
                                                       
 

 

Coleção de livros lançada pela Cortez Editora apresenta o universo 

das artes aos jovens leitores 

Um dos destaques da editora na 23ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, 

série de volumes reúne conteúdo de principais períodos da História da Arte 

Arte e história estão contempladas na coleção de livros que a Cortez Editora acaba de lançar. 

Dividida em cinco volumes, é destinada para crianças entre 10 e 14 anos e foi elaborada pela 

educadora e ilustradora mineira Denise Rochael. O objetivo da coleção, segundo a autora, é o de 

iniciar pré-adolescentes nos estudos da História da Arte. “Acredito que a Arte é essencial na 

formação do ser humano, é fundamental para a sua educação e cultura”, 

defende Denise. A apresentação é assinada pela Professora Ana Maria Pimenta 

Hoffmann. 

Para facilitar o estudo, a autora reuniu em cada um dos livros conteúdo 

específicos que contemplam períodos-chave da História da Arte. Em 

Testemunha calada (40 pp.), pinturas rupestres feitas há 

mais de 500 mil anos dividem espaço com texto que 

auxilia o leitor a construir, através da imaginação, como era a vida do homem 

daquela época. 

Já Uma arte para sempre (44 pp.) aponta para o legado deixado pela 

civilização egípcia que, por meio de sua escrita simbólica, o Medu-Netru, e 

suas pirâmides, templos e túmulos, representam fonte riquíssima de 

conhecimento da história da Antiguidade. 

As influências gregas nas artes, ciências e no próprio idioma e 

comportamentos do Ocidente são narradas em Deuses de pedra (48 pp.). 

Através da leitura e das ilustrações deste volume da coleção, o leitor descobre, 

por exemplo, que o estilo geométrico, muito popular ainda nos dias de hoje, 

foi um dos primeiros registros de estilo de arte grega identificados na história. 

A Idade Média e todas as suas peculiaridades, que 

incluem a cristianização do Império Romano, estão descritas em Entre o céu e 

o inferno (48 pp.). Já a Renascença está retratada em Uma cor entre a luz e a 

sombra (44 pp.).  

Todos os livros contam com ilustrações de Rochael. Os 

desenhos, como a autora/ilustradora define, são 

representações das obras, um estímulo à criação. Ao 

final de todos os livros há uma relação de obras utilizadas nas ilustrações, além 

de biografia com sugestão de outros títulos que tratam sobre os temas para 

que o leitor interessado se aprofunde nos estudos. 

 
 
 



                                                       
 

 
Sobre a autora 
Denise Rochael é mineira, formada em artes plásticas, educadora, autora e ilustradora de livros 

infanto-juvenis. Começou o seu trabalho com livros como ilustradora. Mas seu interesse pela 

literatura fez com que se aventurasse na linguagem das palavras, trazendo o conteúdo literário para 

as suas investigações sobre as possíveis formas de se expressar no simbólico mundo da criança e do 

adolescente. A Arte, a Educação e a Literatura, os três pontos que norteiam todo o seu trabalho, 

juntos nessa coleção sobre a História da Arte, alcançam o seu mais nobre propósito com os livros 

infanto-juvenis. 

 
Sobre a Cortez Editora 

A Cortez Editora, há mais de trinta anos atuando comprometida com a Educação de todos, acredita 

na Literatura como caminho para revelar novos olhares para o mundo e propiciar vivências 

inesquecíveis aos leitores em formação. Assim, há dez anos traduzimos ideias e sonhos em livros, 

editados com beleza e cuidado para encantar crianças, jovens e adultos, compondo nosso segmento 

de Literatura Infantil e Juvenil. Nosso catálogo já ultrapassa os trezentos títulos, com a participação 

de novos e conceituados autores e os mais expressivos ilustradores do país, sempre atentos aos 

temas importantes para a formação cidadã, crítica e reflexiva. 
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Coleção Artes 

Autora e ilustradora: Denise Rochael 

Preço de cada volume: R$ 32,00 
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23ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo 

Quando: De 22 a 31 de agosto de 2014  

Onde: Pavilhão de Exposições do Anhembi Av. Olavo Fontoura, 1.209 

Santana - São Paulo – SP 

Horário: de Seg. à Sex. das 9h às 22h | Sáb. e Dom. 10h às 22h (*dia 31/08 somente até às 19h) 

Estande Cortez Editora: I 298 
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