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336 páginas
formato: 14 x 21 cm
isbn: 978-85-89239-84-4

fazendO meu filme 1
A eStreiA de FAni

paula pimenta

Fazendo meu filme 1 é um romance encantador, daque-
les que lemos compulsivamente e, quando terminamos, 
sentimos saudade. Não há como não se encantar com 
a adolescente Fani, suas descobertas e seus anseios. 
Uma história bem-humorada e divertida que conquista 
o leitor a cada página. Seja na relação com a família, 
consigo mesma e com o mundo, seja na convivência 
com as amigas, seja na relação com seu melhor amigo 
e confidente, seja na expectativa de seu intercâmbio 
– em todos os momentos, o leitor se sente envolvido.

328 páginas
formato: 14 x 21 cm
isbn: 978-85-89239-80-6

fazendO meu filme 2
FAni nA terrA dA rAinhA 

paula pimenta

Depois de conquistar milhares de leitores e leito-
ras, a nossa doce e querida Fani volta ainda mais 
divertida e encantadora. Fazendo meu filme 2 
apresenta as aventuras de Estefânia Castelino Belluz 
na terra da rainha. Sim, na Inglaterra! Sem deixar de 
lado suas amigas inseparáveis e sua família, no outro 
continente, ela consegue – feliz, triste, preocupada, 
ansiosa – viver momentos cheios de suspense, reve-
lações, aventuras, descobertas e emoções fortíssimas! 424 páginas

formato: 14 x 21 cm
isbn: 978-85-89239-39-4

fazendO meu filme 3 
O rOteirO ineSperAdO de FAni 

paula pimenta

O terceiro volume de Fazendo meu filme é o mais 
intenso da série. Como em um bom filme, a vida 
de Fani, de volta ao Brasil, continua com muitas 
surpresas, alegrias, decepções, conflitos e escolhas 
difíceis e maduras que ela terá que fazer. O livro 
contém um turbilhão de sentimentos que faz o 
leitor rir, chorar, torcer e se emocionar. 

408 páginas
formato: 14 x 21 cm
isbn: 978-85-8062-005-4

608 páginas
formato: 14 x 21 cm
isbn: 978-85-6538-320-2

minha vida fOra de série 
1ª tempOrAdA

paula pimenta 

A protagonista desta 1ª temporada é Priscila, uma 
adolescente que muda de cidade e precisa se adap-
tar à nova vida. Paula Pimenta mostra, mais uma 
vez, sua sensibilidade para compreender o universo 
jovem, e ilustra, em mais uma belíssima obra, como 
é possível passar pelos primeiros desafios de sua 
vida se divertindo o máximo possível.

fazendO meu filme 4 
FAni em buScA dO FinAl Feliz

paula pimenta 

No derradeiro volume da consagrada série, os 
leitores irão acompanhar o que acontece com 
o amor de Fani e Leo. As juras de amor feitas 
no passado deixaram marcas profundas em seus 
corações e, mesmo anos depois, eles ainda sentem 
as consequências da separação. Este livro narra 
o desfecho dessa emocionante história de amor 
que contagiou milhares de pessoas de todo o país.

160 páginas
formato: 14 x 21 cm
isbn: 978-85-6538-375-2

apaixOnada pOr palavras
paula pimenta

Muito antes de se tornar conhecida por seus ro-
mances juvenis, Paula já escrevia crônicas, muitas 
publicadas em sites literários. Agora, várias delas 
estão reunidas nesta obra. Narrado em primeira 
pessoa, o livro reúne crônicas que descrevem seus 
sentimentos, suas experiências e suas reflexões. 
Paula Pimenta revela aqui a si própria, com relatos, 
ideias e comentários, de forma clara e envolvente.



