 
TELEvISão fEITA pARA AS CRIANçAS
cLáudio Márcio MagaLhães    

14 x 21 cm | 256 p. | ISBN: 978-85-7526-351-8 | Coleção Cultura, Mídia e Escola

A sínDrOmE DO mEDO COnTEmPOrânEO E A vIOLênCIA nA EsCOLA
Luiz aLberto oLiVeira gonçaLVes, sandra de FátiMa Pereira tosta (orgs.)   
 

rELAçõEs E sAbErEs nA EsCOLA –  
oS SENTIdoS do ApRENdER E do ENSINAR
Messias dieb (orgs.)

u Este livro pratica uma leitura em positivo, o 
que é uma exigência primordial e sine qua non 
da teoria da relação com o saber. Não diz o que 
falta aos alunos da escola rural ou da EJA ou 
aos que não conseguem ler ou aos que escre-
vem em internetês, mas qual é o seu mundo, 
qual é a sua atividade. Os autores deste livro 
apropriaram-se do conceito de relação com o 
saber para levantarem novas questões, sem 
nunca considerá-lo como uma resposta. Isto 
me parece essencial: relação com o saber é uma 
nova abordagem das questões relacionadas à 
educação, à escolarização, à aprendizagem, 
não é, por si, uma resposta. 

16 x 23 cm | 184 p.   
ISBN: 978-85-7526-345-7  
Coleção Leitura, escrita e 
oralidade

POLíTICAs DE fOrmAçãO DE PrOfEssOrEs nOs 
EsTADOs unIDOs – CoMo E poR qUE ELAS AfETAM 
váRIoS pAíSES No MUNdo
Kenneth M. zeichner | tradução: cristina antunes

u As políticas de formação de professores nos 
Estados Unidos vêm passando por diversas 
transformações nos últimos anos. As novas 
tendências norte-americanas, baseadas em 
uma inovação paradigmática, passaram a ser 
adotadas por outros países e estão chegando 
ao Brasil. A grande questão é que essas polí-
ticas surgiram com um caráter extremamente 
conservador e privatista, voltadas para uma for-
mação docente orientada para o mercado, em 
vez de uma visão mais democrática, centrada 
no desenvolvimento da justiça social. Este livro, 
direcionado a professores, educadores e forma-
dores docentes, apresenta uma análise crítica e 
lúcida sobre o que acontece hoje e o que poderá 
acontecer no futuro nos Estados Unidos e no 
mundo em relação à globalização das políticas 
de formação docente fomentadas na América 
do Norte. A obra serve de alerta para políticos 
e educadores brasileiros que pensam e atuam 
na formação de professores no país.

15,5 x 22,5 cm | 240 p. | 
ISBN: 978-85-8217-103-5 | 
Coleção docência

29www.grupoautent ica.com.br



500 AnOs DE EDuCAçãO nO brAsIL 20

A ArGumEnTAçãO Em TExTOs EsCrITOs – A CRIANçA E A ESCoLA 9

A ArTE DE EsCrEvEr COm ArTE 9

A bIbLIOTECA EsCOLAr – TEMAS pARA UMA pRáTICA pEdAGóGICA 4

A COnsTruçãO DO LETrAmEnTO  
nA EDuCAçãO DE JOvEns E ADuLTOs 5

A DIvErsIDADE CuLTurAL vAI AO CInEmA 26

A DIvErsIDADE sExuAL nA EDuCAçãO E Os  
DIrEITOs DE CIDADAnIA LGbT nA EsCOLA 16

A EsCOLA E sEus ATOrEs – EdUCAção E pRofISSão doCENTE 26

A EsCOLA PúbLICA APOsTA nO PEnsAmEnTO 18

A EsCOLA vAI AO CInEmA 26

A EsCOLArIzAçãO DA LEITurA LITErÁrIA – 
o joGo do LIvRo INfANTIL E jUvENIL 10

A fAmíLIA vAI AO CInEmA 26

A fOrmAçãO DE PrOfEssOrEs PArA A  
EDuCAçãO DE JOvEns E ADuLTOs – dILEMAS ATUAIS 5

