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APRESENTAÇÃO
O QUE PROPOMOS

Uma literatura instigante, selecionada segundo 
critérios como ecletismo, diversidade, qualidade de 
texto e de temática. Uma literatura que fuja de 
dogmas, que estimule e atraia por si mesma, sem 
seguir regras e preceitos. Que encante e emo-
cione, que faça rir e chorar, que faça pensar, que 
“agarre” o leitor já na primeira linha e o impeça 
de parar, que permaneça com ele muito depois 
de terminada a leitura. E que lhe permita con-
quistar o presente maior: o prazer de ler.

Essa é a nossa proposta. Não temos a preten-
são de inovar: para nós, cada livro com tais ca-
racterísticas já é, por si só, uma inovação, porque 
dá vida a um mundo que não existia e que vale 
a pena conhecer.

Buscamos, isto sim, oferecer livros que desper-
tem o interesse de crianças e adolescentes para os 
mais variados temas, para os mais diferentes as-
suntos; obras cujos princípios éticos sejam prin-
cipalmente o diálogo criativo e coerente com o 
mundo e o enriquecimento intelectual, afetivo, 
emocional, sempre permeados por valores hu-
manos e cidadãos. Clássicos universais ou textos 
contemporâneos, deste ou de outros séculos, não 
importa: queremos oferecer livros que marquem, 
que calem fundo, que confortem e ampliem a vida 
do leitor, que o ajudem a ser quem é.

Queremos oferecer obras que, pela qualidade 
gráfica e textual, seduzam e apaixonem nossos lei-
tores. Queremos tudo isso sim – mas sem nunca 
perder de vista os direitos imprescritíveis do leitor: 

O direito de não ler O direito de pular páginas O direito de não 
terminar um livro O direito de reler O direito de ler qualquer 
coisa O direito ao bovarismo (doença textualmente transmissível) 
O direito de ler em qualquer lugar O direito de ler uma frase 
aqui e outra ali O direito de ler em voz alta O direito de calar
– como propõe o autor francês Daniel Pennac, no livro Como um romance (Rocco, 1993).

O QUE ESPERAMOS
Que se crie, entre nossos livros e leitores de todas 
as idades, uma prazerosa relação de intimidade, de 
cumplicidade. E que essa intimidade e essa cumpli-
cidade se estendam a nós, editores, pois contamos 
permanentemente com um retorno que, certa-
mente, nos fará aprender cada vez mais.
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livros no catálogo – obras cujos princípios éticos 
são principalmente o diálogo criativo e coerente 
com o mundo e o enriquecimento intelectual, 
afetivo, emocional, sempre permeados por valores 
humanos e cidadãos. Prova de que a seleção vem 
sendo criteriosa é que diversos livros do selo já 
foram contemplados em lista de compras de Se-
cretarias de Educação de vários estados brasileiros 
e selecionados pelo Programa Nacional de Biblio-
teca Escolar (PNBE). Além disso, conquistamos o 
mais tradicional e importante prêmio do livro no 
Brasil, o Jabuti, outorgado pela Câmara Brasileira 
do Livro (CBL), com as obras: No risco do caracol, 
em 2009, como segundo Melhor Livro Infantil, O 
tamanho da gente, em 2010, como a terceira Melhor 
Ilustração de Livro Infantil e Ouro dentro da cabe-
ça, em 2013, como terceiro Melhor Livro Juvenil.

A Autêntica Editora, criada em 17 de setem-
bro de 1997, se consolidou no mercado editorial 
brasileiro ao longo desse período, tornando-se 
referência na área acadêmica. Sempre fiel à sua 
perspectiva de lançar livros de qualidade, buscar as-
suntos inovadores e, ao mesmo tempo, diversificar 
o catálogo para atender às demandas de seu cada 
vez mais abrangente público, a casa tornou-se, em 
2011, um grupo – o Grupo Editorial Autêntica. 

LITERATURA INFANTIL E JUVENIL
Com o lançamento, em 2008, do selo infantil, 

coordenado pela escritora e editora Sonia Junquei-
ra, a Autêntica passou a publicar títulos cuidado-
samente pensados para as crianças: lúdicos, atra-
entes e em linguagem adequada. Já são quase 130 



A Editora Gutenberg foi criada em 2003 como 
o braço do Grupo Autêntica para livros de ficção 
e não ficção de interesse geral. Mantendo-se fiel à 
marca do Grupo – livros relevantes e de extrema 
qualidade – a Gutenberg acredita e aposta nos au-
tores brasileiros e também busca trazer o melhor da 
publicação internacional em suas obras traduzidas.

Desde 2013 sob a coordenação da publisher 
Alessandra J. Gelman Ruiz, já tem em seu catá-
logo mais de 120 títulos, dentre eles importantes 

O Grupo Editorial Autêntica, já reconhecido 
pela qualidade de suas obras nas áreas de Edu-
cação e literatura infantojuvenil, traz agora uma 
grande novidade: a Editora Nemo, responsável 
pela publicação de títulos na linguagem das his-
tórias em quadrinhos. 

A proposta da nova marca do Grupo Autêntica 
é reunir nomes mundiais consagrados das HQs 
e autores brasileiros contemporâneos, valorizan-
do essa linguagem artística tão rica e cativante. A 
coordenação editorial fica a cargo de Wellington 
Srbek, autor premiado nacionalmente e também 
mestre e doutor pela Faculdade de Educação da 
UFMG, com pesquisas que abordam a dimensão 
educativa das histórias em quadrinhos.

Nos últimos anos, a inclusão dos quadrinhos 
nas escolas tem sido um grande avanço, especial-
mente se levarmos em conta o imenso potencial 
pedagógico das HQs. Embora sejam utilizadas 
mais comumente em aulas de Língua Portugue-
sa (principalmente no ensino de figuras de lin-
guagem através de tirinhas de humor), por sua 

best-sellers, como os livros das autoras Paula Pimenta 
e Bruna Vieira.

A Gutenberg atende os públicos jovem e adul-
to, publicando todos os gêneros da ficção (fantasia, 
realismo, amor, distopia, thrillers, aventura, etc.) e 
os principais segmentos da não ficção (biografias, 
memórias, crônicas, comportamento, gastronomia, 
carreira, cultura geral, ciência popular, saúde, guias e 
referência). Seus títulos estão em todas as livrarias do 
país e também nas salas de aula e bibliotecas escolares.

diversidade estética e temática, as HQs podem 
se encaixar em diversas disciplinas escolares. Elas 
podem, por exemplo, ser utilizadas no ensino de 
idiomas, no ensino de História, Literatura e Ciên-
cias, além de serem grandes ferramentas didáticas 
para treinamentos de competências, conscienti-
zação social e educação popular.

“Os quadrinhos não substituem a leitura dos 
livros, mas a complementa. Ao contrário de deses-
timular a procura de livros e romances em prosa, 
as histórias em quadrinhos incentivarão os alunos 
a buscá-los. Mas não apenas eles. Também os leva-
rão, ao longo do tempo, a se interessar por outros 
meios narrativos ou de expressão do pensamen-
to, como o cinema, o teatro, o jornal, a poesia.”

(Waldomiro Vergueiro, pesquisador e coorde-
nador do Núcleo de Pesquisa de Histórias em 
Quadrinhos da ECA/USP.)
Professor, não existem limites para as possibi-
lidades pedagógicas dos quadrinhos e também 
para sua aplicação didática. Então, não deixe de 
conhecer nosso catálogo, e boa leitura!
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PRIMEIRA INFÂNCIA (DE 15/17 MESES A 3 ANOS)

CARACTERÍSTICAS DAS CRIANÇAS NESTA FASE:

 Reconhecimento da realidade pelo tato e pelos contatos afetivos;
 Desenvolvimento da percepção visual e motriz;
 Início da descoberta da linguagem.

LIVROS ADEQUADOS PARA AS CRIANÇAS NESTA FASE:

 Livros com gravuras ou desenhos bem delineados e coloridos  
de animais e objetos conhecidos;
 Livros feitos com material agradável ao tato e resistentes a  
manipulações pouco hábeis, que funcionem como brinquedos.

“É [...] o momento em que a criança começa a conquista da própria  
linguagem e passa a nomear as realidades à sua volta. [...] O importante,  
nessa fase, é essencialmente a atuação do adulto, manipulando e nomeando  
os brinquedos ou desenhos; inventando situações bem simples que os  
relacionem afetivamente com a criança [...].”  
(Nelly Novaes Coelho. Literatura infantil: teoria, análise, didática.  
São Paulo: Moderna, 2010. p. 33.)

SEGUNDA INFÂNCIA (A PARTIR DE 2/3 ANOS)

CARACTERÍSTICAS DAS CRIANÇAS NESTA FASE:

 Descoberta da linguagem e do mundo concreto por meio de atividades lúdicas;
 Interesse pelas vivências do cotidiano familiar;
 Descoberta de si mesma e dos outros.

LIVROS ADEQUADOS PARA AS CRIANÇAS NESTA FASE:

 Livros com predomínio absoluto de imagens, sem texto escrito ou com  
textos curtos, abordando situações do cotidiano significativas para as crianças, 
por meio de desenhos, gravuras, colagens ou pinturas (coloridas ou em preto  
e branco) de traços nítidos e cores bem definidas;
 Livros que explorem o humor e o mistério, criando expectativas e instigando  
a curiosidade natural das crianças;
 Livros que utilizem a técnica da repetição de elementos, prendendo a atenção  
e o interesse das crianças durante a leitura.

“Fase em que começam a predominar os valores vitais (saúde) e sensoriais  
(prazer ou carências físicas e afetivas), e quando se dá a passagem da indiferenciação 
psíquica para a percepção do próprio ser. [...] Tudo o que acontece ao redor da 
criança é, para ela, muito importante e significativo.” (id., ibid.)
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COLEÇÃO  
PARA OS BEM PEQUENOS
Com histórias bem-humoradas e descontraídas, 
os livros desta coleção apresentam situações 
lúdicas do cotidiano infantil, associando a leitura 
aos momentos de prazer da criança. Ilustrações 
grandes e simples, de contornos nítidos e 
fartamente coloridas.

Textos: Sonia Junqueira  
Ilustrações: Mariângela Haddad 

18 x 18 cm 
Faixa etária sugerida: crianças de 0 a 3 anos e pré-leitores

Livros de cartão 
resistente, com 

cantos arredondados, 
adequados ao 
manuseio por 

crianças pequenas.
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ADIVINHA ONDE ESTOU?
16 páginas 
ISBN: 978-85-6538-177-2

Criança brinca no parquinho
Uma criança relata os vários tipos de 
brinquedo nos quais está se divertindo: 
balanço, gangorra, aviãozinho, 
escorregador, gira-gira, pula-pula, etc.  
No final, desafia o leitor a adivinhar  
em que lugar ela está brincando.

BRINQUEI NA PRACINHA
20 páginas 
ISBN: 978-85-7526-529-1

Menino volta sujo da  
pracinha e toma banho
Brincar de pique e carrinho, correr, 
jogar bola, pular amarelinha: essas são as 
diversões de um menino e seus amigos da 
pracinha. Após tantas brincadeiras, é hora 
de um banho bem gostoso. Depois de lavar 
direitinho, nomeando-as, todas as partes do 
corpo e de vestir roupas limpas, o menino 
toma uma decisão inesperada. 

EI, VAMOS TIRAR UMA FOTO?
Texto e ilustrações: Mariângela Haddad 

20 páginas 
ISBN: 978-85-7526-548-2

Menino fotografa uma  
menina e seus amigos
Um menino e uma menina querem tirar 
uma foto com os animais do sítio da vovó. 
Para reuni-los diante da câmera, as crianças 
os chamam por seus nomes onomatopaicos 
(Pocotó, Piupiu, Mumu, Miau, Auau, 
Quaquá, Cocó). Apenas no final, com a foto 
pronta, é que são apresentados os nomes das 
espécies de cada animal fotografado. 13
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QUE BICHOS MAIS BONITINHOS!
20 páginas 
ISBN: 978-85-7526-530-7

Menina cria bichos bem originais
Um elefante amarelo, um sapo cor-de-rosa, 
um carneiro de bolinhas, um urubu florido, 
um peixe xadrezinho: esses e outros bichos 
diferentes fazem companhia a uma menina 
cuja imaginação não tem limites, nesta história 
que guarda uma surpresa para o leitor no final.

PEDRINHO, CADÊ VOCÊ?
16 páginas 
ISBN: 978-85-7526-531-4

Menino brinca de  
se esconder da mãe
Pedrinho gosta de brincar de se esconder. Ao 
perceber que o menino está atrás de uma árvore, a 
mãe vai perguntando onde está cada parte de seu 
corpo. Pedrinho responde, mostrando um pé, outro 
pé, as mãos, o joelho... No final da história, um 
desfecho bem ao gosto das crianças pequenas.

HUM, QUE GOSTOSO! 
16 páginas 
ISBN: 978-85-8217-028-1

Menino fala de sua alimentação
Um garoto descreve com prazer os vários 
tipos de alimento consumidos por ele desde o 
nascimento: do leite materno e das mamadeiras, 
passando pelas papinhas e frutas amassadas 
ou raspadas, até chegar aos alimentos sólidos, 
quando sua primeira dentição já está formada.
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AS AUTORAS
Sonia Junqueira e Mariângela Haddad 
são mineiras. Sonia nasceu em Três Corações, 
e Mariângela em Ponte Nova. Hoje, as duas 
moram em Belo Horizonte. Esta coleção é o 
resultado de um desafio que Sonia colocou 
para si mesma: escrever para crianças bem 
pequenas. Seus textos divertidos encontraram 
correspondência perfeita nas cores vibrantes 
e nos traços bem marcados de Mariângela. As 
ilustrações dos livros desta coleção resultam de 
uma relação de cumplicidade com os leitores 
bem pequenos e do desejo de despertar neles o 
prazer que é folhear um livro. A sintonia entre 
as duas artistas mineiras se revela plenamente 
neste trabalho bem-humorado e cativante. 

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA  
DE AULA COM OS LIVROS DA COLEÇÃO

• Corpo humano e noções básicas de  
alimentação saudável e higiene pessoal;

• Desenvolvimento da criatividade e da  
imaginação por meio do desenho;

• Observação da natureza: espécies animais  
e suas principais características;

• Prática de jogos e brincadeiras infantis;

• Exposição de fotos de animais de estimação.

RODA DE AMIGOS
16 páginas 
ISBN: 978-85-65381-78-9

Criança descreve o móbile  
instalado em seu quarto
Um carrinho, um avião, um barquinho. 
Uma bola, um pião, uma peteca. Um 
gatinho, um sapo, um ursinho. Um 
palhaço, uma boneca. Página a página, 
uma criança enumera as figuras que 
formam sua roda de “amigos”, isto é, o 
móbile pendurado no canto de seu quarto.

Temas transversais: Saúde, Meio ambiente.
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COLEÇÃO  
HISTÓRIAS DO CORAÇÃO
Os livros desta coleção contam, sem palavras, 
histórias de encontros e descobertas. São 
narrativas desenhadas, coloridas, nas quais 
o leitor de qualquer idade pode mergulhar 
e descobrir, a cada leitura, novos sentidos 
para as imagens, novas vivências para as 
personagens e um prazer sempre renovado.

Histórias: Sonia Junqueira  
Ilustrações: Mariângela Haddad

21 x 24 cm | Faixa etária sugerida: a partir de 5 anos

16

PR
É-

LE
IT

O
R



OS FEITIÇOS DO VIZINHO
32 páginas 
ISBN: 978-85-7526-408-9

Homem misterioso intriga e  
surpreende a vizinhança
Todos acham estranho o jeito do vizinho 
desconhecido: um homem sisudo, esquisito, 
de casaco preto e atitudes suspeitas, que 
entra e sai sorrateiramente de casa, sem 
cumprimentar ninguém. Sombras na janela 
e barulhos assustadores vindos da casa do 
sujeito criam ainda mais curiosidade e medo 
nas crianças e nos pais da vizinhança. Ali, sem 
dúvida, há mistério e perigo... Quando o 
vizinho finalmente sai de casa, empurrando 
um carrinho cheio de estranhos objetos, e 
se dirige à pracinha da esquina, a meninada 
vai atrás. E se depara então com a melhor das 
surpresas, o mais delicioso dos presentes…

A ÁRVORE DE DINHEIRO
32 páginas 
ISBN: 978-85-8217-158-5

Menino planta moedas para  
ter uma árvore de dinheiro
Um garoto planta várias moedas 
na mesma cova onde já brota um 
pequeno pé de laranja. Sonhando com 
os brinquedos que poderá comprar 
quando a árvore de dinheiro produzir, o 
menino cresce junto com a laranjeira e 
vai perdendo a ingenuidade. Quando as 
laranjas amadurecem, ele as colhe e vende. 
Com o dinheiro obtido, compra um dos 
brinquedos desejados. 
Este livro traz a mesma história em 
dois gêneros: uma narrativa visual, 
para ser lida primeiro, seguida de uma 
narrativa verbal.
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A MENINA E O TAMBOR
32 páginas 
ISBN: 978-85-7526-386-0

Com seu tambor, menina  
quebra a apatia das pessoas

Andando pela rua, uma menina percebe, nas 
pessoas que passam, um ar preocupado, triste 
ou aborrecido. Parecem todos apáticos, levando 
uma vida desbotada e sem alegria. Por mais 
que tente, ela não consegue estabelecer contato 
com essas pessoas. Aos poucos, vai ficando 
contaminada pela desolação geral e também 
começa a desbotar. De repente, escuta o TUM-
TUM do próprio coração e tem uma ideia: vai 
para casa, pega um pequeno tambor e sai pelas 
ruas tocando-o com força. O resultado dessa 
atitude acaba sendo surpreendente...

O GATO E A MENINA
32 páginas 
ISBN: 978-85-7526-341-9

Gato faz travessuras  
enquanto procura a dona
Um gato anda pela rua como quem procura 
alguma coisa, despertando a curiosidade dos 
passantes. Estaria à procura de um peixe? 
De uma gatinha pra namorar? Da bruxa 
com sua vassoura? O gato vasculha uma lata 
de lixo, tropeça nas pernas de um homem, 
persegue um rato, assusta pombos, brinca 
com uma bolinha de papel... Vai vivendo as 
situações que se apresentam, até o momento 
em que fareja o ar, sentindo um cheiro. 
Corre na direção dele e encontra uma 
menina que lê ao pé de uma árvore – e faz 
algo que enternece o leitor. 
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O MENINO E A GAIOLA
32 páginas 
ISBN: 978-85-7526-308-2

Menino captura passarinho  
e toma consciência de seu ato
Um menino e seus amigos capturam um 
passarinho e o prendem numa gaiola. Feliz 
e orgulhoso desse feito, o menino sai para 
um passeio e começa a observar situações de 
“prisão” de pessoas e animais: uma menina 
atrás das grades da casa, outra numa cadeira 
de rodas, um idoso de bengala, animais de um 
circo nas jaulas... Tomando consciência do que 
havia feito, o menino fica triste e repensa sua 
atitude em relação ao passarinho.

O MENINO E O PEIXINHO
32 páginas 
ISBN: 978-85-8217-160-8

Menino adota e cuida de  
um peixinho de aquário
Uma professora distribui aos alunos lindos 
peixinhos de aquário dentro de saquinhos com 
água. Um dos meninos escolhe o peixinho mais 
feio e triste, que ninguém quer pegar. O garoto 
leva o peixe para casa e o cria num aquário, 
fazendo com que ele fique saudável e alegre. 
Este livro traz a mesma história em dois  
gêneros: uma narrativa visual, para  
ser lida primeiro, seguida de uma  
narrativa verbal.

19

PR
É-

LE
IT

O
R



A VELHINHA NA JANELA
24 páginas 
ISBN: 978-85-7526-324-2

Idosa solitária faz amizade  
com uma menina
Uma velhinha solitária, na janela da casa onde 
mora, tenta fazer contato com pessoas que 
passam na calçada, mas é sempre ignorada. Essa 
situação se repete por algum tempo, até que 
a menina da casa vizinha olha e vê a velhinha. 
As duas trocam olhares, sorrisos, conversam. 
A menina mostra à velhinha sua caixa de 
brinquedos, contando (por meio de imagens 
em balões) a origem de cada um. Então 
a velhinha abre para a menina – e para os 
passantes que se reúnem em torno delas – seu 
baú de guardados. Cada objeto retirado do baú 
conta uma história interessante da época em 
que a velhinha ainda era criança ou jovem.

AS AUTORAS
Esta é mais uma parceria de sucesso das  
mineiras Sonia Junqueira e Mariângela 
Haddad. Sonia, editora e autora de vários  
livros infantis, sempre gostou de contar histórias, 
mas nunca aprendeu a desenhar. Mariângela, 
ilustradora e arquiteta, também sempre gostou  
de contar histórias, mas por meio de desenhos.  
O encontro da inventividade de uma com a 
arte da outra resultou na criação desta sedutora 
coleção de narrativas visuais. Um prazer para  
o olhar e para o coração.

Interlocução com: Geografia, Artes, Ciências,  
Língua Portuguesa, Literatura.

Temas transversais: Ética, Pluralidade cultural,  
Meio ambiente.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA  
DE AULA COM OS LIVROS DA COLEÇÃO

• Relatos e debates sobre vivências dos alunos 
semelhantes às dos livros;

• Narrativa oral da história contada pelas imagens; 
criação de diálogos entre as personagens; criação de 
títulos e desfechos diferentes para cada história;

• Observação e fruição das ilustrações, em todos os 
seus detalhes; produção de desenhos a partir das 
ilustrações dos livros;

• Exposição de fotos de animais de estimação;

• Em O menino e o peixinho e A árvore de dinheiro, 
leitura comparativa: semelhanças e diferenças entre a 
narrativa por imagens e a narrativa em palavras.
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O SENHOR TOMATOS
Texto e ilustrações: Anna Göbel 

24 páginas | 21 x 24 cm 
Faixa etária sugerida: a partir de 4 anos 
ISBN: 978-85-7526-528-4

A capacidade de superar  
obstáculos
O Senhor Tomatos estava feliz da vida, todo 
animado para sair dirigindo seu carrinho 
novo pela cidade. Mas aconteceu uma coisa 
que atrapalhou pra valer os planos dele: por 
mais que tentasse, Tomatos não conseguia 
entrar no pequeno carro, pois estava muito 
gordo. Na última tentativa, aconteceu 
uma tragédia, mas ele não se apertou e 
encontrou uma forma criativa de resolver o 
problema e continuar feliz.

A AUTORA
Anna Göbel nasceu na Espanha; desde criança, 
viajou por vários países do mundo. Durante a 
infância e a adolescência, morou na Alemanha 
e na Argentina; em 1995, mudou-se para o 
Brasil. É artista plástica, ilustradora, professora e 
produtora cultural.

Interlocução com: Artes, Matemática.

Temas transversais: Ética, Pluralidade cultural.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Brincadeiras com cores e produção de desenhos  
a partir da história;

• Bate-papo sobre brinquedos estragados e reações dos 
alunos à situação;

• Jogos com noções espaciais: grande e pequeno, largo e 
estreito, alto e baixo;

• Uso da criatividade na solução de problemas.
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HIPOPÔ
Texto e ilustrações: Weberson Santiago

28 páginas | 25 x 19,5 cm 
Faixa etária sugerida: a partir de 5 anos 
ISBN: 978-85-8217-167-7

Hipopótamo desastrado  
sofre por se sentir diferente.
Hipopô era um hipopótamo grandão 
e atrapalhado, que sofria por se achar 
diferente de todo mundo. Desajeitado, 
pesadão, se isolava das pessoas e ia ficando 
cada vez mais sozinho. No dia de seu 
aniversário, decidiu não ir à escola. 
Quando o professor Corujão soube o 
motivo da falta de Hipopô, resolveu dar 
uma aula falando sobre diferenças. A classe 
toda, então, preparou uma surpresa para o 
colega aniversariante.

O AUTOR
Weberson Santiago nasceu em 1983. Mora 
em Mogi das Cruzes, SP, com a esposa e os 
dois filhos. Além de escrever e ilustrar livros 
infantis, também produz ilustrações para revistas 
e jornais. É professor da Universidade de Mogi 
das Cruzes e da Quanta Academia de Artes. 

Interlocução com: Ciências, História e Artes.

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural e  
Meio Ambiente.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Relatos pessoais dos alunos sobre vivências semelhantes 
à mostrada no livro;

• Debate: o que é diferença? Pessoas diferentes podem 
conviver em harmonia?;

• Troca de opiniões: o protagonista da história sofre 
preconceito ou bullying? Como ele é tratado na escola?;

• Pesquisa sobre diferentes espécies animais; exposição  
de fotos;

• Observação e análise das ilustrações;

LANÇA 

MENTO
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A SEMENTE – S.O.S. FLORESTAS
Roteiro e ilustrações: Eduardo Albini

40 páginas | 20,5 x 21 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 5 anos 
ISBN: 978-85-7526-455-3 
Livro de imagens

Menino encontra semente e  
luta para que ela sobreviva
Um menino encontra uma semente na 
calçada e a leva para casa, plantando-a num 
vaso. Com a ajuda da irmã, cuida dela 
até que brote. Quando a muda cresce, o 
menino a replanta num canteiro da praça 
em frente ao edifício onde mora. Certo 
dia, porém, um jardineiro da Prefeitura 
retira a planta da terra, mas o menino 
impede que ela seja levada embora. E 
agora? Que destino dar àquela planta? 
Nesta bela narrativa visual, uma sensível 
lição de persistência e amor à natureza. 

O AUTOR
Eduardo Albini nasceu no Uruguai e mora no 
Brasil desde 1980. É artista plástico e ilustrador 
de livros infantis. Participou de várias exposições 
e ganhou alguns prêmios com suas obras. Este é 
o primeiro livro todo seu (roteiro e ilustrações). 
Uma história comovente contada por imagens.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Narrativa oral da história contada pelas imagens;  
criação de diálogos entre as personagens; 

• Respeito à natureza: como cuidar de plantas e animais; 
experimentos com germinação de sementes; criação e 
conservação de áreas verdes urbanas;

• Observação e fruição das ilustrações, em todos os  
seus detalhes; produção de desenhos a partir das 
ilustrações do livro.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura, 
Geografia, Artes, Ciências.

Temas transversais: Ética, Meio ambiente.
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SUA MÃE
Texto: Ana Elisa Ribeiro  
Ilustrações: Rosinha 

24 páginas | 21 x 24 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 5 anos 
ISBN: 978-85-7526-556-7

Criança descobre o mundo  
e o significado das palavras
Um menino pequeno começa a descobrir o 
mundo e a aprender o sentido das palavras. 
Descobre as diferenças entre claro e escuro, 
dia e noite, Sol e Lua. Aprende os nomes da 
tia, da avó e da cachorrinha, mas não entende 
por que todos riem quando fala os nomes da 
mãe e do avô. De forma sensível e criativa, este 
livro mostra, por meio de um monólogo, os 
primeiros passos de uma criança no processo  
de descoberta e aquisição da linguagem.

A AUTORA
Ana Elisa Ribeiro é mineira de Belo 
Horizonte. Formada em Letras pela UFMG, fez 
mestrado e doutorado, trabalhou em editoras e 
é professora do CEFET-MG. Além de autora de 
literatura infantil, é cronista e poeta.

A ILUSTRADORA

Rosinha nasceu em Recife e mora em Olinda. 
Ilustrou livros de diversos autores de literatura 
infantojuvenil, além de ser também autora. Para 
ilustrar este livro, resgatou sua memória de mãe, 
da época em que seus três filhos eram pequenos.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Brincadeiras com oposições: claro e escuro,  
grande e pequeno, alto e baixo, etc.;

• Jogos com palavras e nomes de pessoas e animais;

• Primeiras noções sobre identidade e relações  
de parentesco;

• Introdução às necessidades básicas dos bebês  
e das crianças.

Interlocução com: Língua Portuguesa,  
Literatura, Ciências.

Temas transversais: Ética, Saúde.
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PANTUFA DE CACHORRINHO
Texto: Jorge Luján 
Ilustrações: Isol 
Tradução: Leo Cunha

32 páginas | 20,5 x 27 cm 
Faixa etária sugerida: a partir de 5 anos 
ISBN: 978-85-65381-30-7

Poemas sobre mascotes escritos  
em parceria com crianças
Conjunto de poemas escritos com a 
participação, pela internet, de crianças 
latino-americanas. O autor propôs um tema 
– mascotes –, as crianças mandaram casos, e 
o autor compartilhou com elas a “cozinha” 
da criação poética, numa inesquecível 
experiência humana e criativa. Lendo os 
poemas, podemos ouvir as vozes das crianças 
e a do poeta, e também os latidos, os miados 
e grunhidos de seus mascotes...

O AUTOR
Jorge Luján é um poeta, músico e arquiteto 
nascido em Córdoba, Argentina, e radicado 
na Cidade do México, onde escreve textos 
em poesia e prosa. Seus livros, traduzidos 
para onze idiomas, receberam diversos 
reconhecimentos, como o Prêmio Alberto 
Burnichon, o de Arte Editorial CANAIEM, 
o White Ravens, o Destacados de ALIJA e o 
Altamente Recomendável da FNLIJ, seção 
brasileira do IBBY.

A ILUSTRADORA
Isol nasceu em Buenos Aires. Além 
de ilustradora, muitas vezes é também 
escritora de seus livros. Com mais de vinte 
títulos publicados em vários países, sua 
especialidade é narrar por meio do diálogo 
entre imagens e textos. Seu trabalho foi 
reconhecido internacionalmente com o 
Prêmio Golden Apple, em 2003, e a seleção 
como finalista do Prêmio Hans Christian 
Andersen por duas vezes seguidas.

Tradução: Leo Cunha

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Bate-papo: os alunos e seus animais de estimação 
– quais são, como se chamam, como se comportam, 
situações engraçadas que protagonizaram, o que 
significam para seus donos, etc.;

• Debate: ter um bicho de estimação melhora ou piora  
a vida das pessoas? Por quê?;

• Debate: animais de estimação podem ser nocivos à 
saúde das pessoas? Que cuidados devemos ter com  
eles para evitar problemas?;

• Levantamento: nomes engraçados ou curiosos de  
animais de estimação conhecidos dos alunos;

• Observação e análise das ilustrações.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura, 
Ciências, Saúde.

Temas transversais: Saúde, Meio ambiente, Ética.
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UM+UM+UM+TODOS
Roteiro e ilustrações: Anna Göbel

28 páginas | 21 x 21 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 5 anos 
ISBN: 978-85-8217-190-5

“A união faz a força.”
Um homem enterra a semente que um 
passarinho deixou cair no chão. Com cuidado, 
ele a rega e acompanha o crescimento da planta, 
sem saber o que poderá nascer dali. Quando 
chega a hora da colheita, porém, um grande 
problema se apresenta. Para conseguir retirar a 
planta da terra, ele precisa contar com a ajuda 
da família e de seus animais, não imaginando a 
enorme surpresa que o aguarda. Este livro narra 
por imagens, de forma divertida e sem palavras, 
o conto popular acumulativo, ou parlenda 
longa, “A história da beterraba”.

A AUTORA
Anna Göbel é artista plástica, ilustradora e 
professora. Nascida na Espanha, de família 
alemã, foi criada na Argentina e mora no Brasil 
desde 1995. Este é seu 13º livro autoral. Além 
de seus livros, ilustrou obras de importantes 
autores brasileiros, como Ana Maria Machado, 
Sylvia Orthof e Leo Cunha, entre outros. As 
ilustrações deste livro, feitas à mão, recorrem ao 
princípio da xilogravura em cores, trabalhando 
em camadas sobre transparências.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Narrativa oral da história contada pelas imagens; criação 
de nomes para as personagens e de diálogos entre elas;

• Observação e fruição das ilustrações em seus  
mínimos detalhes; produção de desenhos de  
cenas acumulativas adicionais, com novas  
personagens, a partir das ilustrações do livro;

• Pesquisa sobre a beterraba: suas características 
biológicas, formas de plantio, épocas de colheita, etc.;

• Troca de ideias: a importância da união  
e da criatividade na solução de problemas;

• Pesquisa sobre outras parlendas e contos  
acumulativos conhecidos.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Ciências, Artes.

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural e Meio 
Ambiente.

LANÇA 

MENTO
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CARACTERÍSTICAS DAS CRIANÇAS NESTA FASE:
 Desenvolvimento do processo de aprendizagem da leitura;
 Início dos processos de socialização e de racionalização da realidade.

LIVROS ADEQUADOS PARA AS CRIANÇAS NESTA FASE:
 Livros com predomínio da imagem sobre o texto;
 Livros com narrativas lineares, que desenvolvam uma situação 
simples – seja ela do cotidiano, seja do mundo da fantasia –,  
com começo, meio e fim;
 Livros cujas personagens – reais ou simbólicas – apresentem  
traços de caráter ou comportamento bem nítidos;
 Livros cujos textos tenham estruturas simples: frases curtas,  
orações coordenadas, enunciados em ordem direta, palavras  
de sílabas simples;
 Livros que explorem o humor e estimulem a imaginação,  
a inteligência e as emoções das crianças.

“Fase da aprendizagem da leitura, na qual a criança já reconhece, com 
facilidade, os signos do alfabeto e [...] a formação das sílabas simples 
e complexas. [...] Nessa fase, a presença do adulto, como ‘agente 
estimulador’, faz-se ainda necessária, não só para levar a criança a se 
encontrar com o mundo contido no livro, como  
também para estimulá-la a decodificar os sinais gráficos que lhe 
abrirão as portas do mundo da escrita.”  
(Nelly Novaes Coelho. Literatura infantil: teoria, análise, didática.  
São Paulo: Moderna, 2010. p. 34-35.)
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COLEÇÃO  
NO CAMINHO DA CIDADANIA
Esta coleção paradidática tem como objetivo 
provocar situações de análise e reflexão sobre 
valores e atitudes fundamentais para a formação 
da criança, que começa a construir seus princípios 
éticos e morais a partir dos primeiros anos de vida.

Sua proposta básica é trabalhar com temáticas 
sociais – como os direitos das crianças, dos 
animais, dos idosos, dos professores, entre outros 
–, abordando, de forma lúdica e divertida, 
situações cotidianas do processo de socialização. 

Com tratamento visual e gráfico comumente 
dado a livros de literatura infantil, os volumes 
desta coleção são ilustrados com figuras 
tridimensionais moldadas em massa plástica, 
montadas em pequenos cenários e fotografadas.

Textos: Malô Carvalho   
Ilustrações: Suzete Armani 
Fotografia: Fabio Cerati

21 x 24 cm 
Faixa etária sugerida: a partir de 6 anos

LE
IT

O
R 

IN
IC

IA
N

TE

28



GENTE DE MUITOS ANOS
36 páginas 
ISBN: 978-85-7526-399-0

Os direitos dos idosos
Este livro pretende chamar a atenção para 
os direitos dos idosos. Nele, o leitor terá a 
oportunidade de vivenciar, sob um novo olhar, 
diversas situações que envolvem pessoas idosas, 
mas que nem sempre são objeto do cuidado e 
da reflexão que merecem. Ao final do livro, um 
resumo do Estatuto do Idoso, com informações 
importantes que todo cidadão deve conhecer.

DE PATAS, PENAS E ESCAMAS
24 páginas 
ISBN: 978-85-7526-472-0

Os direitos dos animais
Este livro apresenta, de forma sensível e 
divertida, diversas situações que ilustram a 
defesa do direito dos animais à vida, ao respeito 
e à dignidade. Ao final do livro, um resumo da 
lei de proteção aos animais, com os direitos 
fundamentais que toda pessoa deve respeitar.

GENTE QUE APRENDE ENSINANDO
32 páginas 
ISBN: 978-85-7526-610-6

Os direitos dos professores
Este livro aborda, na mesma linha dos outros 
volumes da coleção, situações referentes aos 
direitos dos professores. No final, uma relação 
de direitos fundamentais dos professores, 
inspirados na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional.
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A AUTORA
Malô Carvalho nasceu e mora em São 
Paulo. É formada em Psicologia e trabalha 
na área de Planejamento e Pesquisa de 
Mercado. Sempre alimentou o sonho de 
trabalhar com crianças. A inspiração para 
criar esta coleção surgiu durante um bate-
papo em família. 

A ILUSTRADORA
Suzete Armani nasceu em São Caetano 
do Sul e mora em Registro, SP. É formada 
em Biomedicina e trabalhou por muitos 
anos na área de saúde. O prazer pela arte de 
modelar era um hobby que acabou virando 
profissão.

GENTE PEQUENA  
TAMBÉM TEM DIREITOS
32 páginas 
ISBN: 978-85-65381-79-6

Os direitos das crianças
Este livro apresenta, de forma terna e 
sensível, diversas situações referentes aos 
direitos das crianças, em casa, na escola e 
no dia a dia. No final, uma lista com os 
direitos fundamentais da criança, extraída 
da Declaração Universal dos Direitos das 
Crianças, publicada pela UNICEF, em 1989.
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A AUTORA
Malô Carvalho nasceu e mora em São Paulo. 
É formada em Psicologia e trabalha na área de 
Planejamento e Pesquisa de Mercado. Sempre 
alimentou o sonho de trabalhar com crianças. A 
inspiração para criar esta coleção surgiu durante 
um bate-papo em família. 

A ILUSTRADORA
Suzete Armani nasceu em São Caetano do 
Sul, SP, e mora em Curitiba, PR.É formada em 
Biomedicina e trabalhou por muitos anos na 
área de saúde. O prazer pela arte de modelar era 
um hobby que acabou virando profissão.

LANÇA 

MENTO

Interlocução com: História, Geografia, Ciências, 
Artes, Língua Portuguesa.

Temas transversais: Ética, Meio Ambiente, Pluralidade 
Cultural, Saúde.

GENTE VAI PRA LÁ,  
GENTE VEM PRA CÁ...  
 ... E TODOS TÊM DIREITO  
A UM TRÂNSITO SEGURO
Fotografia: Rodolfo Buhrer
36 páginas 
ISBN: 978-85-8217-342-8

Os direitos dos cidadãos no trânsito
Neste Gente vai pra lá, gente vem pra cá – e todos 
têm direito a um trânsito seguro, sem a pretensão 
de preparar futuros motoristas, queremos 
contribuir para a formação de pessoas éticas 
e cidadãs, que tenham posturas e atitudes 
voltadas ao bem comum no espaço público.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA  
DE AULA COM OS LIVROS DA COLEÇÃO

• Entrevistas com pessoas idosas e professores; relatos 
de vivências;

• Conversas com veterinários e tratadores sobre como 
cuidar dos animais;

• Relatos de vivências;

• Pesquisas sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e sobre as várias declarações de direitos 
publicadas por entidades mundiais;

• Exposição de imagens com sinais de trânsito, normas 
e comportamentos adequados no espaço público; 
entrevista com especialista no assunto;

• Modelagem em argila e massinha.
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Interlocução com: Língua Portuguesa, Artes,  
Ciências, Geografia.

Temas transversais: Ética, Meio ambiente.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Debate sobre relações e conflitos mais comuns  
entre adultos e crianças;

• Pesquisa sobre profissões: médico, cantor, maestro, 
professor, cozinheiro, etc.; 

• Pesquisa sobre os movimentos da Terra, dia e noite, Sol  
e Lua; a relação entre o canto do galo e o amanhecer;

• Soluções da ciência para compensar deficiências  
das pessoas;

• Observação e análise das ilustrações.

ACORDE O SOL, DON ADERBAL!
Texto: Monika Papescu 
Ilustrações: Jean-Claude Alphen

32 páginas | 21 x 27 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 6 anos 
ISBN: 978-85-7526-457-7

Galo canta fraco, e o Sol não nasce
Um vilarejo se vê privado da luz e do calor do 
Sol porque o galo Don Aderbal de la Crista 
Roja canta muito fraco, e seu “cocoricó” não 
acorda o astro-rei. Autoridades do lugar tentam 
resolver a questão, mas apresentam sugestões que 
não dão certo. O garoto Duda diz ter a solução 
para o problema, porém ninguém na cidade 
lhe dá ouvidos. A situação se complica, e Don 
Aderbal corre o risco de virar canja...

A AUTORA
Monika Papescu nasceu em São Paulo e 
mora em Santo Antônio da Patrulha, no Rio 
Grande do Sul. É formada em Comunicação 
Visual e estudou Design Gráfico, Multimídia e 
Ilustração em Londres. Já ilustrou vários livros 
infantojuvenis, e este é seu primeiro trabalho 
como autora.

O ILUSTRADOR
Jean-Claude Alphen nasceu no Rio de 
Janeiro e cresceu na França. Retornando ao 
Brasil, iniciou sua carreira profissional como 
caricaturista do Jornal da Tarde. Ilustrou muitos 
livros didáticos antes de se tornar ilustrador de 
literatura para crianças. Já tem mais de 40 livros 
ilustrados e quatro livros autorais, nos quais 
assina o texto e os desenhos. 
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Interlocução com: Língua Portuguesa, Artes,  
Ciências, Geografia.

Temas transversais: Ética, Meio ambiente.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Relatos de experiências semelhantes às do protagonista 
da história; debates sobre perdas e separações: como 
lidar com o abandono e a morte;

• Pesquisa e exposição de fotos de animais domésticos e 
de estimação;

• Educação para o trânsito: noções básicas de sinalização; 

• Confecção de pipas e produção de desenhos a partir das 
ilustrações do livro;

• Pesquisa: o que são “livros de detetive”?