368 páginas
formato: 16 x 23 cm
isbn: 978-85-8062-008-5

ahmnat 
OS AmOreS dA mOrte

Julien de lucca  

O que pode acontecer quando Morte e Destino 
brincam com o amor? Descubra nesta obra. Ahm-
nat, uma garota egípcia, depois de uma vida cheia 
de turbulências, tristezas e mágoas, assume – de 
forma extraordinária – a função de Morte e passa 
a viver entre este mundo e o além-vida. Será que 
Morte está preparada para fugir do amor e escapar 
das armadilhas de Destino?

96 páginas
formato: 13 x 21 cm
isbn: 978-85-89239-91-2

cOmO escrever textOs  
técnicOs e prOfissiOnais
tOdAS AS OrientAçõeS pArA elAbOrAr 
relAtóriOS, cArtAS e dOcumentOS eFicAzeS

felipe dintel | TrADUçãO: Gabriel Perissé 

Este livro apresenta todas as chaves para a produção 
de relatórios, cartas e documentos profissionais 
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 exce-
lência em qualquer iniciativa, e saber escrever textos 
técnicos é o caminho para o sucesso profissional.

88 páginas
formato: 13 x 21 cm
isbn: 978-85-89239-85-1

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 

O ser humano sente a necessidade de dizer o 
que acontece consigo e o que acontece às ou-
tras pessoas. Entretanto, transformar sua ideia 
em uma narrativa requer técnica apurada. Neste 
livro, a autora explica, passo a passo, como você 
pode construir um argumento e dar-lhe a devida 
forma literária por meio de um sentimento, uma 
sensação, uma imagem ou uma memória.

96 páginas
formato: 13 x 21 cm
isbn: 978-85-89239-88-2

cOmO escrever diálOgOs
A Arte de deSenvOlver O diálOgO  
nO rOmAnce e nO cOntO

silvia adela Kohan | TrADUçãO: Gabriel Perissé 

O diálogo é uma das estratégias literárias mais 
úteis e também uma das mais difíceis de pro-
duzir. 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 um bom texto.

240 páginas
formato: 15,5 x 22,5 cm
isbn: 978-85-65383-17-2

marília de dirceu  
A muSA, A incOnFidênciA e A vidA privAdA em 
OurO pretO nO SéculO Xviii

alexandre ibañez, staël gontijo 

Este romance biográfico reconstrói uma das personagens 
mais importantes da história brasileira, cingida pela as-
censão e decadência de Vila rica, hoje Ouro Preto. Por 
essa obra podemos conhecer melhor os costumes nas 
Minas Gerais do século XVIII e observar como a musa 
de Gonzaga foi diferente dos contemporâneos, sendo 
considerada uma celebridade de quem até o imperador 
quis beijar a mão. 248 páginas

formato: 14 x 21 cm
isbn: 978-85-65383-39-4

a espetacular vida da mOrte

mJ macedo

Este romance traz a história do desastrado jornalista 
Horácio Portobello, que se encontra com a “Morte”. 
É essa mesmo, manto negro, foice na mão e sem 
nenhum parafuso na cabeça. Horácio então se torna 
o biógrafo da Morte, sem ter a mínima idéia da con-
fusão que o espeava. A Espetacular Vida da Morte é 
uma divertida história, sem vergonha, sem sentido e 
com muitos óbitos.
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272 páginas
formato: 16 x 23 cm
isbn: 978-85-65383-11-0

a lista negra

Jennifer brown | TrADUçãO: CLAUDIO BLANC 

A lista negra, de Jennifer Brown, é um romance 
instigante, que toca o leitor; leitura obrigatória, 
profunda e comovente. Um livro sobre bullying 
praticado dentro das escolas que provoca re-
flexões sobre as atitudes, responsabilidades 
e, principalmente, sobre o comportamento 
humano. Enfim, uma bela história sobre auto-
-conhecimento e o perdão.