A fOrmAçãO DO PrOfEssOr QuE EnsInA mATEmÁTICA – 
pERSpECTIvAS E pESqUISAS 7

A HIsTÓrIA DAs InvEnçõEs – do MAChAdo dE pEdRA  
àS TECNoLoGIAS dA INfoRMAção 23

A HIsTÓrIA EnTrE A fILOsOfIA E A CIênCIA 20

A HIsTÓrIA Ou A LEITurA DO TEmPO 21

A ImAGEm nOs LIvrOs InfAnTIs –  
CAMINhoS pARA LER o TEXTo vISUAL 11

A InfânCIA nA míDIA 27

A InfânCIA vAI AO CInEmA 27

A JuvEnTuDE vAI AO CInEmA 28

A LEITurA E O LEITOr InTEGrAL –  
LENdo NA BIBLIoTECA dA ESCoLA 11

A mATEmÁTICA nOs AnOs InICIAIs DO EnsInO funDAmEnTAL – 
TECENdo fIoS do ENSINAR E do ApRENdER 8

A muLHEr vAI AO CInEmA 28

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 28

A OrALIDADE nA EsCOLA – A INvESTIGAção  
do TRABALho doCENTE CoMo foCo dE REfLEXão 12

A PALAvrA é fuTurO 24

A PEsQuIsA nA fOrmAçãO E nO TrAbALHO DOCEnTE 28

A POEsIA vAI À EsCOLA – REfLEXõES, CoMENTáRIoS  
E dICAS dE ATIvIdAdES 12

A sínDrOmE DO mEDO COnTEmPOrânEO  
E A vIOLênCIA nA EsCOLA 29

AbECEDÁrIO DE CrIAçãO fILOsÓfICA 17

ACOnTECImEnTO E ExPErIênCIA nO  
TrAbALHO fILOsÓfICO COm CrIAnçAs 17

AfIrmAnDO DIrEITOs – ACESSo E pERMANÊNCIA 
dE jovENS NEGRoS NA UNIvERSIdAdE 14

AfrO-DEsCEnDênCIA Em CADErnOs nEGrOs E JOrnAL DO mnu 14

ALfAbETIzAçãO – UMA pERSpECTIvA hUMANISTA E pRoGRESSISTA 3

ALfAbETIzAçãO DE JOvEns E ADuLTOs – 
EM UMA pERSpECTIvA dE LETRAMENTo 5

ALfAbETIzAçãO E LETrAmEnTO nA sALA DE AuLA 3

ALfAbETIzAçãO E LínGuA POrTuGuEsA – 
LIvRoS dIdáTICoS E pRáTICAS pEdAGóGICAS 3

ALfAbETIzAr LETrAnDO nA EJA –  
fUNdAMENToS TEóRICoS E pRopoSTAS dIdáTICAS 5

AnÁLIsE DE ErrOs – o qUE podEMoS  
ApRENdER CoM AS RESpoSTAS doS ALUNoS 6

AnArQuIsmOs & EDuCAçãO 25

AnTOnIO fLAvIO bArbOsA mOrEIrA –  
pESqUISAdoR EM CURRíCULo 25

AnTrOPOLOGIA & EDuCAçãO 25

APrEnDEnDO COm A DIfErEnçA –  
ESTUdoS E pESqUISAS EM EdUCAção dE jovENS E AdULToS 5

APrEnDEnDO vALOrEs éTICOs 23

APrEnDEnDO vALOrEs éTnICOs nA EsCOLA 14

APrEnDIzAGEm COnTExTuALIzADA – 
dISCURSo E INCLUSão NA SALA dE AULA 9

ArIsTÓTELEs & A EDuCAçãO 17

AvALIAçãO DO TExTO EsCOLAr –  
pRofESSoR-LEIToR/ALUNo-AUToR 9

bAnTOs, mALês E IDEnTIDADE nEGrA 14

bAumAn & A EDuCAçãO 17

bErnArDETE A. GATTI – EdUCAdoRA E pESqUISAdoRA 25

bIbLIOTECA EsCOLAr – CoNhECIMENToS qUE SUSTENTAM A pRáTICA 4

bIbLIOTECA EsCOLAr, EIs A QuEsTãO! –  
do ESpAço do CASTIGo Ao CENTRo do fAzER EdUCATIvo 4

bOAvEnTurA & A EDuCAçãO 17

bOurDIEu & A EDuCAçãO 17

brAsIL AfrO-brAsILEIrO 14

brInCAr E JOGAr – ENLACES TEóRICoS E METodoLóGICoS  
No CAMpo dA EdUCAção MATEMáTICA 6

CAnçãO POPuLAr brAsILEIrA E EnsInO DE HIsTÓrIA – 
pALAvRAS, SoNS E TANToS SENTIdoS 20