A LONGA LENGA-LENGA  
DE NONA MILONGA
Texto e ilustrações: Walther Moreira Santos

24 páginas | 19 x 27 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 6 anos 
ISBN: 978-85-7526-473-7

Galinha vive fugindo  
da casa do dono
Pedrinho era um menino que adorava ler 
livros policiais e empinar pipa. Ele e a mãe 
criavam galinhas para se manter, pois o pai 
estava sempre longe de casa. Entre as galinhas 
da criação, uma, completamente maluca, 
chamada Nona Milonga, vivia fugindo para 
a rua e obrigando o garoto a largar o que 
estava fazendo para ir atrás dela. Certo dia, 
Pedrinho foi esperar o pai na estação de 
trem e não pôde tomar conta da galinha 
destrambelhada. E o inevitável aconteceu...

O AUTOR
Walther Moreira Santos nasceu em 
Vitória de Santo Antão, Pernambuco. É 
formado em Direito, mas gosta mesmo 
de escrever e ilustrar. Tem romances, peças 
de teatro e livros de memórias escritos 
para adultos. Há mais de 10 anos também 
escreve e ilustra para crianças. A história 
deste livro é baseada num episódio 
verídico de sua infância. Para ilustrá-lo, ele 
usou lápis de cor e de cera, tinta acrílica e 
colagens sobre papel e tecido.
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Interlocução com: Artes, Ciências, Língua Portuguesa, 
Geografia.

Temas transversais: Ética, Meio ambiente,  
Pluralidade cultural, Saúde.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa e apresentação de brincadeiras infantis  
em grupo; 

• Preparo e degustação de comidas apreciadas  
pelas crianças; 

• Audição de canções infantis;

• Pesquisa em dicionário dos vários significados  
das palavras felicidade, alegria e tristeza;

• Observação de bichos, plantas e elementos da  
natureza no entorno da escola;

• Entrevistas com oftalmologistas a respeito da necessidade 
de uso de óculos e dos cuidados que se deve ter com eles.

A MENINA E O SEGREDO DA AVÓ
Texto: Alexandre Perlingeiro 
Ilustrações: Cláudio Martins

32 páginas | 21 x 24 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 6 anos 
ISBN: 978-85-8217-036-6

Avó e neta conversam sobre a vida
Uma menina e sua avó brincam no quintal e 
começam a conversar sobre coisas da vida. A 
menina pergunta se a avó se sente triste por usar 
óculos, mas a senhora lhe responde que vive 
cheia de felicidade. A neta então lhe pergunta 
o que é felicidade e, a partir daí, desenvolve-se 
um diálogo carinhoso e rico sobre o significado 
da palavra e sobre as várias maneiras que cada 
pessoa pode encontrar para ser feliz.

O AUTOR
Alexandre Perlingeiro nasceu em Niterói, 
RJ. Foi da Marinha e depois se tornou 
professor de yoga e escritor. Este seu quarto 
livro foi inspirado em duas situações: num 
diálogo que o autor presenciou entre sua mãe 
e sua filha e nas lembranças que ele guarda de 
suas brincadeiras e conversas com o avô. 

O ILUSTRADOR
Cláudio Martins é mineiro. Estudou 
Desenho Industrial e, antes de se tornar 
ilustrador de livros infantis, trabalhou em 
projetos de tecnologia, meio ambiente e 
cultura, além de rodar por jornais e revistas. 
Para ilustrar esta história, ambientou todas as 
cenas ao ar livre, nos espaços abertos de uma 
casa, como o jardim, o pomar e o quintal.LE
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Interlocução com: Língua Portuguesa, Ciências, 
História, Artes.

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural e Saúde.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Relatos pessoais dos alunos e debate sobre experiências 
semelhantes à relatada no livro;

• Pesquisa e seminário sobre o processo de adoção de crianças; 

• Levantamento de biografias de figuras públicas portadoras 
de deficiência ou que foram adotadas na infância;

• Entrevista com médico, fisiatra ou terapeuta ocupacional sobre 
os vários tipos de deficiência física e as formas de tratamento; 

• Observação e análise das ilustrações do livro, que 
combinam técnicas de pintura, desenho e fotografia.

MEU IRMÃO NÃO ANDA, MAS PODE VOAR
Texto: Angel Barcelos 
Ilustrações: Manoel Veiga

24 páginas | 21 x 27 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 6 anos 
ISBN: 978-85-8217-165-3

Menina que se sente sozinha ganha um 
irmão adotivo
Prestes a completar 7 anos, uma menina pede um 
irmãozinho à mãe, pois se sente muito solitária. 
No dia de seu aniversário, recebe a notícia de que 
seu irmão logo vai chegar. A garota estranha a 
novidade, pois sua mãe não está grávida. Quando 
o irmão chega, a menina fica sabendo que se trata 
de um órfão adotado por seus pais: um garoto 
maior do que ela e que não pode andar. Com a 
convivência, a garota descobre que o irmão pode 
voar e passa a viver com ele experiências que 
nunca tinha imaginado.

O AUTOR
Angel Barcelos nasceu e mora em Belo 
Horizonte, mas viaja sempre pelo Brasil, 
trabalhando com livros. Do amor pela leitura 
surgiu o sonho de escrever para crianças, 
realizado agora, com o lançamento deste seu 
primeiro livro.

O ILUSTRADOR
Manoel Veiga nasceu em Recife e mora 
em São Paulo. Formou-se em Engenharia 
Eletrônica e trabalhou quatro anos numa fábrica, 
antes de iniciar sua carreira de artista plástico, 
pintor, desenhista e fotógrafo. Neste seu quarto 
trabalho como ilustrador, utiliza técnicas de 
pintura sobre fotografia.
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OS TRÊS JACAREZINHOS
Texto: Helen Ketteman  
Ilustrações: Will Terry 
Tradução: Cecília Martins 

36 páginas | 25 x 19,5 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 6 anos 
ISBN: 978-85-7526-495-9

Três jacarezinhos têm suas casas  
atacadas pelo Javali Bundudo
Três jacarezinhos se separam da mãe e vão 
viver por conta própria. Cada um constrói a 
própria casa à sua maneira: de areia, gravetos 
ou pedras. Algum tempo depois, as casas 
são atacadas, uma após a outra, pelo Javali 
Bundudo, que deseja devorar os três irmãos.  
Paródia extremamente original e 
 bem-humorada de Os três porquinhos,  
esta releitura do texto clássico apresenta  
um final curioso e surpreendente.

AUTORA
Helen Ketteman é autora de 20 livros 
infantojuvenis e mãe de dois filhos. Ela e 
seu marido moraram nove anos no Texas  
e agora residem na Flórida, Estados Unidos. 
Nesses dois lugares, há muitos jacarés.

O ILUSTRADOR
Will Terry já ilustrou 18 livros 
infantojuvenis. Ele mora em Utah, Estados 
Unidos, onde dá aulas de ilustração no 
Utah Valley State College.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura,  
Artes, Ciências, Geografia.

Temas transversais: Ética, Meio ambiente,  
Pluralidade cultural.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Debate sobre semelhanças e diferenças  
em relação ao conto original;

• Comparação do comportamento animal  
com o humano na relação entre pais e filhos;

• Debate sobre as diferenças físicas e de personalidade  
dos três jacarezinhos; 

• Pesquisa sobre tipos de habitação;

• Criação, em grupo, de novas paródias com outros animais;

• Observação e análise da ilustração, especialmente  
da forma que o ilustrador encontrou para diferenciar  
um irmão do outro.
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ABCENÁRIO
Texto: Leo Cunha 
Ilustrações: Alex Lutkus
32 páginas | 20 x 23 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 6 anos 
ISBN: 978-85-8217-411-1

Jogos poéticos de letras,  
palavras e imagens
“Atenção, amigos, abram alas pro” ABCenário! 
Dísticos divertidos e criativos construídos a 
partir das letras do alfabeto brincam com as 
relações entre palavras e imagens. Cada página 
é dedicada a uma letra. O processo de criação 
do livro seguiu a ordem contrária à usual: 
primeiro, Alex Lutkus criou as imagens, que 
foram posteriormente “ilustradas” pelo texto 
de Leo Cunha.

AUTORES
Alex Lutkus é designer e ilustrador desde 
1976. Já criou milhares de imagens para 
revistas, capas de livros e até mesmo para 
projetos da NASA e da ESA, agências que 
comandam os programas espaciais dos 
Estados Unidos e da Europa. ABCenário é 
seu primeiro livro para crianças.

Leo Cunha é professor universitário, 
cronista, poeta e escritor. Em cerca de 
vinte anos de carreira, já publicou mais de 
40 livros de prosa e poesia para crianças e 
adolescentes.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Artes.

Temas transversais: Pluralidade Cultural.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Descrição oral das imagens de cada página; comparação 
entre a forma das letras e a de determinados objetos;

• Observação e fruição das ilustrações em seus mínimos 
detalhes; produção de novas ilustrações a partir das 
imagens do livro;

• Jogos pedagógicos que explorem as letras do alfabeto: 
cruzadinhas, forca, etc.;

• Produção de novos versos com palavras que comecem 
pela mesma letra.
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Interlocução com: Língua Portuguesa, Ciências, Artes.

Temas transversais: Ética e Saúde.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Discussão inicial sobre o título do livro: o que será que 
leva um menino a escrever uma carta assim para a avó? 
Será que ele está desesperado? Será que essa avó fez 
alguma coisa de que ele não gostou?;

• Produção de texto: redação de cartas ou e-mails para 
um parente mais velho, em que o remetente analise suas 
relações com o destinatário da mensagem;

• Debate: como seus pais e avós se comportam em relação 
a você? Eles são controladores, rígidos, afetuosos, 
indiferentes, etc.? Você acha que a conduta deles com 
você é adequada? Por quê?;

• Relatos pessoais dos alunos sobre situações semelhantes 
à apresentada no livro;

• Entrevista com médico ou outro profissional de saúde 
sobre cuidados com a alimentação e a higiene pessoal;

• Observação e fruição das ilustrações do livro; criação de 
ilustrações no computador.

CARTA DE UM MENINO PARA  
A PIOR AVÓ DO MUNDO
Texto: Neusa Sorrenti 
Ilustrações: Aline Abreu

24 páginas | 21 x 27 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 7 anos 
ISBN: 978-85-8217-208-7

Menino escreve uma carta de 
reclamação para a avó
Incomodado com as atitudes da avó, um garoto 
dita ao avô uma carta para ela, dizendo que 
tem a pior avó do mundo. Segundo ele, a avó 
é implicante e mandona, pois vive controlando 
seu comportamento, dizendo-lhe o que fazer e 
o que não fazer. A carta, no entanto, não aponta 
só aspectos negativos da avó: também mostra 
atos positivos, que agradam e beneficiam o neto. 
No final, ele declara seu amor à avó.

A AUTORA
Neusa Sorrenti nasceu em Itaguara, Minas 
Gerais. Aos 14 anos, mudou-se para Belo 
Horizonte. Trabalhou mais de 20 anos como 
professora do ensino fundamental e depois em 
cursos de graduação e de pós-graduação. Fez 
Letras e Ciência da Informação na UFMG, 
pós-graduação e especialização em Literatura 
Infantil e Juvenil e mestrado em Literaturas de 
Língua Portuguesa na PUC Minas. Já publicou 
cerca de 30 livros para crianças e jovens. 

A ILUSTRADORA
Aline Abreu nasceu em Barra do Piraí, Rio 
de Janeiro, e mora em São Paulo. Estudou na 
FAAP. É autora de seis livros infantis, ilustrados 
por ela mesma. Também ilustrou livros de 
outros autores, entre os quais, o título Cheirinho 
de talco, da Autêntica. As ilustrações de Carta de 
um menino para a pior avó do mundo foram feitas 
em computador. 
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CASA DO SABOR
Texto: Graça Ramos 
Ilustrações: Galeno

16 páginas | 27 x 17,5 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 7 anos 
ISBN: 978-85-7526-526-0

Livro de formato original, para  
ser aberto de baixo para cima.

Menina que não gosta de comer  
descobre o sabor dos alimentos
Emília era uma menina magrinha que 
não via graça em nenhuma comida, o que 
causava preocupação a seus pais. Certo dia, 
ela vai até seu esconderijo preferido, na 
copa de um umbuzeiro, e acaba ficando 
presa nos galhos da árvore. As horas passam 
e ninguém a encontra. Pela primeira vez 
na vida, Emília sente fome e sede. E faz 
uma incrível descoberta.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Artes, Ciências, 
História, Geografia. 

Temas transversais: Ética, Saúde, Meio ambiente,  
Pluralidade cultural.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Noções sobre nutrição e tipos de alimento;

• Pesquisa sobre animais, plantas e frutas brasileiras; 

• Pesquisa sobre palavras e tradições indígenas;

• Debate sobre as relações entre pais e filhos, netos e avós;

• Produção de desenhos a partir da observação das 
ilustrações do livro;

• Observação e análise das ilustrações.

A AUTORA
Graça Ramos nasceu em Parnaíba, no  
Piauí, e mudou-se para Brasília ainda pequena. 
É jornalista, mestre em Literatura Brasileira e 
doutora em História da Arte. Além dos livros 
para crianças, escreveu obras sobre arte e 
literatura destinadas aos adultos.

O ILUSTRADOR
Galeno nasceu no Delta do Parnaíba e vive  
em Brazlândia, bairro de Brasília, cidade que seu 
pai ajudou a construir. É pintor e tem quadros 
espalhados por muitos países. Suas pinturas 
exploram a intensidade das cores e recriam 
objetos resgatados da memória da infância.
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Interlocução com: Artes, Ciências, Língua Portuguesa, 
Geografia.

Temas transversais: Ética, Meio ambiente,  
Pluralidade cultural e Saúde.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa sobre as várias espécies de animais que aparecem 
nos poemas; como cuidar de bichos de estimação;

• Espaço rural × espaço urbano: debate sobre as diferenças 
de comportamento decorrentes do tipo de lugar ou 
ambiente em que se vive;

• Organização de mural com imagens de objetos 
encontrados em águas poluídas;

• Mesa-redonda: a importância da energia elétrica  
na vida atual;

• Produção de poemas e ilustrações a partir  
da leitura do livro.

A GATA MIRRADA  
E OUTROS POEMAS
Texto e ilustrações: Walther Moreira Santos

32 páginas | 19 x 27 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 7 anos 
ISBN: 978-85-8217-026-7

Poemas bem-humorados  
para rir e pensar
Conjunto de poemas de temáticas variadas, 
que brincam com a linguagem e com o 
nonsense: uma gata de rua que é levada para 
casa e se transforma, uma pescaria de resultado 
inesperado, brincadeiras que não devem ser 
feitas com certos animais, jogos de palavras 
e perguntas inusitadas, as confusões dentro 
de casa numa noite sem energia elétrica, as 
trapalhadas de um gato xereta, o café da manhã 
de um garoto sonhador, as diferenças entre o 
comportamento de duas avós. Com ilustrações 
primorosas do próprio autor, este livro é um 
convite ao devaneio, à diversão e à reflexão.

O AUTOR
Walther Moreira Santos nasceu em 
Vitória de Santo Antão, Pernambuco, 
e é formado em Direito. Tem muitos 
livros publicados e há mais de dez anos 
escreve e ilustra para crianças. A gata que 
dá título a este livro existiu de verdade e 
ensinou muitas coisas para o autor. Para 
ilustrar os poemas, ele utilizou materiais 
e técnicas variadas como o bordado, a 
tinta acrílica e a colagem. 
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Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura, 
Ciências, Educação Física, Artes.

Temas transversais: Ética, Meio ambiente.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Produção de haicais – forma poética de origem 
japonesa, constituída de três versos;

• Pesquisa sobre animais e plantas comumente 
encontrados em quintais;

• Brincadeiras ao ar livre, em contato com a natureza;

• Observação e análise das ilustrações.

HAI-QUINTAL – HAICAIS 
DESCOBERTOS NO QUINTAL
Texto: Maria Valéria Rezende 
Ilustrações: Myrna Maracajá

40 páginas | 21 x 24 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 7 anos 
ISBN: 978-85-7526-521-5

Poemas singelos retratam  
a magia de um quintal
O trajeto de uma formiga, a rede na varanda, 
o céu cheio de estrelas, os pés descalços no 
chão de terra, o balanço pendurado em uma 
árvore, o orvalho no mamoeiro: esses e muitos 
outros elementos compõem o cenário a um 
só tempo minúsculo e infinito de um quintal.  
Os delicados haicais desse livro são um 
convite ao contato poético com a natureza e 
com a infância livre de amarras.

A AUTORA
Maria Valéria Rezende nasceu em Santos, 
São Paulo e mora em João Pessoa, Paraíba. Há 
mais de 30 anos, trabalha com educação popular. 
Pela Autêntica, publicou os títulos: Histórias 
daqui e d’acolá, No risco do caracol e Ouro dentro da 
cabeça, além de várias traduções. Sempre morou 
em casas com quintal, e foi num deles que 
nasceu seu gosto por escrever livros.

A ILUSTRADORA
Myrna Maracajá nasceu em Timbaúba, 
Pernambuco, e mora numa casa com quintal. 
Desenha desde os três anos de idade e hoje 
em dia ilustra para revistas, jornais e editoras. 
Nesse livro, utilizou sua habilidade de desenhar 
com as duas mãos: os traços foram feitos com 
a mão esquerda e a pintura, com a mão direita, 
resultando num tipo de desenho que parece 
feito por crianças.
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Interlocução com: Língua Portuguesa, Ciências, Artes

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural  
e Saúde.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa e seminário sobre os autores e obras citadas na 
história ou nas ilustrações do livro: Alice no País das Maravilhas, 
de Lewis Carroll; Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato; 
Dom Quixote de La Mancha, de Cervantes; etc.;

• Aula explicativa sobre o significado simbólico da deglutição 
de livros: por que o comportamento da protagonista não 
pode ser imitado ao pé da letra pelas crianças?;

• Debate: a importância do hábito da leitura;

• Relatos pessoais dos alunos sobre suas experiências de leitura;

• Observação e fruição das ilustrações do livro; confecção de 
um livro de histórias ilustrado.

AS MIL E UMA HISTÓRIAS DE MANUELA
Texto: Marcelo Maluf
Ilustrações: Weberson Santiago

32 páginas | 21 x 24,5 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 7 anos 
ISBN: 978-85-8217-200-1

Menina de 7 anos adora comer livros
Desde pequena, Manuela adorava comer livros. 
Aos 7 anos, já havia comido a biblioteca inteira 
do avô. Intrigada, a professora perguntou por 
que a menina não lia os livros, em vez de comê-
los. Manuela respondeu que não conseguia parar 
só na leitura, precisava experimentar o sabor 
de cada página. O hábito era tão forte que, aos 
poucos, a garota foi se transformando num livro. 
Manuela viu-se, então, diante de um grande 
dilema: como voltar a ser uma menina normal, 
sem deixar de lado sua paixão pelos livros?

O AUTOR
Marcelo Maluf nasceu em Santa 
Bárbara D’Oeste, São Paulo, em 1974. 
Cursou faculdade de Artes e, além de 
escritor, é professor de criação literária. 
Já publicou livros para crianças, jovens 
e adultos, e também organizou uma 
antologia de contos infantojuvenis.

O ILUSTRADOR
Weberson Santiago nasceu em 1983 
e mora em Mogi das Cruzes, São Paulo. 
Além de ilustrar e escrever livros, dá 
aulas na Universidade de Mogi das 
Cruzes e na Quanta Academia de Artes.
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Interlocução com: Língua Portuguesa, Artes,  
Ciências, História, Geografia.

Temas transversais: Ética, Saúde.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• A importância da imaginação e da criatividade  
no cotidiano das crianças: jogos e brincadeiras;

• Debate sobre qualidades e defeitos dos programas  
de televisão;

• Pesquisa sobre os efeitos da TV na saúde física  
e mental das crianças;

• Relato de experiências e debates sobre a relação  
entre pais e filhos no mundo atual; 

• Observação e análise das ilustrações.
O SEGREDO MAIOR DO MUNDO
Texto e ilustrações: Sayaru
32 páginas | 25 x 19,5 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 7 anos 
ISBN: 978-85-7526-557-4

Menina solitária descobre  
um grande segredo
Maria ficava brava e infeliz porque os pais 
brigavam muito, trabalhavam demais, não 
brincavam com ela e sempre a colocavam pra 
ver televisão. A menina tinha medo de seu 
cérebro diminuir de tamanho por causa disso, 
até que um anjo parecido com um palhaço 
ensinou a ela o maior segredo do mundo... 
Texto delicado, moderno, necessário, que trata 
de um tema presente no cotidiano de uma 
grande quantidade de crianças.

A AUTORA
Sayaru (nome artístico de Paula Neves) é 
mineira, nascida em Belo Horizonte. Passou 
a infância em Ouro Preto e no Peru, onde 
desenvolveu seu gosto pela pintura e pela 
dança. Atualmente, vive na cidade do Rio 
de Janeiro, onde trabalha como atriz.  
A inspiração para escrever este livro veio  
de suas viagens e andanças pelo mundo.
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TEM LIVRO QUE TEM
Texto: Fa Fiuza 
Ilustrações: Angelo Abu

32 páginas | 24 x 21 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 7 anos 
ISBN: 978-85-7526-549-9

As infinitas possibilidades da leitura
Uma viagem poética pelo universo de histórias 
clássicas e de personagens famosas de livros 
infantis contemporâneos (Os três porquinhos, 
A Bela Adormecida, Pinóquio, O Sítio do Picapau 
Amarelo, O Menino Maluquinho, entre outras). 
Em versos curtos, com métrica e rima 
irregulares, este livro mostra o fascínio exercido 
pela literatura e as infinitas possibilidades que 
a leitura oferece ao sonho, à criatividade e à 
imaginação. Uma autêntica declaração de amor 
ao livro, com belíssimas ilustrações.

A AUTORA
Fa Fiuza é mineira de Belo  
Horizonte e mora na Flórida, Estados 
Unidos. Formada em Letras, foi professora 
de Português e Literatura e também 
trabalhou em biblioteca. Este livro fala 
muito de suas andanças pela vida, de suas 
viagens reais e imaginárias.

O ILUSTRADOR
Angelo Abu nasceu e mora em Belo 
Horizonte. Formado em Cinema de 
Animação pela Faculdade de Belas Artes 
da UFMG, já ilustrou diversos livros de 
literatura infantojuvenil, alguns deles da 
Autêntica Editora.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura.

Temas transversais: Pluralidade cultural.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Leitura de clássicos da literatura infantojuvenil  
universal (Pinóquio, A Bela Adormecida, Os três 
porquinhos, A bota do bode, etc.) e brasileira  
(O Menino Maluquinho, de Ziraldo, e as histórias  
do Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato);

• Produção de textos poéticos;

• Jogos com parlendas, cantigas e adivinhas;

• Observação e análise das ilustrações.
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TEM TUPI NA OCA E EM  
QUASE TUDO O QUE SE TOCA
Texto e ilustrações: Walther Moreira Santos

24 páginas | 19 x 27 cm 
Faixa etária sugerida: a partir de 7 anos 
ISBN: 978-85-7526-551-2

Poemas divertidos brincam  
com palavras de origem tupi
Com leveza e bom humor, em versos 
e trava-línguas divertidos e criativos, 
este livro brinca com palavras do nosso 
cotidiano originadas do tupi-guarani. 
No final do livro, um glossário traz o 
significado de todas essas palavras.

O AUTOR
Walther Moreira Santos é pernambucano, 
da cidade de Vitória de Santo Antão. 
Formou-se em Direito, e tem vários livros 
publicados para adultos. Há mais de 10 anos 
também escreve e ilustra para crianças. A 
ideia de escrever este livro surgiu quando ele 
sobrevoava uma aldeia no Norte do Brasil. 
Para ilustrar os poemas, usou tinta acrílica, 
massa de modelar, aquarela e colagens, além 
de elementos do artesanato indígena.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura, 
Artes, Ciências, Geografia, História.

Temas transversais: Meio ambiente,  
Pluralidade cultural.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisas sobre palavras de origem tupi;

• Criação de trava-línguas a partir dos poemas do livro  
e de exemplos conhecidos;

• Produção de desenhos a partir das ilustrações do livro;

• Observação e análise das ilustrações.
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VAMOS VOAR AS TRANCINHAS?
Texto: Graça Ramos 
Ilustrações: Galeno
20 páginas | 21 x 27 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 7 anos 
ISBN: 978-85-7526-519-2

Crianças inventam brincadeira  
baseada na confiança
Numa cidade inventada, os redemoinhos formados 
pelo vento despertam nas crianças a ideia de uma 
nova brincadeira: o jogo de voar as trancinhas. Um 
segurando o outro, com os braços bem esticados, 
olhos quase fechados, pernas inclinadas, rodando 
e rodando, até sair do chão e sentir as tranças do 
cabelo soltas no ar. O segredo para a brincadeira 
dar certo? Amizade e confiança.

A AUTORA
Graça Ramos nasceu em Parnaíba, no  
Piauí, e mudou-se para Brasília ainda pequena. 
É jornalista, mestre em Literatura Brasileira e 
doutora em História da Arte. Além dos livros 
para crianças, escreveu obras sobre arte e 
literatura destinadas aos adultos.

O ILUSTRADOR
Galeno nasceu no Delta do Parnaíba e vive  
em Brazlândia, bairro de Brasília, cidade que seu 
pai ajudou a construir. É pintor e tem quadros 
espalhados por muitos países. Suas pinturas 
exploram a intensidade das cores e recriam 
objetos resgatados da memória da infância.

Interlocução com: Artes, História, Geografia, Educação 
Física.

Temas transversais: Ética, Pluralidade cultural.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Debate sobre a importância da amizade no crescimento 
das pessoas;

• Atividades físicas em grupo: a importância da confiança 
mútua para o sucesso de um trabalho em equipe ou de 
uma brincadeira;

• Pesquisa sobre brincadeiras populares;

• Produção de desenhos a partir da observação das 
ilustrações do livro.
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COLEÇÃO  
BOULE & BILL
A deliciosa série Boule & Bill nos apresenta 
um menino de 10 anos, esperto e aventureiro, 
e seu melhor amigo, um cocker preguiçoso 
e bagunceiro que não tem medo de nada, a 
não ser de tomar banho… Cada página traz 
uma nova situação engraçada, que muitas 
vezes envolve o pai e a mãe de Boule, além da 
romântica Caroline, uma simpática tartaruga 
apaixonada por Bill. Também fazem parte das 
divertidas HQs o menino Pouf, vários cães 

da vizinhança e outros coadjuvantes, como 
um inofensivo e sentimental ladrão. Enorme 
sucesso na Europa, a série Boule & Bill chega 
pela Editora Nemo para conquistar os leitores 
brasileiros, com histórias emocionantes e cheias 
de ternura. Boule & Bill é aventura e diversão 
para toda a família!

Autor: Laurent Verron
Tradução: Fernando Scheibe

BOULE & BILL - AO ATAQUE!
48 páginas | 20 x 28 cm | ISBN: 978-85-6482-323-5

BOULE & BILL - SEMENTE DE COCKER
48 páginas | 20 x 28 cm | ISBN: 978-85-6482-347-1

BOULE & BILL - MEU MELHOR AMIGO
48 páginas | 20 x 28 cm | ISBN: 978-85-6482-352-5

BOULE & BILL - QUE CIRCO!
48 páginas | 20 x 27,3 cm | ISBN: 978-85-6482-374-7 47
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BOULE & BILL - A TURMA DO BILL
48 páginas | 20 x 28 cm | ISBN: 978-85-6482-342-6

PEQUENOS BOULE & BILL -  
A FESTA DOS CREPES
Autor: Laurence Gillot | Ilustração: José Luis Munuera 
Tradução: Fernando Scheibe 

24 páginas | 17,5 x 24 cm | ISBN: 978-85-6482-386-0
O pequeno Boule está na cozinha com seu pai, que 
prepara alguns crepes para eles comerem. Entra em 
cena seu amigo Bill, um cãozinho sempre agitado 
e bagunceiro. Tudo vai bem até que Boule decide 
que também quer preparar um crepe… Começa aí 
uma história bem-humorada, que mistura elementos 
dos quadrinhos e dos livros infantis. Uma HQ em 
formato diferenciado, que encanta pela leveza de sua 
história e de seus desenhos.

PEQUENOS BOULE & BILL - NATAL ÍNDIO
Autor: Laurence Gillot | Ilustração: José Luis Munuera 
Tradução: Fernando Scheibe 

24 páginas | 17,5 x 24 cm | ISBN: 978-85-6482-348-8

É noite de Natal, o pequeno Boule dorme 
tranquilamente. De repente, salta sobre a 
cama seu amigo Bill, um cãozinho agitado e 
bagunceiro! 
O motivo? Papai Noel já passou, deixando um 
monte de presentes. Começa aí uma pequena 
história de fantasia e ternura.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Relatos de vivência dos alunos: comparação com as 
experiências mostradas nas HQs; discussão sobre 
situações de risco e comportamentos inadequados ou não 
recomendáveis, que devem ser evitados pelas crianças 
quando não estiverem na companhia de adultos: entrar 
no mar, brincar com fogos de artifício ou objetos de vidro, 
mexer em aparelhos elétricos ou motorizados, usar o 
fogão, lidar com armas ou instrumentos cortantes, etc.;

• Debate sobre as semelhanças e as diferenças entre os 
costumes familiares franceses e os brasileiros;

• Pesquisa e organização de mural sobre as várias espécies de 
animais que aparecem nas histórias: cães, cavalos, caramujos, 
tartarugas, toupeiras, peixes, pássaros, insetos, etc.;

• Entrevista com um médico veterinário sobre procedimentos 
certos e errados no trato de animais de estimação; 
informações sobre o treinamento de cães-guia;

• Experiências de plantio de mudas e sementes; criação e 
manutenção de uma horta ou de jardim comunitários;

• Proposição de jogos e brincadeiras infantis, tais como os 
mostrados nos livros; 

• Trabalho em grupo sobre as diferenças das estações do 
ano nos hemisférios norte e sul;

• Criação coletiva de outras HQs com os personagens dos livros.

Interlocução com: História, Geografia, Ciências, Artes, 
Educação Física.

Temas transversais: Ética, Saúde, Meio Ambiente e 
Pluralidade Cultural.
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CARACTERÍSTICAS DAS CRIANÇAS NESTA FASE:
 Domínio do mecanismo da leitura;
 Interesse pelo conhecimento das coisas;
 Atração pelos desafios e questionamentos de todo tipo.

LIVROS ADEQUADOS PARA AS CRIANÇAS NESTA FASE:
 Livros em que as imagens dialoguem com o texto;
 Livros com narrativas lineares em torno de uma situação central – 
seja de motivação realista, seja de motivação fantástica –, com um 
conflito a ser resolvido no final;
 Livros cujos textos apresentem frases simples, em ordem direta,  
e introdução gradativa dos períodos compostos;
 Livros que explorem situações engraçadas, satíricas ou inesperadas.

“Fase em que a criança já domina com facilidade o mecanismo 
da leitura. [...] Seu pensamento lógico organiza-se em formas 
concretas que permitem as operações mentais. [...] A presença do 
adulto ainda é importante como motivação ou estímulo à leitura; 
como aplainador de possíveis dificuldades e, evidentemente, como 
provocador de atividades pós-leitura.”  
(Nelly Novaes Coelho. Literatura infantil: teoria, análise, didática.  
São Paulo: Moderna, 2010. p. 36.)
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COLEÇÃO  

EU TAMBÉM AMO
Esta nova coleção traz para o leitor infantil 

brasileiro a história de artistas famosos, mostrando 
por que suas obras são como são e ajudando-o 
a descobrir, desde criança, o que há de especial, 

divertido, comovente ou oculto na arte.

Textos: Silvia Sirkis  
Ilustrações: Tomi Hadida e Walter Davenport 

Tradução: Cristina Antunes

25 x 19,5 cm | Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos
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FRIDA AMA SUA TERRA –  
UMA HISTÓRIA PARA  
CONHECER FRIDA KAHLO
16 páginas
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos 
ISBN: 978-85-65381-66-6

A vida e a obra de Frida Kahlo
História da pintora mexicana Frida 
Kahlo, cujos sonhos desafiaram suas 
limitações físicas e os costumes de seu 
tempo. Apresentando os momentos 
mais importantes da vida da artista, o 
texto mostra por que Frida se vestia 
de forma diferente das mulheres de 
sua época e por que pintou tantos 
autorretratos. Com ilustrações que 
dialogam com obras conhecidas da 
pintora, o leitor vai conhecer o amor 
de Frida pelo México e pelo famoso 
pintor Diego Rivera. No final, o 
livro apresenta reproduções de alguns 
quadros e informações sobre o museu 
que abriga boa parte da obra da artista.

A AUTORA

Silvia Sirkis nasceu na Argentina 
e é arquiteta e designer. Em 2008, 
criou a Arte a Babor, uma editora 
especializada em arte para crianças. A 
comunicação pela arte está presente 
em todos os livros que escreveu. 
Suas obras são muito populares entre 
crianças, pais e professores de seu país.
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VINCENT AMA AS CORES –  
UMA HISTÓRIA PARA CONHECER  
VINCENT VAN GOGH
20 páginas 
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos
ISBN: 978-85-65381-67-3

A vida e a obra de Vincent Van Gogh
História do holandês Vincent Van Gogh, um 
dos maiores pintores de todos os tempos, 
que, desde criança, amava a natureza e 
desejava embelezar a vida das pessoas, mas 
não sabia o que fazer para realizar seu sonho. 
Abordando os momentos mais importantes 
da vida do artista, o texto mostra o 
grande apoio que recebeu do irmão Theo, 
responsável pelo início da divulgação de seu 
trabalho, após sua morte precoce. Por meio 
de belas ilustrações que interagem com 
reproduções de obras, o livro mostra  
a relação do pintor com o Impressionismo  
e com artistas como Gauguin, Monet,  
Seraut e Pissaro. No final, reproduções  
de alguns quadros de Van Gogh e de  
outros pintores impressionistas, além  
de informações sobre os museus e  
sites que abrigam suas obras.

Interlocução com: Artes, História, Geografia, Ciências.

Temas transversais: Pluralidade cultural e Saúde.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA  
DE AULA COM OS LIVROS DA COLEÇÃO

• Pesquisa detalhada sobre a biografia dos  
artistas retratados;

• Organização de mural ou exposição com reproduções 
de obras dos artistas;

• Pesquisas: a história e a cultura do México (Frida Kahlo); 
o Impressionismo (Van Gogh);

• Entrevistas com médicos sobre a poliomielite  
(Frida Kahlo) e as doenças mentais (Van Gogh);

• Debate: genialidade × loucura;

• Produção de desenhos, ilustrações e pinturas  
a partir das obras dos artistas.
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SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Conversa sobre o que leva os alunos a brincar, sentir, 
pensar, imaginar;

• Debate sobre a divisão do livro em partes e  
as características dos poemas de cada parte;  
produção de poemas a partir de temas semelhantes;

• Observação dos diferentes recursos usados nas  
ilustrações; produção de desenhos e colagens; 

• Pesquisa sobre jogos de palavras e o significado  
da palavra nonsense.

ABRAÇO DE PELÚCIA E MAIS POEMAS
Texto: Marta Lagarta  
Ilustrações: Mariângela Haddad

32 páginas | 21 x 27 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos 
ISBN: 978-85-7526-514-7

Poemas para brincar,  
pensar, sentir, imaginar
Nas rimas e nas brincadeiras, nos jogos de 
palavras e nas palavras inventadas, os poemas deste 
livro constroem um mundo de encantamento e 
fantasia, cheio de nonsense e risos, mas também 
repleto de delicadas emoções e reflexões...

“Marta Lagarta sabe a linguagem certa pra  
atingir a criança-leitora e a criança-ouvinte.  
As experiências comuns do território infantil – 
brincar, imaginar, comer, dormir, aprender – 
 são incrementadas com o tempero da poesia e  
do humor. E as palavras se arrumam numa grande 
e feliz brincadeira, onde entram naturalmente o 
jogo e a rima. Trazendo sempre uma surpresa.” 
(Luiz Raul Machado)

A AUTORA
Marta Lagarta é Marta Irene Lopes Vieira, 
autora carioca multimídia. Contadora de 
histórias, mágica e arte-educadora, foi professora 
de artes cênicas e roteirista de cinema e televisão. 
Já escreveu para jornais e revistas, teve programa 
infantil de rádio, montou um circo-teatro e 
trabalhou com teatro para crianças. Foi dessas 
mesmas crianças que ganhou o apelido que  
virou nome artístico.

A ILUSTRADORA
Mariângela Haddad nasceu em Ponte Nova 
e mora em Belo Horizonte. Já ilustrou vários 
livros da Autêntica. Para fazer as ilustrações 
deste livro, utilizou uma técnica mista que 
inclui colagem de jornal, fotos, tecidos, objetos, 
cores chapadas e com texturas, transparências, 
desenhos com lápis de cor e aquarela, traços 
firmes, traços tremidos, etc. Tudo processado  
e finalizado no computador.

Interlocução com: Língua Portuguesa,  
Literatura, Artes.

Temas transversais: Ética, Saúde.
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A ADAPTADORA
Lecticia Dansa é carioca. Foi professora e 
é autora de diversos livros. Apaixonada por 
literatura, poesia e música, aceitou (e venceu) o 
difícil desafio de recontar em forma de poesia, 
por meio de quadrinhas rimadas, esta original e 
sofisticada obra de Lewis Carroll.

O ILUSTRADOR
Salmo Dansa também é carioca. É designer de 
formação e artista plástico de coração. Iniciou 
sua carreira de ilustrador em 1992. As ilustrações  
deste livro foram feitas com colagens inspiradas 
nos desenhos de John Tenniel, o ilustrador 
original da obra de Lewis Carroll.

O AUTOR

Lewis Carroll é o pseudônimo de 
Charles Lutwidge Dodgson, romancista, 
poeta e matemático britânico nascido 
em 1832 e falecido em 1898. Tornou-se 
mundialmente famoso por ser o autor do 
clássico Alice no País das Maravilhas, ao qual 
se seguiu Alice no País do Espelho.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Bate-papo com os alunos sobre a personagem Alice e 
suas aventuras – eventualmente já conhecidas por eles; 
comparação com a obra original e outras adaptações (para 
cinema, quadrinhos, televisão, desenho animado, etc.);

• Inventário das maluquices preferidas pelos alunos na 
história; discussão sobre o significado do termo nonsense;

• Produção de desenhos e colagens a partir das  
ilustrações do livro;

• Pesquisa sobre a vida e a obra de Lewis Carroll;

• Estudo do jogo de xadrez e de outros jogos de tabuleiro;

• Produção de quadrinhas rimadas.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura, 
Artes, História, Matemática. 

Temas transversais: Ética, Pluralidade cultural.

ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO
Texto: Lewis Carroll  
Adaptação: Lecticia Dansa 
Ilustrações: Salmo Dansa
80 páginas | 19 x 27 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos 
ISBN: 978-85-7526-343-3

Menina vive situações  
inusitadas no País do Espelho
Depois de visitar o País das Maravilhas, 
Alice vai parar no mundo por trás do 
espelho, onde vive as aventuras mais 
malucas e engraçadas. Durante essa nova 
viagem, o nonsense se faz presente o tempo 
todo. Diante das mais exóticas personagens, 
os sentimentos se confundem: amor e 
ódio, alegria e tristeza, medo, amizade, 
insegurança, coragem e um pouquinho 
de loucura, para temperar... Releitura 
em versos, esplendidamente ilustrada, do 
clássico de Lewis Carroll.
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OS AUTORES

Mark Pett é autor, ilustrador e cartunista. 
Atualmente, vive em Salt Lake City, Utah, 
Estados Unidos, com a mulher e as filhas.

Gary Rubinstein é professor de 
Matemática e autor de livros para formação 
de professores. Vive na cidade de Houston, 
Texas, Estados Unidos.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Organização e realização de um concurso de talentos na 
escola;

• Debate: O que significa fazer tudo certo? Qual o problema 
de cometer erros de vez em quando?; 

• Palestra de especialista sobre como cuidar de hamsters e 
outros bichinhos de estimação;

• Oficina de culinária: como preparar pratos rápidos e 
nutritivos;

• Análise das ilustrações do livro; observação da técnica, do 
estilo e do traço utilizados.

Interlocução com: Artes, Ciências.

Temas transversais: Ética e Saúde.