248 páginas
formato: 14 x 21 cm
isbn: 978-85-65383-37-0

muitO rOmânticO
toni brandão 

Autor consagrado com mais de 1,5 milhão de 
livros vendidos, Toni Brandão traz aqui uma 
de suas mais ricas e interessantes obras. Este 
romance, que apresenta uma São Paulo ainda 
pequena, é o palco dessa história emocionante 
sobre um jovem que ama demais. Antônio, es-
tudante de Direito, é o protagonista dessa nar-
rativa inspirada no romantismo do século XIX.

160 páginas
formato: 14 x 21 cm
isbn: 978-85-65383-12-7

a palavra é futurO

gabriel perissé 

Pensar no “futuro” é a chave para o mundo 
do trabalho e para o mundo pessoal. Este livro 
projeta-se como uma fonte de conceitos para 
uma vida mais rica em todos os âmbitos. Gabriel 
Perissé nos traz aqui uma reflexão mais contun-
dente, profunda, mais explícita e abrangente 
sobre o tema e apresenta na obra todos os 
segredos para seu desenvolvimento pessoal 
e profissional.

288 páginas
formato: 16 x 23 cm
isbn: 978-85-6538-313-4

OurO, fOgO & megabytes
felipe castilho  

Como esconder uma suspensão escolar dos 
pais, resgatar uma criatura mágica das garras de 
uma poderosa e mal-intencionada corporação e 
ainda por cima salvar o país de um desastre sem 
precedentes? repleto de aventura, este livro 
traz todos os elementos das sagas fantásticas 
atuais, com a bela diferença de ter um cenário, 
lendas e histórias absolutamente brasileiras.

320 páginas
formato: 17 x 24 cm
isbn: 978-85-89239-21-9

história das invenÇÕes 
dO mAchAdO de pedrA àS tecnOlOgiAS dA inFOrmAçãO

trevor i. williams | TrADUçãO: Cristina Antunes 

Este livro é uma viagem pela história do mundo desde os 
primórdios da civilização até os dias atuais. Ele desperta 
grande interesse pelo modo como os fatores tecnológicos 
modelaram – e continuam a modelar – a história da huma-
nidade. O ambicioso percurso do autor, que dedicou quase 
trinta anos à história da tecnologia, é cronologicamente 
orientado pelas várias invenções do homem nas áreas da 
agricultura, da construção, do transporte, da energia, do 
maquinário, da comunicação e da medicina. 

224 páginas
formato: 15,5 x 22,5 cm
isbn: 978-85-89239-45-5

ideias geniais
OS principAiS teOremAS, teOriAS, leiS e 
princípiOS cientíFicOS de tOdOS OS tempOS

surendra verma | TrADUçãO: Carlos Irineu da Costa 

Já imaginou 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. Organizado em ordem cronológi-
ca, este livro permite que você o leia do princípio ao 
fim ou aleatoriamente. Para estudantes e curiosos de 
todas as idades.
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144 páginas
formato: 14 x 21 cm
isbn: 978-85-65383-00-4

O cOletOr de almas

douglas mct  

O Coletor de Almas conta paralelamente a história de 
três personagens a caminho de um sinistro desenlace: 
o fim do mundo. Nem mesmo o encontro desses três 
personagens poderá ser capaz de impedir o trágico 
desfecho. Descubra um novo mundo, cheio de fantasia 
e elementos mágicos, e confira como esse mundo 
acaba: a graça está justamente em adivinhar quem 
sobrevive no final.

296 páginas
formato: 16 x 23 cm
isbn: 978-85-65383-68-4

336 páginas
formato: 16 x 23 cm
isbn: 978-85-65383-70-7

necrópOlis 1
A FrOnteirA dAS AlmAS

douglas mct

Necrópolis apresenta ao leitor as aventuras fantásticas 
de Verne Vípero, um rapaz cético que confronta sua 
descrença ao descobrir a possibilidade de salvar e 
resgatar a alma do irmão. Neste primeiro volume da 
série, Verne e seus aliados rumarão até Necrópolis e 
conhecerão um novo mundo e novas criaturas, em uma 
aventura emocionante e assustadora.

necrópOlis 2
A bAtAlhA dAS FerAS

douglas mct

Neste volume, o leitor encontrará ainda mais tensão e 
aventura que em A Fronteira das Almas. Agora, Verne 
Vipero se vê forçado a retornar a Necrópolis depois 
que descobre correr riscos na Terra. De volta ao Mundo 
dos Mortos, Verne enfrentará não só gnolls e trolls, 
mas também a morte, de diferentes maneiras. Em A 
Batalha das Feras, muitas cabeças vão rolar. Inclusive 
a de quem se menos espera.