CArLOs rObErTO JAmIL Cury – INTELECTUAL E EdUCAdoR 25

CIbErCuLTurA E fOrmAçãO DE PrOfEssOrEs 25

CInEmA & EDuCAçãO 25

CInEmA E EDuCAçãO – REfLEXõES E EXpERIÊNCIAS  
CoM pRofESSoRES E ESTUdANTES dE EdUCAção BáSICA,  
dENTRo E “foRA” dA ESCoLA 25

COmEnIus & A EDuCAçãO 17

COmO EsCrEvEr DIÁLOGOs – A ARTE dE dESENvoLvER  
o dIáLoGo No RoMANCE E No CoNTo 9

COmO EsCrEvEr TExTOs TéCnICOs E PrOfIssIOnAIs –  
TodAS AS oRIENTAçõES pARA ELABoRAR RELATóRIoS,  
CARTAS E doCUMENToS EfICAzES 9

COmO nArrAr umA HIsTÓrIA: DA ImAGInAçãO À EsCrITA –  
TodoS oS pASSoS pARA TRANSfoRMAR UMA IdEIA NUM  
RoMANCE oU NUM CoNTo 9

COmO nOs TOrnAmOs PrOfEssOrAs? 25

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 4

COnCEITOs E PrÁTICAs PArA  
rEfLETIr sObrE A EDuCAçãO InCLusIvA 22

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 6

COnHECImEnTO E ImAGInAçãO –  
SoCIoLoGIA pARA o ENSINo MédIo 25

COnsTruTIvIsmO – GRANdES E pEqUENAS dúvIdAS 25

COrDEL – LEIToRES E oUvINTES 9

COrPO, IDEnTIDADE E bOm-mOCIsmO –  
CoTIdIANo dE UMA AdoLESCÊNCIA BEM-CoMpoRTAdA 16

CrIsE DA EsCOLA E POLíTICAs EDuCATIvAs 25

CurríCuLO E POLíTICAs PúbLICAs 26

DA ETnOmATEmÁTICA A ArTE-DEsIGn E mATrIzEs CíCLICAs 6

DELEuzE & A EDuCAçãO 17

DEmOCrATIzAnDO A LEITurA – pESqUISAS E pRáTICAS 9

DErmEvAL sAvIAnI – pESqUISA, pRofESSoR E EdUCAdoR 26

DErrIDA & A EDuCAçãO 17

DEsAfIOs DA EDuCAçãO DE JOvEns E ADuLTOs – 
CoNSTRUINdo pRáTICAS dE ALfABETIzAção 5

DEsCObrInDO A GEOmETrIA frACTAL – pARA A SALA dE AULA 6

DIÁLOGO E APrEnDIzAGEm Em EDuCAçãO mATEmÁTICA 6

DIÁLOGOs nA EDuCAçãO DE JOvEns E ADuLTOs 5

DICIOnÁrIO DE GênErOs TExTuAIs 9

DICIOnÁrIO DE HIsTÓrIA DO munDO 20

DICIOnÁrIO HIsTÓrICO brAsIL – CoLôNIA E IMpéRIo 20

DICIOnÁrIO HIsTÓrICO DAs mInAs GErAIs – pERíodo CoLoNIAL 20

DICIOnÁrIO PAuLO frEIrE – 2º EdIção REvISTA E AMpLIAdA 17, 26

DIDÁTICA DA mATEmÁTICA –  
UMA ANáLISE dA INfLUÊNCIA fRANCESA 6

DIfICuLDADEs DE APrEnDIzAGEm nA ALfAbETIzAçãO 3

DIvErsIDADE E AçõEs A fIrmATIvAs – CoMBATENdo AS 
dESIGUALdAdES SoCIAIS 22

DIvErsIDADE nO AmbIEnTE EsCOLAr –  
INSTRUMENToS pARA A CRIAção dE pRojEToS dE INTERvENção 22

DIvErsIDADE, EsPAçO E rELAçõEs éTnICO-rACIAIs –  
o NEGRo NA GEoGRAfIA do BRASIL 15

DOCumEnTOs DE IDEnTIDADE –  
UMA INTRodUção àS TEoRIAS do CURRíCULo 26

EDuCAçãO A DIsTânCIA OnLInE 6

EDuCAçãO AmbIEnTAL nA PErsPECTIvA DA ECOLOGIA InTEGrAL –  
CoMo EdUCAR NESTE MUNdo EM dESEqUILíBRIo? 26