A MENINA QUE NÃO DÁ MANCADA
Texto: Mark Pett e Gary Rubinstein  
Ilustrações: Mark Pett 
Tradução: Cristina Antunes
32 páginas | 25 x 19,5 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos 
ISBN: 978-85-8217-072-4

História de uma menina que fazia 
tudo certinho.
Este livro conta a história de uma menina 
que nunca cometia erros. Beatriz é o nome 
da protagonista, uma garota que fazia tudo 
certinho, até o dia em que realizou uma 
apresentação de malabarismo no concurso 
de talentos da escola. A história de Beatriz 
traz uma lição que toda pessoa pode 
aproveitar: aprender com os próprios erros, 
relaxar, rir de si mesma e se divertir. Um 
livro obrigatório, indispensável, para todos 
os perfeccionistas.
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CARAMINHOLAS
Texto: Bel Assunção Azevedo
Ilustrações: Cláudio Martins
32 páginas | 21 x 27 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 7 anos 
ISBN: 978-85-8217-194-3

Menino tenta desvendar o sentido da 
palavra caraminhola
Um garoto muito curioso escuta uma palavra 
nova – caraminhola – e fica intrigado para saber 
o que ela significa. Faz inúmeras suposições, 
decompondo o vocábulo e tentando decifrar o 
sentido de suas partes. Sem sucesso, acaba indo 
parar até na diretoria da escola e só consegue 
saciar sua curiosidade quando, no início do ano 
letivo seguinte, recebe junto com o material 
escolar um dicionário. A novidade lhe permite 
conhecer o significado de caraminhola, além de 
descobrir o sentido de várias outras palavras.

A AUTORA
Bel Assunção Azevedo nasceu em São 
Paulo e descobriu o prazer da leitura 
bem cedo. Nunca foi de escrever muito, 
até começar a trabalhar com seu pai, o 
escritor e ilustrador Ricardo Azevedo. Na 
convivência profissional com ele, teve a 
ideia de escrever este livro, no qual utiliza 
métrica e rimas, porém unindo os versos, 
numa espécie de prosa poética que confere 
um ritmo bem interessante à leitura.

O ILUSTRADOR
Cláudio Martins estudou Desenho Industrial 
e, durante muitos anos, trabalhou em projetos 
de tecnologia, meio ambiente e cultura, além 
de rodar por jornais e revistas. Depois dessas 
experiências profissionais, tornou-se ilustrador 
e autor de livros infantojuvenis, com inúmeros 
trabalhos realizados. 

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Gincana de pesquisa de significados de palavras no 
dicionário; aula explicativa sobre o uso do dicionário; 
estudo de diversos tipos de dicionário; organização de 
um glossário ou minidicionário de palavras “difíceis” 
pesquisadas pelos alunos;

• Debate: todas as pessoas têm caraminholas?  
Ter caraminholas é bom ou ruim? Isso pode ser 
considerado um problema? De que natureza?;

• Relatos pessoais dos alunos sobre situações  
semelhantes à apresentada no livro;

• Observação e fruição das ilustrações do livro; criação 
de ilustrações que simbolizem o significado da palavra 
caraminhola;

Interlocução com: Língua Portuguesa, Ciências, Artes.

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural e 
Saúde.
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SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa e seminário sobre personagens de terror: monstros, 
vampiros, morcegos, almas penadas, coveiros, bichos-
papões, fantasmas, bruxas, lobisomens, zumbis, múmias, etc.;

• Brincadeiras com jogos de palavras e trocadilhos; 
produção de textos e poemas de “terrir” (terror que 
provoca o riso);

• Debate: em que situações as pessoas sentem medo e por 
quê?; relatos de experiências pessoais dos alunos com 
relação ao medo;

• Palestra de médico ou psicólogo sobre o medo na 
infância e na adolescência.

CHÁ DE SUMIÇO E OUTROS POEMAS 
ASSOMBRADOS
Texto: André Ricardo Aguiar 
Ilustrações: Luyse Costa

32 páginas | 21 x 21 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos 
ISBN: 978-85-8217-175-2

Poemas bem-humorados sobre 
personagens de terror e medos infantis
Nos poemas curtos, lúdicos, líricos e divertidos deste 
livro, o leitor vai se deliciar com os surpreendentes e 
criativos jogos de linguagem, que brincam com os 
medos e as assombrações da infância. 

Este livro “pode ser lido de várias formas. É um 
conjunto de deliciosos e marotos minicontos de 
terror. Mas é também a crônica dos personagens 
de terror [...], cada um às voltas com suas 
pequenas aflições e dilemas cotidianos, mostrando 
como os monstros também são gente como a 
gente”. (Leo Cunha)

Este livro “provoca arrepios. Mas não são de 
medo e sim de puro prazer. [...] É livro para 
quem gosta de espantos – e o maior de todos eles 
é ler esses pequenos poemas e descobrir novas 
e inusitadas facetas para nossos medos infantis”. 
(Rosa Amanda Strausz)

O AUTOR
André Ricardo Aguiar nasceu em Itabaiana, 
Paraíba, e mora em João Pessoa, onde desenvolve 
ações culturais na área literária. Já foi revisor de 
textos, trabalhou em jornal e se envolveu com 
projetos de leitura e acesso ao livro. Escreve 
poemas, contos e crônicas. Além de livros para 
crianças, também publicou livros para adultos.

A ILUSTRADORA
Luyse Costa desenha desde criança, quando 
morava com a família num sítio, na Paraíba. 
Estudou História e começou a ilustrar 
profissionalmente para produtoras e agências 
publicitárias. Atualmente, mora em São Paulo.

Interlocução com: Língua Portuguesa, História, 
Ciências, Artes.

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural e Saúde.
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Interlocução com: Literatura, Língua Portuguesa,  
Artes, Estudos Sociais.

Temas transversais: Ética, Pluralidade cultural.

CHEIRINHO DE TALCO
Texto e ilustrações: Aline Abreu

32 páginas | 21 x 24 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos 
ISBN: 978-85-65381-23-9

Menina muda de ideia sobre  
nomes que considerava feios
A narradora é uma menina que escapou de 
se chamar Hermengarda, nome da bisavó. 
Assim ela começa a contar essa história - 
uma história bonita, emocionada, na qual 
a menina descobre a ternura e o perfume 
que podem existir dentro de um nome...

A AUTORA
Aline Abreu é paulista. Estudou na FAAP, 
em São Paulo, e atualmente mora no interior 
do estado. Foi ouvindo as histórias da família 
que descobriu a vontade de ser escritora. 
Mas também dançou balé, tocou violino, fez 
teatro...Tem vários títulos publicados; este é 
seu primeiro livro pela Autêntica.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Bate-papo: situações semelhantes às do texto vividas  
ou conhecidas pelos alunos; como eles explicam a 
mudança da personagem, que no começo achava  
feio o nome da bisavó e, no final, pensa até em dar  
o mesmo nome para uma filha?;

• Bate-papo: nomes preferidos dos alunos; nomes comuns 
nas famílias dos alunos; histórias curiosas ou engraçadas 
envolvendo nomes de parentes ou conhecidos;

• Pesquisa: nomes que saem e nomes que entram em 
moda; o que causa essas “ondas”; levantamento de 
nomes frequentes nas famílias ou entre conhecidos  
dos alunos, segundo algumas faixas etárias;

• Bate-papo sobre relação dos alunos com pessoas idosas;

• Exposição de fotos de idosos de quem os alunos  
gostem muito, com quem tenham algum tipo de relação, 
seguida de descrição: quem é essa pessoa? Que papel  
ela ocupa na vida do aluno? Por que ele gosta dela?  
O que já aprendeu com ela?;

• Observação e análise das ilustrações.
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SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Debate sobre o tema do livro: a leitura como  
alimento; percepção da história como uma alegoria:  
os “processos digestivos” da comida (alimento do corpo) 
e da leitura (alimento do espírito, do intelecto);  
a importância das palavras e dos livros na formação  
e no desenvolvimento do ser humano;

• Leitura de obras clássicas voltadas para o público infantil;

• Produção de desenhos a partir da observação das 
ilustrações do livro.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura, 
Artes, Ciências.

Temas transversais: Ética, Saúde.

O COMEDOR DE LIVROS
Texto e ilustrações: Comotto 
Tradução: Cristina Antunes
36 páginas | 22 x 24 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos 
ISBN: 978-85-7526-494-2

Homem devora compulsivamente  
os livros que lê
Sem explicação, o senhor B. devora todos 
os livros que vê pela frente. Isso faz com 
que suas camisas fiquem impregnadas de 
letras. O senhor B. tenta resolver o problema 
lavando as camisas e pendurando-as no varal. 
As letras se soltam do tecido e são carregadas 
pelo vento, caindo sobre a cidade. Muitas 
delas, curiosamente, vão parar num edifício 
antigo, que o senhor B. visita toda semana...

O AUTOR

Agustín Comotto é argentino e mora com 
a família em Barcelona, Espanha. Iniciou 
sua carreira como desenhista de histórias 
em quadrinhos na década de 1980 e depois 
passou a escrever e ilustrar livros infantis. Tem 
títulos publicados em vários países e recebeu 
o prêmio A la Orilla del Viento (México).
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FIDENCO
Texto: Sonia Junqueira 
Ilustrações: Diogo Droschi

32 páginas | 13,5 x 19 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos 
ISBN: 978-85-8217-333-6

A amizade entre um menino  
e um pintinho
Certo dia, um pintinho aparece no quintal 
da casa de um menino, vindo não se sabe 
de onde. O garoto o batiza de Fidenco e o 
adota como seu bichinho de estimação. Entre 
ambos, desenvolve-se uma grande amizade, 
movida pelo afeto e pela confiança mútua. 
Os dois não se largam, brincam o dia todo 
e conversam sem parar. A convivência é 
marcada por alguns lances surpreendentes, 
até o dia em que a família tem que mudar de 
cidade, deixando para trás a casa e o quintal...

A AUTORA

Sonia Junqueira é mineira de Três 
Corações. Morou muitos anos em São 
Paulo, onde atuou como editora de 
fascículos e livros infantojuvenis. Hoje 
reside em Belo Horizonte e continua a 
editar obras para crianças, além de escrever 
suas próprias histórias. O enredo deste livro 
é inspirado num fato vivido por seu irmão, 
a quem é dedicada a história.

O ILUSTRADOR

Diogo Droschi nasceu e vive em Belo 
Horizonte, MG. É formado em Design 
Gráfico pela UEMG e em Artes Gráficas 
pela Escola de Belas Artes da UFMG. 
Já ilustrou diversos títulos da Autêntica 
Editora. Para as ilustrações deste livro, 
trabalhou apenas com três cores: o branco 
da página, o vermelho chapado e o preto 
com algumas variações de cinza.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa e exposição de imagens sobre as galinhas: 
espécies, características físicas, estágios do 
desenvolvimento, etc.;

• Levantamento e leitura comparativa de outros textos 
literários, poemas e canções que tomem a figura da 
galinha como tema ou personagem: O menino e o pinto 
do menino, de Wander Pirolli; “Uma galinha”, conto de 
Clarice Lispector; etc.;

• Produção de texto baseado em experiência real com 
animal de estimação;

• Sessão de cinema e debate sobre o filme A fuga das 
galinhas; comparação da relação entre seres humanos e 
galinhas na animação e no livro;

• Troca de opiniões a respeito da atitude final do 
protagonista da história;

• Análise das ilustrações do livro e da utilização  
de poucas cores.

Interlocução com: Artes, Ciências, Literatura,  
Língua Portuguesa.

Temas transversais: Ética e Saúde.

Uma casa com quintal, um 
menino, um pintinho surgido 
não se sabe de onde: assim 
começa uma linda história 
de amizade e de carinho que 
emociona e surpreende.
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SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Debate: o mundo cabe dentro de um livro?;

• Relatos pessoais dos alunos sobre experiências semelhantes 
à apresentada no livro: você já achou algo ou viveu alguma 
situação especial que tenha mudado sua vida?;

• Pesquisa sobre projetos de incentivo à leitura em 
comunidades carentes; organização de uma biblioteca 
comunitária na classe, na escola ou no bairro; 

• Seminário sobre a formação das favelas e lixões no Brasil;

• Análise das ilustrações do livro; observação das técnicas e 
dos estilos utilizados.

Interlocução com: Língua Portuguesa, História, 
Geografia, Artes.

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural, Meio 
Ambiente e Saúde.

O GAROTO DA CAMISA VERMELHA
Texto: Otávio Júnior 
Tradução: Angelo Abu
24 páginas | 21 x 24 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos 
ISBN: 978-85-8217-262-9

Garoto da favela muda sua vida ao 
encontrar caixa de livros no lixão
Juninho é um menino que mora numa favela 
e sonha em mudar sua história de vida. Certo 
dia, vasculhando o depósito de lixo perto de 
sua casa, encontra uma caixa cheia de livros. 
O surpreendente achado transforma a vida 
do garoto, que descobre o mundo dentro dos 
livros. O conteúdo da história é autobiográfico 
e mostra, de forma lírica e poética, o que 
aconteceu ao autor em sua infância.

“Ninguém melhor do que Otávio, que 
viveu e ainda vive numa comunidade 
por muito tempo abandonada pelo poder 
público, para relatar o cotidiano de um 
menino como ele. Um sonhador, encantado 
e transformado pela magia das palavras.” 
(Rogério Andrade Barbosa)

O AUTOR

Otávio Júnior nasceu e mora na zona 
Norte do Rio de Janeiro. Escreve desde 2007, 
quando iniciou suas pesquisas de promoção 
de leitura no projeto Ler é 10 – Leia Favela. 
Criador de uma biblioteca comunitária, 
passou a ser conhecido como o Livreiro do 
Alemão. Ganhou prêmios no Brasil e no 
exterior, por onde viaja para dar palestras 
sobre sua experiência como incentivador da 
leitura. Este é seu primeiro livro infantil.

O ILUSTRADOR

Angelo Abu nasceu em Belo Horizonte, 
mas costuma dizer que mora em sua mochila, 
cada hora em um lugar. Ilustrou este livro em 
Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina, 
cidade que, como o Morro do Alemão, traz 
marcas da violência e da guerra nos buracos 
das paredes. Ilustrador desde 1995, já ilustrou 
cinco livros infantis da Autêntica. 
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SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa e contação de histórias indígenas;

• Pesquisa e seminário sobre o povo indígena sateré-mawé: 
origens, história, localização geográfica, língua, cultura, 
costumes, etc.;

• Exposição de imagens de seres mitológicos indígenas;

• Fruição das ilustrações do livro; observação das formas e 
cores; elaboração de ilustrações com motivos indígenas.

Interlocução com: Língua Portuguesa, História, 
Geografia, Ciências, Religião, Artes.

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural, Meio 
Ambiente, Saúde e Orientação Sexual.

GUAYNÊ DERROTA A COBRA GRANDE – 
UMA HISTÓRIA INDÍGENA
Texto: Tiago Hakiy 
Tradução: Maurício Negro
32 páginas | 21 x 24 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos 
ISBN: 978-85-8217-170-7

Índio valente enfrenta a Cobra 
Grande para resgatar sua amada
Guaynê era um índio mawé apaixonado por 
Tainá, a filha do pajé da aldeia. Numa noite de 
céu estrelado, a jovem índia foi capturada pela 
grande Moi, uma cobra maligna que apavorava 
o povo mawé. Enquanto todos lamentavam 
o ocorrido, Guaynê montou em sua canoa e 
remou atrás da cobra má. Travou com ela um 
duelo titânico, do qual saiu vencedor, resgatando 
a amada das entranhas do monstro. Ao retornar, 
vitorioso, à aldeia, Guaynê se casou com Tainá, 
que também correspondia a seu amor.

O AUTOR

Tiago Hakiy nasceu em Barreirinha, Amazonas, 
e descende do povo sateré-mawé. É poeta, escritor, 
contador de histórias tradicionais indígenas 
e autor de vários livros. Formado em 
Biblioteconomia pela Universidade Federal 
do Amazonas – UFAM, mora no coração 
da floresta amazônica e exerce o cargo de 
Assessor Especial na prefeitura municipal de 
Barreirinha. Este seu livro foi o vencedor 
do 9º Concurso Tamoios de Textos 
de Escritores Indígenas, promovido 
pela FNLIJ e pelo Instituto Indígena 
Brasileiro para Propriedade Intelectual – 
INBRAPI, em 2012.

O ILUSTRADOR

Maurício Negro é ilustrador, escritor e 
designer identificado com temas ligados 
à diversidade étnica, cultural e artística 
brasileira. Tem parcerias e colaborações 
com diversos escritores indígenas, seja 
como coautor, adaptador ou ilustrador. 
É coordenador editorial da Coleção 
Muiraquitãs e membro do conselho diretor 
da Sociedade dos Ilustradores do Brasil – SIB.

LANÇA 

MENTO

TEXTO VENCEDOR DO  9 º CONCURSO FNLIJ  TAMOIOS DE TEXTOS DE ESCRITORES INDÍGENAS
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O MALUCO DO CÉU
Texto e ilustrações: Anna Göbel 
Fotografia: Daniel Mansur

40 páginas | 21 x 24 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos 
ISBN: 978-85-7526-388-4

Livre adaptação de lenda caribenha 
sobre o surgimento dos continentes
Diz a lenda que, no princípio de tudo, a Terra 
dormia um sono pesado no fundo do mar. E 
permaneceria ali, eternamente, não fosse por 
um rochedo muito curioso, conhecido pelo 
apelido de Maluco do Céu. Ansioso por saber 
como era o mundo acima da superfície, mas 
sem poder sair do lugar, o rochedo conta com 
uma ajuda inusitada para saciar seu desejo: um 
exército de siris, peixes e medusas, movido 
por muita alegria e muita dança. Tudo na 
medida certa para virar a Terra de cabeça para 
baixo... e criar os cinco continentes.

A AUTORA

Anna Göbel nasceu na Espanha, morou 
na Alemanha e na Argentina e, em 1995, 
mudou-se para o Brasil. É artista plástica, 
ilustradora, professora, produtora cultural, 
e adora dançar. Este livro surgiu do filme 
animado homônimo, que ela mesma criou 
e produziu. As ilustrações são fotos da 
animação exibida com retroprojetor.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Debate sobre a curiosidade como estímulo à ampliação 
de conhecimentos e vivências; o poder libertador dos 
sonhos e dos desejos;

• Explicação científica para a formação dos cinco 
continentes;

• Pesquisa da lenda original e comparação com  
esta livre adaptação;

• A importância da dança como manifestação de emoções 
e sentimentos;

• O uso de onomatopeias no dia a dia;

• Exposição de fotos de seres do mar, da terra e do ar; 
comparação com as ilustrações do livro.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura, 
Artes, Ciências, Geografia.

Temas transversais: Ética, Meio ambiente,  
Pluralidade cultural.
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O MENINO DE OLHAR APERTADINHO  
QUE ENXERGAVA LONGE...
Texto: Sonia Rosa  
Ilustrações: Cláudia Jussan

40 páginas | 21 x 24 cm 
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos 
ISBN: 978-85-7526-550-5

Menino sonha em crescer  
depressa para virar gente grande
Murilo era um garoto que ansiava por virar 
gente grande; um menino forte, que sabia o 
que queria e correu atrás do próprio sonho. Seu 
cotidiano de aventuras, brincadeiras, alegrias 
e sofrimentos é relembrado por uma antiga 
vizinha. Num relato terno e nostálgico, ela 
repassa cenas inesquecíveis da vida de Murilo, 
até o momento em que ele arruma o primeiro 
emprego, entrando para o mundo dos adultos.

A AUTORA
Sonia Rosa nasceu e mora na cidade do 
Rio de Janeiro. É professora e sempre gostou 
de contar histórias para seus alunos. Foi 
assim que surgiu o desejo de ser escritora. 
Este livro é uma homenagem a seu marido  
e é uma mistura de realidade com ficção.

A ILUSTRADORA
Cláudia Jussan nasceu e mora em Belo 
Horizonte. Fez bacharelado em Desenho 
e mestrado em Artes Visuais na UFMG. 
Para ilustrar este livro, também resgatou 
recordações de infância, semelhantes às 
narradas por Sonia Rosa.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa sobre o cotidiano e os costumes de épocas 
passadas; entrevistas com pessoas mais velhas:  
tios, avós e bisavós;

• Aprendizado e prática de brincadeiras antigas;

• Etapas do crescimento e desenvolvimento da criança  
e do adolescente;

• Debate sobre profissões; a importância do  
primeiro emprego;

• Observação e análise das ilustrações.

Interlocução com: História, Ciências, Geografia, 
Educação Física, Literatura.

Temas transversais: Ética, Saúde, Pluralidade cultural.
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MENINO PARAFUSO
Texto: Olívia de Mello Franco  
Ilustrações: Angelo Abu

36 páginas | 21 x 27 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos 
ISBN: 978-85-7526-307-5

Menino se apronta  
para dança folclórica
Saído de um canavial, um menino percorre 
os quintais da vizinhança e vai vestindo saias 
e anáguas que recolhe dos varais. Dança e 
rebola, gira, faz piruetas... Quem será esse 
menino? Aonde será que ele vai? Por que 
veste essas saias? Que coreografia é essa que 
desenvolve? Após o desfecho inesperado, 
um texto informativo, com fotos, apresenta 
o Folguedo Parafuso, brincadeira típica do 
folclore da cidade de Lagarto, em Sergipe.

A AUTORA
Olívia de Mello Franco nasceu em  
Brasília e mora em Maceió. Estudou Pedagogia  
na UnB e foi diretora de escola. Fez 
especialização na PUC Minas e mestrado 
em Educação na UFMG. Além de livros para 
crianças e jovens, publicou um livro didático 
sobre alfabetização e letramento.

O ILUSTRADOR
Angelo Abu nasceu em Belo Horizonte, 
passou parte da infância em Porto Seguro, 
Bahia, e da adolescência em Oklahoma, nos 
Estados Unidos. Cursou Psicologia por dois 
anos e formou-se em Cinema de Animação pela 
Faculdade de Belas Artes da UFMG. Iniciou sua 
carreira de ilustrador na década de 1990.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa sobre folclore: festas populares da região  
onde vivem os alunos;

• Pesquisa de canções do Folguedo Parafuso; coreografia 
em sala de aula;

• Estudo sobre o estado de Sergipe: geografia, população, 
economia, cultura;

• Levantamento de dados sobre o trabalho infantil na 
colheita da cana;

• Observação e análise das ilustrações.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Folclore, Artes, 
História, Geografia.

Temas transversais: Ética, Pluralidade cultural.
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NO RISCO DO CARACOL
Texto: Maria Valéria Rezende  
Ilustrações: Marlette Menezes

32 páginas | 21 x 24 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos 
ISBN: 978-85-7526-340-2

Haicais descrevem a paisagem do  
Nordeste no inverno e no verão
“O haicai é um pequeno poema de três linhas 
inventado pelos poetas japoneses. É como a 
‘fotografia’ com palavras de um momento 
único que o poeta viu, ouviu, sentiu, e que 
o encantou, na natureza.” Numa estrutura 
circular, com versos encadeados (o último 
verso de um poema é o primeiro do seguinte), 
os haicais deste livro mostram um pouco da 
vida e da beleza do Nordeste brasileiro, verão e 
inverno, surpresa e graça chegando até o leitor 
no rastro prateado de um pequeno caracol.

A AUTORA
Maria Valéria Rezende nasceu em  
Santos, São Paulo, e mora em João Pessoa, 
Paraíba. Como freira missionária educadora, 
andou pelo mundo inteiro, trabalhando  
com educação popular. Coordena o projeto 
de leitura Biblioteca Livro em Roda, que  
leva livros e contadores de histórias para 
alunos de escolas rurais.

A ILUSTRADORA
Marlette Menezes nasceu em Araxá, Minas 
Gerais. Cresceu e foi educada numa fazenda. 
Mudou-se para Belo Horizonte, onde 
estudou Belas Artes, Design e Tecnologia. 
Seu trabalho como ilustradora de literatura 
infantil combina elementos rurais e urbanos, 
por meio de técnicas artesanais e digitais.

SELECIONADO  PELA FNLIJ PARA A  46ª FEIRA DE  LIVROS INFANTIS DE BOLONHA 2009

2º LUGAR 

PRÊMIO JABUTI 2009 

MELHOR LIVRO INFANTIL

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Produção de haicais a partir das principais características 
expostas no texto de apresentação; identificação de 
elementos estruturais nos haicais do livro;

• Pesquisa sobre as estações do ano nas várias  
regiões do Brasil;

• Pesquisa e exposição de fotos sobre a paisagem  
do Nordeste no inverno e no verão; comparação  
com as ilustrações do livro;

• Observação do efeito de encadeamento dos haicais do 
livro, numa estrutura circular que lembra um caracol;

• Pesquisa sobre os caracóis e outros moluscos.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura, 
Artes, Ciências, Geografia.

Temas transversais: Pluralidade cultural,  
Meio ambiente.
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SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Relatos dos alunos sobre seus bichos de estimação:  
como os tratam, como se relacionam com eles;  
debate sobre maus-tratos e prisão de animais;

• Produção de texto: construção de diálogos entre  
o menino e o passarinho;

• Comparação entre a vida rural e a vida urbana;

• Pesquisa sobre espécies de aves brasileiras;

• Leitura comparativa de outras obras do catálogo  
de temática semelhante;

• Observação e análise das ilustrações.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura, 
Ciências, Geografia.

Temas transversais: Ética, Meio ambiente,  
Pluralidade cultural.

OS PASSARINHOS DO MUNDO
Texto: Vivina de Assis Viana 
Ilustrações: Rosinha

32 páginas | 21 x 24 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos 
ISBN: 978-85-7526-404-1

Menino leva passarinho para  
morar na cidade grande
Numa fazenda, um menino aprende a fazer 
e armar arapuca para pegar passarinhos. Leva 
um deles – Zezito – na gaiola para São Paulo, 
e o bichinho passa a viver num apartamento 
que fica num arranha-céu, na megalópole. 
Gaiola confortável, água, comida farta, o 
carinho do menino em conversas que só eles 
entendem. Tanto entendem que o menino 
decide: nas férias, leva o Zezito de novo para 
a fazenda e dá a ele outra gaiola...

A AUTORA
Vivina de Assis Viana nasceu e cresceu em 
fazenda. Mineira de Morro do Ferro, formou-
se em Letras pela UFMG, foi professora e 
depois se mudou para a cidade de São Paulo, 
onde vive atualmente. É cronista e autora de 
diversos livros para crianças e jovens.

A ILUSTRADORA
Rosinha nasceu em Recife e mora em Olinda, 
Pernambuco. Já teve escritório de arquitetura, 
mas hoje se dedica somente ao trabalho com 
ilustração de livros infantojuvenis e formação 
de leitores. Para ilustrar esta história, utilizou 
tinta acrílica e lápis de cor sobre papel.
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SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa sobre a origem e o significado das várias  
datas comemorativas abordadas no livro;

• Sarau com a declamação dos poemas do livro; 
dramatizações de poemas; 

• Organização de murais ou exposições mensais  
sobre as datas do mês incluídas no livro;

• Produção de poemas sobre datas comemorativas  
não contempladas no livro.

Interlocução com: Artes, Ciências, Língua Portuguesa, 
História, Geografia, Religião, Educação Física.

Temas transversais: Ética, Meio ambiente, 
Orientação sexual, Pluralidade cultural, Saúde.

POEMAS EMPOLEIRADOS  
NO FIO DO TEMPO
Texto: Neusa Sorrenti 
Ilustrações: Marta Neves

64 páginas | 19 x 27 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos 
ISBN: 978-85-8217-066-3

Poemas em homenagem a 
importantes datas comemorativas
Conjunto de poemas inspirados nas estações 
do ano e em diversas datas comemorativas. 
São mais de 50 poemas, ora ternos, ora 
bem-humorados, sobre datas importantes, a 
maioria delas celebradas nas escolas. Por sua 
amplitude, é um livro que pode acompanhar 
o aluno durante o ano todo, pontuando o 
dia a dia escolar e suscitando reflexões sobre 
o significado de cada data abordada.

A AUTORA
Neusa Sorrenti nasceu em Itaguara, 
Minas Gerais. Graduada em Letras e em 
Ciência da Informação, trabalhou mais de 
vinte anos como professora e bibliotecária, 
em Belo Horizonte. É pós-graduada em 
Literatura Infantil e Juvenil e mestre em 
Literaturas de Língua Portuguesa. Os 
poemas deste livro foram sugeridos à autora 
por educadores, em vista da importância 
das datas comemorativas na escola.

A ILUSTRADORA
Marta Neves é artista plástica e já participou 
de diversas exposições no Brasil e no mundo. 
Vive em Belo Horizonte, onde também 
atua como professora universitária. Mestre 
em Desenho e Cinema de Animação pela 
UFMG, já ilustrou muitos livros infantis. Para 
as ilustrações deste livro, usou traços a bico de 
pena, manchas coloridas e recortes de revistas. 

LANÇA 

MENTO
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SE UM DIA EU FOR EMBORA...
Texto e ilustrações: Anna Göbel
36 páginas | 27 x 27 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos 
ISBN: 978-85-7526-338-9

Menino e menina conversam  
sobre a vida e a morte
Num cenário luxuriante, em meio a árvores, 
flores e frutos, bichos e riachos, pássaros 
e borboletas, um menino e uma menina 
conversam sobre a vida e sobre como vão 
continuar juntos se um deles morrer... Texto 
curto, enxuto, carregado de poesia e de 
reflexões sobre vida e morte, natureza e amor.

A AUTORA

Anna Göbel nasceu na Espanha e criou-
se entre a Alemanha e a Argentina. Em 1995, 
mudou-se para o Brasil, onde se casou e 
se tornou mãe de Maria Clara e Francisco. 
Foi nas conversas entre os filhos que ela se 
inspirou para escrever este livro. As ilustrações 
baseiam-se na paisagem do sítio onde Anna 
vive com a família, perto de Belo Horizonte. 

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Relatos de vivências semelhantes às dos personagens do 
livro; debate sobre a vida e a morte, perdas e separações;

• Comparação entre o estilo de vida dos alunos e o das 
personagens, muito próximo da natureza;

• Transformação do diálogo das personagens em narrativa;

• Produção de desenhos a partir da observação minuciosa 
das ilustrações do livro.

Interlocução com: Literatura, Ciências, Artes.

Temas transversais: Ética, Pluralidade cultural.
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O TAMANHO DA GENTE
Texto: Murilo Cisalpino  
Ilustrações: Manoel Veiga

32 páginas | 21 x 24 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos 
ISBN: 978-85-7526-384-6

Menino reflete sobre o  
próprio crescimento e sobre  
o tamanho das pessoas
Um menino esperto e sensível, que 
presta atenção a tudo o que o rodeia – 
pessoas, bichos, lugares –, vai crescendo e 
descobrindo coisas bonitas e importantes 
sobre a vida, sobre si mesmo e sobre as 
pessoas, independentemente do tamanho 
que tenham. Aos poucos, ele percebe o 
verdadeiro sentido da palavra “crescer”.

O AUTOR

Murilo Cisalpino é natural de Belo Horizonte 
e mora em Timóteo, Minas Gerais. É escritor e 
professor de História há mais de 20 anos. Teve 
a ideia de escrever esse livro a partir de uma 
reflexão sobre o que verdadeiramente significa 
crescer e construir a própria identidade.

O ILUSTRADOR

Manoel Veiga nasceu em Recife e mora em 
São Paulo. Formado em Engenharia Eletrônica 
pela UFPE, chegou a trabalhar em fábrica 
antes de optar pelas artes plásticas. Estudou 
na Escolinha de Arte do Recife, na Escola 
Nacional Superior de Belas-Artes e na Escola 
do Louvre, em Paris, França. Para ilustrar este 
livro, combinou técnicas de fotografia e pintura 
por meio do computador.

3º LUGAR  

PRÊMIO JABUTI 2010  

MELHOR ILUSTRAÇÃO  

DE LIVRO INFANTIL
Interlocução com: História, Geografia, Ciências, 
Língua Portuguesa, Artes.

Temas transversais: Ética, Saúde, Orientação sexual.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Debate sobre o significado de “crescimento” e 
“identidade pessoal”; 

• Discussão sobre a supervalorização da aparência física 
das pessoas, de acordo com o modelo ideal imposto pela 
mídia e pela sociedade;

• Pesquisa sobre concepção e nascimento dos bebês; 

• Produção de desenhos a partir da observação das 
ilustrações, que mesclam fotografia e pintura.
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A TARTARUGA E A BONECA
Texto: Márcia Leite 
Ilustrações: Flávio Fargas

36 páginas | 21 x 24 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos 
ISBN: 978-85-7526-342-6

Boneca perdida no mar faz  
amizade com uma tartaruga
Durante um passeio de barco com sua 
dona, uma bonequinha cai no mar e 
é salva por uma tartaruga marinha. 
Comovida com o sofrimento da boneca, 
a tartaruga resolve ajudá-la. Começam, 
então, uma peregrinação por mares e 
praias, à procura da dona da boneca. 
Depois de muitos e muitos anos de 
busca infrutífera, as duas percebem 
que envelheceram juntas e fazem uma 
descoberta a um só tempo emocionada  
e emocionante. Uma história de tristezas, 
mas também de alegria, amizade e 
confiança. Uma história de esperança. 

A AUTORA
Márcia Leite nasceu e mora em São Paulo. 
Estreou na literatura infantil em 1986. 
Além de livros para crianças e adolescentes, 
escreveu roteiros de teatro e contos infantis 
para a televisão. Recebeu o Prêmio Nestlé 
de Literatura Brasileira, na categoria juvenil, 
com o livro Aqui entre nós. A importância 
do imaginário, dos relacionamentos, dos 
afetos e das transformações são temas sempre 
presentes em tudo o que escreve.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Debate sobre a importância da amizade, da confiança e 
do companheirismo para superar perdas e separações;

• Bate-papo sobre ética e solidariedade na  
relação entre as pessoas;

• Discussão sobre pluralidade cultural e aceitação  
de diferenças;

• Inventário e exposição de brinquedos dos alunos; 

• Pesquisa sobre animais marinhos e meio ambiente;

• Produção de desenhos a partir das ilustrações do livro.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Ciências, 
Geografia, Artes.

Temas transversais: Ética, Meio ambiente,  
Pluralidade cultural.

O ILUSTRADOR
Flávio Fargas nasceu e mora em Belo 
Horizonte, Minas Gerais. Publicou sua 
primeira ilustração aos sete anos, no 
suplemento infantil do jornal Estado de 
Minas. Formou-se em Pintura e Desenho 
na Escola de Belas Artes da UFMG. Em 
1996, abriu o ViraLata Design, escritório que 
trabalha com projetos gráficos e ilustração.
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COLEÇÃO  
GIRAMUNDO RECONTA

A proposta da coleção é recontar, em 
linguagem coloquial, contos clássicos e 

populares – brasileiros e de outros países 
–, sempre narrados pelo Zé do Conto, 

personagem criado para a coleção e que 
anda pelo mundo vivendo e ouvindo 

histórias. O espaço privilegiado nos livros 
vai para as ilustrações: cenários e bonecos 

criados especialmente pelo Giramundo, de 
acordo com o ambiente em que se passa 

cada história, montados e fotografados. Um 
texto informativo sobre a história do grupo 

ocupa a última página de cada volume. Com 
perspectiva de futura encenação, cada livro é 
uma festa para os olhos e para a imaginação.

Recontos: Sonia Junqueira  
Ilustrações: Grupo Giramundo de Teatro

20 x 27 cm | Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos

— Me apresento: Zé do Conto,
ao seu inteiro dispor.

Vivo andando pelo mundo, 
tempo adiante, tempo atrás, 
no sonho e no verdadeiro, 

dia e noite vendo, ouvindo, 
proseando e aprendendo...
Vi que tudo vai mudando, 

os fatos acontecendo, 
mas uma coisa não muda: 

sempre tem gente contando!
E eu também, no Giramundo, 

venho contar pra vocês!

ENTÃO FOI QUE 
ERA UMA VEZ...
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CHAPEUZINHO VERMELHO 
52 páginas 
ISBN: 978-85-7526-567-3

Reconto livre e ampliado da  
clássica versão dos Irmãos Grimm
Chapeuzinho Vermelho tinha esse apelido 
por usar sempre um casaquinho vermelho 
com capuz, tricotado pela avó. Certo dia, 
a menina recebe da mãe a incumbência de 
levar uma cesta cheia de guloseimas até a 
casa da avó. Para chegar lá, porém, a menina 
é obrigada a atravessar  
uma floresta e durante o percurso  
acaba se encontrando com um  
lobo esperto e traiçoeiro.

O ELEFANTE ESCRAVO DO COELHO
36 páginas 
ISBN: 978-85-7526-518-5

Coelho engana animais  
da savana africana
Certo dia, o Coelho participa de uma reunião 
com os animais da savana, à qual não está 
presente o Elefante, tido por eles como o chefe 
de todos. Então, o esperto Coelho inventa uma 

história, dizendo que o Elefante é seu 
escravo. A reunião se dispersa  

e o Coelho volta para casa, até 
que o Elefante aparece para  
tirar satisfação...

Reconto livre do conto  
africano homônimo,  
originário de Moçambique.

INDICAÇÃO PARA O  

PRÊMIO JABUTI 2012  

MELHOR LIVRO INFANTIL
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Interlocução com: Artes, História, Geografia, Ciências.

Temas transversais: Pluralidade cultural,  
Meio ambiente.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA  
DE AULA COM OS LIVROS DA COLEÇÃO

• Produção de roteiros a partir das histórias da coleção;

• Dramatização em sala de aula e montagem teatral das 
histórias;

• Confecção de bonecos e cenários, com as mesmas 
técnicas mostradas nos livros;

• Pesquisa de histórias populares, lendas e contos de fada 
do mundo todo.

A MULA SEM CABEÇA
40 páginas 
ISBN: 978-85-7526-572-7

Forasteiro cria armadilha para  
pegar a mula sem cabeça
Tonho é um viajante que, ao passar por um 
vilarejo, toma conhecimento da mula sem 
cabeça, ser fantástico que solta fogo pelas 
ventas – apesar de não ter cabeça – e assusta 
os moradores da região. Ao saber que a 
mula é uma moça vítima de encantamento, 
Tonho se dispõe a capturá-la, sem medir as 
consequências de sua decisão. 

Reconto livre da lenda na versão  
do Vale do Jequitinhonha, ampliada  
e enriquecida por outras versões.

O GRUPO GIRAMUNDO DE TEATRO

Desde sua criação, em Belo Horizonte, 
no início da década de 1970, por Álvaro 
Apocalypse, Terezinha Veloso e Maria do 
Carmo Vivacqua, o Grupo Giramundo 
leva seu teatro de bonecos para os palcos 
do Brasil e do mundo, contando histórias 
e encantando plateias de todas as idades. 
Agora, na comemoração dos 40 anos do 
grupo, o Giramundo constrói cenários e 
bonecos para ilustrar os livros desta coleção, 
adaptando materiais e estilo a cada história.

A AUTORA
Sonia Junqueira é mineira de Três 
Corações e sempre gostou de ouvir e 
contar causos. Nos livros desta coleção, 
ela empresta seu humor e seu sotaque 
brasileiríssimo para recontar, livremente 
e de forma saborosa, histórias populares 
vindas de diferentes lugares do mundo.

LE
IT

O
R 

EM
 P

RO
CE

SS
O

74



DESENROLANDO A LÍNGUA –  
ORIGENS E HISTÓRIAS DA LÍNGUA 
PORTUGUESA FALADA NO BRASIL
Texto: Anna Ly 
Ilustrações: Diogo Droschi

36 páginas | 21 x 24 cm 
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos 
ISBN: 978-85-7526-583-3

Origens e histórias da língua 
portuguesa falada no Brasil
Publicação que reúne um livro ilustrado e 
um CD com canções de domínio público 
e composições inéditas da autora, com 
letras divertidas e ritmos dançantes, de 
forma a motivar nas crianças o interesse por 
conteúdos essenciais da nossa cultura, fugindo 
aos padrões estereotipados da música infantil 
ofertada pela mídia convencional. No livro, 
uma lúdica narrativa das origens da língua 
falada no Brasil, oficialmente chamada de 
“língua portuguesa”, em sua remota matriz 
latina, mas que adquire autonomia de “língua 
brasileira” ao incorporar expressões de outros 
idiomas definitivamente agregados ao nosso 
vocabulário popular. Com isso, amplia-se 
o acesso das crianças às raízes de sua língua 
falada e de sua cultura musical, projetadas no 
cenário contemporâneo do século XXI.

A AUTORA
Anna Ly é mineira de Belo Horizonte e 
há alguns anos vive em Barcelona, Espanha. 
Estudou piano clássico na infância e cursou 
Música na UFMG. É multi-instrumentista, 
cantora, compositora e educadora. Também 
atuou em outras áreas, como a dança e o teatro. 
Escreveu esse livro no intuito de mostrar às 
crianças, de forma lúdica e divertida, um pouco 
da riqueza de nossa língua e de nossa cultura.

O ILUSTRADOR
Diogo Droschi nasceu e mora em Belo 
Horizonte. É formado em Design Gráfico 
pela UEMG e em Artes Gráficas pela Escola 
de Belas Artes da UFMG. Sempre trabalhou 
como designer gráfico e ilustrador para agências 
de publicidade e editoras. Para ilustrar esse 
livro, usou recursos físicos (lápis de cor, papéis 
coloridos, tinta e pincel) e digitais.

ACOMPANHA: 

CD COM 

CANÇÕES

DO TEXTO

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

•  Pesquisa sobre a formação do povo brasileiro;

• Estudo do dicionário: inventário de palavras de várias 
origens que compõem o vocabulário de nossa língua;

• Debate: existe uma língua brasileira? Semelhanças e 
diferenças em relação aos países que também falam  
o português; expressões de nossa língua;

• Pesquisa de ritmos brasileiros; audição e execução  
de canções folclóricas;

• Levantamento de onomatopeias relacionadas  
às vozes dos animais;

• Noções sobre o sistema Braile e LIBRAS  
(Língua Brasileira de Sinais);

• Observação e análise das ilustrações.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Ciências, 
História, Geografia, Artes.