240 páginas
formato: 16 x 23 cm
isbn: 978-85-8062-004-7

O livrO das curiOsidades 
rOmanas
hiStóriAS inuSitAdAS e FAtOS SurpreendenteS 
dO mAiOr impériO dO mundO

J. c. mcKeown | TrADUçãO: Daniel Veloso  

Elaborado a partir de cartas e documentos dos territó-
rios que já fizeram parte do majestoso Império romano, 
este livro traz diversas informações e curiosidades da 
roma Antiga, como relatos sobre criação de filhos, 
casamentos e divórcio, a busca pela beleza através de 
cosméticos e a força que a mulher possuía em conduzir 
uma relação dentro de sua casa. 

144 páginas
formato: 13 x 20 cm
isbn: 978-85-8062-007-8

agente amélia 
O diAmAnte FAntASmA!  

michael broad  
TrADUçãO: Ana Paula Corradini 

Este é o primeiro volume de uma série empolgante, 
feita para crianças e jovens leitores.  Com disfarces 
criativos, a garota Amélia desvenda os mais com-
plicados mistérios de sua escola e de seu bairro, 
evitando que terríveis vilões dominem o mundo. A 
série explora de maneira alegre e curiosa a vida de 
uma criança imaginativa e inteligente.

144 páginas
formato: 13 x 20 cm
isbn: 978-85-8923-906-6

agente amélia 2 
vAcAS zumbiS!

michael broad | TrADUçãO: ANA PAULA COrrADINI  

Este é o segundo volume de uma série empolgante, 
indicada para crianças e jovens leitores. Com disfarces 
criativos, a garota Amélia desvenda os mais complica-
dos mistérios de sua escola e de seu bairro. Nesta obra, 
Amélia Kidd desvenda três casos: o das Vacas Zumbis, 
na fazenda em que ficou hospedada nas férias; o da 
Flauta Peralta, na escola; e o dos Bolinhos do mal, na 
padaria de seu bairro. 
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144 páginas
formato: 14 x 21 cm
isbn: 978-85-65383--09-7

segredOs de um ratO  
de labOratóriO 
meninAS nãO entrAm (cAchOrrOS tudO bem!)

trudi trueit | TrADUçãO: MArLA STErN 

Este primeiro volume da série traz uma adorá-
vel história, repleta de bagunças, confusões e 
muita diversão, protagonizada por Pereba, um 
menino irreverente que apronta todas em seu 
laboratório. A série utiliza muito humor, com 
direito a puns e cocôs de cachorro, além de 
comentários hilários sobre as diferenças entre 
meninos e meninas do ensino fundamental.

208 páginas
formato: 15 x 21 cm
isbn: 978-85-65383-47-9

ser Ou nãO ser pOpular 
uma investigaÇãO para O aprimOramentO 
sOcial e de estilO

amy ignatow | TrADUçãO: SILVIA rEZENDE 

O divertido livro de Amy Ignatow apresenta as co-
rajosas alunas do 5º- ano, Julie e Lydia, cujo desafio 
de desvendar os mistérios da popularidade pode 
até não ter saído exatamente como planejado, mas 
certamente vai conquistar os leitores. Lydia Goldblatt 
e Julie Graham-Chang são duas amigas inseparáveis 
com um objetivo: entrar no 6º- ano superenturmadas.