EDuCAçãO DE JOvEns E ADuLTOs – o qUE REvELAM AS pESqUISAS 5

EDuCAçãO DO CAmPO –  
dESAfIoS pARA A foRMAção dE pRofESSoRES 22

EDuCAçãO E rAçA – pERSpECTIvAS poLíTICAS,  
pEdAGóGICAS E ESTéTICAS 15

EDuCAçãO E sEus ATOrEs – EXpERIÊNCIAS, SENTIdoS E IdENTIdAdES 5

EDuCAçãO EsCOLAr E As TECnOLOGIAs DA InfOrmÁTICA 26

EDuCAçãO EsTATísTICA –  
TEoRIA E pRáTICA EM AMBIENTES dE ModELAGEM MATEMáTICA 7

EDuCAçãO mATEmÁTICA DE JOvEns E ADuLTOs – 
ESpECIfICIdAdES, dESAfIoS E CoNTRIBUIçõES 5, 7

EDuCAçãO sExuAL nA sALA DE AuLA – RELAçõES dE GÊNERo,  
oRIENTAção SEXUAL E IGUALdAdE éTNICo-RACIAL NUMA pRopoSTA  
dE RESpEITo àS dIfERENçAS 16

EDuCAçãO, CIDADE E CIDADAnIA –  
LEITURAS dE EXpERIÊNCIAS SoCIoEdUCATIvAS 26

EDuCAnDO PArA A ArGumEnTAçãO – 
CoNTRIBUIçõES do ENSINo dA LóGICA 17

Em DEfEsA DA EsCOLA – UMA qUESTão púBLICA 17

EnsInAr E APrEnDEr mATEmÁTICA 7

EnsInO DE fILOsOfIA - pERSpECTIvA 17

EnsInO DE GrAmÁTICA – REfLEXõES  
SoBRE A LíNGUA poRTUGUESA NA ESCoLA 10

EnsInO DE LínGuA POrTuGuEsA nA EDuCAçãO bÁsICA – 
REfLEXõES SoBRE o CURRíCULo 10

EnTrE GInGAs E bErImbAus – CULTURAS jUvENIS E ESCoLA 26

EsCOLA DE DIrEITO – REINvENTANdo A ESCoLA MULTISSERIAdA 22

EsCOLHAs (LITErÁrIAs) Em JOGO 10

EsCrEvEr E brInCAr – ofICINAS dE TEXToS 10

EsCrEvEr PArA CrIAnçAs  – TUdo o qUE é pRECISo  
SABER pARA pRodUzIR TEXToS dE LITERATURA INfANTIL 10

EsCrITAs E LEITurAs nA EDuCAçãO mATEmÁTICA 7

EsTéTICA & EDuCAçãO 26

EsTéTICA fILOsÓfICA PArA O EnsInO méDIO 18

EsTuDOs DO COTIDIAnO & EDuCAçãO 26

ETnOmATEmÁTICA – ELo ENTRE AS TRAdIçõES E A ModERNIdAdE 7

ETnOmATEmÁTICA Em mOvImEnTO 7

ExPErIênCIAs éTnICO-CuLTurAIs PArA A  
fOrmAçãO DE PrOfEssOrEs 15

ExPrEssõEs nECEssÁrIAs PArA fALAr InGLês 10

fALAnDO sérIO – 100 BRINCAdEIRAS 26

fILOsOfAr - ApRENdER E ENSINAR 18

fILOsOfIA – o pARAdoXo dE ApRENdER E ENSINAR 18

fILOsOfIA DA EDuCAçãO mATEmÁTICA 7

físICA DO DIA A DIA 1 – 105 pERGUNTAS E RESpoSTAS  
SoBRE fíSICA foRA dA SALA dE AULA 23

físICA DO DIA A DIA 2 – MAIS 104 pERGUNTAS E RESpoSTAS SoBRE  
fíSICA foRA dA SALA dE AULA... E UMA NA SALA dE AULA! 23

fOnTEs DA PEDAGOGIA LATInO-AmErICAnA – UMA ANToLoGIA 26

fOrmAçãO COnTInuADA DE DOCEnTEs DA EDuCAçãO bÁsICA – 
CoNSTRUINdo pARCERIAS (LASEB) 27