Temas transversais: Pluralidade cultural.

INDICAÇÃO PARA O  

PRÊMIO JABUTI 2012  

MELHOR PARADIDÁTICO
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A FILHA DA PREGUIÇA
Texto: Bartolomeu Campos de Queirós  
Ilustrações: Marta Neves

32 páginas | 21 x 24 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos 
ISBN: 978-85-7526-609-0

Menina é preguiçosa  
desde o ventre da mãe
A menina era a própria encarnação da 
preguiça: desde o ventre da mãe até a idade 
adulta, tudo nela era lento, desanimado, 
modorrento. A gravidez demorou sete anos 
e sete meses; ela nasceu na noite de São João, 
a mais longa do ano; aprendeu a falar aos dez 
anos; para aprender as letras do alfabeto, por 
exemplo, demorou vinte e seis meses... Essa 
condição acabou por contaminar o pai e a 
mãe, levando-os a uma importante constatação. 
Prosa poética da melhor qualidade, carregada 
de reflexões sobre a vida, o ser humano, o estar 
no mundo, marca registrada do autor.

O AUTOR
Bartolomeu Campos de Queirós nasceu e 
passou a infância no interior de Minas Gerais. 
Morava em Belo Horizonte, mas viajava 
frequentemente pelo Brasil para participar de 
conferências sobre leitura, literatura e educação. 
Foi um dos criadores do Movimento Por Um 
Brasil Literário e um dos autores brasileiros de 
literatura infantil mais aclamados pela crítica. 
Faleceu em Belo Horizonte, em janeiro de 2012.  
A filha da preguiça é um de seus últimos livros, e o 
autor não chegou a vê-lo impresso.

A ILUSTRADORA
Marta Neves é artista plástica, ilustradora e 
professora universitária. Formou-se em Belo 
Horizonte, cidade onde vive e trabalha. Como 
artista, usa diversas técnicas: desenho, bordado, 
imagens digitalizadas, vídeo, instalação, performance. 
Para ilustrar este livro, utilizou aquarela com 
recortes de papel de revistas variadas.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa sobre a preguiça e sua relação com a saúde 
física e mental: vivências dos alunos nesse sentido, 
possíveis causas, etc.;

• Produção de texto: construção de uma fala para a 
menina, explicando e justificando sua preguiça;

• Produção de texto: construção de bilhetes para a 
personagem, falando sobre o que, na opinião dos alunos, 
ela perde por ser tão preguiçosa;

• Comparação dos “tempos” da protagonista com os da 
média das pessoas;

• Debate sobre o relacionamento entre pais e filhos;

• Pesquisa sobre métodos de alfabetização;

• Observação e análise das ilustrações.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura, 
Ciências, Matemática.

Temas transversais: Ética, Saúde.
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Interlocução com: Língua Portuguesa, História, 
Geografia, Ciências, Artes.

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural, Meio 
Ambiente e Saúde.

A RUA DA BANANEIRA
Texto: Adriano Messias 
Ilustrações: Flávio Fargas

64 páginas | 25 x 22,2 cm 
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos 
ISBN: 978-85-8217-168-4

Bananeira é o centro dos acontecimentos 
da rua onde está plantada
Amarília é o nome da bananeira em torno da 
qual se desenvolve a história deste livro. Na rua 
onde está plantada, moram muitas crianças e 
duas vizinhas que se desentendem o tempo todo: 
Dona Gertrudes, que tem um xodó especial pela 
planta, e Dona Selminha, com quem mora uma 
misteriosa menina de criação de uma perna só. 
Construída a partir das memórias do narrador, 
que vai se lembrando de casos e fatos da rua, a 
narrativa incorpora elementos da cultura popular 
brasileira – quadrinhas, simpatias, brincadeiras, 
cantigas, ditos populares –, revelando um 
universo quase desaparecido, ou submerso no 
processo de urbanização do Brasil.

O ILUSTRADOR
Flávio Fargas nasceu e mora em Belo 
Horizonte. É ilustrador, artista plástico e designer 
gráfico, graduado em Pintura e Desenho pela 
Escola de Belas Artes da UFMG. Iniciou sua vida 
profissional em agências de publicidade e, em 
2005, começou a fazer ilustrações para crianças. Já 
ilustrou mais de 40 livros infantojuvenis.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa sobre as características biológicas da bananeira; 
origens, classificação, tipos, distribuição geográfica, etc.; 

• Levantamento e apresentação em grupo de quadras, 
cantigas e ditos populares de temática botânica; criação de 
frases, provérbios ou poemas relacionados com plantas;

• Entrevistas com vizinhos: a arborização das ruas é 
importante? A presença de árvores na rua favorece a 
convivência entre os vizinhos? Quais as vantagens e as 
desvantagens da arborização?;

•  Debate: as crianças ainda podem brincar na rua nos dias 
de hoje? Quais são os prós e os contras dessa prática?;

• Palestra de especialista sobre a adoção de crianças com 
deficiência física;

• Análise das ilustrações do livro; observação da técnica e 
das cores utilizadas.

O AUTOR
Adriano Messias nasceu em Lavras, Minas 
Gerais, e mora em São Paulo. Estudou 
Jornalismo e Letras, fez mestrado em 
Comunicação e Sociabilidade e doutorado 
em Comunicação e Semiótica pela PUC-
SP. Já escreveu mais de 40 livros para crianças 
e adolescentes, alguns deles ainda inéditos. 
Neste seu primeiro livro pela Autêntica, 
destacam-se o senso de humor e uma certa 
tendência ao mistério, ao sobrenatural, ao 
surrealismo e ao nonsense, características 
marcantes de seu estilo.

LANÇA 

MENTO
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...MAS É SEGREDO...
Texto: Jorge Miguel Marinho  
Ilustrações: Juliane Assis

40 páginas | 21 x 27 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos 
ISBN: 9978-85-7526-389-1

Menina guarda o segredo  
de um grande amigo
Melhor amiga de Alex, Cecy é a única 
depositária de um grande segredo que 
faz do amigo um ser diferente e especial. 
Um segredo difícil de entender, mas que a 
menina, amiga e solidária, defende contra 
todos os que dele desconfiam. Com o passar 
do tempo, o segredo de Alex vai crescendo, 
cada vez mais difícil de esconder. Até que, 
num desfecho entre mágico e realista, a 
tensão se desfaz, unindo mais fortemente os 
dois amigos. Uma história sensível e delicada, 
construída com sutilezas e metáforas, sobre 
companheirismo e empatia, compreensão e 
generosidade, aceitação de diferenças.

O AUTOR
Jorge Miguel Marinho nasceu no Rio de 
Janeiro, mas sempre morou em São Paulo. É 
professor de Literatura, ator, roteirista, escritor 
de peças de teatro e livros infantojuvenis. Gosta 
muito de escrever para crianças e de ter amigos, 
motivos pelos quais decidiu criar essa história.

A ILUSTRADORA
Juliane Assis nasceu e vive em Belo 
Horizonte. É formada em Pintura, Desenho e 
Gravura pela Escola de Belas Artes da UFMG. 
Seu trabalho como aquarelista levou-a para 
a área da ilustração infantil. Para ilustrar esse 
texto, desenvolveu um trabalho leve e cheio de 
sutilezas, em aquarela sobre papel.

SELECIONADO  PELA FNLIJ PARA A  46ª FEIRA DE  LIVROS INFANTIS DE BOLONHA 2009

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Debate sobre a amizade e as diferenças entre  
meninos e meninas;

• Debate sobre o preconceito da sociedade contra  
quem foge do padrão; a “diferença” de Alex e seu 
significado metafórico;

• Bate-papo sobre o título do livro, em minúsculas  
e com reticências antes e depois;

• Estudo das ilustrações do livro e introdução à técnica  
da aquarela.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura, 
História, Ciências, Artes.

Temas transversais: Ética, Orientação sexual.
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OLHO D´ÁGUA – O CAMINHO  
DOS SONHOS
Texto: Roni Wasiry Guará 
Ilustrações: Walther Moreira Santos

32 páginas | 21 x 24 cm 
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos 
ISBN: 978-85-65381-25-3

A devastação na vida e na terra dos 
povos da floresta com a chegada do 
homem branco
Numa narrativa emocionada, o autor fala do 
passado e do presente, da vida dos índios de 
sua tribo nos tempos de paz, quando corriam à 
vontade pelas florestas, exerciam livremente seus 
costumes e tradições, tiravam da terra o próprio 
sustento com o respeito e o cuidado devidos, 
e agora, nos “tempos de mudança” – depois 
da chegada do homem branco: a devastação, 
as doenças, a miséria, a descaracterização e a 
degradação da vida dos povos indígenas.

O AUTOR
Roni Wasiry Guará pertence ao Povo 
Indígena Maraguá, um dos poucos de origem 
Aruak no Baixo Amazonas. É natural do Paraná 
do Ramos, no Amazonas e é professor da 
escola CFR - Casa Familiar Rural, que trabalha 
com questões voltadas ao Desenvolvimento 
Sustentável, à Preservação do Meio Ambiente, 
ao Manejo Florestal e a Técnicas Agrícolas, um 
ensino diferenciado. Formado em Pedagogia 
Intercultural Indígena, dá palestras sobre temas 
indígenas, além de trabalhar como radiologista 
na cidade onde mora.

O ILUSTRADOR
Walther Moreira Santos é pernambucano de 
uma cidade chamada Vitória de Santo Antão. 
Formou-se em Direito, mas o que gosta mesmo 
de fazer é escrever e ilustrar. Autor de várias obras 
para adultos, há 10 anos começou a escrever e 
ilustrar para crianças. 

TEXTO VENCEDOR DO  8º CONCURSO FNLIJ  TAMOIOS DE TEXTOS DE ESCRITORES INDÍGENAS

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Bate-papo sobre o que os alunos acharam do texto,  
o que sentiram lendo-o, que outras informações têm 
sobre o assunto;

• Pesquisa: principais nações indígenas brasileiras,  
onde vivem, presença do homem branco em sua  
região, consequências dessa presença;

• Debate: a ação do homem branco é realmente nociva 
para as tribos indígenas? Por quê? O que, na opinião  
dos alunos, deveria ser feito para impedir que isso 
aconteça? Quem deveria agir nesse sentido?;

• Pesquisa e exposição de fotos que ilustrem costumes  
e tradições de índios brasileiros;

• Observação e análise das ilustrações.

Interlocução com: Estudos Sociais, Geografia,  
História, Artes.

Temas transversais: Pluralidade cultural,  
Meio ambiente.
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PEQUENA FÁBULA
Texto: Franz Kafka  
Ilustrações: Enrique Martínez 
Tradução: Cristina Antunes

32 páginas | 20 x 20 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos 
ISBN: 978-85-65381-68-0

Uma fábula para todas as idades
Um rato percorre as ruas de uma cidade, 
sentindo que os muros e os espaços se 
estreitam cada vez mais e o acuam, até chegar 
a um beco sem saída onde o gato, que o 
espreitava o tempo todo, está a sua espera.

O AUTOR

Franz Kafka, nascido em Praga em 1883 e 
falecido em 1924, é autor de livros clássicos 
como O castelo, O processo e Metamorfose. 
É um autor imprescindível da literatura 
clássica universal – a tal ponto que o termo 
“kafkiano” define não apenas sua escrita, 
mas também situações semelhantes às que 
vivem seus personagens.

O ILUSTRADOR

Enrique Martínez nasceu em Cuba. 
Ilustrador cada dia mais conhecido e 
respeitado em vários países, já ilustrou 
mais de 300 livros em diversos países, 
como Cuba, México, Venezuela, 
Nicarágua, Colômbia, Brasil, Estados 
Unidos, Japão e Espanha.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Bate-papo: situações sufocantes e ameaçadoras,  
como as que vive o rato da fábula, já vividas pelos  
alunos – na realidade ou em sonho;

• Debate: na opinião dos alunos, o que poderia ter 
acontecido com o rato se ele tivesse feito outro caminho? 
Para os alunos, o rato escolheu os caminhos que 
percorreu ou foi o destino que o levou até o gato?  
Por quê?;

• Debate: Qual era a armadilha que esperava o rato  
no canto? Quando ele se prepara para passar por  
essa armadilha, o gato diz: “Você só tem que mudar  
de rumo...”. O rato mudou de rumo? Como?  
(Sim: em vez de passar e continuar seu caminho,  
foi parar na barriga do gato.); 

• Observação e análise das ilustrações. (Espera-se que 
os alunos percebam que as ilustrações traduzem o 
crescendo de opressão citado no texto, seja por meio das 
cores escuras, acinzentadas, seja por meio das imagens 
maiores, que “se aproximam” cada vez mais do rato, 
diminuindo seu espaço de liberdade. O livro – texto + 
ilustrações – pode ser considerado uma alegoria da vida, 
com seus perigos e armadilhas inevitáveis, e também da 
repressão política, traduzida pelos soldados armados que 
prendem o homem com o livro.)

Interlocução com: Literatura, Estudos Sociais,  
História, Artes.

Temas transversais: Ética.
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POESIA NA VARANDA
Texto: Sonia Junqueira  
Ilustrações: Flávio Fargas

28 páginas | 21 x 24 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos 
ISBN: 978-85-7526-525-3

Menina encontra a poesia  
na simplicidade do cotidiano
Poema sobre onde se pode encontrar a 
poesia: na planta que brota, na chuva que cai, 
numa canção, no céu estrelado, no sorriso do 
amigo, nas palavras dentro dos livros... Versos 
curtos, com métrica e rima, que apontam 
para um possível lugar da poesia: as coisas 
simples da vida e da natureza que se pode 
observar, por exemplo, de uma varanda.

A AUTORA
Sonia Junqueira nasceu em Três  
Corações, morou muitos anos em São  
Paulo e hoje reside em Belo Horizonte, onde 
trabalha como editora de livros para crianças 
e adolescentes, escreve suas histórias e corre 
atrás da poesia de todo dia...

O ILUSTRADOR
Flávio Fargas nasceu e mora em  
Belo Horizonte, numa casa com varanda. 
Formado em Pintura e Desenho pela  
Escola de Belas Artes da UFMG, trabalha  
com projetos gráficos e ilustração.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Debate sobre o gênero poético: o que é poesia,  
de onde vem, como surge;

• Leitura comparativa de outros livros de poesia  
do catálogo;

• Produção de poemas a partir de seres  
e elementos da natureza;

• Música e poesia: pesquisa sobre cantigas  
e canções populares;

• Conversa sobre o papel da memória na vida das pessoas;

• Observação e análise das ilustrações.

Interlocução com: Geografia, Artes, Ciências, 
Literatura, Língua Portuguesa, Música.

Temas transversais: Meio ambiente,  
Pluralidade cultural.
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AGENTE AMÉLIA - O DIAMANTE FANTASMA!
Autor: Michael Broad 
Tradução: Ana Paula Corradini 

144 páginas | 13 x 20 cm  
ISBN: 978-85-8062-007-8

Este é o primeiro volume de uma série empolgante, feita para crianças 
e jovens leitores. Com disfarces criativos, a garota Amélia desvenda os 
mais complicados 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.

AGENTE AMÉLIA - VACAS ZUMBIS!
Autor: Michael Broad 
Tradução: Ana Paula Corradini 

144 páginas | 13 x 20 cm  
ISBN: 978-85-8923-906-6

Este é o segundo volume de uma série empolgante, indicada para 
crianças e jovens leitores. Com seus disfarces criativos, a garota Amélia 
desvenda aqui novos 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 do bairro.

AGENTE AMÉLIA - CANINOTIZADOS!
Autor: Michael Broad 
Tradução: Ana Paula Corradini 

144 páginas | 13 x 20 cm  
ISBN: 978-85-65383-49-3

No terceiro volume da série voltada para crianças e jovens 
leitores, Amélia Kidd resolve três novos enigmáticos casos: o dos 
“caninotizados”, os cães demoníacos do Chalé do Quiabo; o do 
“cientista alquimista”, seu professor de laboratório de Ciências; e o 
caso das “pelúcias perigosas”, na loja de departamentos do bairro.

AGENTE AMÉLIA - BALÉ DO CALAFRIO!
Autor: Michael Broad 
Tradução: Ana Paula Corradini 

144 páginas | 13 x 20 cm  
ISBN: 978-85-65383-48-6

Neste volume, Amélia Kidd conta aos leitores como desvendou 
três misteriosos episódios: o caso do “balé do calafrio”, no centro 
comunitário do bairro; o caso do “espantalho assobiador”, em um 
piquenique no interior em que Amélia foi com sua mãe; e o caso dos 
“livros analfabetos”, na biblioteca da escola.
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OS ARQUIVOS GENIAIS - MISSÃO 
IMPLACÁVEL
Autor: Dan Gutman 
Tradução: Luiza Leal

196 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-6538-319-6

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, 
jogados em um tonel imenso de apresuntado 
e visitar a maior bola de barbante do mundo! 
O autor Dan Gutman traz muita aventura 
nesta obra cheia de ação e de personagens que 
vivem situações jamais imaginadas.

COOKIE COM CALDO DE PICLES
Autor: Julie Sternberg | Ilustração: Matthew Cordell  
Tradução: Silvia Rezende

128 páginas | 13 x 20 cm | ISBN: 978-85-8923-917-2

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. 
Com uma escrita deliciosa e ilustrações encantadoras, 
esta obra conta uma história comovente sobre 
amizade e faz a criança refletir sobre seu processo de 
crescimento e sobre as mudanças que isso acarreta, 
tanto em casa quanto na escola.

AS AVENTURAS DE DANIEL BOOM -  
O GAROTO BARULHENTO: SEM SOM!
Autor: D. J. Steinberg | Ilustração: Brian Smith 
Tradução: Cassius Medauar

96 páginas | 15,5 x 23 cm | ISBN: 978-85-65383-22-6

O menino Daniel Boom nasceu com 
um grande problema, por causa de um 
cientista maluco: falava muito alto. 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 problemas 
eram, na verdade, suas maiores qualidades.

O GAROTO SUPER NUGGET  
CONTRA A TERRÍVEL BATATA FRITA
Autor: Josh Lewis | Ilustração: Douglas Holgate 
Tradução: Luiza Leal

144 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-6538-342-4

Quando Fernando Fernandes chegou à Escola Lago 
Molhado, era apenas um garoto comum: míope e 
magricela. Até que ele caiu na gosma verde que  fica na 
piscina nojenta atrás da Lanchonete Mega Hambúrguer 
do Beto. Agora, sempre que sua pele encosta em 
qualquer condimento ou molho, Nando se transforma 
em um super-herói que não tem medo de enfrentar 
vilões de qualquer tamanho, do valentão da sala à 
gigantesca batata frita mutante que ameaça esmagar 
toda a escola com seus pés imensos e batatudos…
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SEGREDOS DE UM RATO  
DE LABORATÓRIO -  
MENINAS NÃO ENTRAM  
(CACHORROS, TUDO BEM!)
Autor: Trudi Trueit | Ilustração: Jim Paillot 
Tradução: Marla Stern

144 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-65383-09-7

Este primeiro volume da série traz uma adorável 
história, repleta de bagunças, confusões e muita 
diversão, protagonizada por Pereba, menino 
irreverente que apronta todas em seu laboratório. 

SEGREDOS DE UM RATO  
DE LABORATÓRIO -  
MAMÃE, TEM UM DINOSSAURO  
NO LAGO BEESON
Autor: Trudi Trueit | Ilustração: Jim Paillot 
Tradução: Marla Stern

176 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-65383-45-5

Neste segundo volume, Pereba vai a uma 
pescaria com seus melhores amigos, Doyle, 
Will e Joe (seu melhor amigo canino), e acaba 
descobrindo um monstro do pântano no lago! 
Mas como ele poderia convencer as pessoas 
dessa descoberta? Para resolver esse problema, o 
garoto volta ao seu laboratório para  
alguns experimentos. 

SER OU NÃO SER POPULAR - UMA INVESTIGAÇÃO  
PARA O APRIMORAMENTO SOCIAL E DE ESTILO
Autor: Amy Ignatow|  
Tradução: Silvia Rezende

208 páginas | 15 x 21 cm | ISBN: 978-85-65383-47-9

O divertido livro de estreia de Amy Ignatow apresenta as corajosas 
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.
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20.000 LÉGUAS SUBMARINAS  
EM QUADRINHOS
Autor: João Marcos | Ilustração: Will

64 páginas | 20 x 28 cm | ISBN: 978-85-6482-320-4

Nas páginas de 20.000 Léguas Submarinas 
em Quadrinhos, um dos maiores clássicos de 
Júlio Verne ganha vida numa fantástica HQ! 
Mergulhe nessa aventura, na companhia do 
Professor Aronnax, do fiel Conselho e do 
valente Ned Land, em busca das maravilhas 
e dos tesouros do fundo do mar. Embarque 
no extraordinário submarino Náutilus 
e descubra o mistério que envolve o 
enigmático Capitão Nemo!

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Seminário sobre a vida e a obra de Júlio Verne, um dos 
criadores do gênero literário “ficção científica”;

• Pesquisa e montagem de álbum com imagens e 
informações detalhadas das espécies marinhas que 
aparecem na HQ (narval, medusa, tubarão, ostra, baleia, 
pinguim, caramujo, etc.);

• Marcação num mapa-múndi do roteiro do Náutilus ao 
redor do planeta (se necessário, pesquisar o texto original  
e contar com a ajuda do professor de Geografia);

• Montagem e manutenção de um aquário com  
várias espécies marinhas, sob supervisão do professor  
de Ciências; 

• Construção de uma maquete do Náutilus ou da biblioteca 
do submarino (página 19); pesquisa sobre a história dos 
submarinos; organização de exposição de miniaturas de 
submarinos, navios e embarcações a vela; 

• Pesquisa na internet e organização de mural sobre 
monstros marinhos e mitos famosos dos mares;

• Debate conduzido pelo professor: qual sua opinião a 
respeito das atitudes do capitão Nemo em relação à 
civilização, à sociedade e aos povos oprimidos?;

• Entrevista com especialista sobre técnicas de mergulho 
livre e com equipamento; cuidados que devem ser  
tomados na água;

• Sessão de cinema com a apresentação do filme 
homônimo, produzido pelos Estúdios Disney, em 
1954, com direção de Richard Fleischer e estrelando 
Kirk Douglas e James Mason; comparação entre as 
adaptações.

Interlocução com: Literatura, História, Geografia, 
Ciências, Artes.

Temas transversais: Ética, Meio Ambiente, Saúde, 
Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo.
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AS AVENTURAS DO CAPITÃO NEMO: 
PROFUNDEZAS...
Autor: Daniel Esteves | Ilustração: Will

32 páginas | 20 x 27,3 cm | ISBN: 978-85-6482-394-5

Seguindo em suas viagens pelos sete mares, 
o Capitão Nemo decide explorar os abismos 
oceânicos para desvendar os mistérios 
guardados por aqueles locais tão inóspitos. 
No início, a viagem é surpreendente, e os 
tripulantes do Náutilus encontram seres até 
então desconhecidos. Mas, para o pavor dos 
marinheiros, Capitão Nemo quer seguir ainda 
mais abaixo, colocando à prova a capacidade 
de seu fantástico submarino. Descubra nesta 
aventura inédita que mistérios e perigos o 
Náutilus vai encontrar nas Profundezas…

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Seminário sobre a vida e a obra de Júlio Verne, um dos 
criadores do gênero literário “ficção científica”;

• Pesquisa e montagem de álbum com imagens e 
informações detalhadas das espécies marinhas que 
aparecem na HQ (narval, medusa, tubarão, ostra, baleia, 
pinguim, caramujo, etc.);

• Marcação num mapa-múndi do roteiro do Náutilus ao 
redor do planeta (se necessário, pesquisar o texto original 
e contar com a ajuda do professor de Geografia);

• Montagem e manutenção de um aquário com  
várias espécies marinhas, sob supervisão do professor  
de Ciências; 

• Pesquisa sobre a história dos submarinos; organização 
de exposição de miniaturas de submarinos, navios e 
embarcações a vela; 

• Pesquisa na internet e organização de mural sobre 
monstros marinhos e mitos famosos dos mares;

• Debate conduzido pelo professor: qual sua opinião a 
respeito das atitudes do capitão Nemo em relação à 
civilização, à sociedade e aos povos oprimidos?;

• Entrevista com especialista sobre técnicas de mergulho 
livre e com equipamento; cuidados que devem ser 
tomados na água.

Interlocução com: Literatura, História, Geografia, 
Ciências, Artes.

Temas transversais: Ética, Meio Ambiente, Saúde, 
Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo.

AS AVENTURAS DO CAPITÃO NEMO: O NAVIO FANTASMA!
Autor: Lillo Parra | Ilustração: Will

32 páginas | 20 x 27,3 cm | ISBN: 978-85-8286-025-0

Nesta nova aventura do Capitão Nemo, o perigo volta a ameaçar a 
tripulação do Náutilus quando o extraordinário submarino é atingido 
por um maremoto. Mas o ameaçador acidente apenas abre caminho 
para um intrigante mistério, deixando o Capitão Nemo e seus 
tripulantes diante dos destroços de um navio lendário: o Holandês 
Voador. Ação, suspense, mito e realidade se misturam nesta HQ em que 
descobrimos a história secreta de um navio fantasma!
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CIRANDA CORACI
Autor: Wellington Srbek | Ilustração: Will

24 páginas | 20 x 28 cm | ISBN: 978-85-6482-341-9

A história do herói Coraci (o Sol) e de sua 
noiva Jaci (a Lua) é recriada numa HQ repleta 
de cor e movimento. Nas páginas desta 
ciranda Coraci, personagens e ambientes, 
mitos e lendas ganham vida através de um 
texto poético e belas imagens.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa sobre as sociedades e os mitos indígenas 
brasileiros; contação de histórias com os alunos dispostos 
em círculos;

• Trabalho em grupo sobre os movimentos celestes 
observados entre a Terra, o Sol e a Lua; dia e noite, fases da 
Lua, estações do ano;

• Produção e exposição de imagens legendadas de seres 
mitológicos indígenas e animais brasileiros;

• Dramatização em grupo da narrativa do livro (mito da criação 
do mundo e do homem), com montagem de cenários e 
confecção de figurinos a partir das referências visuais da HQ;

• Observação e análise dos recursos narrativos visuais 
utilizados pela HQ, com destaque para as páginas 4, 5, 6, 
17, 18, 19 e 21;

• Confecção de objetos indígenas a partir das referências do 
livro: chocalho (maracá), zunidor (hori-hori), flauta (jacuí), 
arco e flecha;

Interlocução com: História, Geografia, Ciências, Artes.

Temas transversais: Ética, Meio Ambiente e 
Pluralidade Cultural.
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FORÇA ANIMAL: A AVENTURA COMEÇA!
Autor: Wellington Srbek | Ilustração: Kris Zullo

24 páginas | 20 x 28 cm | ISBN: 978-85-6482-339-6

Quatro jovens amigos, apaixonados por 
esporte, têm sua vida transformada quando 
conhecem Naturalis, uma elemental protetora 
da natureza. Os jovens atletas recebem, então, 
amuletos mágicos que lhes dão poderes com 
as características de animais brasileiros. Juntos, 
eles formam a Força Animal, e usarão seus 
novos poderes para enfrentar o terrível Lorde 
Decano e seus lacaios, formados por poluição 
e rejeitos industriais. 

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa e organização de exposição sobre animais 
brasileiros, entre eles, a jaguaruna, o tatu, a harpia  
e o aruanã;

• Demonstrações práticas pelo professor de Educação Física 
(ou por alunos que pratiquem estes esportes) de técnicas de 
corrida, ginástica olímpica, natação e judô; se possível, visita 
de um esportista de destaque à escola, para uma palestra;

• Debate: o que é um comportamento ecologicamente 
responsável?; discussão sobre os principais cuidados 
que devem ser tomados para a preservação da natureza 
(ecossistemas, água, fauna e flora);

• Seminário: as principais formas de poluição, os agentes 
poluidores mais perigosos, maneiras eficazes de combate 
à poluição;

• Confecção de trajes, máscaras e amuletos dos  
super-heróis da Força Animal, a partir das referências 
visuais da HQ;.

Interlocução com: Ciências, Geografia, Artes, 
Educação Física.

Temas transversais: Ética, Meio Ambiente e Saúde.

DAS AREIAS DO TEMPO
Autor: Wellington Srbek | Ilustração: Will

24 páginas | 20 x 28 cm | ISBN: 978-85-6482-336-5

Qual seria a origem dos textos escritos? Essa 
e outras questões, saídas Das areias do tempo, 
são respondidas nas páginas desta bela HQ. 
Uma aventura que ainda nos revela que magia 
guardam as páginas dos livros!

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa e organização de mural: origem e importância 
da escrita, os vários tipos de alfabeto e símbolos, entre 
eles, os hieróglifos egípcios; linha do tempo: a história do 
livro (dos papiros e pergaminhos aos e-books), a lendária 
biblioteca de Alexandria;

• Seminário em grupo com informações detalhadas e imagens 
do Egito: localização, história, população, economia, 
costumes, mitologia, hidrografia, fauna e flora, arquitetura e 
atrações turísticas, entre elas, as pirâmides e o rio Nilo;

• Confecção de máscaras, trajes e objetos relacionados aos 
deuses do Egito, com base em pesquisa na internet e nas 
referências visuais da HQ;

• Dramatização em grupo da narrativa do livro (mito da 
criação do mundo e do homem);

• Observação e análise dos recursos narrativos visuais 
utilizados pela HQ, sobretudo a divisão dos quadrinhos nas 
páginas 6, 7, 14, 18, 19 e 20.

Interlocução com: Português, História, Geografia, 
Ciências, Artes.

Temas transversais: Ética, Meio Ambiente e 
Pluralidade Cultural.
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MONSTROS E HERÓIS
Autor: Wellington Srbek | Ilustração: Will

24 páginas | 20 x 28 cm | ISBN: 978-85-6482-354-9

Há muitos séculos, as histórias da Grécia 
antiga vêm fascinando as pessoas. Imortais 
como os deuses do Olimpo, os mitos 
gregos vencem o desafio do tempo, 
continuando a nos conquistar com seus 
incríveis monstros e heróis.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa e debate em grupos: o que é mito?;

• Organização e exposição de mural com imagens e 
informações detalhadas sobre a Grécia: localização, 
história, população, economia, costumes, mitologia; 
elaboração de um roteiro de viagem pelas principais 
atrações gregas;

• Dramatização em grupo: “Galeria de monstros e heróis”; 
escolha de um confronto mítico por grupo: Hércules e 
Iolau × Hidra de Lerna, Ulisses × Ciclope, Belerofonte e 
Pégaso × Quimera, Teseu × Minotauro, Édipo × Esfinge, 
Perseu × Medusa;

• Leitura e fichamento dos livros O Minotauro e Os 12 
trabalhos de Hércules, de Monteiro Lobato;

• Pesquisa e seleção de filmes ou desenhos animados com 
personagens da mitologia grega; sessão de cinema com a 
exibição de uma obra escolhida pela classe.

Interlocução com: História, Geografia, Artes.

Temas transversais: Ética e Pluralidade Cultural.
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O SENHOR DAS HISTÓRIAS
Autor: Wellington Srbek | Ilustração: Will

24 páginas | 20 x 28 cm | ISBN: 978-85-7526-544-4

Nas páginas deste álbum, conheça Anansi: 
o Senhor das Histórias. Em sua companhia, 
numa fantástica aventura de sabedoria e 
coragem, descubra a resposta para a pergunta: 
“De onde vêm as histórias?”.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa e apresentação de seminário sobre as origens do 
homem: teses científicas, versões religiosas, mitos da criação;

• Organização e exposição de mural com imagens, objetos e 
informações detalhadas sobre a África: posição geográfica 
do continente, história, países, formação étnica, economia, 
costumes; elaboração de um roteiro de viagem pelas 
principais regiões africanas;

• Montagem de álbum de imagens e informações básicas 
sobre animais da África: girafa, elefante, zebra, hipopótamo, 
rinoceronte, leopardo, aranhas, vespas, serpentes, etc.;

• Debate em grupos: “De onde vêm as histórias?”; o 
papel da memória e a importância das narrativas para a 
formação da identidade de um povo;

• Confecção de uma “Caixa das Histórias”: pesquisa e seleção 
de mitos africanos e de outras origens; registro do título e 
do resumo de cada mito em fichas; colocação das fichas 
na caixa; divisão da classe em grupos; sorteio das histórias; 
contação ou dramatização de uma história por grupo.

Interlocução com: História, Geografia, Ciências, Artes.

Temas transversais: Ética, Meio Ambiente e 
Pluralidade Cultural.
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SNOOPY – A FELICIDADE É UM COBERTOR QUENTINHO!
Autor: Charles M. Schulz
Tradução: Wellington Srbek

88 páginas | 17 x 26 cm | ISBN: 978-85-8286-000-7

Pela primeira vez, a tira de quadrinhos mundialmente 
conhecida, criada por Charles Schulz, ganha a forma de uma 
edição com história única. Adaptada de um novo especial de 
animação e também das tiras originais da série, esta versão em 
80 páginas de HQ nos leva de volta à querida vizinhança em 
que encontramos Linus e suas inseguranças, as desventuras de 
Charlie Brown na tentativa de empinar uma pipa, o amor não 
correspondido de Lucy por Schroeder, além do cão beagle 
mais amado do mundo: Snoopy. Tudo isso, num vivo e colorido 
passeio pela imaginação de Charles Schulz.

SNOOPY - ISTO É TÓQUIO, CHARLIE BROWN!
Autor: Charles M. Schulz
Tradução: Wellington Srbek

104 páginas | 17 x 26 cm | ISBN: 978-85-8286-034-2

Quando o presidente seleciona o time deles para representar o 
país num jogo de beisebol no exterior, Charlie Brown, Snoopy e 
a turminha de nossos personagens favoritos fazem as malas para 
uma viagem a Tóquio! Mas, entre uma visita ao Monte Fuji, um 
passeio turístico por templos centenários e uma desastrada luta 
de sumô para Snoopy, o chefe da equipe, Charlie Brown, tem 
um jogo de beisebol com o qual se preocupar, e isso está tirando 
seu sono. Poderá Patty Pimentinha dar a esse time de araque a 
centelha que precisa para vencer um jogo?
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CARACTERÍSTICAS DAS CRIANÇAS NESTA FASE:
 Consolidação do domínio da leitura e da compreensão do mundo;
 Maior capacidade de concentração, reflexão e abstração; 
 Desenvolvimento do pensamento hipotético dedutivo.

LIVROS ADEQUADOS PARA AS CRIANÇAS NESTA FASE:
 Livros cujos personagens sejam “heróis” com valores humanos e 
ideais de justiça;
 Livros com a presença de grupos de personagens atuantes e 
questionadores; simples – seja ela do cotidiano, seja do mundo da 
fantasia –, com começo, meio e fim;
 Livros de contos e crônicas ou novelas de caráter realista;
 Livros de aventura ou romance, em que os protagonistas enfrentam 
grandes desafios para atingir seus objetivos;
 Livros policiais e de ficção científica;
 Livros de lendas ou narrativas mitológicas.

“A partir dessa fase, desenvolve-se o pensamento hipotético dedutivo 
e a consequente capacidade de abstração. O ser é atraído pelo 
confronto de ideias e ideais e seus possíveis valores ou desvalores. As 
potencialidades afetivas se mesclam com uma nova sensação de 
poder interior: a da inteligência, do pensamento formal, reflexivo. 
É a fase da pré-adolescência.” (Nelly Novaes Coelho. Literatura 
infantil: teoria, análise, didática. São Paulo: Moderna, 2010. p. 37.)
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COLEÇÃO  
FILÔIDEIAS

A construção do pensamento filosófico  
por meio do diálogo e da contraposição de ideias

Os títulos da coleção FilôIdeias tematizam 
dúvidas e questionamentos experimentados pelas 
crianças desde os primeiros anos da infância, 
tais como: o amor e a amizade, o bem e o mal, 
o sentido da vida, a questão de Deus, os opostos 
filosóficos, os opostos psicológicos. A coleção 
propõe o diálogo a respeito de conceitos, ideias, 
valores e sentimentos, estimulando o aluno a 
pensar filosoficamente. Cada título apresenta 
doze contraposições de ideias acerca de um 
conceito, dispostas sempre em páginas espelhadas, 
com o objetivo de levar o leitor a refletir sobre 
perguntas que apresentam mais de uma resposta 
e a encontrar sua própria resposta.  

Um elemento importante para a compreensão 
dos livros são as imagens: modernas, atraentes e 
de traço e estilo familiares ao público-alvo. As 
relações entre a linguagem verbal e a não verbal 

despertam o interesse e exigem uma leitura 
atenta, desafiando não apenas os leitores pré-
adolescentes, mas também os adolescentes e os 
jovens adultos que buscam respostas para suas 
questões filosóficas ou existenciais.

Merece destaque especial a Proposta de 
sequência didática para trabalho em sala de 
aula, de autoria de Graça Sette e Márcia Travalha, 
que, no site www.grupoautentica.com.br,  
acompanha cada livro da coleção e oferece amplos 
subsídios ao professor para sua atuação em classe.

Textos: Oscar Brenifier 
Ilustrações: Jacques Després
Tradução: Beatriz Magalhães 
Fotografia: Fabio Cerati

32 páginas | 21 x 21 cm 
Faixa etária sugerida: a partir de 10 anos
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O AUTOR
Oscar Brenifier é francês. Doutor em Filosofia 
e educador, trabalhou em inúmeros países 
promovendo ateliês de prática filosófica para 
crianças e adultos. Publicou diversas obras e 
coleções sobre filosofia para crianças, adolescentes 
e professores, com traduções para várias línguas. É 
um dos autores do relatório da UNESCO sobre 
a filosofia no mundo: La philosophie, une école de 
liberté (Filosofia, uma escola de liberdade).

O ILUSTRADOR
Jacques Després também é francês. Ingressou na 
École de Beaux-Arts (Escola de Belas Artes) em 
1985 e, no início dos anos 1990, decidiu se dedicar 
a um meio que apenas começava a existir: a 
imagem virtual. Em virtude dessa opção, trabalhou 
em campos variados como documentários, 
videogames, arquitetura e cenografia. Como 
ilustrador, explora as relações singulares que as 
palavras podem ter com as imagens. 

Interlocução com: Língua Portuguesa, Matemática, 
História, Geografia, Ciências, Artes, Religião.

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural, 
Meio Ambiente, Orientação Sexual, Saúde e Trabalho e 
Consumo.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Leituras compartilhadas dos textos;

• Discussões introdutórias sobre os temas abordados em 
cada título;

• Levantamento de hipóteses sobre o conteúdo dos livros, 
a partir da observação da capa e da quarta capa, do 
frontispício e da folha de rosto;

• Pesquisas para a organização e produção de saraus, 
painéis, murais, cartazes, esquetes, debates, mesas-
redondas, etc.;

• Análise das ilustrações dos livros; observação da técnica, 
do estilo, das formas e das cores utilizadas.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

•  Debate introdutório, como preparação para a leitura do 
livro: Você acredita em Deus? Você tem uma religião? O 
que você pensa sobre esse assunto?;

• Pesquisa sobre deuses e religiões de todo o mundo, ao 
longo da história da humanidade;

• Exposição e seminário sobre locais, templos e livros 
sagrados de diversas religiões e crenças;

• Mesa-redonda: a Ciência pode (ou algum dia poderá) 
explicar Deus?

A QUESTÃO DE DEUS
ISBN: 978-85-8217-270-4

Doze contraposições  
de ideias sobre Deus
Não há apenas uma maneira de pensar a respeito 
de Deus. Cada um de nós tem de descobrir, 
buscar, construir sua própria concepção sobre 
o assunto. Alguns pensam que Deus existe de 
verdade; outros acreditam que Deus é apenas 
uma ideia que serve para nos explicar a origem 
do mundo. Alguns creem na existência de um 
único Deus todo-poderoso; outros acham que 
há inúmeros deuses. Este livro aborda de maneira 
inteligente um tema polêmico por excelência, 
que intriga a humanidade desde seus primórdios.
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SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Debate introdutório, como preparação para a leitura do 
livro: Que sentimento é mais forte: o amor ou a amizade?;

• Relatos pessoais dos alunos sobre experiências 
semelhantes às apresentadas no livro: relacionamentos 
afetivos e de amizade, relações familiares, etc.;

• Pesquisa sobre amizades e amores famosos; 

• Exposição de imagens e de casos de amor ou de amizade 
entre seres humanos e animais.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Debate introdutório, como preparação para a leitura do livro: 
Você é da turma do bem ou da turma do mal? Por quê?;

• Pesquisa sobre dilemas cruciais da história da 
humanidade em que pessoas importantes se viram diante 
da necessidade de optar entre o bem e o mal;

• Mesa-redonda: o bem e o mal existem na natureza ou 
são princípios inventados pelo homem?;

•  Seminário sobre outros princípios importantes na vida das 
pessoas: liberdade, verdade, prazer, serenidade, harmonia, 
equilíbrio, etc.