208 páginas
formato: 15 x 21 cm
isbn: 978-85-65383-46-2

vOrdaK, O incOmpreensível
cOmO creScer e dOminAr O mundO

scott seegert | TrADUçãO: THIAGO NASSEr  

Promessa de diversão garantida, este livro apresenta 
o personagem Vordak, um supervilão que pretende 
ensinar aos leitores todas as dicas para a dominação 
do mundo. Para tanto, Vordak apresenta um hilário 
manual que revela todos os seus segredos e arti-
manhas, em instruções, conselhos, anedotas, tabelas 
e ilustrações que explicam ao leitor como crescer e 
dominar o planeta.

96 páginas
formato: 15,5 x 22,5 cm
isbn: 978-85-65383-02-8

10 peÇas de shaKespeare
recontadas por edith nesbit 
TrADUçãO: Luiz Antonio Aguiar  

romeu e Julieta, O mercador de Veneza, Noite de 
reis, Hamlet, A tempestade, rei Lear, Macbeth, Como 
gostais, História de inverno, Otelo: dez das mais im-
portantes e conhecidas peças de Shakespeare são 
apresentadas aqui, em linguagem, acessível e fluente, 
que permite a leitores de qualquer idade um primeiro 
contato com o universo do maior dramaturgo inglês 
de todos os tempos.

96 páginas
formato: 15,5 x 23 cm
isbn: 978-85-65383-22-6

as aventuras de daniel bOOm 
O garOtO barulhentO: sem sOm!

d. J. steinberg | TrADUçãO: LUIZA LEAL 

O menino Daniel Boom nasceu com um grande 
problema, por causa de um cientista maluco: fa-
lava muito alto. Tão alto que ninguém suportava 
conversar com o garoto. Mas o que era problema 
se tornou solução. Este livro conta a história de 
como cinco crianças se conheceram, salvaram o 
mundo e descobriram que seus maiores proble-
mas eram, na verdade, suas maiores qualidades.

296 páginas
formato: 14 x 21 cm
isbn: 978-85-6538-319-6

Os arquivOs geniais 
miSSãO implAcável

dan gutman | TrADUçãO: LUIZA LEAL 

Em oito dias, Coke e Pepsi McDonald farão 13 
anos. Antes disso, vão pular de um penhasco, ser 
trancados no porão de sua escola em chamas, 
deixados para morrer em uma duna de areia, e 
muitas outras peripécias! O autor Dan Gutman traz 
muita aventura nesta série cheia de ação. Junte-se 
a Coke e Pep em sua jornada para descobrir o 
que significa fazer parte de Os Arquivos Geniais!
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128 páginas
formato: 13 x 20 cm
isbn: 978-85-8923-917-2

cOOKie cOm caldO de picles
Julie sternberg  | Tradução: Silvia rezende 
Ilustração: Matthew Cordell    

Eleonor não está feliz. Sua amada babá, Bibi, 
está de mudança. De repente, as coisas que ela 
gostava de fazer não são mais tão divertidas 
como costumavam ser. Mas, com a volta às 
aulas, uma nova fase se inicia. Cookie com caldo 
de Picles é um livro especial, delicado, que faz 
a criança refletir sobre seu processo de cresci-
mento e sobre as mudanças que isso acarreta, 
tanto em casa quanto na escola.

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 catá-

logo mais de 70 títulos. São livros de interesse geral que estão presentes nas principais livrarias e também nas bibliotecas escolares. 

Para 2012, foi definida uma atuação mais vigorosa, tanto na prospecção internacional de títulos como na valorização de seus autores 

nacionais. Entre as prioridades da Gutenberg para este ano, estão a consolidação do catálogo de infantojuvenis, o apoio à literatura 

fantástica nacional, com o compromisso de revelar novos talentos nas mais diversas áreas (fantasia, romance, distopia, thriller, sus-

pense, chick-lit), e investimentos no segmento jovem-adulto e adulto (a partir de 16 anos) e na literatura infantil (abaixo de 12 anos).
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