fOrmAçãO DE PrOfEssOrEs – pESqUISAS, REpRESENTAçõES E podER 27

fOrmAçãO mATEmÁTICA DO PrOfEssOr –  
LICENCIATURA E pRáTICA doCENTE ESCoLAR 7

fOuCAuLT & A EDuCAçãO 18

funDAmEnTALIsmO & EDuCAçãO 27

GAuDênCIO frIGOTTO – UM INTELECTUAL CRíTICo  
NoS pEqUENoS E NoS GRANdES EMBATES 27

GênErO E DIvErsIDADE – foRMAção dE EdUCAdoRAS/ES 16

GênErOs TExTuAIs E COmunIDADEs DIsCursIvAs –  
UM dIáLoGo CoM johN SwALES 10

GEOPLAnOs E rEDEs DE POnTOs –  
CoNEXõES E EdUCAção MATEMáTICA - voL. 4 7

GODArD E A EDuCAçãO 27

HAbErmAs & A EDuCAçãO 18
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HAbITAnTEs DE bAbEL – poLíTICAS E poéTICAS dA dIfERENçA 18

HEGEL & A EDuCAçãO 18

HEIDEGGEr & A EDuCAçãO 18

HIPErTExTOs nA TEOrIA E nA PrÁTICA 10

HIsTÓrIA & AuDIOvIsuAL 20

HIsTÓrIA & DOCumEnTO E mETODOLOGIA DE PEsQuIsA 20

HIsTÓrIA & EnsInO DE HIsTÓrIA 20

HIsTÓrIA & fOTOGrAfIA 20

HIsTÓrIA & GênErO 20

HIsTÓrIA & HIsTÓrIA CuLTurAL 21

HIsTÓrIA & ImAGEns 20

HIsTÓrIA & LIvrO E LEITurA 21

HIsTÓrIA & mODErnIsmO 21

HIsTÓrIA & músICA 21

HIsTÓrIA & nATurEzA 21

HIsTÓrIA & rELIGIãO 21

HIsTÓrIA & sOCIOLOGIA 21

HIsTÓrIA & TurIsmO CuLTurAL 21

HIsTÓrIA DA CuLTurA EsCrITA – SéCULoS XIX E XX 11

HIsTÓrIA nA EDuCAçãO mATEmÁTICA – pRopoSTAS E dESAfIoS 7

HIsTÓrIA OrAL – MEMóRIA, TEMpo, IdENTIdAdES 21

HIsTÓrIA, rEGIãO & GLObALIzAçãO 21

HOmOfObIA – hISTóRIA E CRíTICA dE UM pRECoNCEITo 16

IDEIAs GEnIAIs – oS pRINCIpAIS TEoREMAS,  
TEoRIAS, LEIS E pRINCípIoS CIENTífICoS dE TodoS oS TEMpoS 24

IDEIAs GEnIAIs nA mATEmÁTICA – MARAvILhAS, CURIoSIdAdES,  
ENIGMAS E SoLUçõES BRILhANTES dA MAIS fASCINANTE  
dAS CIÊNCIAS 24

InCLusãO & EDuCAçãO 22, 27

InCLusãO DE PEssOAs COm DEfICIênCIA E/Ou  
nECEssIDADEs EsPECífICAs – AvANçoS E dESAfIoS 22

InCLusãO EsCOLAr – CoNjUNTo dE pRáTICAS qUE GovERNAM 22

InfânCIA – ENTRE EdUCAção E fILoSofIA 18

InfânCIA, EsTrAnGEIrIDADE E IGnOrânCIA  
ENSAIoS dE fILoSofIA E EdUCAção 18

InfânCIAs DO CAmPO 22

InfAnTIs – ChARLES foURIER E A  
INfâNCIA pARA ALéM dAS CRIANçAS 18

InfOrmÁTICA E EDuCAçãO mATEmÁTICA 7

InTErDIsCIPLInArIDADE E APrEnDIzAGEm  
DA mATEmÁTICA Em sALA DE AuLA 7

InTrODuçãO À fILOsOfIA DA EDuCAçãO 18, 27

InTrODuçãO À LInGÜísTICA 27

InTrODuçãO À sOCIOLOGIA 27

InTrODuçãO À sOCIOLOGIA DA EDuCAçãO 27

InTrODuçãO Às fOnTEs DE InfOrmAçãO 4

InvEsTIGAçõEs mATEmÁTICAs nA sALA DE AuLA 8

JACQuEs ArDOInO & A EDuCAçãO 18

JOGOs PArA PEnsAr – EdUCAção EM dIREIToS hUMANoS  
E foRMAção pARA A CIdAdANIA 22