O AMOR E A AMIZADE
ISBN: 978-85-8217-176-9

Doze contraposições de  
ideias sobre o amor e a amizade
As pessoas podem ter ideias muito distintas ou 
até mesmo opostas sobre o amor e a amizade. 
Há diferentes maneiras de amar? O amor é 
para todos? É possível amar sem ser amado? As 
amizades são feitas para durar? Essas e outras 
questões polêmicas são lançadas para o leitor, 
neste livro inovador e instigante, que desperta o 
filósofo adormecido dentro de cada um.

O BEM, O MAL
ISBN: 978-85-8217-178-3

Doze contraposições de  
ideias sobre o bem e o mal
Como definir o bem e o mal? Alguns pensam 
que é possível distinguir claramente um do outro; 
muitos, no entanto, acham que o mal pode, às 
vezes, assumir a aparência do bem. Alguns acham 
que o bem é natural no ser humano; outros, que 
é preciso se esforçar para praticá-lo. Com muita 
perspicácia, este livro contrapõe dois princípios 
antagônicos que caminham juntos ao longo da 
história da humanidade.
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SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Debate introdutório, como preparação para a leitura do 
livro: Qual é a principal razão de se viver?;

• Depoimentos pessoais dos alunos sobre a própria vida: 
como cada um enxerga a existência e encara o dia a dia?;

• Pesquisa de exemplos de pessoas conhecidas cuja vida 
simboliza cada uma das atitudes mostradas no livro;

• Produção de texto: o sonho de cada um.

O SENTIDO DA VIDA
ISBN: 978-85-8217-272-8

Doze contraposições de  
ideias sobre o sentido da vida
Não há apenas uma resposta para as grandes 
questões da vida. Alguns pensam que a vida é 
sempre igual; outros, que ela é diferente a cada 
dia. Alguns acham que a vida é um jogo; outros, 
que ela é difícil e sofrida. Este livro provoca 
profundas reflexões no leitor, por meio de 
questionamentos diante dos quais é impossível 
ficar indiferente. Afinal de contas, todo ser 
humano, cedo ou tarde, irá se perguntar: qual é 
o sentido da vida?
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COLEÇÃO  
VOCÊ É O DETETIVE!

Cada livro-jogo desta coleção apresenta três 
enigmas policiais que devem ser desvendados 
pelo leitor, a partir de pistas que vão excluindo os 
suspeitos, um por um. Todos os casos têm sempre 
onze suspeitos e apenas um culpado. Por meio 
de charadas, jogos de palavras e desafios visuais, 
os livros exigem muito poder de observação e 
raciocínio por parte do leitor. No final de cada 
caso, é apresentada a solução do enigma.

Textos e ilustrações: Pronto

64 páginas | 15,5 x 22 cm

Faixa etária sugerida: a partir de 10 anos

O AUTOR
Pronto é francês. Começou a se interessar por 
desenho ainda criança, ao observar o pai, que 
havia cursado a Escola de Belas Artes de Dijon. 
Sendo um garoto ao mesmo tempo tímido 
e agitado, encontrou seu modo de expressão 
nos lápis de cor e, de tanto desenhar, acabou se 
apaixonando pela atividade, que veio a se tornar 
sua profissão.
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Interlocução com: Língua Portuguesa, Geografia, 
História, Artes.

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa e organização de mural sobre o Egito: história, 
localização geográfica, principais templos e sítios 
arqueológicos, organização política, população, escrita 
hieroglífica, etc.;

• Produção de texto: criação de histórias policiais baseadas 
nos elementos dos enigmas apresentados no livro;

• Apresentação de documentários sobre múmias e técnicas 
de mumificação;

• Confecção de maquetes de pirâmides, sarcófagos e 
templos antigos;

• Criação de novos enigmas por meio de charadas e jogos 
de observação;

• Visitas monitoradas a museus de História Antiga ou a 
sites que ofereçam percursos virtuais.

BAFAFÁ NO PAÍS DE NEFERTITI
ISBN: 978-85-8217-407-4

Três grandes investigações percorrem 
sítios arqueológicos do Egito
Três fatos misteriosos levam o leitor a desenvolver 
investigações em templos e pirâmides do Egito. 
Na primeira investigação, é preciso desmascarar 
o vândalo que desfigurou um afresco no templo 
de Sortudor. Na segunda investigação, o leitor-
detetive deverá descobrir quem trancafiou o 
professor Nan Pollion no sarcófago do faraó 
Ameiassoquet. Na terceira investigação, o objetivo 
é desvendar a misteriosa sabotagem do filme As 
harpas do faraó, que teve uma película com cenas 
importantes totalmente despedaçada.
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Interlocução com: Língua Portuguesa, Matemática, 
Geografia, Ciências, Artes.

Temas transversais: Ética, Meio Ambiente, Trabalho e 
Consumo.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa e organização de mural sobre os dinossauros: 
espécies, época em que habitaram a Terra, características, 
evolução e extinção;

• Produção de texto: criação de histórias policiais baseadas 
nos elementos dos enigmas apresentados no livro;

• Confecção de bonecos de dinossauros em miniatura;

• Criação de novos enigmas por meio de charadas e jogos 
de observação;

• Visitas monitoradas a museus de história natural e jardins 
zoológicos;

• Observação e fruição das ilustrações.

DINO MALUCO
ISBN: 978-85-8217-276-6

Três grandes mistérios conturbam 
parque de dinossauros
O Tyranic Park é vítima de três ocorrências 
policiais, que o leitor deve investigar. No primeiro 
caso, é preciso descobrir quem roubou dois ovos 
de dinossauro de uma vitrine. No segundo, a 
investigação deve revelar o culpado por sabotar o 
mecanismo de funcionamento de uma maquete 
em tamanho real de um terrível dinossauro. 
No terceiro caso, o leitor deve descobrir quem 
pichou os dinossauros do parque. 
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Interlocução com: Língua Portuguesa, Matemática, 
História, Geografia, Ciências, Artes.

Temas transversais: Ética, Saúde, Trabalho e Consumo.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

•  Produção de texto: criação de histórias policiais baseadas 
nos elementos dos enigmas apresentados no livro;

• Concurso de receitas criativas inspiradas no livro;

• Exposição de maquetes e projetos de navios;

• Pesquisa sobre as várias profissões apresentadas no livro;

• Criação de novos enigmas por meio de charadas e jogos 
de observação;

• Pesquisa e organização de mural de imagens sobre a 
cidade de Zanzibar;

• Observação e fruição das ilustrações. 

PÂNICO NO PACÍFICO
ISBN: 978-85-8217-278-0

Três grandes enigmas agitam 
transatlântico durante cruzeiro
Em pleno cruzeiro, o transatlântico Pacífico 
é sacudido por três ocorrências criminosas. 
No primeiro enigma, o leitor é convidado 
a descobrir quem saqueou a suíte de uma 
princesa durante uma escala do navio. No 
segundo enigma, o desafio é deduzir qual 
cozinheiro agrediu o chefe de cozinha do 
transatlântico para roubar três caixas de caviar 
e cinco garrafas de vinho. No terceiro enigma, 
o leitor deve desmascarar o passageiro 
que roubou o cofre-forte do 
transatlântico, durante 
um recital na sala de 
concerto. 
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Interlocução com: Língua Portuguesa, Ciências, 
História, Artes.

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural, Saúde.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Exposição de obras de arte de vários períodos e 
movimentos;

• Produção de texto: criação de histórias policiais baseadas 
nos elementos dos enigmas apresentados no livro;

• Pesquisa sobre árvores genealógicas e brasões de família;

• Criação de novos enigmas por meio de charadas e jogos 
de observação;

• Estudo de projetos de mansões e solares famosos;

• Palestra de especialista sobre os cuidados que devemos 
ter com os cães e animais de estimação em geral.

ROUBO NA MANSÃO
ISBN: 978-85-8217-405-0

Três grandes mistérios agitam  
a mansão de um nobre
Três intrigantes mistérios perturbam a paz 
do Solar da Saudade, residência do Barão de 
Toalia. No primeiro caso, é preciso descobrir o 
larápio que subtraiu vários quadros da coleção 
do barão, em pleno dia. No segundo caso, o 
leitor tem que desmascarar quem sequestrou o 
cachorro de estimação do barão. No terceiro 
caso, o objetivo é descobrir quem agrediu e 
imobilizou o barão, somente para passar uma 
noite no leito do rei, sem ser incomodado.
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O AVÔ MAIS LOUCO DO MUNDO
Texto: Roy Berocay 
Ilustrações: Negreiros 
Tradução: Cristina Antunes

80 páginas | 14 x 21 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 10 anos 
ISBN: 978-85-65381-05-5

Aventuras de um menino  
com seu excêntrico avô
O avô Felipe era magro, careca, tinha uma cara 
engraçada e vivia na praia, numa casa que ele 
mesmo construíra. Diziam que era meio louco, 
porque fumava muito, escutava o dia inteiro uma 
música esquisita para um avô e estava sempre 
inventando máquinas que não funcionavam. 
Além disso, como leitor de livros policiais, 
bancava o detetive e adorava buscar soluções 
para todo tipo de problema. Como seus pais iam 
viajar durante quinze dias, foi com o avô que 
Marcos teve de ficar – e foi com ele que viveu 
uma grande aventura ao encontrar estranhas 
manchas no mar... e também conhecer Gabriela.

O AUTOR
Roy Berocay nasceu em Montevidéu, 
Uruguai, em 1955, e tem cinco filhos e três 
netos. Além de jornalista, é também músico e 
compositor. Foi guitarrista, compositor e cantor 
do grupo uruguaio de rock e blues El Conde 
de Saint Germain e atualmente é membro da 
banda de rock La Conjura. Como escritor, seus 
livros têm recebido prêmios importantes e são 
muito populares em seu país, assim como em 
outros países da América Latina. 

O ILUSTRADOR
Roberto Negreiros nasceu e vive em 
São Paulo. Formou-se em Produção Visual 
Gráfica, no Colégio Técnico de Artes Gráficas; 
em Artes Plásticas, na Faculdade Armando 
Álvares Penteado; e em Jornalismo, na 
Alcântara Machado. Colaborador freelancer de 
importantes publicações e editoras do país há 
quase quatro décadas, é reconhecido pelo seu 
traço marcante e bem-humorado.

Interlocução com: Estudos Sociais, Ciências, Ecologia, 
Saúde, Artes, Música.

Temas transversais: Ética, Saúde, Meio ambiente.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Debate: o que significa ser “excêntrico”? Em que o 
comportamento de uma pessoa excêntrica se diferencia 
do de uma pessoa “normal”? Os alunos conhecem ou 
convivem com pessoas excêntricas? Como é a relação?;

• Pesquisa: a terceira idade – o que é? Como se define? 
Como vem sendo encarada ao longo do tempo?  
Como é tratada no Ocidente e no Oriente? Como  
é tratada no Brasil?;

• Bate-papo: a relação entre idosos e crianças; experiências 
dos alunos nesse sentido; pessoas da terceira idade 
importantes na vida dos alunos;

• Pesquisa: hábitos nocivos à saúde, como o fumo;

• Debate: crimes ambientais – a importância de  
denunciá-los e formas de fazer isso;

• Pesquisa sobre o blues, com audição de músicas desse 
gênero em sala de aula; depois, bate-papo sobre gêneros 
musicais preferidos dos alunos;

• Observação e análise das ilustrações.
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Interlocução com: Língua Portuguesa, História, 
Geografia, Artes, Ciências.

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural, Meio 
Ambiente, Trabalho e Consumo.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA  
DE AULA COM OS LIVROS DA COLEÇÃO

• Pesquisa e organização de linha do tempo sobre a vida 
da autora, a época e os locais em que viveu;

• Organização de mural informativo com exposição 
de imagens sobre o carvalho: tipos, características, 
tamanho, frutos, locais de origem, etc.; 

• Seminário sobre o trabalho infantil e as principais 
profissões da região e da época em que se passa a história;

• Debate: o carvalho da história era mesmo  
uma árvore encantada?; 

• Criação e contação de histórias que tenham árvores ou 
plantas como personagens principais;

• Análise das ilustrações do livro; observação da técnica, 
do estilo e do traço utilizados.

O CARVALHO FALANTE
Texto: George Sand 
Ilustrações: Rogério Borges

40 páginas | 21 x 24 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 10 anos 
ISBN: 978-85-8217-327-5

Garoto pobre vai morar  
dentro de árvore que fala.
Emmi era um órfão infeliz, obrigado a cuidar 
de porcos para sobreviver. Certo dia, ao ferir 
um dos animais por acidente, é obrigado a se 
refugiar no alto de um carvalho, para não ser 
atacado pela vara de porcos enfurecidos. Desde 
esse acontecimento, Emmi não mais retorna ao 
trabalho e passa a viver num buraco dentro do 
tronco da enorme árvore, a despeito de ela, no 
início, relutar em acolhê-lo, pedindo-lhe que se 
retire dali. O menino passa a desenvolver, então, 
uma relação intensa com o carvalho e com 
toda a natureza ao redor, interagindo também 
com algumas figuras curiosas que circulam pela 
floresta, como a velha Catiche e seu Vincent.

A AUTORA
George Sand (1804-1876) é o pseudônimo de Amantine Aurore Lucile Dupin, 
escritora francesa, autora de romances, contos, peças teatrais, ensaios e textos 
autobiográficos. Mulher de forte personalidade, foi pioneira em adotar um pseudônimo 
masculino para publicar seus escritos. Casada em 1821 com o barão François 
Casimir Dudevant, com quem teve dois filhos, deixou-o em 1831. Teve diversos 
relacionamentos amorosos, sendo seu longo romance com o compositor 
Frédéric Chopin o mais conhecido. Em sua intensa vida intelectual, 
conviveu artistas e escritores como Balzac, Delacroix ou Victor Hugo. 
Engajou-se em diversas causas sociais e políticas – o que transparece 
em sua obra, na qual questiona as convenções sociais, 
denuncia e defende temas como a condição das 
mulheres e a situação dos pobres e operários. 

O ILUSTRADOR
Rogério Borges cursou Comunicação Visual 
e trabalha com ilustração desde 1970. Atuou 
em agências de publicidade e desenvolveu 
trabalhos para várias editoras. Recebeu alguns 
prêmios, como o Jabuti de ilustração, o 
Altamente Recomendável de Imagem, pela 
FNLIJ, o APCA, o Adolfo Aizen, o Prêmio 
Lourenço Filho, pelo conjunto de obras, e o 
prêmio da Unesco Prize for Children’s and 
Young Peoples Literature. Também teve obras 
selecionadas para o acervo internacional da 
Biblioteca de Munique, na Alemanha. 
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O CASTELO ENCANTADO
Texto: E. Nesbit 
Ilustrações: Harold R. Millar 
Tradução: Márcia Soares Guimarães

248 páginas | 15,5 x 22 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 10 anos 
ISBN: 978-85-8217-024-3

Três irmãos vivem incríveis  
aventuras num castelo mágico
Publicado pela primeira vez em 1907, 
este livro conta as aventuras de três 
irmãos que, durante as férias escolares, 
na Inglaterra do começo do século XX, 
encontram um castelo encantado ao qual 
não faltam os costumeiros fantasmas e 
sortilégios assustadores. Um lago, bosques 
com estátuas de mármore, torres brancas e 
torreões, além de um labirinto com uma 
princesa adormecida, criam um clima de 
conto de fadas que captura o leitor desde 
a primeira linha. Levados pela princesa, 
numa série de aventuras e perigos, os 
irmãos descobrem os tesouros do castelo, 
incluindo um anel de invisibilidade com 
extraordinários poderes mágicos...

Interlocução com: Artes, História,  
Geografia, Literatura.

Temas transversais: Ética, Pluralidade cultural.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Organização de mural sobre a arquitetura e  
a localização de castelos famosos da Europa; 

• Apresentação de informações sobre a Inglaterra  
do fim do século XIX;

• Debate sobre a educação e a realidade escolar  
europeia no início do século XX; comparação com  
a situação brasileira atual;

• Pesquisa sobre a origem dos contos de encantamento;

• Pesquisa sobre a mitologia grega e os principais  
deuses do Olimpo;

• A partir da observação das ilustrações, pesquisa sobre a 
moda masculina e feminina da época;

• Produção de ilustrações a partir da leitura do livro.

A AUTORA
Edith Nesbit (1858-1924), escritora e poetisa 
inglesa, publicou suas histórias infantis sob o 
pseudônimo de E. Nesbit. Muito conhecida 
e respeitada no Reino Unido, influenciou 
importantes autores da atualidade, como  
J. K. Rowling, autora da série Harry Potter. 
Responsável pela autoria ou coautoria de mais 
de 60 livros de ficção para crianças, muitos deles 
adaptados para o cinema e para a televisão, criou 
um novo gênero de aventuras de encantamento, 
com histórias divertidas e fabulosas que têm 
como cenário lugares comuns e cotidianos. 

O ILUSTRADOR
Harold Robert Millar (1869-1940), artista 
gráfico e ilustrador escocês, tornou-se muito 
conhecido por suas ilustrações de livros infantis, 
embora também tenha feito diversos trabalhos 
para adultos. Além de livros de fábulas e contos 
de fadas, ilustrou obras de muitos autores 
britânicos de sua época, como Robert Louis 
Stevenson e Rudyard Kipling. Millar tinha uma 
forte relação de trabalho com E. Nesbit. Seu 
trabalho era conhecido pelo traço impecável, 
pela perspectiva e pela atenção aos detalhes. Sua 
formação em engenharia civil lhe foi muito útil 
na criação de castelos e moradias de fadas.
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O MENINO E A LÁGRIMA DE VÊNUS
Texto: Lucia Castello Branco 
Ilustrações: Maria José Boaventura

40 páginas | 21 x 24 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 10 anos 
ISBN: 978-85-8217-035-9

História de um menino sensível e  
sua relação com a vida e a natureza
História de um menino muito especial, que 
gostava de ficar sentado na varanda observando 
o desabrochar de uma flor. Essa flor, semelhante 
a um lírio, também tinha uma característica toda 
especial: ao se abrir, sempre ao meio-dia, deixava 
cair uma gota de seiva, conhecida por “lágrima 
de Vênus”. Inspirado em fatos da vida do cantor 
e compositor Caetano Veloso, o texto, poético, 
dialoga (inclusive nas ilustrações) de forma 
emocionada com a obra musical do grande 
artista baiano. Falando de amor, de vida e de 
poesia, O menino e a lágrima de Vênus convida o 
leitor a lançar um novo olhar sobre as coisas e a 
descobrir o brilho que há dentro de cada pessoa.

Interlocução com: Artes, Ciências, História, 
 Língua Portuguesa.

Temas transversais: Ética, Meio ambiente,  
Pluralidade cultural.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa e audição de canções de Caetano Veloso citadas 
no livro; organização de mural com dados e imagens da 
vida do artista baiano;

• Apresentação de informações detalhadas sobre a planta 
que produz a lágrima de Vênus; exposição de fotos ou 
gravuras;

• Debate: o que faz de uma pessoa um artista?;

• Debate: como conviver e aceitar as diferenças de 
comportamento?;

• Produção de ilustrações a partir das aquarelas do livro.

A AUTORA
Lucia Castello Branco nasceu no Rio de 
Janeiro e mora em Belo Horizonte. Além 
de escritora, é professora titular de Estudos 
Literários da Faculdade de Letras da UFMG. 
A inspiração para escrever este livro surgiu 
com a leitura de Lembranças do saber viver, 
relato autobiográfico de Dona Canô, mãe de 
Caetano Veloso, no qual é narrada a cena em 
que o músico, ainda garoto, observa a lágrima 
de Vênus cair de uma flor.

A ILUSTRADORA
Maria José Boaventura nasceu em 
Pirapora, Minas Gerais, e mora em Tiradentes. 
Formada em Desenho e Pintura pela Escola 
de Belas Artes da UFMG, foi professora de 
Educação Artística da UFRG, no Rio Grande 
do Sul. Artista, ilustradora e autora premiada, 
realizou diversas exposições individuais e 
coletivas. Para ilustrar este livro, utilizou a 
técnica da aquarela, com rara sensibilidade.
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COLEÇÃO  
COISAS NOSSAS
Textos coletados da ou escritos a partir  
de elementos da cultura popular brasileira,  
tais como literatura de cordel, ditados 
populares, adivinhas, parlendas...

QUEM CONTA UM CONTO AUMENTA UM 
PONTO – HISTÓRIAS CRIADAS A PARTIR 
DE DITADOS POPULARES
Texto: Bel Assunção Azevedo 
Telas: Sônia Magalhães 
64 páginas | 15,5 x 22 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 10 anos 
ISBN: 978-85-8217-338-1

Poemas e pequenos contos escritos  
a partir de ditados populares
Os ditados ou ditos populares, também 
conhecidos como provérbios, são sentenças 
que sintetizam e propagam a sabedoria de 
um povo. Todos representam uma moral 
popular baseada no senso comum e fazem 
parte de um acervo maior, que pode 
ser chamado de tradição oral. Este livro 
apresenta alguns ditados como ponto de 
partida para poemas e pequenos contos  
que brincam com seus significados.  
A escolha buscou contemplar ditos 
conhecidos, bastante divulgados  
e representativos da cultura popular 
brasileira, no intuito de que  
possam trazer à tona temas 
significativos para a compreensão 
de nossa realidade. 

A AUTORA
Bel Assunção Azevedo nasceu em 1975, na 
cidade de São Paulo, onde vive até hoje. Aprendeu 
a amar e pesquisar a cultura popular com seu 
pai, Ricardo Azevedo, autor e ilustrador de livros 
infantojuvenis. Depois de estudar, trabalhar e 
percorrer muitos caminhos, decidiu que também 
queria escrever seus próprios livros. Publicou seu 
primeiro livro em 2010. Atualmente, faz muitos 
trabalhos, sempre relacionados à escrita. Este é seu 
quinto livro, o segundo pela Autêntica, editora pela 
qual também lançou Caraminholas. 

A ILUSTRADORA
Sônia Magalhães nasceu em Araçatuba, SP, e 
vive atualmente na cidade de São Paulo. Estudou 
Artes e trabalhou com ensino de arte em escolas 
e com ação educativa em Museus e Bienais. 
Fez também curadoria de exposições de arte. 
Suas ilustrações para livros e revistas são sempre 
realizadas com a técnica da colagem: manual 
ou digital. Diversas obras com ilustrações suas 
receberam a menção “Altamente Recomendável” 
da FNLIJ e foram incluídas no catálogo brasileiro 
para a Feira do Livro Infantil de Bolonha – Itália.

Interlocução com: Língua Portuguesa, História, 
Geografia, Artes.

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa sobre novos provérbios e ditos populares; 
produção de texto: criação de contos ou poemas a partir 
dos provérbios pesquisados; organização de mural com 
os textos produzidos;

• Seminário sobre o gênero textual “provérbio”: história, 
características, origens;

• Debate: a moral presente nos ditos do livro ainda vale 
para os dias de hoje?;

• Observação e fruição das ilustrações; produção de colagens.
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O RAMO, O VENTO
Texto: Octavio Paz 
Ilustrações: Tetsuo Kitora 
Tradução: Horácio Costa

24 páginas | 22 x 22 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 10 anos 
ISBN: 978-85-65381-70-3

Poemas curtos refletem sobre  
o valor das coisas passageiras
Efêmero é tudo aquilo que tem caráter 
temporário, que compreende momentos de 
breve duração. Neste livro de poemas curtos, 
o renomado intelectual mexicano Octavio 
Paz mostra ao leitor que tais momentos 
podem ser vislumbrados de maneira bem 
profunda – por exemplo, contemplando a 
beleza existente em um simples pássaro que 
canta sobre o ramo de uma árvore ou no 
vento que balança as folhas. Com delicadeza 
e sensibilidade, o poeta convida o leitor a 
mergulhar no imaginário dos momentos  
mais simples, transformando as impressões 
geradas por uma paisagem ou uma cena 
corriqueira em um livro cheio  
de descobertas.

Interlocução com: Artes, Ciências, Língua Portuguesa.

Temas transversais: Ética e Meio ambiente.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa sobre as características do vento  
e sua ação na natureza;

• Organização de mural com imagens de pássaros  
em árvores;

• Mesa-redonda: Tudo na vida é efêmero?; debate  
sobre o que é perene e o que é transitório na vida;

• Produção de poemas e ilustrações a partir  
da leitura do livro.

O AUTOR
Octavio Paz (1914-1998) nasceu na Cidade 
do México e passou a infância nos Estados 
Unidos. Também morou na Espanha, na 
França, no Japão e na Índia. Cursou Direito 
e especializou-se em Literatura. Foi poeta, 
ensaísta, tradutor, editor e diplomata. Vencedor 
do Prêmio Miguel de Cervantes de 1981 e 
do Prêmio Nobel de Literatura de 1990, é 
um dos mais importantes intelectuais latino-
americanos do século XX. Suas obras revelam 
toda a vivência adquirida nos muitos países 
por onde passou. Marcas do surrealismo e da 
escrita automática podem ser vistas neste e em 
vários outros livros de sua autoria.

A ILUSTRADORA
Tetsuo Kitora é uma ilustradora japonesa 
várias vezes premiada dentro e fora de seu país. 
Neste livro, suas ilustrações coloridas misturam 
delicados traços em tons pastel, formando 
composições um tanto abstratas, que 
estimulam os sentidos do leitor e o instigam 
a descobrir o que há de belo em momentos 
passageiros da natureza.
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ROUBO NA RUA DAS PAINEIRAS
Texto: Lilian Sypriano  
Ilustrações: Angelo Abu

48 páginas | 15,5 x 22,5 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 10 anos 
ISBN: 978-85-7526-385-3

Garoto investiga roubo  
na casa de uma senhora idosa
Esse livro traz uma forma diferente de narrar, 
como se o próprio leitor fosse o detetive e 
vivesse as aventuras na pele do protagonista da 
história, dialogando o tempo todo com a autora. 
A aventura começa quando o protagonista 
ouve, durante um passeio de bicicleta, um 
grito arrepiante: “Aiiiiiiiiiiiii! Socoooooorro!”. 
O grito vem da casa de uma velhinha em 
apuros, cujo marido está desaparecido. Durante 
a investigação, surgem pistas e suspeitas: um 
entregador de compras, um administrador de 
cemitério, uma carta misteriosa...

A AUTORA
Lilian Sypriano nasceu no Rio de Janeiro e 
mora em Teresópolis. Iniciou sua carreira de 
escritora meio por acaso, ao publicar as histórias 
que havia criado para contar ao filho quando 
ele era pequeno. Hoje ela já tem quase 30 livros 
publicados para crianças e adolescentes.

O ILUSTRADOR
Angelo Abu nasceu e mora em Belo 
Horizonte e se graduou em Cinema de 
Animação pela Faculdade de Belas Artes da 
UFMG. Para ilustrar este livro, utilizou caneta 
esferográfica e recortes e se inspirou no trabalho 
de Saul Bass, artista gráfico americano, criador 
de aberturas de vários 
filmes policiais e de 
suspense na década 
de 1960.

Interlocução com: Língua Portuguesa,  
Literatura, Artes.

Temas transversais: Ética, Trabalho e consumo.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

•  Debate sobre a participação do leitor na ação do livro;
• Pesquisa sobre os elementos fundamentais da narrativa 

policial; identificação desses elementos no livro;
• Comentário crítico sobre o desfecho da história e criação 

de outro desfecho;
• Observação das ilustrações do livro e produção de 

desenhos com a mesma técnica.
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SIMPI & O DESAFIO DO DRAGÃO
Texto: Flávia Savary  
Ilustrações: Ana Raquel

88 páginas | 17 x 24 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 10 anos 
ISBN: 978-85-7526-392-1

Herói simplório  
enfrenta dragão feroz
Simpi é um rapaz simples e humilde, que 
recebe do rei a tarefa de enfrentar o dragão 
que amedronta todo o reino. Por causa 
disso, sai pelo mundo vivendo as mais loucas 
e maravilhosas aventuras, conhecendo 
figuras estranhas, fora do comum, e vivendo 
situações as mais esquisitas – até fazer uma 
grande descoberta... 

A AUTORA
Flávia Savary nasceu no Rio de Janeiro  
e mora em Teresópolis. É escritora,  
ilustradora, dramaturga, palestrante sobre 
diversos temas e autora de vários títulos  
para crianças e adolescentes. Este livro  
surgiu a partir de uma série de cartas que  
ela escreveu para divertir a mãe.

A ILUSTRADORA
Ana Raquel é mineira e atualmente 
mora no sul da Bahia. É ilustradora e 
autora. Já ilustrou mais de 130 livros. Para 
ilustrar esta história, criou belíssimos 
desenhos no computador.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura, 
Artes, Geografia.

Temas transversais: Ética, Pluralidade cultural.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa sobre os elementos constitutivos da narrativa 
maravilhosa; identificação desses elementos no livro;

• Debate sobre as características do herói e do anti-herói 
nesse tipo de narrativa;

• Inventário de histórias maravilhosas conhecidas pelos 
alunos; pesquisa sobre lugares e seres fantásticos;

• Levantamento de dados e imagens do Japão;

• Produção de desenhos a partir das ilustrações  
digitais do livro.
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BOBAGENS ANÔNIMAS – UM ENIGMA PARA 
O EXÉRCITO DO CONDOMÍNIO PÉROLA
Texto: Lauro Elme 
Ilustrações: Rogério Borges

80 páginas | 15,5 x 22 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 11 anos 
ISBN: 978-85-8217-332-9

Dois colegas investigam um  
mistério na escola
Este livro tem como núcleo as aventuras dos 
dois protagonistas: o narrador e sua colega 
Raquel. Em textos escritos nas carteiras de 
sua sala de aula, eles descobrem uma troca de 
mensagens enigmáticas. Agindo como detetives, 
seguem pistas e descobrem uma relação entre as 
mensagens e um ato de vandalismo no Colégio 
Professor Esmeraldo Meireles, onde cursam o 6º 
ano. Aprofundando as investigações, descobrem 
um plano ainda mais assustador. O que fazer para 
enfrentar esse enorme desafio?

O AUTOR

Lauro Elme nasceu em Lorena, no interior 
de São Paulo, e mora atualmente na cidade 
litorânea de Praia Grande. Antes de se tornar 
escritor, foi animador de festas infantis, ator, 
professor, redator de jornal e diretor de arte. A 
inspiração para escrever as primeiras aventuras 
infantojuvenis veio das histórias que costumava 
contar para o filho.

O ILUSTRADOR

Rogério Borges cursou Comunicação Visual e 
trabalha com ilustração desde a década de 1970. 
Atuou em agências de publicidade e em diversas 
editoras. Já recebeu vários prêmios por sua obra, 
entre os quais, o Jabuti e o APCA. Atualmente, 
vive em Curitiba, no Paraná.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências.

Temas transversais: Ética, Orientação Sexual e Saúde.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Palestras de especialistas sobre os seguintes temas: 
portadores de deficiência, primeiros socorros, combate a 
incêndios;

• Produção de texto: criação de títulos mais curtos para os 
capítulos; troca de opiniões sobre os títulos originais;

• Pesquisa, seminário e debate sobre o vandalismo nas escolas;

• Entrevista com um enxadrista;

• Debate: a aparência física é importante num 
relacionamento afetivo?
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CUORE
Texto: Edmondo de Amicis 
Ilustrações: Daniel Hazan 
Tradução e notas: Maria Valéria Rezende

272 páginas | 15,5 x 22 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 11 anos 
ISBN: 978-85-65381-04-8

Diário escolar de um menino  
italiano no final do século XIX
Escrito no final do século XIX e narrado por 
um aluno da 3ª série de uma escola municipal 
da Itália, este livro, espécie de “diário escolar”, 
se tornou célebre e atravessou dois séculos; 
encantou e emocionou inúmeras gerações em 
diversos países, tendo se tornado um clássico 
da literatura para crianças e jovens. Leitura 
certamente enriquecedora para leitores brasileiros, 
que poderão conhecer um pouco da vida de 
crianças italianas daquela época, comparar com 
a vida que levam hoje, refletir e debater sobre 
semelhanças e diferenças nos hábitos, nos valores, 
nos comportamentos, nas relações... 

O AUTOR
Edmondo de Amicis foi um escritor e 
militar italiano. Nasceu em Oneglia, em 
1846, e faleceu em Bordighera, em 1908. 
Cuore (“coração”, em italiano) foi lançado 
em 1886 e é sua obra de maior destaque. 
Ainda hoje, toda a sua obra goza de grande 
prestígio na Itália.

O ILUSTRADOR
Daniel Hazan nasceu em Belo Horizonte 
em 1983. Formado pela Escola de Belas 
Artes da UFMG, onde estudou Artes 
Gráficas e Pintura, tem forte ligação com o 
teatro, área na qual atua desde 2007 como 
iluminador cênico e cenógrafo. Cuore é o 
primeiro livro que ilustra.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura, 
Artes, História, Geografia.

Temas transversais: Ética, Pluralidade cultural, 
Trabalho e consumo.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Debate sobre semelhanças e diferenças entre a realidade 
escolar mostrada no livro e a vivida pelos alunos; a 
relação entre professores e alunos, pais e filhos;

• Pesquisa sobre a história, a geografia e costumes da Itália 
a partir de cenas e situações do livro;

• Projeto: redação de um diário escolar ao longo do ano;
• Pesquisa sobre o trabalho infantil; comparação entre 

as situações apresentadas no livro e as vividas pelas 
crianças de hoje, em vários lugares do mundo.
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O DIÁRIO DE GIAN BURRASCA
Texto e ilustrações: Vamba (Luigi Bertelli) 
Tradução e notas: Reginaldo Francisco

248 páginas | 15,5 x 22 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 11 anos 
ISBN: 978-85-65381-13-0

Diário de um menino travesso  
na Itália do início do século XX
Quase todos os dias, Giannino Stoppani anota 
num diário os acontecimentos de sua vida e 
da vida de sua família. O garoto conta suas 
aventuras e travessuras em casa, na escola, nas 
ruas da cidade, convivendo com os pais, as irmãs, 
os parentes e os amigos. Como toda criança, 
qualquer que seja a época ou o lugar, ele gosta 
de brincar e de se divertir, mas apronta tantas 
confusões que ganha o apelido de Burrasca, cujo 
significado em italiano é “tempestade”. Ilustrado 
pelo próprio autor, publicado como folhetim 
entre 1907 e 1908 e, posteriormente, em livro, 
este diário é uma sátira à sociedade, à igreja e à 
educação. E é também o protesto de um menino 
contra o mundo conformista da “gente grande”.  
Leitura hilariante para todas as idades, o livro deu 
margem a uma série da televisão dirigida, nos 
anos 1960, pela cineasta Lina Wertmuller, com a 
cantora Rita Pavone no papel de Gian Burrasca. 

O AUTOR

Luigi Bertelli (1858-1920), mais conhecido 
como Vamba, nasceu e morreu em Florença, 
Itália. Durante sua carreira profissional, morou 
em Roma, onde se dedicou ao jornalismo 
político e humorístico, tendo colaborado 
com diversos jornais até decidir abandonar 
o mundo dos adultos para se ocupar das 
crianças, colocando a serviço delas a própria 
experiência de jornalista. Vamba escreveu 
numerosas obras de literatura infantojuvenil, 
porém seu mérito principal continua sendo 
o de ter dado vida e vigor ao jornalismo 
infantil: em 1906, fundou “Il Giornalino della 
Domenica” [O Jornalzinho de Domingo], 
que recebeu a colaboração de importantes 
escritores italianos e foi publicado até 1927.

Interlocução com: História, Geografia,  
Artes, Literatura.

Temas transversais: Ética, Pluralidade cultural, 
Trabalho e consumo.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Relato de experiências: quem já viveu situações 
semelhantes ou se sentiu como o protagonista da história?;

• Pesquisa de opinião: o que você acha de alguém  
que sempre diz a verdade? Isso deve acontecer sempre? 
Por quê?;

• Debate: a realidade escolar, religiosa e familiar mostrada no 
livro é semelhante à atual no Brasil? O que é diferente?;

• Pesquisa sobre a história da Itália: formação, povo, 
instituições políticas e sociais, crenças e costumes;

• Observação e análise das ilustrações.
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MEMÓRIAS DE UM BURRO
Texto: Condessa de Ségur 
Ilustrações: H. Castelli
Tradução: Vera Chacham

208 páginas | 15,5 x 22 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 11 anos 
ISBN: 978-85-8217-206-3

Burro sábio escreve suas memórias
Cadichon é um burro inteligente que decide 
contar suas memórias depois de viver as mais 
diversas experiências com os vários donos 
que teve ao longo da vida. Em razão de sua 
sabedoria e esperteza, acaba dando lições 
aos humanos e mostrando a necessidade 
de refletir sobre as próprias ações, de se 
arrepender e corrigir os erros cometidos. 
Publicado em 1860, este livro chama a 
atenção, sobretudo, para a importância de 
respeitar e tratar bem os animais.

A AUTORA

A Condessa de Ségur (1799-1874), cujo 
nome verdadeiro era Sophie Feodorovna 
Rostopchine, foi uma escritora russa de 
livros para crianças e adolescentes que se 
tornou muito famosa no século XIX. Casada 
em 1819 com o Conde Eugene Ségur, teve 
oito filhos e só começou a escrever aos 
58 anos. Criou personagens inesquecíveis 
para o imaginário infantil, que atravessaram 
gerações e se tornaram célebres em vários 
países do mundo, inclusive o Brasil.

O ILUSTRADOR

H. Castelli – Horace Castelli (1825-1889) –  
foi um artista francês mais conhecido 
por ter ilustrado, com suas gravuras em 
madeira, vários livros da Condessa de Ségur. 
Influenciado, entre outros artistas, por Gustave 
Doré, inovou ao fugir à “regra” da tradição 
do Romantismo de fazer todas as ilustrações 
de um livro com o mesmo tamanho, 
dinamizando e diversificando visualmente as 
páginas com suas vinhetas inseridas no texto.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura, 
História, Geografia, Ciências, Artes.

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural, Meio 
Ambiente, Saúde, Trabalho e Consumo

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa e seminário sobre a vida da autora, a época e os 
locais em que viveu;

• Debate: por que os burros são considerados animais de pouca 
inteligência? Você concorda com essa visão? Cadichon pode 
ser considerado uma criatura má em determinados trechos 
do livro? Assim como o burro da história, os seres humanos 
costumam refletir sobre a vida e as próprias atitudes?;

• Palestra de especialista sobre criação e cuidados com os 
animais, maus-tratos e sobrecarga de trabalho;

• Análise das ilustrações do livro; observação da técnica, do 
estilo e do traço utilizados;

• Produção de texto de memórias de um animal de outra espécie.
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MIL COISAS PODEM ACONTECER
Texto e ilustrações: Jacobo Fernández Serrano 
Tradução: Luís Reyes Gil

216 páginas | 14 x 21 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 11 anos 
ISBN: 978-85-65381-02-4

Aventuras insólitas, com situações 
disparatadas e cheias de nonsense
Os filhos do rei do mar, Leda e Mercurim, 
percebem que está chegando o aniversário 
do pai, Pindo IV, O Tratável, e que ainda não 
arrumaram um presente para ele. É na busca 
desse presente que se desencadeiam as mil 
coisas do título desta história. A narrativa nos 
mostra uma série de personagens insólitos e 
situações disparatadas, cheias de imaginação, 
que acontecem na cidade de Nil, onde tudo 
é possível, onde o excepcional faz parte 
do dia a dia. Traduzido do galego, um livro 
original e surpreendente.

O AUTOR

Jacobo Fernández Serrano nasceu em Vigo, 
Espanha, em 1971. Licenciado em pintura pela 
Universidade Complutense (Madri), é ilustrador, 
autor de histórias em quadrinhos, escritor 
e pintor. Como autor de literatura infantil, 
publicou diversos livros. Além de trabalhos de 
ilustração de livros didáticos, dicionários, guias 
sobre a natureza, cartazes e ilustrações para a 
televisão, já ilustrou vários livros infantojuvenis. 
Em 2009, Mil coisas podem acontecer obteve o 
prêmio Merlín de Literatura Infantojuvenil. 

Interlocução com: Literatura, Língua Portuguesa, 
Ciências, História, Geografia, Artes.

Temas transversais: Ética, Meio ambiente,  
Pluralidade cultural.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Debate: o que é ser normal? Pessoas diferentes  
podem conviver em harmonia?;

•  Comparação: história realista e história surrealista;

• Levantamento de situações absurdas vividas ou 
conhecidas dos alunos; comparação com situações 
absurdas do livro;

• Produção de texto: seleção e reescrita de um  
trecho surrealista do livro, transformando o absurdo  
em “normal”; 

• Pesquisa sobre a fauna e a flora do fundo do mar;

• Estudo dos mapas que abrem o livro;

• Música: formação de uma banda;

• Observação e análise das ilustrações.

LE
IT

O
R 

FL
U

EN
TE

114



PINTANDO POESIA
Texto: Neusa Sorrenti 
Telas: José Heleno Sorrenti 
Fotografia: Daniel Mansur

40 páginas | 21 x 27 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 11 anos 
ISBN: 978-85-7526-333-4

Poemas sobre a paisagem  
e a vida interiorana do Brasil
Inspirados em pinturas e tendo como 
epígrafes versos de canções da música 
popular brasileira, os poemas deste livro 
remetem a um Brasil interiorano, de voz 
brejeira ou melancólica, e a cheiro de terra 
e de chuva... O carro de boi, a boiada, o 
congado, o povoado com galinhas nas ruas, 
a escola rural, o contador de histórias, o 
vaqueiro e o amor pela terra são alguns  
dos temas presentes no livro. Reunindo  
três linguagens, a obra manifesta um enorme 
carinho por todos aqueles que, com a 
ferramenta que têm, procuram mostrar  
um pouco da alma brasileira.

A AUTORA
Neusa Sorrenti nasceu em Itaguara, interior 
de Minas, e mora em Belo Horizonte. 
Graduou-se em Letras e Biblioteconomia, 
fez pós-graduação em Literatura Infantil e 
Juvenil e mestrado em Literaturas de Língua 
Portuguesa pela PUC Minas. Foi professora e 
bibliotecária e é autora de cerca de 30 livros 
de literatura para crianças e jovens.

O PINTOR
José Heleno Sorrenti nasceu em 
Carmópolis de Minas e morava em Itaguara. 
Era pintor autodidata. Participava do projeto 
Talentos da Maturidade e já mostrou suas 
telas em exposições individuais e coletivas. 
Faleceu em Itaguara em maio de 2011.

SELECIONADO  PELA FNLIJ PARA A  46ª FEIRA DE  LIVROS INFANTIS DE BOLONHA 2010

Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura, 
Artes, Geografia.

Temas transversais: Meio ambiente, Pluralidade cultural.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa sobre os elementos característicos da poesia;

• Identificação de elementos típicos do cenário  
interiorano brasileiro; pesquisa de imagens e  
comparação com as telas do livro;

• Pesquisa musical a partir das epígrafes dos poemas; 
comparação entre o conteúdo dos poemas,  
as epígrafes e as telas;

• Apresentação coletiva, com recitação e cantoria,  
dos poemas e canções do livro;

• Produção e exposição de pinturas a óleo.
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SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa e organização de mural sobre o país Dogon: 
história, localização, relevo, clima, população, sociedade, 
economia, costumes (religião, habitação e vestuário);

• Debate: comparação entre a vida de uma criança ocidental 
e os garotos da HQ; relação entre pais e filhos, a escola e o 
trabalho das crianças dentro da família;

• Seminário: as crenças religiosas do país Dogon;  
origens, símbolos e significados; o choque cultural  
entre as tradições e os hábitos modernos;

• Confecção de máscaras e trajes típicos a partir das 
referências visuais da HQ; fabricação de um “apanhador de 
nuvens”;

• Análise das ilustrações e das sequências narrativas visuais, 
como, por exemplo, a da introdução (páginas 3 a 7) e a das 
páginas 18 a 21, 23 a 25, 27 a 30 e 42 a 46;

• Interlocução com: História, Geografia, Artes, Religião.

O APANHADOR DE NUVENS:  
UMA AVENTURA NO PAÍS DOGON
Autor: Béka | Ilustração: Marko 
Tradução: Fernando Scheibe 

48 páginas | 20 x 28 cm | ISBN: 978-85-6482-357-0

O coração do país Dogon é castigado por uma 
terrível seca. Sacerdotes e moradores tentam, por 
todos os meios, trazer a chuva. Mas as oferendas e 
os rituais não adiantam, e a água já começa a faltar. 
Dois meninos, Amakalá e Iemená, saem, então, em 
busca da chuva. Mas, para isso, eles deverão primeiro 
se apossar do “apanhador de nuvens”. Uma aventura 
extraordinária no coração de um país lendário!

AS CRIANÇAS DA SOMBRA:  
UMA AVENTURA NO PAÍS MIAO
Autor: Béka | Ilustração: Marko 
Tradução: Fernando Scheibe 

48 páginas | 20 x 27,3 cm | ISBN: 978-85-6482-360-0

No sul da China, Mestre Wang viaja ao coração 
da região Miao para exercer a arte da pintura 
e da caligrafia. Enquanto caminha pelas 
montanhas esculpidas de arrozais, uma estranha 
bruma invade a paisagem. Mestre Wang então 
se perde… Quando a bruma se dissipa, tão de 
repente quanto tinha aparecido, ela revela um 
novo mistério: as crianças da sombra.

A NARRADORA DAS NEVES –  
UMA AVENTURA NO PAÍS INUIT
Autor: Béka | Ilustração: Marko 
Tradução: Fernando Scheibe 

48 páginas | 20 x 28 cm | ISBN: 978-85-6482-342-6

Buniq é uma garota inuit que vive com seu 
clã no coração dos espaços gelados do Grande 
Norte. Ela quer descobrir qual é o seu lugar 
no “país dos homens”, como os inuits chamam 
essa natureza desafiadora com que tentam viver 
em harmonia. Para sabê-lo, ela decide fazer 
uma longa viagem por essas regiões selvagens, 
conhecendo outros clãs, com seus mistérios e 
tradições. Acompanhada de seu avô Ukioq e de 
seu amigo Taq, Buniq parte em busca de seu 
destino: tornar-se a narradora das neves.
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SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

•  Pesquisa e organização de mural sobre a região Inuit: 
história, localização, relevo, clima, população, sociedade, 
economia, costumes (religião, habitação e vestuário);

• Debate: comparação entre a vida de uma criança ocidental 
e os garotos da HQ; relação entre pais e filhos, a escola e o 
trabalho das crianças dentro da família;

• Seminário: as crenças religiosas da região Inuit; origens, 
símbolos e significados; o choque cultural entre as tradições 
e os hábitos modernos;

• Interlocução com: História, Geografia, Artes, Religião.

Temas transversais: Ética, Meio Ambiente e 
Pluralidade Cultural.

WÁLUK
Autor: Emilio Ruiz | Ilustração: Ana Miralles 
Tradução: Fernando Scheibe 
56 páginas | 29 x 21 cm | ISBN: 978-85-8286-030-4

Wáluk acorda um dia e descobre que sua mãe não está 
mais junto dele. O pequeno urso polar se sente então 
desorientado, até que conhece Esquimó, um velho urso 
sábio e paciente, que lhe ensinará a enfrentar os desafios 
da vida no Polo Norte. A partir daí, os dois viverão uma 
aventura de amizade e respeito, perigos e coragem. Uma 
bela e emocionante HQ, para leitores de todas as idades.

A LUTA CONTRA CANUDOS
Autor: Daniel Esteves | Ilustração: Akira Sanoki, Jozz  
64 páginas | 20 x 27,3 cm | ISBN: 978-85-6482-366-2

A história do povoado de Canudos e de sua 
destruição pelo exército brasileiro, em fins do 
século XIX, é recontada nesta HQ inédita. 
Partindo de referências históricas e relatos 
da época, os autores mostram, em páginas de 
quadrinhos dinâmicas e detalhadas, todo o 
drama e a intensidade de um dos episódios mais 
marcantes de nossa história.
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CARACTERÍSTICAS DAS CRIANÇAS NESTA FASE:
 Domínio total da leitura e da linguagem escrita;
 Desenvolvimento da escrita criativa;
 Capacidade de compreensão do mundo ampliada;
 Desenvolvimento do pensamento reflexivo e da  
consciência crítica;
 Interesse por novas vivências e conhecimentos

LIVROS ADEQUADOS PARA AS CRIANÇAS NESTA FASE:
 Livros que apresentem uma visão crítica da sociedade e dos 
conflitos da realidade contemporânea;
 Livros que mostrem personagens dinâmicas, em busca da 
autorrealização e do autoconhecimento;
 Livros que abordem os principais problemas e questionamentos 
do adolescente atual;
 Livros que apresentem linguagem mais elaborada, de modo a 
tornar a leitura mais desafiadora.

“Nesta fase, o adolescente deve se abrir plenamente para  
o mundo e entrar em relação essencial com o outro. [...]  
O convívio do leitor crítico com o texto literário deve 
extrapolar a mera fruição de prazer ou emoção e deve  
provocá-lo para penetrar no mecanismo da leitura. O 
conhecimento de rudimentos básicos de teoria literária faz-se 
necessário; pois a literatura é a arte da linguagem e como qualquer 
arte exige uma iniciação.” (Nelly Novaes Coelho. Literatura infantil: 
teoria, análise, didática. São Paulo: Moderna, 2010. p. 39-40.)
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Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura, 
História, Geografia, Artes.

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural, Saúde, 
Trabalho e Consumo.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Levantamento e leitura das várias obras de literatura 
brasileira citadas no livro: Um certo Capitão Rodrigo, de 
Erico Verissimo; Grande Sertão: Veredas, de Guimarães 
Rosa; Vidas secas, de Graciliano Ramos; O alienista, de 
Machado de Assis; etc.;

• Pesquisa e seminário sobre a vida dos autores e sobre as 
obras lidas; apresentação de informações sobre a escola 
literária a que cada autor se filia;

• Debate: a partir de que idade os alunos devem ler 
os clássicos da literatura? Como ler os clássicos? As 
adaptações para leitores mais novos são válidas?;

• Palestra de especialistas sobre: questões gramaticais, 
literatura policial, humor, jornalismo e o trabalho do 
repórter, obras e autores estrangeiros citados no livro;

• Análise das ilustrações do livro; observação da técnica, do 
estilo e do traço utilizados.

A FABULOSA MORTE DO  
PROFESSOR DE PORTUGUÊS
Texto: Lourenço Cazarré 
Ilustrações: Negreiros
112 páginas | 15,5 x 22 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 12 anos 
ISBN: 978-85-8217-163-9

Morte de um professor na  
livraria agita a cidade
Mariana e Teodoro recebem a incumbência 
de escrever uma reportagem para o jornal 
do colégio sobre a inauguração da Livraria 
Esquina das Palavras. Durante o evento, 
no qual estão presentes vários artistas e 
intelectuais, ocorrem diversos fatos que 
culminam com a morte do professor de 
Português e crítico de literatura mais odiado 
da cidade. Começam, então, as investigações 
e os interrogatórios, numa sucessão hilariante 
de hipóteses e especulações, cujo desfecho 
surpreendente traz a marca registrada do 
estilo ágil e bem-humorado do autor.

O ILUSTRADOR
Roberto Negreiros nasceu em São Paulo e 
desenha desde criança. Fez o curso técnico de artes 
gráficas e também cursou as faculdades de Artes 
Plásticas e Jornalismo. É ilustrador profissional há 
mais de 40 anos, com seu traço caricatural e seu 
estilo irreverente. Em 2006, ganhou o Prêmio Esso 
de Jornalismo, na categoria Criação Gráfica. 

O AUTOR
Lourenço Cazarré nasceu em Pelotas, em 
1953, e passou parte da infância em Bagé. 
Formou-se em jornalismo em 1975 e, desde 
1985, escreve livros para jovens. Recebeu vários 
prêmios por suas obras, como o Jabuti, em 1998, 
pelo livro Nadando contra a morte (Formato), e o 
Açorianos, em 2001, pelo livro Ilhados (Saraiva). 
Este é seu título de estreia na Autêntica.
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O QUE VOCÊ VÊ? –  
UMA CONVERSA FILOSÓFICA
Texto: Marie José Mondzian 
Ilustrações: Sandrine Martin 
Tradução: Mariângela Haddad 

180 páginas | 15 x 20 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 12 anos 
ISBN: 978-85-7526-552-9

Diálogo entre uma filósofa  
e uma adolescente sobre a  
realidade e suas imagens
Durante dois anos, a autora se encontrou 
com crianças e pré-adolescentes em 
escolas de diversas cidades da França e 
de vários bairros de Paris. Conversavam 
sobre tudo o que viam, tanto na realidade 
quanto nas imagens que povoam o 
mundo. Assim surgiu este livro, sob a 
forma de um diálogo imaginário no qual 
tudo o que é dito foi realmente falado por 
uns e outros durante aqueles encontros. 
Segundo a autora, as crianças a ajudaram 
a compreender as alegrias, as tristezas e os 
medos que as imagens do mundo em que 
vivemos nos provocam. As ilustrações são 
modernas, soltas, de traços firmes, e em 
muitos momentos recorrem à linguagem 
dos quadrinhos. 

A AUTORA
Marie José Mondzian é filósofa, escritora 
e diretora de pesquisa no CNRS (Centre 
National de la Recherche Scientifique – 
Centro Nacional de Pesquisa Científica). 
Especialista em comunicação por imagens, 
é autora de vários livros, entre os quais o 
recente L’arche et l’arc-en-ciel: Michel-Ange -  
La voûte de la chapelle sixtine (A arca e o  
arco-íris: Michelangelo, o teto da Capela 
Sistina – Le Passage, 2006). 

A ILUSTRADORA
Sandrine Martin nasceu em 1979. Estudou 
na escola Les Arts Décoratifs, de Paris, e 
trabalha para a imprensa (revistas Astrapi e 
D Lire – BayardPresse) e com livros juvenis: 
Les orpailleurs (Os garimpeiros), Le baron perché 
(O barão nas árvores), entre outros. Em 2003, 
ganhou o prêmio Fnac para jovens talentos 
de histórias em quadrinhos.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Debate com os alunos sobre o que vem a ser filosofia e 
sobre a relatividade do olhar;

• Relatos dos alunos sobre vivências e experiências 
semelhantes às debatidas no livro;

• Conversa sobre a relatividade do olhar, os instrumentos 
usados para ver, o papel da televisão e da mídia em geral 
no mundo contemporâneo;

• Produção de desenhos e quadrinhos a partir das 
conversas sobre o olhar;

• Produção de texto: Como vejo a realidade?

Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura, 
Artes, História, Filosofia.

Temas transversais: Ética, Pluralidade cultural.
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UM VERSO A CADA PASSO –  
A POESIA NA ESTRADA REAL
Texto e ilustrações: Angela Leite de Souza 
Fotografia: Sylvio Coutinho

48 páginas | 21 x 27 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 12 anos 
ISBN: 978-85-7526-344-0

Poemas em homenagem  
à Estrada Real
A Estrada Real, tão importante para a formação 
do Brasil e ainda tão pouco conhecida dos 
brasileiros, é revisitada neste livro em poemas 
emocionantes e belissimamente ilustrados. 
Caminhos, cidades e detalhes das margens 
da estrada surgem a cada página, coloridos, 
novos e, ao mesmo tempo, fiéis; homenagem 
emocionada à poesia das ideias que ela desperta 
em todos aqueles que a percorrem.

A AUTORA
Angela Leite de Souza nasceu em Belo 
Horizonte e viveu grande parte de sua 
vida no Rio de Janeiro, onde se formou 
em Jornalismo. Tem cerca de 50 livros 
publicados. Em 1997, conquistou o prêmio 
Casa de las Américas de Literatura Brasileira, 
com o livro de poemas Estas muitas Minas. 
Ao concretizar o projeto deste livro, 
percebeu quanto sua história e a de seus 
antepassados está ligada à Estrada Real. Para 
ilustrá-lo, Angela usou bordados e colagens 
com tecidos e materiais de costura.

SELO ALTAMENTE 
RECOMENDÁVEL 2010

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Debate para levantar os conhecimentos que os alunos 
têm a respeito da Estrada Real; identificação, nos 
poemas, de informações a respeito dessa estrada;

• Pesquisa: o papel da Estrada Real na formação do Brasil;

• Observação e análise das ilustrações;

• Trabalho de grupo: escolher e analisar  
um poema e sua ilustração;

• Pesquisa: aspectos geográficos, econômicos  
e culturais dos estados e das cidades por onde  
a Estrada Real passava.

Interlocução com: História, Geografia, Língua 
Portuguesa, Literatura, Artes.

Temas transversais: Pluralidade cultural,  
Meio ambiente.
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SELO ALTAMENTE 
RECOMENDÁVEL 2013

A AUTORA
Dominique Torrès é uma das principais 
repórteres do canal France 2, da televisão francesa, 
há mais de 30 anos. Viajou pelo mundo inteiro 
e durante nove anos participou do programa 
Résistance (Resistência), sobre Direitos Humanos. 
Já produziu quatro filmes sobre escravidão nos 
dias atuais e alguns livros sobre o assunto. Fundou 
e preside a organização Réagir dans le Monde 
(Reagir no Mundo), que luta contra o problema 
em diversos países, como no Níger.

A ILUSTRADORA
Christiane Costa nasceu em Belo Horizonte, 
onde vive e trabalha. É designer e artista 
gráfica, formada pela UEMG e pela UFMG, 
respectivamente. Trabalha na área editorial como 
designer há alguns anos, e este é o primeiro livro 
que ilustra. Para realizar este trabalho, utilizou 
recortes, colagens e interferência em fotografias.

VOCÊ É LIVRE!
Texto: Dominique Torrès 
Ilustrações: capa – Thomas Ehretsmann 
                   miolo – Christiane Costa 
Tradução e notas: Maria Valéria Rezende 

112 páginas | 14 x 21 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 12 anos 
ISBN: 978-85-65381-03-1

Romance-reportagem  
sobre escravidão e liberdade 
No Níger, país africano, Amsy e sua família 
são escravos de uma família de tuaregues, 
no deserto. Uma manhã, quando Amsy cata 
gravetos para a mãe acender o fogo e preparar a 
refeição dos donos, um homem desconhecido 
conversa com o garoto e se propõe levá-lo 
para a cidade, onde ele poderá viver livre. 
Seria essa a oportunidade de Amsy encontrar 
a irmã, que tinha sido vendida? E seus pais, 
seriam também libertados? Seja como for, 
Amsy deverá lutar muito, porque o caminho 
da liberdade é duro para quem nunca soube 
senão se calar e obedecer... Um retrato 
comovente da vida de muitas pessoas ainda 
submetidas a diferentes formas de escravidão 
em pleno século XXI.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Painel sobre a escravidão na África nos dias de hoje;

• Debate: em que medida a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos é respeitada no Brasil, na atualidade?;

• Pesquisa sobre a formação histórica da África: divisão 
política, economia, população, etc.;

• Pesquisa e debate: existe ainda algum tipo de escravidão 
no Brasil? Qual(is)?;

• Observação e análise das ilustrações.

Interlocução com: História, Geografia, Artes.

Temas transversais: Ética, Pluralidade cultural, 
Trabalho e consumo.
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Interlocução com: Língua Portuguesa, História, 
Geografia, Artes.

Temas transversais: Ética, Orientação Sexual, 
Pluralidade Cultural.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa sobre a biografia dos dois autores de cordel 
apresentados no livro;

• Produção de texto: criação de poemas de cordel com 
base nos exemplos lidos; organização de varais para 
exposição dos textos produzidos pela classe;

• Seminário sobre o gênero “literatura de cordel”: origens, 
características, principais autores, produção atual;

• Apresentação de repentistas e cordelistas na escola;

• Observação e fruição das ilustrações; produção  
de xilogravuras.

COLEÇÃO  
COISAS NOSSAS
Textos coletados da ou escritos a partir  
de elementos da cultura popular brasileira,  
tais como literatura de cordel, ditados 
populares, adivinhas, parlendas...

HISTÓRIAS NO VARAL – TRÊS CORDÉIS 
DE ROMANCE E AVENTURA
Textos: João Melquíades Ferreira da Silva e 
Francisco das Chagas Batista 
Ilustrações: Ciro Fernandes
Organização: Cristina Antunes 
80 páginas | 15,5 x 22 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 13 anos 
ISBN: 978-85-8217-341-1

Três histórias de cordel: duas 
românticas e uma de aventura
Este livro apresenta três histórias da 
literatura de cordel, gênero de origem oral 
cuja base é a poesia narrativa. “A história 
do pavão misterioso” e “A história de 
Julio Abel e Esmeraldina” são exemplos 
de narrativas românticas; “Roldão no leão 
de ouro” é um exemplo de narrativa de 
aventura. Todas são compostas em estrofes 
de seis versos, com rimas nos versos 
pares, e oferecem ao leitor bons modelos 
desse gênero literário fincado na tradição 
popular brasileira, sobretudo a nordestina.

OS AUTORES
João Melquíades Ferreira da Silva nasceu 
em Bananeiras, Paraíba, em 7 de julho de 1869 
e faleceu em João Pessoa em 10 de dezembro 
de 1933. Cantador e poeta, é considerado um 
dos grandes nomes entre os primeiros autores de 
cordel. Atribui-se a ele a autoria de 36 folhetos. 
Neste livro, é o autor de “A história do pavão 
misterioso” e “Roldão no leão de ouro”.

Francisco das Chagas Batista nasceu na Vila 
do Teixeira, Paraíba, em 5 de maio de 1882 e 
faleceu João Pessoa em 26 de janeiro de 1930. 
Em 1913, fundou a Livraria Popular Editora e 
se firmou como um dos intelectuais da época. 
Em 1929, publicou o livro Cantadores e poetas 
populares. Não se sabe quantos folhetos produziu. 
Neste livro, é o autor de “A história de Julio 
Abel e Esmeraldina”.

O ILUSTRADOR
Ciro Fernandes nasceu em Uiraúna, Paraíba, e 
vive desde os 17 anos no Rio de Janeiro. É um dos 
maiores nomes da xilogravura brasileira. Ao longo 
de sua carreira, tem feito pinturas, desenhos e 
xilogravuras para jornais, revistas, capas de livros de 
importantes autores brasileiros, folhetos de cordel 
e, mais recentemente, para livros infantis e juvenis. 
Suas obras, que retratam cenas da vida brasileira, 
estão diretamente ligadas ao mundo da literatura 
de cordel, às crenças e costumes nordestinos.
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Interlocução com: Língua Portuguesa, História, 
Geografia, Artes, Educação Física.

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural, 
Orientação Sexual, Trabalho e Consumo.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa e seminário sobre os Estados Unidos e os locais 
mencionados nos e-mails;

• Debate: você acha possível que os relacionamentos se 
mantenham, mesmo à distância? Se não existisse o 
recurso do e-mail, isso seria mais difícil?;

• Organização de mural sobre esportes em geral (futebol, 
vôlei, tênis, ciclismo) e modalidades tipicamente 
americanas (basquete, beisebol, futebol americano);

• Produção de texto: troca de e-mails com um colega, 
durante algumas semanas; confecção de um livro com a 
compilação das mensagens;

• Pesquisa sobre o latim e as origens da língua portuguesa; 
fichamento de termos latinos e nomes científicos 
mencionados no texto;

NÓS 4
Texto: Vivina de Assis Viana e  
João Anzanello Carrascoza 
Ilustrações: Christiane Costa
112 páginas | 15,5 x 22 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 13 anos 
ISBN: 978-85-8217-337-4

Dois jovens apaixonados trocam 
mensagens à distância; dois autores 
talentosos escrevem um livro por 
e-mail, a quatro mãos
Este livro é composto por duas trocas de 
correspondência independentes (porém 
ligadas) entre dois pares de amigos. De um 
lado, Juju e Rafa, vizinhos em São Paulo, 
dois jovens que se gostam e são muito 
próximos, até que a mudança da família de 
Rafael para os Estados Unidos os separa, 
obrigando-os a manter contato por e-mails. 
Na troca de mensagens, os dois relatam suas 
experiências, expõem suas ideias sobre a vida 
e mostram todo o afeto que os une, mesmo 
a distância. Do outro lado, Vivina e João, os 
autores do livro, que escreveram a história 
juntos, por e-mail, e trocam mensagens sobre 
a elaboração do texto. No projeto gráfico, 
é como se o livro começasse dos dois 
lados. A correspondência entre Juju e Rafa 
começa de um lado do livro, enquanto a 
correspondência entre Vivina e João começa 
do outro lado, o que faz com que as duas 
trocas de mensagens terminem no mesmo 
ponto, ou seja, no meio do livro. 

A ILUSTRADORA
Christiane Costa é mineira de Belo Horizonte, 
cidade onde vive e trabalha. É designer e 
artista gráfica, formada pela UEMG 
e pela UFMG, respectivamente. 
Trabalha há alguns anos como 
designer na área editorial. Para 
as ilustrações deste livro, 
trabalhou com a aplicação 
de texturas, recortes e 
tonalidades sobre fotografias.

OS AUTORES
Vivina de Assis Viana nasceu numa fazenda no 
interior de Minas Gerais e estudou num internato, 
em São João del-Rei. Durante esse período da vida, 
trocou muitas cartas com sua mãe. Depois de casada, 
mudou-se para São Paulo, em 1968, onde vive até 
hoje. Tem vários livros infantis e juvenis premiados, 
entre os quais se destaca Ana e Pedro, em parceria com 
Ronald Claver, também uma troca de cartas entre  
dois adolescentes.

João Anzanello Carrascoza nasceu em Cravinhos, 
no interior de São Paulo. Começou a escrever aos 17 
anos, quando se mudou para a capital, onde mora até 
hoje. Estudou Comunicação Social, trabalhou como 
redator de publicidade e atualmente é professor 
universitário. Escreveu muitas obras para crianças, 
jovens e adultos, várias delas premiadas. 
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AVANTESMAS – 13 HISTÓRIAS  
CLÁSSICAS DE FANTASMAS
Texto (Recontos): Claudio Blanc 
Ilustrações: Kako 
208 páginas | 15,5 x 22 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos 
ISBN: 978-85-8217-409-8

Treze recontos assustadores  
de histórias de fantasmas 
Este livro reconta treze histórias clássicas de 
fantasmas escritas por alguns dos maiores 
mestres da Literatura: Edgar Allan Poe, Guy de 
Maupassant, H. P. Lovecraft, R. L. Stevenson, 
Conan Doyle, Walter Scott, W. B. Yeats e Anton 
Tchekhov, entre outros. Nas palavras do 
próprio organizador da coletânea e autor das 
adaptações: “São contos criados em um tempo 
iluminado por velas, com as chamas projetando 
sombras estranhas que faziam o pensamento 
voar e a pele arrepiar”. As treze histórias, 
algumas aterrorizantes, outras repugnantes, 
tiveram a linguagem adaptada ao leitor jovem 
de hoje. Na abertura de cada conto, uma breve 
biografia de seu autor.

O AUTOR
Claudio Blanc é escritor, jornalista, tradutor e 
editor. Sempre foi fascinado por contos de fantasmas 
de todas as épocas e povos. E, como os fantasmas 
evocam tempos passados, escolheu uma palavra 
antiga para batizar esta antologia: Avantesmas 
significa “fantasmas”, em português arcaico. 

O ILUSTRADOR
Kako D’Angelo mora em São Paulo. Designer 
gráfico e ilustrador, é um artista reconhecido no 
Brasil e no exterior, ganhador de diversos prêmios, 
tais como El Ojo, Cannes e HQMIX. Em seus 
trabalhos, costuma utilizar sombras e luzes bem 
marcantes e delineadas, com cores sempre sóbrias, 
mesclando elementos noir e de composição digital. 

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Divisão da classe em grupos para a apresentação de 
seminários sobre a vida e a obra de cada um dos 13 
autores clássicos que compõem esta coletânea; 

• Produção de texto: criação de histórias de terror a partir 
de experiências pessoais;

• Pesquisa e seminário sobre o gênero “conto de terror”: 
origens, características, principais autores, produção atual;

• Organização de exposição de imagens sobre os 
ambientes e cenários mostrados na coletânea;

• Bate-papo: Você acredita em fantasmas? E em vida  
após a morte? Já teve experiências pessoais com  
esse tipo de situação?;

• Observação e fruição das ilustrações.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura, 
História, Geografia, Ciências, Artes.

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural, Saúde.
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HISTÓRIAS DAQUI E D’ACOLÁ
Texto: Maria Valéria Rezende 
Ilustrações: Diogo Droschi

96 páginas | 15,5 x 22 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos 
ISBN: 978-85-7526-391-4

Contos retratam situações  
típicas do cotidiano brasileiro
Coletânea de contos bem brasileiros, com forte 
presença de diálogos. Seja nas temáticas variadas, 
seja na ambientação em diferentes lugares do 
país, as histórias abordam acontecimentos e 
situações típicas do nosso cotidiano, num desfile 
de personagens com as quais o leitor pode tanto 
se espantar quanto se identificar ou identificar 
sua família, seus amigos, seu estilo de vida. 

A AUTORA
Maria Valéria Rezende é paulista de 
Santos e mora em João Pessoa, Paraíba. 
Formada em Pedagogia, Língua e Literatura 
Francesa, especializada em História da Igreja 
na América Latina e mestre em Sociologia, 
durante muitos anos dedicou-se à Educação 
Popular, atuando no Brasil e no exterior. Em 
2001, começou a publicar ficção e poesia 
para adultos, jovens e crianças.

O ILUSTRADOR
Diogo Droschi nasceu em Belo 
Horizonte, Minas Gerais. Formado em 
Design Gráfico e Artes Visuais, trabalha como 
designer, desenvolvendo projetos editoriais. 
Para ilustrar este livro, inspirou-se na técnica 
da xilogravura comumente utilizada nas 
ilustrações da literatura de cordel.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Debate sobre o gênero e a temática da obra: coletânea 
de contos com forte presença de diálogos e situações da 
vida cotidiana brasileira;

• Relatos dos alunos sobre vivências e experiências 
semelhantes às retratadas nos contos;

• Estudo da estrutura dos textos: narrador, personagens, 
espaço, tempo, ação;

• Observação dos recursos linguísticos das histórias:  
clareza vocabular e sintática, riqueza estilística, tom  
das narrativas;

• Pesquisa em jornais e revistas sobre histórias 
interessantes com cidadãos do povo.

Interlocução com: Literatura, Língua Portuguesa, 
Geografia, História.

Temas transversais: Ética, Pluralidade cultural, 
Trabalho e consumo.
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KIM
Texto: Rudyard Kipling 
Ilustrações: J. Lockwood Kipling
Tradução: Maria Valéria Rezende 
336 páginas | 15,5 x 22 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos 
ISBN: 978-85-8217-325-1

Órfão irlandês vira agente secreto do 
Império Britânico na Índia 
Kim é um órfão irlandês que vive ao deus-
dará numa província da Índia dominada pelo 
Império Britânico, até que se torna o discípulo 
de um sábio tibetano engajado numa busca 
mística. Ao mesmo tempo, aproveitando seu 
grande talento para o disfarce e o domínio 
de vários dialetos, o menino torna-se agente 
do Serviço Secreto inglês, que está tentando 
descobrir detalhes de uma conspiração da qual 
participam espiões russos. Retrato pulsante 
das pessoas, da cultura e das diversas religiões 
da Índia, suas crendices e superstições, este 
romance de formação publicado pela primeira 
vez em 1901 vem encantando e seduzindo 
várias gerações de jovens e adolescentes em 
todo o mundo.

O AUTOR
Joseph Rudyard Kipling (1865-1936) nasceu 
em Bombaim, Índia, no auge do Império 
Britânico. Aos 6 anos, foi levado para a Inglaterra, 
onde viveu até 1882, quando voltou para a Índia 
e começou a trabalhar como jornalista. Tornou-
se um dos maiores escritores ingleses e um dos 
poetas mais populares da Inglaterra. Suas histórias 
em geral se passam em cenários coloridos e 
exuberantes da Índia. Em 1907, ganhou o Nobel 
de Literatura, tornando-se o primeiro escritor 
de língua inglesa a receber o prêmio. Entre suas 
obras mais famosas, além de Kim, destaca-se  
O livro da selva, que conta a história de Mowgli, 
um menino criado por lobos. 

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa e organização de linha do tempo sobre a vida 
do autor, a época e os locais em que viveu;

• Seminário sobre a história e a geopolítica da Índia: 
população e etnias, religiões, línguas e dialetos, costumes, 
economia, influência britânica;

• Debate a partir do prefácio do professor e crítico literário 
Alfredo Monte: o que justifica a colonização de um país 
por outro? É correto considerar que existam povos e 
culturas superiores às demais?;

• Entrevista com monge budista ou especialista sobre 
cultura e religião do Tibete;

• Análise das ilustrações do livro; observação da técnica, do 
estilo e do traço utilizados.

Interlocução com: Literatura, Inglês, História, 
Geografia, Artes, Religião.

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural, Meio 
Ambiente, Trabalho e Consumo.

O ILUSTRADOR
John Lockwood Kipling (1837-1911) foi 
professor de inglês e de arte na Escola de Belas 
Artes, ilustrador e curador do Museu Lahore, na 
Índia britânica, onde passou a maior parte de 
sua vida. Era pai do escritor Rudyard Kipling e 
ilustrou Kim, um de seus livros mais famosos.
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O LIVRO DOS GRANDES  
OPOSTOS FILOSÓFICOS
80 páginas | 24 x 24 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos 
ISBN: 978-85-8217-266-7

Doze pares de opostos filosóficos 
definidos pelo que os opõe e pelo  
que os complementa
O ser humano aprende, desde muito pequeno, que 
as ideias se opõem, ou seja, que a compreensão 
de uma ideia se dá em oposição a outra: alto é o 
contrário de baixo, quente é o oposto de frio, 
escuridão é o inverso de claridade. Quando 
adulto, o ser humano passa a ser capaz de entender 
noções mais abstratas, ideias mais complexas. Seu 
pensamento torna-se mais sutil, mas ainda tem 
necessidade de opostos. Pois são essas grandes 
oposições universais que estruturam nosso espírito, 
permitindo a reflexão tanto a uma criança grande 
como a um grande filósofo. Como pensar no 
espírito sem o opor ao corpo, no infinito sem o 
opor ao finito, no ser sem o opor à aparência? Sem 
opostos, sem contrários, não podemos pensar. Este 
livro apresenta doze pares de opostos, definidos 
primeiro pelo que os opõe, depois ligados por 
uma pergunta e uma resposta que mostra que cada 
um tem necessidade do outro. As ilustrações que 
acompanham essas etapas dão corpo e vida às ideias, 
pois o pensamento se nutre de imagens, como o 
abstrato se nutre de seu contrário, o concreto.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Debate introdutório, como preparação para a leitura do 
livro: Toda ideia ou situação tem necessariamente seu 
oposto? Por quê?;

• Depoimentos pessoais dos alunos sobre as principais 
situações de oposição da própria vida; produção de texto: 
“Meus opostos”;

• Desenvolvimento de uma oposição diferente das 
apresentadas no livro, seguindo o mesmo modelo 
proposto pelo texto: confronto de opostos, pergunta  
e resposta;

• Produção de imagens que mostrem oposições com outros 
elementos, diferentes dos usados no livro; 

COLEÇÃO  
FILÔIDEIAS

A construção do pensamento  
filosófico por meio do diálogo  
e da contraposição de ideias
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O LIVRO DOS GRANDES  
OPOSTOS PSICOLÓGICOS
64 páginas | 24 x 24 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos 
ISBN: 978-85-8217-268-1

Dez pares de caracteres opostos 
definidos naquilo que têm de  
simples e de complexo
Desde a infância, o ser humano aprende a 
conhecer a si próprio, ao mesmo tempo em 
que descobre os outros, interagindo com 
pessoas semelhantes e com indivíduos de 
caráter completamente diferente. Existem 
os sérios e os brincalhões, os simples e os 
complicados, os expansivos e os discretos... 
Aos poucos, cada um descobre que por trás 
dessa aparente simplicidade se escondem 
personalidades complexas e cheias de 
peculiaridades. Procurar entrar na psicologia 
desses personagens humanos é dar um grande 
passo para compreender a própria essência 
e as diferenças em relação aos outros. Por 
meio de textos simples e de ilustrações 
instigantes, este livro apresenta dez pares 
de caracteres opostos. Dentro de cada par, 
cada personalidade é definida – primeiro, 
de forma simples, depois em todos os seus 
matizes, suas riquezas e seus excessos. Esses 
opostos psicológicos são representados por 
personagens ao mesmo tempo estranhos e 
cativantes, fora do tempo e do espaço, com os 
quais cada um de nós pode se identificar. 

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Debate introdutório, como preparação para a leitura do 
livro: Como você se define? Sério ou brincalhão? Tímido 
ou expansivo? Inquieto ou tranquilo?, etc.;

• Brincadeira do jogo da verdade: Quem na classe é mais 
parecido com você e por quê? O que você mais gosta e 
menos gosta em cada um de seus colegas?;

• Desenvolvimento de uma oposição diferente das 
apresentadas no livro, seguindo o mesmo modelo 
proposto pelo texto: confronto de caracteres opostos, 
definições simples, seguidas de definições mais 
complexas e detalhadas;

• Produção de imagens que mostrem oposições com outros 
elementos, diferentes dos usados no livro.
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MICRÔMEGAS –  
UMA HISTÓRIA FILOSÓFICA
Texto: Voltaire 
Ilustrações: Diogo Droschi 
Tradução e notas: Maria Valéria Rezende

64 páginas | 15,5 x 22 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos 
ISBN: 978-85-65381-01-7

Gigante extraterrestre visita a Terra e  
conversa com um grupo de filósofos 
Inspirado nas Viagens de Gulliver (1726), de 
Jonathan Swift, Micrômegas, escrito em 1752, 
é considerado um dos primeiros textos de 
ficção científica e também um dos primeiros a 
veicular a possibilidade de sermos visitados por 
habitantes de outros planetas. O personagem 
que dá nome ao livro é um ser gigantesco, 
habitante de um planeta na órbita da estrela 
Sirius, que decide se aventurar pelo universo. 
Depois de fazer amizade com um gigante 
menor em Saturno, Micrômegas chega à 
Terra. Aqui, ele e seu amigo têm uma longa 
e interessante conversa com seres minúsculos, 
um grupo de filósofos que eles só conseguem 
enxergar usando um diamante como 
microscópio. E a conversa gira em torno de 
grandezas e pequenezas – do ser humano, do 
planeta... Uma literatura sempre atual e cada vez 
mais necessária a todas as idades.

O AUTOR
François Marie Arouet, mais conhecido 
como Voltaire (1694-1778), foi um escritor, 
ensaísta e filósofo francês. É uma das grandes 
figuras do Iluminismo, e suas obras e ideias 
influenciaram pensadores importantes. 
Produziu cerca de 70 obras em quase todas 
as formas literárias. O conjunto de ideias 
de Voltaire constitui uma tendência de 
pensamento conhecida como Liberalismo.

O ILUSTRADOR
Diogo Droschi é mineiro de Belo 
Horizonte. Formado em Design Gráfico 
pela UEMG e em Artes Gráficas pela 
Escola de Belas Artes da UFMG, sempre 
trabalhou como designer gráfico e ilustrador 
para agências de publicidade e editoras. 
Para ilustrar este livro, usou referências de 
imagens científicas antigas.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa sobre a vida de Voltaire e a época em que viveu; 
estudo das ideias desse filósofo e pensador;

• Observação e análise da ironia presente no texto;

• Debate: existe vida fora do planeta Terra?;

• Astronomia: pesquisa sobre o universo, a Via-Láctea  
e o sistema solar;

• Debate: o ser humano é grandioso ou mesquinho? É 
humilde ou arrogante? É sábio ou ignorante?;

• Observação e análise das ilustrações.

Interlocução com: Ciências, História, Geografia, Artes, 
Filosofia, Literatura.

Temas transversais: Ética, Meio ambiente.
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OURO DENTRO DA CABEÇA
Texto: Maria Valéria Rezende 
Ilustrações: Diogo Droschi

104 páginas | 15,5 x 22 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos 
ISBN: 978-85-65381-07-9

Aventuras e desventuras de um  
homem em busca de aprender a ler
História de um homem que correu sérios perigos, 
andou o Brasil inteiro, enfrentou trabalho escravo 
no corte ilegal de árvores na Amazônia, passou 
por um garimpo em que a vida era subumana, 
sofreu solidão e privações, tentando achar um 
tesouro “nem de prata nem de ouro: de coisa mais 
preciosa”. No fim de longa jornada, que “valeu 
uma vida inteira”, quando ele estava perdido, 
sem saber para onde ir, foi que encontrou o 
tesouro no lugar menos esperado, “onde o olho 
desprevenido só vê miséria e tristeza”.

A AUTORA
Maria Valéria Rezende nasceu em 1942 em 
Santos, SP, onde viveu até os 17 anos. Formada 
em Língua e Literatura Francesa, Pedagogia e 
Sociologia, vive há mais de 30 anos na Paraíba, 
dedicando-se à educação popular, à literatura e 
à formação de leitores e escritores. Desde 2001, 
tem publicado livros de ficção e poesia para 
gente de qualquer idade, parte deles premiados, 
alguns traduzidos e publicados em outros países. 
Foi cofundadora e continua participando do 
Clube do Conto da Paraíba, tribo nômade que 
vaga há oito anos por João Pessoa. 

O ILUSTRADOR
Diogo Droschi nasceu em 1983, na  
cidade de Belo Horizonte, MG, onde ainda  
vive. É formado em Design Gráfico pela 
UEMG e em Artes Gráficas pela Escola de  
 Belas Artes da UFMG. Pela Autêntica Editora, 
ilustrou os livros Histórias daqui e d’acolá, 
Vagalovnis, Desenrolando a língua e Micrômegas.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Bate-papo sobre a importância de saber ler e  
escrever, as dificuldades pelas quais passam as  
pessoas que não sabem, a aprendizagem da leitura  
como uma conquista cidadã;

• Pesquisa: analfabetismo e analfabetismo funcional;

• Debate: por que ler? Por que não ler? Quem concorda/
não concorda com a forma de Marílio da Conceição 
encarar os livros? A importância da leitura literária; 
gêneros e livros preferidos dos alunos;

• Avaliação do texto metrificado e rimado:  
melhor para ler? Por quê?;

• Pesquisa: a exploração predatória da Amazônia;

• Pesquisa: o trabalho escravo no Brasil;

• Observação e análise das ilustrações.

Interlocução com: Literatura, Estudos Sociais,  
Meio Ambiente, Ciências.