JOsé mArTí & A EDuCAçãO 19

JusTIçA sOCIAL – dESAfIo pARA A foRMAção dE pRofESSoRES 27

KAnT & A EDuCAçãO 19

LEITurA – pRáTICAS, IMpRESSoS, LETRAMENToS 11

LEITurA E EsCrITA DE ADOLEsCEnTEs nA InTErnET E nA EsCOLA 11

LEITurAs LITErÁrIAs – dISCURSoS TRANSITIvoS 11

LEr E EsCrEvEr nA EDuCAçãO InfAnTIL –  
dISCUTINdo pRáTICAS pEdAGóGICAS 11

LETrAmEnTO – UM TEMA EM TRÊS GÊNERoS 3

LETrAmEnTO DIGITAL – ASpECToS SoCIAIS  
E poSSIBILIdAdES pEdAGóGICAS 3

LETrAmEnTO InfOrmACIOnAL –  
fUNção EdUCATIvA do BIBLIoTECáRIo NA ESCoLA 4

LICEnCIATurAs Em EDuCAçãO DO CAmPO – REGISTRoS E REfLEXõES 
A pARTIR dAS EXpERIÊNCIAS pILoTo (UfMG; UNB; UfBA E UfS) 22

LInGuAGEm E EDuCAçãO – fIoS qUE SE ENTRECRUzAM NA ESCoLA 11

LInGuAGEm E EDuCAçãO DEPOIs DE bAbEL 19

LInGuAGEm E LETrAmEnTO nA EDuCAçãO DOs surDOs –  
IdEoLoGIAS E pRáTICAS pEdAGóGICAS 3, 11, 22

LITErATurA – SABERES EM MovIMENTo 11

LITErATurA & EDuCAçãO 11

LITErATurA E LETrAmEnTO – ESpAçoS, SUpoRTES E INTERfACES 11

LITErATurA InfAnTIL – poLíTICAS E CoNCEpçõES 11

LITErATurA InfAnTIL JuvEnIL – dIáLoGoS BRASIL-áfRICA 12

LITErATurAs AfrICAnAs E AfrO-brAsILEIrA  
nA PrÁTICA PEDAGÓGICA 15

LIvrO DE rECEITAs DO PrOfEssOr DE POrTuGuês –  
ATIvIdAdES pARA A SALA dE AULA 12

LIvrOs DE ALfAbETIzAçãO E DE POrTuGuês – 
oS pRofESSoRES E SUAS ESCoLhAS 3

LIvrOs DIDÁTICOs DE LínGuA POrTuGuEsA –  
LETRAMENTo E CIdAdANIA 3

LÓGICA E LInGuAGEm COTIDIAnA –  
vERdAdE, CoERÊNCIA, CoMUNICAção, ARGUMENTAção 8

LuTErO & A EDuCAçãO 19

mATEmÁTICA E ArTE 8

mATurAnA & A EDuCAçãO 19

mAuss & A EDuCAçãO 19

mEnInAs-ADOLEsCEnTEs – RITUAIS, CoRpo E RESISTÊNCIA 16

mErLEAu-POnTy & A EDuCAçãO 19

míDIA & EDuCAçãO 28

mIGuEL GOnzÁLEz ArrOyO –  
EdUCAdoR EM dIáLoGo CoM NoSSo TEMpo 28

mInIDICIOnÁrIO DO DIsCursO ELETrÔnICO-DIGITAL 12

mITOs E TAbus DA sExuALIDADE HumAnA 16

mODELAGEm Em EDuCAçãO mATEmÁTICA 8

muDAnçAs DIDÁTICAs E PEDAGÓGICAs nO EnsInO DE  
LínGuA POrTuGuEsA – ApRopRIAçõES dE pRofESSoRES 12

nEGrITuDE – USoS E SENTIdoS 15

nIETzsCHE & A EDuCAçãO 19

nOrbErT ELIAs & A EDuCAçãO 19

nOvAs TECnOLOGIAs, nOvOs TExTOs,  
nOvAs fOrmAs DE PEnsAr 12

O APArECImEnTO DA EsCOLA mODErnA –  
UMA hISTóRIA ILUSTRAdA 25

O APrEnDIzADO DA OrTOGrAfIA 
artur goMes de Morais (org.) 3

O AuTOmÓvEL nA vIsãO DA físICA –  
LEITURAS CoMpLEMENTARES pARA o ENSINo MédIo 23