Temas transversais: Ética, Meio ambiente,  
Trabalho e consumo.

3º LUGAR  

PRÊMIO JABUTI 2013  

MELHOR LIVRO JUVENIL
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SHAKESPEARE E ELAS – CLÁSSICOS DO 
GRANDE BARDO REESCRITOS POR ELAS
Texto: Janaina Vieira, Laura Conrado  
e Lycia Barros   
Ilustrações: Diogo Droschi

256 páginas |15,5 x 22 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos 
ISBN: 978-85-8217-331-2

Três peças de Shakespeare adaptadas  
e ambientadas nos dias atuais
Este livro reúne três peças de Shakespeare 
adaptadas ao cenário brasileiro dos dias atuais 
por três escritoras contemporâneas: uma 
comédia (“Sonho de uma noite de verão”) e 
duas tragédias (“Otelo, o mouro de Veneza” e 
“Romeu e Julieta”). Os textos teatrais originais 
foram transformados em narrativas ambientadas 
em cidades brasileiras nos dias de hoje. Da 
mesma forma, os nomes dos personagens, 
suas atividades e profissões foram adaptados a 
situações da realidade atual. Um exercício de 
recriação literária cujo principal objetivo é 
propiciar ao leitor jovem de hoje um primeiro 
contato com a obra do dramaturgo inglês.

AS AUTORAS
Janaina Vieira é carioca. Desde muito jovem, 
começou a escrever poesias, contos e crônicas. 
Publicou seu primeiro livro infantojuvenil em 
parceria com o escritor Júlio Emílio Braz. Tem 
duas obras premiadas pela UBE-RJ e alguns 
títulos publicados em inglês.

Laura Conrado nasceu em Belo Horizonte, 
MG, em 1984. É jornalista, pós-graduada em 
Educação, Criatividade e Tecnologia, e autora 
da série teen Freud, me tira dessa! Em 2012, 
ganhou o prêmio Jovem Brasileiro como 
destaque na Literatura.

Lycia Barros nasceu no Rio de Janeiro e 
cursou Letras na UFRJ. Lançou seu primeiro 
romance em 2010. Além de escrever, ministra 
cursos de escrita para novos autores.

O ILUSTRADOR
Diogo Droschi é mineiro de Belo Horizonte, 
formado em Design Gráfico pela UEMG e 
em Artes Gráficas pela Escola de Belas Artes 
da UFMG. Tem como grandes paixões a 
tipografia, a ilustração e o design editorial. Este 
é o oitavo livro que ilustra para a Autêntica.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa e seminário sobre a vida e a obra de 
Shakespeare, a época e os locais em que viveu;

• Debate: você acha importante que obras literárias antigas 
sejam adaptadas para o contexto atual? Por quê?;

• Produção de texto: adaptação de cenas dos textos atuais 
para a linguagem teatral; dramatização;

• Bate-papo: quais as diferenças entre os relacionamentos 
amorosos antigos e os atuais?;

• Comparação de elementos das peças originais e das 
narrativas adaptadas.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura, 
História, Geografia, Artes.

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural, 
Orientação Sexual, Trabalho e Consumo.
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VAGALOVNIS
Texto: Antonio Barreto 
Ilustrações: Diogo Droschi

56 páginas | 15,5 x 22,5 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos 
ISBN: 978-85-7526-527-7

Poemas mergulham nos enigmas  
da natureza e da linguagem
Desde o título – uma combinação do radical 
vaga- (de vagar, vaga-lume) com a sigla ovni 
(objeto voador não identificado) –, este livro 
“brinca” de forma original com a linguagem. 
Na criação de neologismos e na aplicação 
de recursos próprios da poesia concreta, seus 
poemas são como uma nave que conduz o 
leitor a uma viagem poética em meio a seres, 
elementos e sentimentos que se movem no 
espaço, na natureza, na página, numa paisagem 
– verbal e visual – às vezes enigmática, às 
vezes estranha, sempre intrigante… 

O AUTOR
Antonio Barreto nasceu em Passos, Minas 
Gerais, e mora em Belo Horizonte, onde 
estudou História e Letras. Foi projetista de 
Engenharia Civil e, há alguns anos, passou 
a se dedicar à literatura. Suas obras já lhe 
valeram prêmios importantes. Este livro 
surgiu de uma experiência insólita vivida 
por ele, que, certa noite, avistou uma luz 
imensa, de origem desconhecida, pairando 
sobre o vale onde se situa sua casa de campo.

O ILUSTRADOR
Diogo Droschi é mineiro de Belo 
Horizonte. Formado em Design Gráfico 
pela UEMG e em Artes Gráficas pela 
Escola de Belas Artes da UFMG, tem como 
grandes paixões a tipografia, a ilustração e 
o design editorial. Para ilustrar este livro, 
muniu-se de uma gama variada de recursos 
e recriou os rascunhos concebidos pelo 
autor, estabelecendo um diálogo verbovisual 
ao mesmo tempo sedutor e inquietante.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Debate sobre a existência de seres extraterrestres e vida 
em outros planetas;

• Relatos de alunos que já tenham avistado algum objeto 
voador não identificado;

• Pesquisa: o sistema solar, a Via-Láctea, os planetas,  
a Lua e o universo;

• Produção de colagens a partir das ilustrações do livro;

• Trabalho em grupo: escolher e analisar um poema  
e sua ilustração;

• Produção de textos poéticos com apelo visual.

Interlocução com: Geografia, História, Língua 
Portuguesa, Literatura, Artes.

Temas transversais: Meio ambiente,  
Pluralidade cultural.
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ZITO QUE VIROU JOÃO & OUTROS POEMAS
Texto: Ronaldo Monte 
Ilustrações: Diogo Droschi 
56 páginas | 15,5 x 22 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 12 anos 
ISBN: 978-85-8217-180-6

Poemas realistas, líricos, dramáticos e 
contundentes sobre a vida e a morte
Dividido em três partes (“Zito”, 
“Desencontros” e “Sonho futuro”), este livro 
reúne poemas que encaram a dureza da vida 
e da morte, assim como os sonhos de um 
futuro melhor, em versos crus, diretos, intensos, 
viscerais.

“Há mistérios essenciais que não se aprendem 
nas escolas, nos livros, na internet. [...] Como 
aprender a viver para não se morrer de uma 
vez só, sem preparo nenhum? Enfim, como 
aprender a vida, essa coisa inteira, impossível 
de dividir em matérias e apostilas e que só se 
aprende pouco a pouco? [...] Neste livro, o 
poeta Ronaldo Monte e seus companheiros – 
Zito-João, Florzinha, a estrela Papa-Ceia, Mãe 
Joaninha, Galafoice... – nos ensinam sonhos 
e movimentos. A vida em ondas. Mistérios 
essenciais.” (Maria Valéria Rezende)

O AUTOR
Ronaldo Monte nasceu em Maceió, Alagoas, onde 
escreveu seus primeiros poemas, aos dez anos de 
idade. Passou sua juventude no Recife, Pernambuco, 
onde trabalhou como redator de propaganda e se 
formou em Psicologia. Depois disso, mudou-se para 
João Pessoa e lecionou na Universidade Federal da 
Paraíba. Além de escritor, é psicanalista. Aposentado, 
hoje mora em Cabedelo, cidade portuária perto da 
capital paraibana.

O ILUSTRADOR
Diogo Droschi nasceu em 1983, em Belo 
Horizonte, Minas Gerais, onde ainda mora. 
Formou-se em Design Gráfico pela UEMG e em 
Artes Gráficas pela Escola de Belas Artes da UFMG. 
Este é o sexto livro que ilustra para a Autêntica.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Criação de poemas de temática urbana e realista, em 
torno de questões atuais e problemas do cotidiano;

• Entrevistas com pessoas comuns que tenham histórias 
de vida marcantes e experiências interessantes para os 
adolescentes;

• Seminário sobre a situação dos menores de rua: origens 
do problema, a realidade atual, soluções;

• Debate: a poesia também pode denunciar problemas 
sociais e mostrar a realidade concreta? 

Interlocução com: Língua Portuguesa, História, 
Geografia, Religião.

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural, 
Trabalho e Consumo.
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RETRATOS DA CIDADE
Texto: Aluísio Azevedo, Alfredo Camarate, João 
do Rio, Lima Barreto, Alcântara Machado, Ferreira 
Gullar, Antonio Barreto, Heródoto Barbeiro, Luiz 
Vilela, João Paulo Vaz, Ivan Angelo, Vivina de Assis 
Viana, Clarice Lispector 
Ilustrações: Diogo Droschi

120 páginas | 15,5 x 22 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 15 anos 
ISBN: 978-85-8217-335-0

Diálogo entre autores do passado e  
do presente sobre o tema “cidade”
Organizada por Adriano Macedo, também 
autor e coordenador da coletânea Retratos 
da Escola, esta reunião de textos de autores 
clássicos e contemporâneos nos permite 
observar e comparar retratos de vários 
momentos da vida nas cidades brasileiras, um 
conjunto de olhares literários sobre aspectos 
da urbanização, do cotidiano, da convivência e 
das transformações provocadas pelo progresso 
nos grandes centros do país.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Bate-papo: vivências e experiências dos alunos no 
espaço urbano que, de alguma forma, se assemelhem às 
apresentadas nas crônicas e nos contos do livro; 

• Debate: de que modo cada um enxerga a vida urbana 
nos dias de hoje; que aspectos antigos das cidades mais 
chamaram a atenção dos alunos nos textos clássicos;

• Entrevistas com pessoas mais velhas para estabelecer 
comparações entre a vida urbana em meados do século 
passado e hoje;

• Pesquisa e organização de exposição sobre elementos da 
vida urbana que são prejudiciais ao meio ambiente e à 
saúde dos cidadãos;

• Produção de contos e crônicas em torno do tema 
“cidade”; estudo das diferenças entre os dois gêneros.

Interlocução com: Língua Portuguesa, História, 
Geografia, Ciências.

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural, Meio 
Ambiente, Saúde.
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RETRATOS DA ESCOLA
Textos: Machado de Assis, Luiz Vilela, Affonso 
Romano de Sant’Anna, Adriano Macedo, Branca 
Maria de Paula, Raul Pompéia, Marcos Rey, 
Lourenço Diaféria, Francisco de Morais Mendes

88 páginas | 15,5 x 22 cm  
Faixa etária sugerida: a partir de 15 anos 
ISBN: 978-85-65381-09-3

Diálogo entre autores do passado  
e do presente sobre o tema “escola”
Organizada por Adriano Macedo, também autor, 
Retratos da Escola, assim como um álbum de 
fotografias que nos permite observar e comparar 
retratos de vários momentos da vida, é uma 
coletânea de textos clássicos e contemporâneos, 
um conjunto de “fotografias literárias” em que 
escritores de diferentes épocas registram as cores, 
as emoções e densidades da escola no período 
em que viveram essa fase.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Bate-papo: vivências e experiências dos alunos que, 
de alguma forma, se assemelhem às apresentadas nos 
contos do livro;

• Debate: a escola pode ser considerada uma ponte  
entre a casa (a família) e o mundo? Por quê?;

• Entrevistas com familiares e professores mais velhos  
para estabelecer comparação entre a escola “de ontem” 
e a de hoje;

• Pesquisa: características do gênero literário conto;

• Observação e análise de diferenças e efeitos  
da narrativa na primeira e na terceira pessoa.

Interlocução com: Literatura, Estudos Sociais.

Temas transversais: Ética, Pluralidade cultural.
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COLEÇÃO  
ESPETÁCULOS DO GALPÃO

Formato: 13 x 20,5 cm

ECLIPSE
Autor: Jurij Alschitz | Tradução: Alisa Blokina
88 páginas | ISBN: 978-85-6538-115-4

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

PARTIDO
Autor: Italo Calvino  
Adaptação: Cacá Brandão
80 páginas | ISBN: 978-85-7526-269-6 

Direção de Cacá Carvalho e 
adaptação de Cacá Brandão, 
Partido foi livremente inspirado 
no romance Visconde partido 
ao meio, do escritor italiano 
Italo Calvino, e feita a partir 
de improvisos dos autores. O 
espetáculo marca a parceria do 
Galpão com o ator e diretor 
Cacá Carvalho.
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PEQUENOS MILAGRES
Autores: Maurício Arruda Mendonça,  
Paulo de Moraes
144 páginas | ISBN: 978-85-7526-272-6

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

ROMEU E JULIETA
Autor: William Shakespeare 
Tradução: Onestaldo de Pennaforte
96 páginas | ISBN: 978-85-7526-266-5

Maior sucesso da história do Galpão, Romeu e 
Julieta teve sua carreira coroada com a temporada 
no Globe Theatre de Londres, em 2000, com 
grande percussão. O espetáculo foi concebido 
e dirigido por Gabriel Villela, com dramaturgia 
e textos adicionais de Cacá Brandão, sobre o 
original de William Shakespeare.

A RUA DA AMARGURA
Autor: Eduardo Garrido | Adaptação: Arildo de Barros
80 páginas | ISBN: 978-85-7526-267-2

O mártir do calvário, escrito pelo dramaturgo carioca 
de ascendência portuguesa Eduardo Garrido, nos 
idos de 1901, se convertera no maior sucesso do 
circo-teatro no Brasil, durante a primeira metade 
do século XX. 
E é a partir deste texto que surgiu o espetáculo 
A rua da amargura, concepção e direção de 
Gabriel Villela, com adaptação de Arialdo de 
Barros para o texto O mártir do calvário, de 
Eduardo Garrido. O texto trata do nascimento e 
da paixão de Cristo à maneira do circo-teatro e 
foi um marco na história do Galpão.

TEXTOS DE RUA
Autor: Grupo Galpão
88 páginas | ISBN: 978-85-7526-265-8

“A comédia da esposa muda”, de 1986, 
adaptação de um cannovaccio de autor anônimo 
da commedia del’arte, dirigida por Paulinho 
Polika; “Foi por amor”, de 1987, esquete de rua 
escrito por Antônio Edson e Eduardo Moreira 
e dirigido pelo primeiro; “Corra enquanto 
é tempo”, de 1988 com texto e direção Eid 
Ribeiro. Esses são os espetáculos com os quais 
o grupo viaja pela primeira vez ao exterior, 
cumprindo longas temporadas na Itália e na 
França, além de uma longa turnê pelo Peru.
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TIO VÂNIA (AOS QUE VIEREM DEPOIS DE NÓS)
Autor: Anton Tchékhov 
Tradução: Eduardo Moreira, Arildo de Barros 
96 páginas | ISBN: 978-85-6538-119-2 

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

UM HOMEM É UM HOMEM
Autor: Bertolt Brecht | Tradução: Fernando Peixoto
120 páginas | ISBN: 978-85-7526-271-9

O livro apresenta o texto do espetáculo  
Um homem é um homem, com direção e 
adaptação de Paulo José. A peça é livremente 
inspirada no original de Bertold Brecht. 
O musical critica de maneira mordaz a 
manipulação do homem comum pelo  
poder e a ideologia da guerra.

UM MOLIÈRE IMAGINÁRIO
MOLIÈRE | Adaptação: Cacá Brandão
96 páginas | ISBN: 978-85-7526-268-9

Um Molière Imaginário foi o espetáculo que 
representou a retomada pelo Grupo Galpão 
do seu próprio rumo artístico, depois de duas 
experiências marcantes com o diretor Gabriel 
Villela que, com Romeu e Julieta e A rua da 
amargura, deixou uma assinatura fundamental na 
estética e na linguagem do Grupo. O espetáculo, 
montado para a rua, em 1997, é um dos 
trabalhos do Galpão de mais longa permanência 
no repertório e que se apresentou em maior 
número de cidades em todo o Brasil.

UM TREM CHAMADO DESEJO
Autor: Luís Alberto de Abreu
112 páginas | ISBN: 978-85-7526-270-2

Este livro apresenta texto do espetáculo  
Um trem chamado desejo, comédia musical que 
narra as desventuras de uma companhia teatral, 
na Belo Horizonte da década de 1930. De 
acordo com Chico Pelúcio, “essa foi a montagem 
do Galpão em que os autores do grupo mais 
contribuíram para a concepção do espetáculo 
como um todo e mais efetivamente interagiram 
com os criadores convidados”. A direção do Trem 
é de Chico Pelúcio, e o texto, de Luis Alberto de 
Abreu, com músicas de Tim Rescala.
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COLETIVO 21
Organizador: Adriano Macedo
128 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-7526-570-3

“Em Coletivo 21, a solidão que possibilita, 
a cada autor, tornar-se dono de suas 
próprias palavras foi incapaz de impedir que, 
sintonizadas e irmanadas, elas pudessem se 
tornar uma só.”

LIMA BARRETO POR JOVENS LEITORES
Organizadores: Fernanda Freitas, Vagner Amaro
96 páginas | 17 x 24 cm | ISBN: 978-85-8217-370-1

Com a publicação deste livro, os jovens 
leitores têm a oportunidade de partilhar sua 
experiência literária analisando os contos de 
Lima Barreto. Além de explorar os sentidos do 
texto, os alunos desempenham um trabalho 
arguto em reconhecer, na obra barretiana, 
traços reveladores da biografia do escritor. 
Este volume oferece a mesma qualidade das 
análises acertadas e de apurada redação de 
seu antecessor Machado de Assis – por jovens 
leitores, o que comprova, mais uma vez, o 
sucesso do projeto Clube de Leitores.

MACHADO DE ASSIS POR JOVENS LEITORES
Organizadores: Fernanda Freitas, Vagner Amaro 
80 páginas | 17 x 24 cm | ISBN: 978-85-7526-588-8

Este livro apresenta seis textos introdutórios, 
escritos por alunos da Escola Sesc de Ensino 
Médio do Rio de Janeiro, que precedem contos 
célebres de Machado de Assis. Essas pequenas 
introduções, produzidas com a qualidade de 
grandes leitores, revelam a importância de um 
dos maiores escritores de nosso país e ajudam 
a desfazer a ideia de que a leitura de Machado 
de Assis é temporal. Mas o grande mérito dos 
alunos é mostrar a futuros leitores que, quando 
se trata de boa literatura, o diálogo entre autor e 
leitor será sempre estimulante e prazeroso.
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O RETRATO DA DAMA
Autor: Adriano Macedo
96 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-7526-334-1

Do primeiro ao último conto deste livro, 
Adriano Macedo repinta, com cores às vezes 
densas, às vezes tragicômicas, temas tão antigos 
quanto a história do homem: envelhecimento, 
solidão, ciúme, vingança, culpa, luxúria, 
cobiça... E bem ao jeito mineiro: sem firulas. A 
sobriedade na composição dos conflitos básicos 
dos personagens e suas resoluções é um dos 
pontos altos da obra. 

O CICLISTA
Autor: Walther Moreira Santos 
128 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-7526-347-1

Trata-se de um livro sobre a beleza do perdão, 
da esperança e da compaixão. Com uma 
narrativa atraente, O Ciclista tem ingredientes 
capazes de conquistar e envolver o leitor 
que aprecia uma história bem contada, com 
personagens interessantes que se relacionam de 
forma intrigante e curiosa. O autor demonstra 
habilidade no manejo da linguagem, criando 
personagens intrigantes e uma atmosfera que 
alicia, a cada capítulo, o leitor. O livro é um 
exercício de destreza e imaginação.
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COLEÇÃO LEITURA LITERÁRIA

ESAÚ & JACÓ – MACHADO DE ASSIS
Autora: Letícia Malard
272 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-8658-315-5

Aparentemente, Esaú e Jacó se constrói sob o 
eixo da dualidade opositiva, a partir do título: 
gêmeos bíblicos que brigaram desde o ventre. 
Mas essa dualidade se estende por um sem-
número de situações romanescas. No essencial, 
o que Machado discute em toda a narrativa é a 
preservação da vida em sua eterna luta contra 
o tempo e, consequentemente, contra a morte. 
Ele apresenta, em várias personagens, o que 
significa para elas o ato de viver, o qual consiste 
na capacidade ou na incapacidade de controlar o 
próprio destino, ou seja, de tomar decisões.

MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS – 
MACHADO DE ASSIS
Autora: Letícia Malard
272 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-8658-342-1

O quarto volume da coleção Leitura Literária 
é uma grande contribuição a todos aqueles que 
apreciam a obra do maior escritor brasileiro. 
São mais de mil verbetes que compõem o 
vocabulário explicativo, além de comentários, 
análises e estudos deste que é um dos romances 
mais importantes da nossa literatura. Letícia 
Malard esclarece o sentido literal do texto 
machadiano para facilitar a leitura desta narrativa 
complexa de um defunto autor que,  
da eternidade, escreve suas memórias.

TRISTE FIM DE POLICARPO QUARESMA –  
LIMA BARRETO
Autora: Letícia Malard
288 páginas | ISBN: 978-85-7526-536-9

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

Este volume oferece a mesma qualidade das 
análises acertadas e de apurada redação de 
seu antecessor Machado de Assis – por jovens 
leitores, o que comprova, mais uma vez, o 
sucesso do projeto Clube de Leitores.
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10 PEÇAS DE SHAKESPEARE 
Autora: Recontadas por Edith Nesbit 
Tradução: Luiz Antonio Aguiar

96 páginas | 15,5 x 22 cm | ISBN: 978-85-6538-302-8

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 importantes e conhecidas peças de 
Shakespeare são apresentadas pela autora inglesa 
E. Nesbit, em recontos cuja linguagem, acessível 
e fluente, permite a leitores de qualquer idade 
um primeiro contato com o universo do maior 
dramaturgo inglês de todos os tempos.

AMNÉSIA - ELES FORAM PROGRAMADOS PARA 
ESQUECER, MAS NÃO PARA PERDOAR 
Autora: Jennifer Rush | Tradução: Eric Novello 
240 páginas | 16 x 23 cm | ISBN: 978-85-8235-113-0 

Garota descobre que quatro jovens garotos que 
vivem no porão da casa em que mora com o 
pai são cobaias humanas de um experimento 
para transformá-los em supersoldados para uma 
agência secreta. Suas memórias foram apagadas 
e reprogramadas, mas eles descobrem aos 
poucos o que foi alterado em suas lembranças e 
desmontam o esquema da agência. 

COLETOR DE ALMAS
Autor: Douglas MCT

144 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-6538-300-4

Terra Oca é um mundo fantástico onde habitam 
personagens emprestados de contos nórdicos 
e etruscos, mas desenvolvidos sob uma ótica 
particular e ambientados num cenário próprio, 
apocalíptico e épico, com bizarrias únicas. O 
Coletor de Almas conta paralelamente a história 
de três personagens a caminho de um sinistro 
desenlace: o fim do mundo. Confira como 
esse mundo acaba: a graça está justamente em 
adivinhar quem sobrevive no final.

O CLÃ DOS DRAGÕES - VOL. 1 
Autor: Ilkka Auer | Tradução: Lilia Loman, Pasi Loman 
336 páginas | 16 x 23 cm | ISBN: 978-85-8235-093-5

Nos tempos antigos, o reino de Noridium era 
governado pelos temíveis Dragões Negros. 
Durante séculos, na fria região de Caldia, 
circularam lendas sobre a Bruxa do Gelo, que 
seria a descendente cruel e imortal dessas 
criaturas. Porém, tais lendas se tornarão realidade 
para a adolescente Nonna e para seu protetor, o 
urso polar de estimação, Fenris. Depois de ver 
sua aldeia atacada e destruída, ela é forçada a 
deixar sua casa e sua vida para trás. 
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DARK EDEN – O MEDO É A CURA 
Autor: Patrick Carman | Tradução: Eric Novello 
240 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-8235-005-8

Escrito pelo autor best-seller Patrick Carman, 
este livro conta a assustadora história de sete 
adolescentes, cada um com o próprio medo, 
enviados ao Forte Éden para superarem 
suas fobias. Dark Eden é um fascinante 
thriller psicológico que explora, de maneira 
provocadora, o medo, a traição, o poder da 
memória e os mistérios do amor.

FAÇA SEU PEDIDO
Autora: Mandy Hubbard | Tradução: Ana Paula Corradini 
296 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-6538-373-8 

Kayla McHenry está tendo o pior aniversário 
da história e, na hora de assoprar as velinhas, faz 
um pedido inusitado, que se realiza. Este livro 
traz uma divertida história narrada pela rebelde 
personagem sobre os dias mais inesquecíveis e 
surreais que vivenciou quando, como em um 
passe de mágica, seus antigos desejos começam a 
se tornar reais. 

A ILHA DOS DISSIDENTES 
Autor: Bárbara Morais

304 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-8235-075-1

Ser levada para uma cidade especial não estava 
nos planos de Sybil. Tudo o que ela mais queria 
era sair de Kali, zona paupérrima da guerra entre 
a União e o Império do Sol, e não precisar entrar 
para o exército. Mas ela nunca imaginou que 
pudesse ser um dos anômalos, um grupo especial 
de pessoas com mutações genéticas que os fazia ter 
habilidades sobre-humanas inacreditáveis. Como 
única sobrevivente de um naufrágio, ela agora irá 
se juntar a uma família adotiva na maior cidade 
de mutantes do continente e precisará se adaptar 
a uma nova realidade. E logo aprenderá que ser 
diferente pode ser ainda mais difícil que viver em 
um mundo em guerra.

SOMBRA E OSSOS 
Autora: Leigh Bardugo | Tradução: Eric Novello
288 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-8235-063-8

Alina Starkov nunca esperou muito da vida. Órfã 
de guerra, ela tem uma única certeza: o apoio 
de seu melhor amigo, Maly, e sua inconveniente 
paixão por ele. Cartógrafa de seu regimento 
militar, em uma das expedições que precisa fazer 
à Dobra das Sombras – uma faixa anômala de 
escuridão repleta dos temíveis predadores volcras 
–, Alina vê Maly ser atacado pelos monstros e ficar 
brutalmente ferido. Seu instinto a leva a protegê-lo, 
quando inesperadamente ela vê revelado um poder 
latente que nunca suspeitou ter. A partir disso, é 
arrancada de seu mundo conhecido e levada da 
corte real para ser treinada como um dos Grishas, 
uma elite mágica liderada pelo misterioso Darkling. 
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JOE GOLEM E A CIDADE SUBMERSA 
Autores: Christopher Golden e Mike Mignola 
Tradução: Eric Novello  
272 páginas | 17 x 24 cm | ISBN: 978-85-8235-025-6

Este romance ilustrado de sucesso nos Estados 
Unidos apresenta ao leitor um cenário surreal 
em uma Nova Iorque em 1925, devastada 
por uma série de terremotos e sob 30 metros 
de água. Em meio ao caos e lutando para 
sobreviver, uma jovem órfã, um ex-mágico 
e um detetive embarcam em uma aventura 
sobrenatural, em um romance distópico que 
mistura ficção científica, mistério e aventura, 
com toques “punks” e muita fantasia.

A LISTA NEGRA
Autora: Jennifer Brown | Tradução: Claudio Blanc
272 páginas | 16 x 23 cm | ISBN: 978-85-6538-311-0

O namorado de Valerie Leftman abriu fogo 
contra vários alunos na cantina da escola em que 
estudavam. Atingida ao tentar detê-lo, Valerie 
também acaba ferida, mas é responsabilizada pela 
tragédia por causa da lista que ajudou a criar. A 
lista com o nome dos estudantes que praticavam 
bullying contra os dois. A Lista Negra é um 
romance profundo e comovente, sobre o bullying 
praticado dentro das escolas.

MINHA METADE SILENCIOSA
Autor: Andrew Smith | Tradução: Rodrigo Seabra

304 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-8235-124-6 

Stark McClellan tem 14 anos. Por ser muito 
alto e magro, tem o apelido de Palito, mas sofre 
bullying mesmo porque é “deformado”, já que 
nasceu apenas com uma orelha. Seu irmão 
mais velho, Bosten, o defende em qualquer 
situação, porém ambos não conseguem se 
proteger de seus pais abusivos, que os castigam 
violentamente quase todos os dias. Ao enfrentar 
as dificuldades da adolescência estando em 
um lar hostil e sem afeto – com o agravante 
de se achar uma aberração –, o garoto tem na 
amizade e no apoio do irmão sua referência de 
amor, e é com ela que ambos sobrevivem. 

MARÍLIA DE DIRCEU - A MUSA, A 
INCONFIDÊNCIA E A VIDA PRIVADA EM  
OURO PRETO NO SÉCULO XVIII 
Autores: Alexandre Ibañez, Staël Gontijo
240 páginas | 15,5 x 22,5 cm | ISBN: 978-85-6538-317-2

Este romance biográfico reconstrói uma das 
personagens mais importantes da história 
brasileira. Por esta obra podemos conhecer 
melhor os costumes nas Minas Gerais do século 
XVIII e observar como a musa de Gonzaga foi 
diferente dos contemporâneos. Ela enfrentou 
muitos preconceitos em sua época, mas realizou 
com dignidade rara uma ascensão estável 
naquela sociedade.
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NECRÓPOLIS 1 – A FRONTEIRA DAS ALMAS  
Autor: Douglas MCT
296 páginas | 16 x 23 cm | ISBN: 978-85-65383-68-4

A série Necrópolis apresenta as aventuras 
fantásticas de Verne Vípero, rapaz cético 
que confronta sua descrença ao descobrir a 
possibilidade de resgatar a alma do irmão. 
Neste volume, 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
Autor: Douglas MCT
336 páginas | 16 x 23 cm | ISBN: 978-85-65383-70-7

A série Necrópolis ganha seu segundo 
volume. E, nesta continuação, o leitor 
encontrará ainda mais tensão e aventura 
que em A Fronteira das Almas. Agora, Verne 
Vípero se vê forçado a retornar a Necrópolis. 
De volta ao Mundo dos Mortos, o rapaz 
enfrentará não só gnolls e trolls, mas também 
a morte, de diferentes maneiras. 
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A MENINA QUE COLECIONAVA BORBOLETAS
152 páginas | ISBN: 978-85-8235-122-2

Bruna Vieira está cada vez mais longe dos 
quinze, e sabe que crescer nunca é tão simples. 
Considerada uma das blogueiras mais influentes 
do mundo, mais uma vez ela dá vazão ao seu 
talento como escritora com este seu novo livro 
de crônicas e pensamentos, em que mostra o 
quanto amadurecer e conquistar a independência 
é maravilhoso, mas tem seus desafios.

DEPOIS DOS QUINZE –  
QUANDO TUDO  
COMEÇOU A MUDAR 
200 páginas | ISBN: 978-85-8235-013-3

Bruna Vieira fez de uma desilusão amorosa 
inspiração e motivação para se entregar ao que 
hoje é um dos blogs mais respeitados e acessados 
do país. E agora o blog virou livro. A obra é 
uma mistura de histórias, desabafos e segredos 
de Bruna, que revela também neste livro como 
sua história está sendo escrita, em belíssimas 
crônicas e contos que já conquistaram mais de 
400 mil fãs, leitores e leitoras que a acessam 
diariamente em suas redes sociais.

Autora: Bruna Vieira | 14 x 21 cm

Blogueira, colunista  
especial da revista Capricho, 
eleita a adolescente brasileira  
mais influente em moda,  
comportamento e internet,  
com milhares de fãs-leitoras- 
-amigas-seguidoras  
e agora escritora!
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DE VOLTA AOS QUINZE
80 páginas | ISBN: 978-85-8235-057-7

O que você faria se pudesse voltar no 
tempo? Será que, ao fazer escolhas diferentes, 
você conseguiria mudar sua vida para 
melhor? Anita tem 30 anos, e sua vida é 
muito diferente do que ela sonhou para si. 
Um dia, ao reencontrar seu primeiro blog, 
escrito quando tinha 15 anos, algo inusitado 
acontece, e tudo ao seu redor se transforma 
de repente. Com cabeça de adulto e corpo 
de adolescente, ela se vê novamente vivendo 
as aventuras de uma das épocas mais intensas 
da vida de qualquer pessoa: o ensino médio. 
Em meio a amores impossíveis, amizades 
desfeitas e atritos familiares, Anita tentará 
escrever seu próprio final feliz em uma 
página misteriosa na internet.



MINHA VIDA FORA DE SÉRIE - 1ª TEMPORADA
408 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-8062-005-4

A protagonista desta 1ª temporada é Priscila, 
adolescente que muda de cidade e precisa se 
adaptar 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.

MINHA VIDA FORA DE SÉRIE - 2ª TEMPORADA
424 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-8235-040-9

No segundo volume da série, Priscila, agora 
com 16 anos, começa a lidar com questões 
mais sérias da adolescência: A proximidade do 
vestibular, amizades que parecem sólidas e que 
de repente se perdem e desgastes no namoro. 
Ela descobre que atos sem pensar podem marcar 
irreversivelmente o presente.

Paula Pimenta ganha  
espaço nas escolas
A indicação de Fazendo meu filme 1 
foi um tremendo sucesso, os alu-
nos leram em menos de 15 dias e 
já compraram os outros volumes da 
série sem eu pedir. É preciso falar 
mais alguma coisa? Amaram... e eu 
também!

Vera Marchese 
Colégio Pio XII - São Paulo
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FAZENDO MEU FILME 1 –  
A ESTREIA DE FANI
336 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-8923-984-4

Fazendo meu filme é um livro encantador, 
daqueles que lemos compulsivamente e, 
quando terminamos, sentimos saudade. 
Não há como não se envolver com Fani, 
suas descobertas e seus anseios, típicos da 
adolescência. Uma história bem-humorada e 
divertida que conquista o leitor a cada página. 

FAZENDO MEU FILME 3 –  
O ROTEIRO INESPERADO DE FANI
424 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-8923-939-4

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.

FAZENDO MEU FILME 2 –  
FANI NA TERRA DA RAINHA
328 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-8923-980-6

Depois de conquistar milhares de leitores e 
leitoras, 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, revelações, 
aventuras, descobertas e emoções fortíssimas!

FAZENDO MEU FILME 4 –  
FANI EM BUSCA DO FINAL FELIZ
608 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-6538-320-2

No derradeiro volume da consagrada série de 
Paula Pimenta, os leitores irão acompanhar o 
que acontece com o amor de Fani e Leo. Depois 
de uma ríspida separação, eles se distanciam. 
Será preciso mais um encontro para que eles 
possam entender o que houve e o que sentem 
um pelo outro? Descubra aqui o desfecho dessa 
emocionante história de amor que contagiou 
milhares de pessoas em todo o país. 
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APAIXONADA POR PALAVRAS
160 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-6538-375-2

Muito antes de se tornar conhecida por seus 
romances juvenis das séries Fazendo meu 
filme e Minha vida fora de série, Paula já escrevia 
crônicas, muitas publicadas em sites literários. 
Agora, várias delas estão reunidas nesta obra, 
em que a protagonista não é Fani nem Priscila: 
desta vez, é Paula Pimenta por Paula Pimenta. 
Narrado em primeira pessoa, o livro reúne 55 
crônicas que descrevem seus sentimentos, suas 
experiências e suas reflexões. Paula revela aqui a 
si própria, com relatos, ideias e comentários, de 
forma clara e envolvente.

CONFISSÃO
80 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-8235-057-7

Confissão foi o primeiro livro lançado por Paula 
Pimenta, em 2001, e encontrava-se esgotado. A obra, 
que apresenta poemas escritos pela autora desde 
sua adolescência, agora recebe nova edição, pela 
Gutenberg. Paula ampliou um pouco o livro original, 
acrescentando alguns novos poemas e incluindo 
alguns que anteriormente havia “emprestado” para 
os seus personagens Fani, de Fazendo meu filme, e 
Rodrigo, de Minha vida fora de série.
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AHMNAT – OS AMORES DA MORTE 
Autor: Julien De Lucca
368 páginas | 16 x 23 cm | ISBN: 978-85-8062-008-5

O que pode acontecer quando Morte e Destino 
brincam com o amor? Descubra nesta obra. 
Ahmnat, 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?

AHMNAT - A MÃE DE TODOS OS PECADOS 
Autor: Julien De Lucca
416 páginas | 16 x 23 cm | ISBN: 978-85-8235-017-1

Um dia, ela já foi a poderosa Ahmnat. Hoje, 
quatro mil anos após seu nascimento, ela é 
Alice Femi, que vive a tão almejada vida 
simples. Com narrativa ágil e envolvente, 
esta segunda obra da série mistura o 
universo da mitologia cristã com a mitologia 
egípcia para dar asas ao próprio enredo, com 
seus deuses e demônios.

HERÓIS DA PAZ
Autor: Irwin Abrams | Tradução Thiago Nasser 
144 páginas | 15,5 x 22,5 cm | ISBN: 978-85-89239-95-0

Esta obra traz depoimentos históricos de 
ganhadores do Prêmio Nobel da Paz. Prefaciada 
pelo ex-presidente norte-americano Jimmy 
Carter, traz sete capítulos temáticos, cada um 
deles composto de diversos trechos dos discursos 
pronunciados pelos ganhadores dessa importante 
honraria – entre eles, Dalai Lama XIV, Desmond 
Tutu, Madre Teresa, Martin Luther King Jr., 
Nelson Mandela e muitos outros.

MUITO ROMÂNTICO 
Autor: Toni Brandão 
248 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-65383-37-0

Autor consagrado com mais de 1,5 milhão de 
livros vendidos, Toni Brandão traz em Muito 
romântico uma de suas mais ricas e interessantes 
obras. Este romance é o palco de uma história 
emocionante sobre um jovem que ama demais. 
A juventude é a temática central dessa trama 
repleta de suspense, intrigas, aventuras e poesia 
que se passa no Brasil Imperial.
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OURO, FOGO & MEGABYTES   
Autor: Felipe Castilho 
288 páginas | 16 x 23 cm | ISBN: 978-85-65383-13-4 

Transitando entre uma renovada mitologia 
nacional e a atmosfera geek que envolve o 
nosso cotidiano, este romance fantástico repleto 
de aventuras, folclore e espionagens conta a 
história de Anderson Coelho, garoto de 12 
anos que é escolhido para comandar uma 
missão surpreendente junto com um grupo de 
ecoativistas nada convencionais.

PRATA, TERRA & LUA CHEIA 
Autor: Felipe Castilho
272 páginas | 16 x 23 cm | ISBN: 978-85-8235-077-5

Prata, Terra & Lua Cheia, a continuação de 
Ouro, Fogo & Megabytes, é o segundo volume 
da série que une com ineditismo a atmosfera 
geek com releituras nada convencionais dos 
mitos e das lendas do folclore nacional. 
Anderson Coelho acostumado a aventuras 
em games terá de vencer perigos e desafios 
no mundo real. Nesse jogo de sobrevivência, 
porém, não há segunda chance.

NADA DRAMÁTICA - AVENTURAS E 
DESVENTURAS DE UMA GAROTA QUE 
SOBREVIVEU AO ENSINO MÉDIO SEM SER 
POPULAR, SEM FAZER MIMIMI...  
E SEM CONSEGUIR EVITAR DE SE APAIXONAR
Autora: Dayse Dantas
320 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-8235-107-9 

Camilla Pinheiro conseguiu passar sua vida 
escolar praticamente ilesa, sem se envolver 
em dramas adolescentes. Isso é uma grande 
vitória para ela, que sempre foi muito aplicada 
nas aulas. E pretende continuar assim, agora 
que está no terceiro ano do ensino médio 
do colégio Coliseu, um dos mais puxados e 
concorridos de Goiânia. Sempre organizada, 
seus planos para o último semestre se resumem 
a um só objetivo: passar no vestibular com 
as melhores notas. Porém, graças a uma 
confusão amorosa envolvendo seu melhor 
amigo, Camilla vê seus dias calmos de estudos 
se transformarem, em meio a revoluções 
escolares, brigas familiares, intrigas na turma, 
dúvidas sobre o futuro e até uma inesperada 
paixão, que ela insiste em negar para si mesma. 
Para se abstrair do mundo real, agora virado 
de cabeça para baixo, ela posta em seu blog as 
aventuras da “Agente C”, sua identidade nada 
secreta para quem a conhece e sabe o que é 
viver um dos períodos mais intensos da vida.

LE
IT

O
R 

CR
ÍT

IC
O

152



A TURMA – MEMÓRIAS DE UMA GAROTA  
QUE NÃO SABIA SER FELIZ SOZINHA  
Autor: Alissa Grosso | Tradução: Luiza Leal
288 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-8235-059-1 

O ensino médio está prestes a acabar, mas ela tem medo de perder tudo o que 
faz dela quem ela é. Até que seu grande segredo é descoberto... Este romance 
conta a história de Hanna Best, uma líder popular idolatrada e a estrela do 
ensino médio de sua escola. A turma existe por causa de Hanna, e tudo gira 
em torno dela, mesmo com o apoio incondicional das amigas Gilda, Olivia, 
Sheila e Patrícia, além de Alex, seu namorado fofo, gentil e amoroso. Todos 
estão sempre lá para ajudar. As amizades, o colégio e a rotina são sua referência 
e segurança no mundo, mas essa vida está prestes a acabar com o fim do ensino 
médio, e isso é apavorante para a jovem. A turma fará você se apaixonar por 
Hanna, e sentir na pele os dramas, sentimentos e conflitos adolescentes da 
protagonista, em uma profunda e comovente narrativa.