O COrPO EDuCADO – pEdAGoGIAS dA SEXUALIdAdE 16

O CurríCuLO COmO fETICHE –  
A poéTICA E A poLíTICA do TEXTo CURRICULAR 25

O DrAmA rACIAL DE CrIAnçAs brAsILEIrAs – 
SoCIALIzAção ENTRE pARES E pRECoNCEITo 15

O EnsInO DE fILOsOfIA COmO PrObLEmA fILOsÓfICO 17

O EnsInO DE GEOmETrIA nA EsCOLA funDAmEnTAL – TRÊS 
qUESTõES pARA A foRMAção do pRofESSoR doS CICLoS INICIAIS 7

O fAzEr COTIDIAnO nA sALA DE AuLA – A oRGANIzAção  
do TRABALho pEdAGóGICo No ENSINo dA LíNGUA MATERNA 10

O GLObO TErrEsTrE nA vIsãO DA físICA –  
LEITURAS CoMpLEMENTARES pARA o ENSINo MédIo 23

O JOGO DAs DIfErEnçAs –  
o MULTICULTURALISMo E SEUS CoNTEXToS 15

O LIvrO DAs CurIOsIDADEs rOmAnAs – hISTóRIAS INUSITAdAS E 
fAToS SURpREENdENTES do MAIoR IMpéRIo do MUNdo 24

O mEsTrE IGnOrAnTE – CINCo LIçõES  
SoBRE A EMANCIpAção INTELECTUAL 28

O mEsTrE InvEnTOr – RELAToS dE UM vIAjANTE EdUCAdoR 19

O PrOfEssOr E A LITErATurA –  
pARA pEqUENoS, MédIoS E GRANdES 13

O rEAL ITAmAr – UMA BIoGRAfIA 21

O rEsPEITO Ou O OLHAr ATEnTO –  
UMA éTICA pARA A ERA dA CIÊNCIA E dA TECNoLoGIA 19

O rEsPIrAr DOs DIAs – UMA REfLEXão  
fILoSófICA SoBRE A EXpERIÊNCIA do TEMpo 19

O sOCIÓLOGO E O HIsTOrIADOr 21

O TExTO EsCOLAr – UMA hISTóRIA 13

O usO DA CALCuLADOrA nOs AnOs  
InICIAIs DO EnsInO funDAmEnTAL 8

O vALOr DO PrOfEssOr 29

Os fILHOs DA ÁfrICA Em POrTuGAL –  
ANTRopoLoGIA, MULTICULTURALIdAdE E EdUCAção 15

Os GuArDIõEs DE sOnHOs – o ENSINo  
BEM-SUCEdIdo dE CRIANçAS AfRo-AMERICANAS 15

Os PrOGrAmAs InfAnTIs DA Tv – TEoRIA E pRáTICA pARA 
ENTENdER A TELEvISão fEITA pARA AS CRIANçAS 29

Os sAbErEs E As fALAs DE bEbês E suAs PrOfEssOrAs 12

Os sEGrEDOs DA CrIATIvIDADE – TéCNICAS pARA dESENvoLvER A 
IMAGINAção, EvITAR BLoqUEIoS E EXpRESSAR IdEIAS 13

OuTrAs TErrAs À vIsTA – CINEMA E EdUCAção do CAMpo 22

PALAvrA E ImAGEm – LEITURAS CRUzAdAS 12

PArA ALém DA APrEnDIzAGEm –  
EdUCAção dEMoCRáTICA pARA UM fUTURo hUMANo 19

PAuLO frEIrE & A EDuCAçãO 19

PEDAGOGIA fOrmAçãO DE PrOfEssOrEs 25

PEDAGOGIA PrOfAnA – dANçAS, pIRUETAS E MASCARAdAS 19

PELE sILEnCIOsA, PELE sOnOrA – A LITERATURA  
INdíGENA EM dESTAqUE 12, 15

PEnsADOrEs sOCIAIs E HIsTÓrIA DA EDuCAçãO 28

PEnsADOrEs sOCIAIs E HIsTÓrIA DA EDuCAçãO – vOL. 2 28

PEsQuIsA QuALITATIvA Em EDuCAçãO mATEmÁTICA 8

PEsQuIsA, EDuCAçãO E fOrmAçãO HumAnA – 
NoS TRILhoS dA hISTóRIA 21

PLAnO nACIOnAL DE EDuCAçãO (2011-2020) –  
AvALIAção E pERSpECTIvAS 28

PLATãO & A EDuCAçãO 19

POLíTICA E GEsTãO DA EDuCAçãO 29

POLíTICA E TrAbALHO nA EsCOLA –  AdMINISTRAção  
doS SISTEMAS púBLICoS dE EdUCAção BáSICA 29

POLíTICAs DE fOrmAçãO DE PrOfEssOrEs nOs EsTADOs unIDOs – 
CoMo E poR qUE ELAS AfETAM váRIoS pAíSES No MUNdo 29

PrÁTICAs DE EDuCAçãO DE JOvEns E ADuLTOs – 
CoMpLEXIdAdES, dESAfIoS E pRopoSTAS 5

PrÁTICAs DE LEITurA E EsCrITA – hISTóRIA E ATUALIdAdE 12

PrOfEssOrEs-LEITOrEs E suA fOrmAçãO 13

PsICOLOGIA nA EDuCAçãO mATEmÁTICA – UMA INTRodUção 8

QuAnDO A DIvErsIDADE InTErrOGA A fOrmAçãO DOCEnTE 29

QuErO sEr DO bEm 24

rACIsmO Em LIvrOs DIDÁTICOs – ESTUdo SoBRE  
NEGRoS E BRANCoS EM LIvRoS dE LíNGUA poRTUGUESA 15

rEDAçãO – MANUAL dE SoBREvIvÊNCIA  
pARA CoNCURSoS E vESTIBULARES 13

rEDIsCuTInDO A mEsTIçAGEm nO brAsIL – 
IdENTIdAdE NACIoNAL VERSUS IdENTIdAdE NEGRA 15

rEfLExõEs sObrE PrÁTICAs EsCOLArEs DE PrODuçãO DE TExTO –  
o SUjEITo-AUToR 13

rELAçõEs DE GênErO, EDuCAçãO mATEmÁTICA E DIsCursO – 
ENUNCIAdoS SoBRE MULhERES, hoMENS E MATEMáTICA 8

rELAçõEs E sAbErEs nA EsCOLA –  
oS SENTIdoS do ApRENdER E do ENSINAR 29

rOrTy & A EDuCAçãO 19

rOussEAu & A EDuCAçãO 19

sEm PErDEr A rAIz – CoRpo E CABELo  
CoMo SíMBoLoS dA IdENTIdAdE NEGRA 15

sExuALIDADE E ADOLEsCênCIA –  
AS ofICINAS CoMo pRáTICA pEdAGóGICA 16

sObrE LEr, EsCrEvEr E OuTrOs DIÁLOGOs 13

sÓCrATEs & A EDuCAçãO – o ENIGMA dA fILoSofIA 19

suJEITOs DA EDuCAçãO E PrOCEssOs DE sOCIAbILIDADE – 
oS SENTIdoS dA EXpERIÊNCIA 5

TELEvIsãO & EDuCAçãO – fRUIR E pENSAR A Tv 29

TEnDênCIAs InTErnACIOnAIs Em fOrmAçãO  
DE PrOfEssOrEs DE mATEmÁTICA 8

TEOrIA QuEEr – UM ApRENdIzAdo pELAS dIfERENçAS 16

TErrITÓrIOs EDuCATIvOs nA EDuCAçãO DO CAmPO – 
ESCoLA, CoMUNIdAdE E MovIMENToS SoCIAIS 22

um COrPO EsTrAnHO –  
ENSAIoS SoBRE SEXUALIdAdE E TEoRIA qUEER 16

um OLHAr ALém DAs frOnTEIrAs –  
EdUCAção E RELAçõES RACIAIS 15

31www.grupoautent ica.com.br



D i s t r i b u i Dor

Belo Horizonte
Rua Aimorés, 981, 8º andar . Funcionários
30140-071 . Belo Horizonte . MG
Tel.: (55 31) 3214 5700

São Paulo
Av. Paulista, 2.073, Conjunto Nacional,  
Horsa I . 23º andar, Conj. 2301 . Cerqueira César 
01311-940 . São Paulo . SP 
Tel.: (55 11) 3034 4468

TELEVENDAS 0800 28 31 322 
www.grupoautentica.com.br

32