O REI NEGRO
Autor: Mark Menozzi
Tradução: Diego Silveira Coelho Ferreira,  
Ana Maria Chiarini
400 páginas | 16 x 23 cm | ISBN: 978-85-8235-030-0

Valdar é um continente vasto e antigo, um universo habitado por povos 
profundamente diferentes entre si, que, ao longo dos séculos, foi sendo 
delineado pela terrível e ancestral violência de suas guerras. Esse mundo 
fantástico é o cenário da história do primeiro protagonista negro da 
literatura fantástica, o herói Manatasi. 

VOCÊ TEM SETE MENSAGENS
Autor: Stewart Lewis / Tradução: Claudio Blanc 
256 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-8235-026-3

Pode um coração dolorido conhecer um grande amor? Luna é uma 
adolescente que perdeu a mãe em um acidente há cerca de um ano, 
atropelada por um táxi nas ruas de Nova York. Ela, o pai e o irmão ainda 
estão vivendo a dor e tentando superar o luto. Quando Luna vai ao estúdio 
em que sua mãe trabalhava para recolher seus pertences, surpreende-se ao 
encontrar o celular dela com sete mensagens de voz não ouvidas. A jovem 
começa a ouvir as mensagens uma a uma, fica intrigada e decide investigar. 

RED LUNA - A BIBLIOTECA DO CZAR
Autores: Gabriel Morato, Marcos Inoue 
Ilustração: Carlos Sneak, Leticia Gois Vilela,  
Marcos Inoue
200 páginas | 14 x 21 cm | ISBN: 978-85-6538-388-2

A série apresenta ao leitor uma trilogia fantástica sobre três raças de 
vampiros que lutam entre si enquanto se alimentam da humanidade. Neste 
livro, conheça os Varnis, os milenares senhores secretos da humanidade, que 
sobreviveram ao fim da Era da Magia alimentando-se de sangue humano, 
mas foram condenados a não poderem mais andar sob o sol.
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ESTÓRIAS GERAIS
Autor: Wellington Srbek | Ilustração: Flavio Colin

160 páginas | 22,5 x 28 cm | ISBN: 978-85-6482-342-6

Considerado um clássico dos quadrinhos 
brasileiros, Estórias Gerais chega pela Editora 
NEMO em sua “edição definitiva”, com as 
páginas no tamanho em que foram desenhadas. 
Trazendo roteiro de Wellington Srbek e desenhos 
de Flavio Colin, a HQ se passa no sertão mineiro 
da década de 1920, em meio a coronéis e 
jagunços, disputas entre bandos rivais e estórias 
fabulosas. Em formato estendido e impressão 
de alta qualidade, esta nova versão traz todo o 
conteúdo das edições anteriores, complementado 
por textos inéditos dos autores. Um lançamento 
imperdível para os fãs de boas HQs!

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa e redação de nota biográfica sobre o roteirista, 
Wellington Srbek, e o ilustrador das HQs, Flavio Colin, 
falecido em 2002; leitura dos textos de abertura e 
fechamento do livro e elaboração de um resumo sobre o 
histórico da publicação;

• Leituras complementares: seleção e resumo de trechos 
do romance Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães 
Rosa; comparação da linguagem do romance com a 
empregada nas HQs;

• Pesquisa e seleção de textos correlatos de outros autores, 
que serviram de inspiração para a criação deste livro: Sérgio 
Buarque de Holanda, Ariano Suassuna, João Cabral de Melo 
Neto, Luiz Gonzaga, Dias Gomes, Monteiro Lobato, Jorge 
Amado, Erico Veríssimo, Homero, Cervantes, etc.;

• Organização de mural com a linha do tempo sobre os 
principais acontecimentos do século XIX, no Brasil: a 
monarquia, a escravatura, a transição para a república, etc.;

• Seminário: a atuação de jagunços e cangaceiros no Norte 
de Minas e no nordeste do Brasil; exposição de imagens 
da paisagem, da fauna e da flora dessas regiões;

• Debate: a violência e as arbitrariedades praticadas de parte a 
parte pelos bandoleiros e pelas autoridades são justificáveis? 
A aplicação sumária da justiça “pelas próprias mãos” é uma 
forma eficaz de se manter a ordem social? Por quê?;

• Mesas-redondas: o machismo, o autoritarismo e a violência 
contra a mulher apresentados nas histórias – Como essas 
questões se manifestam hoje em dia? O que mudou em 
relação ao passado?; A crença na existência do diabo 
– Que religiões acreditam na atuação dessa entidade 
maligna? Por que a figura do filho bastardo é demonizada 
na HQ? Seria esse um preconceito de origem religiosa?;

• Pesquisa sobre a hierarquia e as relações sociais, os 
costumes, as crendices e as superstições da região em 
que se passam as histórias;

• Contação de histórias em grupos, a partir das referências 
das HQs;

• Produção de textos opinativos e argumentativos a partir 
das seguintes frases: “A jornada que leva mais longe é 
a que nos guia mais pra dentro da gente. No ponto de 
chegada, o viajante já não reconhece aquele que era 
no porto de partida.” (Zé Gambá, p. 110); “Aquele que 
vive pela espada morrerá por ela.” (Jesus, Bíblia, Mateus 
26:52, frase citada na página 125 do livro);

• Troca de opiniões mediada pelo professor: a caça à onça-
pintada atualmente deve ser permitida? Por quê?;

• Análise e discussão em grupo sobre as anotações do 
personagem Ulisses de Araújo, ao longo da história 
(exemplos: frases entre aspas nas páginas 17, 25, 27, 28, 
151 e 152);

• Observação dos recursos gráficos e visuais empregados 
nas HQs.

Interlocução com: Português, Literatura, História, 
Geografia, Ciências, Artes, Religião.

Temas transversais: Ética, Meio Ambiente, Saúde, 
Orientação Sexual, Pluralidade Cultural e Trabalho e 
Consumo.
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FANTASMAGORIANA
Autor: Wellington Srbek | Ilustração: Flavio Colin

48 páginas | 22,5 x 32 cm | ISBN: 978-85-6482-380-8

Após criarem o já clássico Estórias Gerais, 
o desenhista Flavio Colin produziu para o 
roteirista Wellington Srbek três outras HQs. 
Publicadas em revistas independentes, entre 
2000 e 2002, “A Companhia das Sombras”, 
“Admirável Novo Mundo” e “Uma noite no 
fim do mundo” ganham agora sua primeira 
edição conjunta. A terceira delas, lançada na 
revista Fantasmagoriana, renderia a Srbek os 
troféus HQ MIX de “Melhor Graphic Novel 
Nacional” e Angelo Agostini de “Melhor 
Roteirista”. Tendo como tema o terror, esta 
coletânea de contos sombrios traz o traço de 
Colin em toda sua expressividade, incluindo  
a última HQ desenhada por ele.
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A ILHA DO TESOURO DE ROBERT LOUIS STEVENSON
Autores: Manuel Pace, Robert Louis Stevenson | Ilustração: Carlo Rispol
Tradução: Diego Cervelin, Fernando Scheibe

104 páginas | 20 x 27,3 cm | ISBN: 978-85-8286-032-8

Um dos grandes clássicos da literatura mundial ganha versão em 
quadrinhos num álbum repleto de ação e belos desenhos. O jovem 
Jim Hawkins levava uma vida tranquila, trabalhando na taberna de 
sua mãe, até que surge um velho pirata. Entram em cena outros 
piratas ameaçadores, e Jim acaba herdando o mapa para um tesouro 
lendário. Uma expedição é preparada e, na companhia de nobres e 
aventureiros, o rapaz chega a uma ilha, onde mais perigos e surpresas 
o aguardam. Honra, coragem, aventura e amizade são os ingredientes 
deste grande clássico para leitores de todas as idades!

A TEMPESTADE
Roteiro: Lillo Parra | Ilustração: Jefferson Costa

64 páginas | 20 x 28 cm | ISBN: 978-85-6482-342-6

Uma terrível tempestade lança ao mar a 
tripulação de um navio, que encontra abrigo 
numa misteriosa ilha, povoada por monstros 
e espíritos. Uma ilha governada por um 
mago enigmático, que comanda os bastidores 
de uma história na qual um antigo ódio é 
vencido por um novo amor!

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa e organização de mural com imagens e 
informações detalhadas sobre os seres fantásticos que 
aparecem na história (Caliban, Ariel, Sicorax, Íris, Ceres, 
Juno, ninfas, ceifadores, monstrengos, etc.);

• Sessão de cinema com a apresentação do filme 
homônimo, de Julie Taymor (2010); comparação com a 
adaptação para HQ;

• Observação e análise dos desenhos e recursos visuais 
diferenciados das páginas 9-10 (flashback narrado  
por Próspero) e 45-46 (intervenção das deusas gregas  
na história);

• Debates: Por que Próspero foi traído por seu  
irmão Antônio?; 

• A disputa de poder e as traições entre membros da 
mesma família ainda são comuns hoje em dia? Por quê?;

• Troca de opiniões mediada pelo professor: o que é 
realidade e o que é fantasia na ilha de A tempestade? 
Em que momentos da história essa oposição fica mais 
evidente? Por que Próspero detém o poder sobre todas 
as coisas da ilha? Em que medida a paixão fulminante 
entre Miranda e Ferdinando também é controlada por 
Próspero?;

• Mesa-redonda: o tratamento dado por Próspero ao 
escravo Caliban e ao espírito Ariel é justo e correto? Por 
que Próspero é tão autoritário e até violento com essas 
criaturas? Há algum viés de preconceito nessa relação de 
dominação?;

• Produção de texto opinativo e interpretativo a partir das 
seguintes questões: Os livros são os responsáveis pela 
desgraça e também pela redenção de Próspero? Qual o 
significado do ato final de Próspero, atirando o livro ao 
mar? No fim da história, Próspero continua preso à ilha 
ou retorna ao seu reino?

Interlocução com: Português, Literatura, História, 
Geografia, Artes.

Temas transversais: Ética, Orientação Sexual, Meio 
Ambiente, Pluralidade Cultural e Trabalho e Consumo.

GRANDES CLÁSSICOS DE 
SHAKESPEARE EM QUADRINHOS
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MACBETH
Roteiro: Marcela Godoy | Ilustração: Rafael 
Vasconcellos

64 páginas | 20 x 28 cm | ISBN: 978-85-6482-342-6

Três bruxas profetizam: “Macbeth será rei”, e 
tem início aí uma trama maligna, envolvendo 
assassinato, ambição e loucura. Uma HQ com 
reis e nobres, exércitos em guerra e uma bela 
e letal mulher. Uma história que nos fala da 
essência do Mal, em sua forma mais sedutora. 

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa sobre a Grã-Bretanha e a Escandinávia no 
século XIII: localização, história, costumes, relações 
políticas entre as duas regiões, eventos marcantes, etc.;

• Sessão de cinema com a apresentação do filme 
homônimo, de Orson Welles (1948), ou a versão mais 
recente, de 2005, produzida para TV, com direção de 
Mark Brozel; comparação com a adaptação para HQ;

• Observação e análise dos recursos visuais utilizados 
pela HQ; troca de opiniões mediada pelo professor: Por 
que nesta HQ predominam as tonalidades mais escuras 
(preto, marrom, cinza, sépia)?;

• Debates: a cobiça e a ambição desmedida pelo  
poder foram benéficas a Macbeth e sua esposa?  
Por quê? Macbeth era manipulado pela mulher ou  
agia de livre e espontânea vontade? De que modo a 
culpa se manifestou na consciência pesada de cada  
um dos cônjuges?;

• Mesa-redonda: as bruxas desempenham papel 
importante na trama, fazendo profecias, intrigas e pactos 
com os mortais que competem pelo poder. Os políticos da 
atualidade também agem como os personagens da HQ? 
Quem seriam as bruxas modernas, capazes de tamanha 
influência sobre os seres humanos de hoje?;

• Produção de texto opinativo a partir da frase de Macbeth: 
“Tudo aquilo que é parido pelo mal, somente no seio do 
mal consegue alimentar-se.” (p. 26);

• Interpretação de texto: discussão sobre o significado 
metafórico das profecias do oráculo para Macbeth, na 
página 35 (“Ninguém nascido de mulher poderá fazer 
mal a você!” e “A menos que o bosque suba a colina até 
o palácio, Macbeth não será vencido!”).

Interlocução com: Português, Literatura, História, 
Geografia, Ciências, Artes.

Temas transversais: Ética, Orientação Sexual, Saúde, 
Pluralidade Cultural e Trabalho e Consumo.
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OTELO
Roteiro: Jozz | Ilustração: Akira Sanoki

64 páginas | 20 x 28 cm | ISBN: 978-85-6482-342-6

O trágico amor de Otelo e Desdêmona, 
envolvido pelas intrigas do traiçoeiro Iago, 
surge com toda força nesta HQ intensa e 
dramática. Uma história que vai te envolver 
da primeira à última página!

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa sobre a cidade de Veneza, a ilha de Chipre e o 
Império Otomano, no século XVI: localização, história, 
costumes, relações políticas e comerciais, etc.;

• Sessão de cinema com a apresentação do filme 
homônimo, de Orson Welles (1952), ou a versão 
mais recente, de 1995, com direção de Oliver Parker; 
comparação com a adaptação para HQ;

• Observação e análise dos recursos visuais utilizados 
pela HQ: mudança no estilo dos desenhos do flashback 
da página 10; produção de legendas e falas para as 
sequências narrativas sem texto (ou com pouco texto) das 
páginas 1, 17, 23, 39, 47, 52 e 59;

• Debates: Otelo é um personagem muito suscetível 
à opinião alheia ou é Iago quem se revela um hábil 
manipulador, capaz de influenciar os outros com suas 
intrigas?; o ódio de Iago por Otelo tem origem no 
preconceito, em vista de o protagonista ser negro, mouro, 
ex-escravo e viajante sem pátria?;

• Mesa-redonda: O consumo exagerado de álcool, que leva 
à embriaguez, pode ser fonte de inúmeras desgraças; 
(se possível, convidar um especialista para falar com os 
alunos a respeito do alcoolismo);

• Produção de textos opinativos a partir das seguintes frases: 
“O poder e a autoridade sobre nós está em nossa própria 
vontade” (Iago, p. 13); “Até um inútil é mais nobre quando 
está apaixonado.” (Iago, p. 19); “O ciúme é o presente 
mais forte que a razão nunca poderá curar...” (Iago, p. 21); 
“Ter dúvidas é também tomar uma decisão” (Otelo, p. 35);

• Pesquisa e produção de texto: em termos literários e 
teatrais, o que vem a ser uma tragédia?;

• Troca de opiniões mediada pelo professor: o que você acha da 
atitude de Desdêmona, que enfrentou a oposição do próprio 
pai a seu casamento com Otelo? O que você faria se seus 
pais se opusessem a um relacionamento que você estivesse 
mantendo com alguém de quem eles não gostassem?

Interlocução com: Português, Literatura, História, 
Geografia, Ciências, Artes.

Temas transversais: Ética, Orientação Sexual, Saúde, 
Pluralidade Cultural e Trabalho e Consumo.

REI LEAR
Roteiro: Jozz | Ilustração: Octavio Cariello 

64 páginas | 20 x 28 cm | ISBN: 978-85-6482-335-8

A história do Rei Lear, que dividiu seu reino e enlouqueceu 
ao ver a ganância de suas herdeiras, é traduzida para os 
quadrinhos num álbum que preserva toda a dramaticidade da 
peça de William Shakespeare. Pintada em arte digital, a história 
ganha vida de quadro a quadro, envolvendo os leitores nas 
intrigas, dramas e paixões desta grande obra shakespeariana.
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ROMEU E JULIETA
Roteiro: Marcela Godoy | Ilustração: Roberta Pares

64 páginas | 20 x 28 cm | ISBN: 978-85-6482-303-7

A história do amor imortal de Romeu e Julieta 
ganha nova vida nas páginas desta adaptação 
em estilo mangá. Uma HQ com todo 
romantismo e emoção da maior história de 
amor de todos os tempos!

SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO
Roteiro: Lillo Parra | Ilustração: Wanderson de Souza 

64 páginas | 20 x 28 cm | ISBN: 978-85-6482-304-4

Amores não correspondidos, transformações 
mágicas, personagens engraçadas, fadas e 
duendes povoam as páginas desta aventura 
encantada. Uma HQ perfeita para quem gosta 
de ótimas histórias!

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa e exposição de imagens sobre a Itália e a cidade 
de Verona na época em que se passa a história;

• Sessão de cinema com a apresentação de adaptações 
famosas da obra: Romeu e Julieta, de Franco Zeffirelli 
(1968); Romeu + Julieta, de Baz Luhrmann (1996); 
Shakespeare apaixonado, de John Madden (1998); O 
casamento de Romeu e Julieta, de Bruno Barreto (2005); 
comparação com a adaptação para HQ;

• Debates: o casamento de Romeu e Julieta poderia encerrar 
os conflitos entre as duas famílias inimigas? Quais as 
principais diferenças entre os relacionamentos daquela 
época e os da atualidade?;

• Simulação de júri popular: quem foram os verdadeiros 
culpados pelo suicídio de Romeu e Julieta? As famílias? 
Frei Lourenço? Os mensageiros? Os próprios amantes?;

• Pesquisa científica: existem substâncias que podem 
provocar o mesmo efeito experimentado por Julieta  
na história?;

• Produção de texto argumentativo a partir da seguinte 
afirmação de Frei Lourenço: “O casamento não é uma 
convenção entre famílias ou um acordo de conveniências... 
O casamento é, antes, uma união espiritual!” (p. 29).

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa e exposição de imagens sobre a Grécia antiga e a 
cidade de Atenas na época em que se passa a história;

• Roteirização e dramatização da história de amor de Píramo 
e Tisbe, conto da mitologia romana que é encenado por 
homens do povo na HQ;

• Pesquisa e apresentação de sinopse da obra O asno de 
ouro, do escritor romano Apuleio, cujo protagonista é 
transformado em burro, assim como um dos personagens da 
história de Shakespeare;

• Sessão de cinema com a apresentação do filme homônimo, de 
Michael Hoffman (1999); comparação com a adaptação para HQ;

• Audição da obra musical homônima, escrita pelo compositor Felix 
Mendelssohn, a partir da peça de teatro de Shakespeare;

• Organização de mural com imagens e informações 
detalhadas sobre elfos, ninfas, fadas, sátiros, duendes, 
sereias e outros seres encantados;

• Debates: por que, na época em que se passa a história, as filhas 
tinham de se submeter à vontade dos pais, quando o assunto 
era casamento? A pena de morte ou de prisão perpétua em um 
templo, para as filhas que se recusassem a atender à escolha dos 
pais, era um castigo compatível com a transgressão praticada?;

• Produção de texto argumentativo a partir da seguinte 
afirmação de Teseu, o duque de Atenas: “A simplicidade e o 
esforço são demonstrações muito melhores que o mais belo 
dos discursos” (p. 57);

• Pesquisa sobre as profissões mencionadas durante a história;
• Mesa-redonda: os relacionamentos amorosos na Grécia 

antiga e na atualidade – semelhanças e diferenças.

Interlocução com: Português, Literatura, História, 
Geografia, Ciências, Artes, Religião.

Temas transversais: Ética, Saúde, Orientação Sexual e 
Pluralidade Cultural.

Interlocução com: Português, Literatura, História, 
Geografia, Ciências, Artes, Religião.

Temas transversais: Ética, Orientação Sexual, 
Pluralidade Cultural e Trabalho e Consumo.
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HAMLET
Roteiro: Wellington Srbek | Ilustração: Alex Shibao

80 páginas | 20 x 27,3 cm | ISBN: 978-85-6482-349-5

Um dos maiores clássicos de William Shakespeare ganha versão 
em quadrinhos com tradução e roteirização de Wellington Srbek, 
desenhos e cores de Alex Shibao. O rei da Dinamarca morre em 
circunstâncias misteriosas e seu fantasma retorna para exigir que 
o filho vingue sua morte. Em meio a intrigas palacianas, traições e 
assassinatos, o angustiado príncipe Hamlet irá desafiar os limites da 
razão numa busca obstinada por verdade e justiça. Uma adaptação 
para os quadrinhos que parte do texto original para expor a 
dimensão moderna e sempre atual desta grande obra sobre o 
sentido de ser humano.

DOM CASMURRO DE MACHADO DE ASSIS
Roteiro: Wellington Srbek | Ilustração: José Aguiar

80 páginas | 20 x 28 cm | ISBN: 978-85-6482-302-0

Um dos principais clássicos de nossa literatura 
ganha versão em quadrinhos, numa fiel 
adaptação produzida por dois autores de 
destaque das HQs brasileiras.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Pesquisa e exposição de imagens do Rio de Janeiro e do 
Brasil do século XIX, época em que se passa a história;

• Seminário sobre a vida e a obra de Machado de Assis;

• Comparação entre o texto original do romance e os 
trechos adaptados da HQ, como, por exemplo, os três 
primeiros capítulos (da página 3 à 10);

• Dramatização de determinados trechos da HQ, como, por 
exemplo, as partes 4 e 5 (da página 11 à 18), entre outras;

• Observação e análise dos recursos narrativos visuais da 
HQ e cotejo com o texto original: Parte 7 – Olhos de 
ressaca (páginas 23 a 28) e também as páginas 5, 32, 
41, 43, 58 e 74; 

• Mesas-redondas: 1. As relações amorosas no século XIX 
e hoje em dia – semelhanças e diferenças; 2. A influência 
da Igreja nos costumes de antigamente e da atualidade – 
o que mudou?;

• Debate conduzido pelo professor: os ciúmes de Bentinho 
em relação a Capitu se justificavam? Como seria o 
romance se o narrador da história fosse outro?;

• Troca de opiniões: por que os autores da versão optaram 
por desenhar a HQ em branco e preto, usando cores 
apenas na capa do livro?

Temas transversais: Ética, Orientação Sexual, Meio 
Ambiente, Pluralidade Cultural e Trabalho e Consumo.

Interlocução com: Português, Literatura, História, 
Geografia, Ciências, Artes, Religião.

Temas transversais: Ética, Orientação Sexual, 
Pluralidade Cultural e Trabalho e Consumo.
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O CORONEL
Roteiro: Manoel Magalhães | Ilustração: Osmarco Valladão

56 páginas | 20 x 28 cm | ISBN: 978-85-6482-350-1

Uma nova arma é criada. Uma arma definitiva,  
para pôr fim a uma guerra que já dura tempo 
demais. O cenário é o espaço, com suas naves 
estelares e seus planetas inóspitos. Mas o tema 
central ainda é a natureza humana, em seus dramas, 
falhas e virtudes. Através de um roteiro inteligente 
e de fantásticos desenhos, O Coronel nos leva numa 
viagem por temas clássicos da ficção científica, 
reunidos numa surpreendente HQ!

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

• Troca de opiniões entre os alunos (conduzida pelo 
professor): o que é ficção científica?;

• Seminário: o papel da tecnologia no desenvolvimento das 
armas de guerra; as armas mais avançadas da atualidade, 
os principais produtores de armas do mundo (empresas e 
nações), como controlar a proliferação de arsenais bélicos 
em vários níveis;

• Debate: o respeito à hierarquia deve estar acima dos 
valores éticos e morais do indivíduo?;

• Produção de texto: qual é a responsabilidade dos 
cientistas na produção de armas?;

• Observação e análise dos recursos visuais da HQ: o 
uso das cores e tonalidades na distinção dos cenários 
e ambientes, sequências narrativas sem texto, tipos de 
balões usados na história. 

Interlocução com: História, Geografia, Artes, 
Português.

Temas transversais: Ética, Meio Ambiente, Saúde e 
Trabalho e Consumo.
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LIVROS E PROFESSORES “CAÇADORES DE LEITORES”
MARIA VIANA1 

O avanço de pesquisas nas áreas da pedagogia e da psicologia cognitiva, em que se estuda, entre 
outras coisas, a evolução da capacidade de interpretação textual por crianças e adolescentes, contribuiu 
sobremaneira para a concepção de uma teoria a respeito da literatura destinada a eles. Portanto, desde 
a década de 1970, os estudiosos têm mostrado interesse renovado em entender a importância da ficção 
para o desenvolvimento do pensamento lógico dos indivíduos. E, a partir daí, nenhum pesquisador 
da área de pedagogia, literatura ou psicologia nega a importância de os leitores em formação terem 
acesso a histórias editadas especificamente para eles.

Além disso, nas últimas décadas, a discussão em torno da importância da leitura no Brasil ganhou 
espaço indiscutível na mídia, nos gabinetes dos políticos, nas universidades; e, no bojo desse debate, 
estão aspectos que envolvem a formação do leitor literário.

Nos últimos anos, os grupos editoriais também têm feito investimentos volumosos no segmento de 
literatura para crianças e jovens. Criaram-se as editorias especiais para atender esse público, e grande 
somas são investidas na produção gráfica, na seleção de ilustradores, na concepção de projetos.

No entanto, sabe-se que apenas o domínio do código alfabético não é suficiente para que uma pessoa 
se torne leitora. A leitura ou, melhor dizendo, a prática da leitura, é algo que se aprende, se desenvolve, 
se cultiva. Não existe uma idade padrão ou um momento específico para se tornar leitor. Trata-se de um 
processo que se dá de maneira diferenciada para cada pessoa. No entanto, o acesso a livros de diversos 
gêneros, autores e estilos certamente contribuirá para o bom andamento dessa formação que jamais se 
encerra.

Despertar o gosto pela leitura não é, por certo, uma tarefa que caiba exclusivamente à escola. Mas é 
nesse espaço que muitos, senão a grande maioria das pessoas, têm seu primeiro contato com os livros. É 
na escola que muitos são apresentados a um mundo até então desconhecido, aquele que se descortina 
com a leitura. Daí o papel fundamental do professor.

Uma questão que se coloca de imediato quando pensamos na importância de uma seleção de textos 
para a infância e a juventude é: “Para que serve a literatura?”. E aqui podemos nos valer das palavras 
de Leyla Perrone-Moysés:

Se nós acreditamos que a literatura tem a alta utilidade de esclarecer, alargar e valorizar nossa expe-
riência do mundo, admitiremos que a história do conjunto de suas realizações maximiza o proveito 
que podemos tirar do contato com cada realização particular. E se a fruição da literatura, no seu 
mais alto sentido de conhecimento e valorização da experiência humana, é o nosso objetivo, sere-
mos levados a defender um certo tipo de história literária: aquele que otimiza a fruição das obras.2

Portanto, segundo a estudiosa, longe de ensinar conteúdos pedagógicos, a leitura literária deverá 
permitir ao leitor a fruição, ou seja, o prazer intelectual e estético proporcionado pelo ato de leitura.

1 Estudou Artes Cênicas na UFMG e Letras na USP, onde atualmente faz mestrado no programa de Culturas e Identidades Brasileiras 
do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB). Foi atriz, contadora de histórias e educadora. Há alguns anos trabalha como editora 
de livros didáticos e de literatura para crianças e jovens. Os textos de sua autoria aqui apresentados foram escritos especialmente 
para este catálogo.

2 PERRONE-MOISÉS, Leyla. Altas literaturas. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 23. 163



Todavia, a leitura é uma habilidade que exige esforço intelectivo antes de tornar-se fruição e, a 
depender do nível de desenvolvimento desse leitor, características essenciais devem ser consideradas 
na construção das estruturas narrativas. A classificação por idade ou ciclo escolar é uma das formas 
possíveis de se pensar a seleção de obras para esses destinatários. 

No entanto, acreditamos que mais importante do que determinar a faixa etária é considerar as ha-
bilidades cognitivas e linguísticas do leitor em formação e seus interesses nas diferentes fases de vida, 
mas sem abandonar a ideia de que um leitor em qualquer idade geralmente se interessa por vários 
tipos de livro ao mesmo tempo. O que não é diferente no caso da criança. Um menino de nove anos 
pode tanto gostar de ler gibi como livros de aventuras, que também são apreciados por sua amiga de 
doze, que, por sua vez, adora ouvir os contos maravilhosos lidos pela mãe para a irmã de seis anos. Ou 
seja, não há fronteiras, apenas alguns parâmetros. Isso porque concordamos com Edson Gabriel Garcia, 
quando considera que o texto sedutor é também um mediador de leitura:

Há, no entanto, uma mediação feita de modo sutil, delicado, tênue, quase sem a presença de sujeitos 
mediadores. É a mediação feita pelo texto sedutor, que seduz e conquista o leitor com suas próprias 
forças, razões, propostas, tramas, teias, enredos. O texto sedutor, como um animal caçador, fica à 
espreita, esperando a aproximação de um leitor. E fisga-o. E o leva para dentro de seu universo, 
enredando-o nas palavras, nas ideias, nos buracos da significação, na ausência e presença de ideias, 
num diálogo solitário, mas fecundo e emaranhado. Sós, leitor e texto, texto e leitor dialogam e 
constroem sentidos. 3

Para nós, esta pode ser uma grande contribuição do professor na formação do leitor literário: 
propiciar aos alunos o contato com o maior número possível de livros “caçadores de leitores”. No 
entanto, acreditamos que o professor também tem papel fundamental como “caçador de leitores”. Mas 
como poderá ser esse caçador se antes não empreender sua própria jornada pelas veredas da leitura? 
Se não suspirar diante de uma bela narrativa romanesca, não sentir o coração disparar no desfecho de 
uma grande aventura ou ter os olhos mareados diante de um belo poema? Em síntese, se não for, ele 
mesmo, presa dos livros-caçadores?

Portanto, antes de selecionar textos para alunos de qualquer idade, é preciso que o professor tenha 
seu próprio repertório de leituras preferidas, de livros lidos e relidos, de histórias abandonadas a meio 
caminho, que nem por isso deixam de ter importância na trajetória de todo leitor, que tem, inclusive, 
o direito de abandonar uma leitura por não ter gostado da história ou não estar preparado para ela. 

Ler é construir e desconstruir sentidos permanentemente. É penetrar em mundos desconhecidos, 
onde, com sorte, somos surpreendidos por redes que nos prendem do começo ao fim da narrativa. 
Às vezes, somos capturados por intrigas, estilos ou personagens, que são como a isca colocada na 
frente da armadilha para atrair certos animais. Quando nos damos conta, já estamos dentro da jaula-
-livro para, ao final da história, sairmos de lá às vezes mais sabidos, às vezes emocionados, quase 
sempre com aquela sensação de que as portas da jaula já estão abertas – pois a história acabou, mas 
queremos ficar lá dentro, sentados num canto, ainda a conviver com aquele mundo que não é o 
nosso, mas do qual já fazemos parte. 

As redes e arapucas que podem ser usadas para caçar leitores são muitas. Cada professor conhece 
bem qual funciona melhor com determinada classe ou aluno. Por isso, não acreditamos em receitas 
infalíveis, que possam funcionar num passe de mágica. Queremos apenas compartilhar algumas reflexões 
e técnicas que poderão contribuir para que o professor amplie seu repertório de possibilidades nesse 
desafiante e delicioso trabalho de formar leitores literários.

3 GARCIA, Edson Gabriel. Arquitetura das instâncias e ações mediadoras. In: Prazer em ler. São Paulo: Cenpec, 2008, p. 58.164



CONTAR HISTÓRIAS:  
POR QUE DESPERTAR ESSE DRAGÃO ADORMECIDO?
MARIA VIANA

Segundo Walter Benjamin,1 com o advento da era tecnológica desaparece o dom de ouvir, “desa-
parece a comunidade de ouvintes e, como contar estórias sempre foi a arte de contá-las de novo, ela 
se perde quando essas estórias não são mais conservadas”.

A questão é que essas histórias que fazem parte do repertório oral de um povo são na verdade o 
depositório de palavras, conhecimentos e experiências que demoraram centenas de anos para se formar. 
E quando essas narrativas deixam de ser transmitidas de uma geração para outra, perdem-se palavras, 
estruturas frasais, imagens simbólicas, mitos e tantos outros conhecimentos. 

Um procedimento importante da tradição oral é a acumulação. Entenda-se por acumulação a 
apropriação da realidade imediata pela repetição. Acumular e repetir são processos de uma poética de 
duração. O recurso da acumulação é a forma utilizada por uma comunidade para impedir a inter-
venção, às vezes fatal, de outra cultura, cujo poder advém de uma dominação mais ampla (econômica 
ou política). Portanto, a acumulação seria a forma encontrada por essa comunidade para garantir seu 
próprio espaço cultural. 

Paulatinamente, as repetições de saberes, por meio da tradição oral, levarão à sedimentação de 
núcleos simbólicos e conhecimentos que de outra forma se perderiam. Portanto, contar histórias e 
estimular as crianças a ouvi-las de seus ascendentes é uma forma de garantir não apenas o “repasse” 
de elementos culturais importantes às futuras gerações, mas, sobretudo, de contribuir para que esse 
conteúdo linguístico e simbólico não seja engolido pela cultura padrão.

A arte de contar histórias é um suporte pedagógico rico e imprescindível para o desenvolvimento 
de alguns aspectos cognitivos, psíquicos e linguísticos fundamentais para a formação do leitor literário. 
Ao ter contato com um conjunto de técnicas aplicáveis a um número reduzido mas significativo de 
histórias, os educadores poderão usá-lo em outras narrativas. A seguir, apresentamos algumas dessas 
técnicas, exemplificando-as com alguns títulos deste catálogo, mas elas podem ser aplicadas em quais-
quer outras histórias contadas pelo professor ou pelas crianças. 

Preparação do ambiente

É importante escolher um espaço neutro, sem muitas informações visuais na parede, a menos que 
isso faça parte de um cenário previamente montado para a atividade. Uma parede cheia de cartazes 
coloridos pode dispersar a atenção das crianças. O contador pode escolher o espaço de acordo com 
a história a ser apresentada e até aproveitar elementos da natureza para compor o cenário. Contar a 
história de Casa do sabor sob uma árvore, por exemplo, pode ser bastante inspirador. O importante é 
que as crianças estejam sentadas confortavelmente.

Contação sem objeto

Essa técnica consiste em contar a história sem a intervenção de qualquer objeto. Nesse caso, os 
recursos usados pelo contador são a voz e os gestos. Antes de dar início à contação, é fundamental que 

1  BENJAMIN, Walter. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: Obras Escolhidas I: Magia e técnica, arte e 
política. São Paulo: Brasiliense, 1996. 165



o professor conheça bem a história que vai apresentar. Mais do que decorá-la, é importante estudar a 
sequência dos fatos na narrativa, como eles são encadeados, quais são os momentos de suspense e revi-
ravolta na história. Elaborar um roteiro com a síntese dessas ações ajudará o contador a compreender 
a estrutura narrativa e perceber qual tom de voz usar para demarcar as passagens temporais ou que 
ritmo deve ser utilizado para demonstrar sentimentos como medo, ternura ou tristeza. Empenhar-se  
em construir as características físicas e psicológicas das personagens também ajudará o contador a 
compor vozes diferentes para cada uma delas. 

Conhecer bem a história a ser contada é importante em qualquer circunstância; então, as sugestões 
de preparação feitas acima podem ser usadas também quando da utilização de outras técnicas.

Histórias de assombro, como a do livro A mula sem cabeça, da coleção Giramundo Reconta, podem 
ser uma boa opção para inaugurar essa técnica.

Contando história com objetos e recursos cênicos

Ao selecionar objetos e recursos cênicos para contar uma história é muito importante fazer escolhas 
significativas e tomar cuidado para não usar uma variedade muito grande de elementos, o que poderá 
dispersar a audiência e tirar o foco da história propriamente dita. As crianças têm uma capacidade in-
crível de dar vida a objetos inanimados. Por meio da célebre expressão “faz de conta”, elas transformam 
um cabo de vassoura em cavalo de pau, peças de dominó em exército, um espanador em ave gigante. 
Então, ao usar objetos para contar uma história é preciso ter muito cuidado na escolha. Que objeto 
poderia representar uma princesa? Qual ficaria melhor para personificar um pai rígido e autoritário? 
Que elemento cênico poderia ser usado para representar uma bruxa malvada? 

Às vezes, a própria história fornece elementos interessantes que podem ser usados durante a conta-
ção. É o caso do livro Os três jacarezinhos, em que os irmãos são diferenciados pelos seguintes objetos: 
chapéu de palha, boné e óculos. Usar esses objetos já presentes na história pode ser uma ótima opção. 
Entretanto, para que as crianças vejam a personagem no objeto escolhido, é fundamental que o contador 
acredite nessa possibilidade, que brinque como as crianças com a fórmula “faz de conta” e se prepare 
previamente, construindo intimidade com o objeto escolhido. 

Ter na sala de aula uma caixa ou baú com objetos como espanadores, flores de plástico, lenços de 
várias cores, caixas de vários tamanhos, colares, colheres de pau, chapéus de vários estilos, sinos e outros 
objetos cênicos pode ser de grande ajuda.

Fantoche de vara

As crianças menores costumam gostar muito desse tipo de teatralização. Antes de dar início à ativi-
dade, escolha a história que será dramatizada pelo grupo. Narrativas já conhecidas, como Chapeuzinho 
Vermelho e outros contos clássicos, são uma boa opção neste caso. Faça uma leitura compartilhada da 
obra. Em seguida, organize a turma em grupos. Cada equipe representará uma personagem: Chapeu-
zinho, lobo, mãe, vovozinha, caçador, menino e menina amigos da Chapeuzinho. Estimule as crianças 
a desenhar a personagem escolhida. O desenho deverá ser colado em uma cartolina e recortado para 
depois ser afixado em um palito de sorvete. A dramatização pode ser coletiva, com todas as crianças 
representando a mesma personagem ao mesmo tempo, ou em pequenos grupos, em que cada equipe 
apresentará sua versão da história. Não é preciso que as crianças decorem o texto como está no livro, 
elas podem improvisar a partir dos principais fatos da história. 

Construção coletiva

A narração coletiva pode ser feita a partir de uma ação inventada pelo primeiro narrador ou do título 
de um livro, como aquecimento antes da leitura de uma obra. Pode-se usar uma folha de papel ou um 
lenço, que vai sendo transformado à medida que passa pelas mãos de cada criança, de acordo com as 
novas situações criadas. Por exemplo, a partir da frase, que é título do livro de Anna Göbel, Se um dia 166



eu for embora..., o contador pode começar a construir a seguinte história: “Se um dia eu for embora, 
e você sentir muita saudade, me escreva uma carta”. Enquanto inventa esse trecho, o contador dobra 
o papel como se fosse uma carta e passa para o próximo, que deverá criar outra cena para a história 
e assim sucessivamente até que todos os componentes da roda participem. Essa construção pode ser 
gravada e depois transcrita em um painel. A história inventada antes da leitura de um texto pode ser 
comparada à versão da escritora, depois da leitura da obra. 

Dramatização 

Os alunos podem ser estimulados a transformar um texto em prosa em peça de teatro para encenação. 
Alguns contos da obra Histórias daqui e d’acolá, por terem muitos diálogos, podem ser bem utilizados 
para dramatização. Outro livro que fornece bons elementos dramáticos é Alice através do espelho, assim 
como Roubo na Rua das Paineiras. Deixe claro para os alunos que a montagem do espetáculo é um 
trabalho de equipe e que todas as funções são importantes para que o resultado final seja um sucesso. 
A classe pode ser organizada de acordo com os seguintes grupos:

Dramaturgia: A equipe de dramaturgia será responsável pela transformação do texto em peça 
teatral. Durante a passagem de um texto em prosa para a estrutura dramática, deve-se discriminar as 
falas e os sentimentos das personagens, a descrição do ambiente e demais elementos que favoreçam 
a interpretação e o uso dos recursos sonoros. 

Elenco: Os atores darão vida ao texto criado pela equipe de dramaturgia. Antes que o texto final 
fique pronto, os alunos-atores poderão ir construindo as personagens. Quando o texto estiver 
finalizado, eles poderão estudar suas falas ou improvisar a partir da ideia colocada pela equipe de 
dramaturgia em cada cena. Não há necessidade de decorar o texto, mas é fundamental que cada 
intérprete esteja familiarizado com seu papel. 

Sonoplastia: Esta equipe será responsável pelos recursos sonoros, como criar os ruídos e efeitos 
acústicos e escolher as músicas que farão parte da trilha sonora do espetáculo. 

Figurino e cenário: Os alunos desta equipe serão os responsáveis pelos recursos visuais, como a 
construção do cenário e a confecção dos figurinos.

Divulgação: Essa equipe ficará encarregada da divulgação do espetáculo, decidindo onde será a 
apresentação da peça. Se a escola tiver um anfiteatro, verifique a possibilidade de utilizá-lo. Caso 
não tenha, a apresentação pode ser realizada na própria sala de aula ou no pátio da escola, na hora 
do intervalo, por exemplo. 
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FEVEREIRO

28  Dia do Agricultor
• A árvore de dinheiro 17

• A semente – S.O.S. florestas 23

• Um+um+um+todos 26

• Histórias daqui e d’acolá 126

• O apanhador de nuvens 116

MARÇO

8  Dia Internacional da Mulher
• Histórias daqui e d’acolá 126

• A narradora das neves 116

• As crianças da Sombra 116

14  Dia da Poesia
• ABCenário 37

• Chá de sumiço e outros poemas assombrados 57

• Hai-quintal – Haicais descobertos no quintal 41

• No risco do caracol 66

• Abraço de pelúcia e mais poemas 53

• Poesia na varanda 81

• O menino e a lágrima de Vênus 105

• O ramo, o vento 107

• Pintando poesia 115

• Zito que virou João & outros poemas 134

• Vagalovnis 133

• Confissão 150

19  Dia da Escola
• Hipopô 22

• Bobagens anônimas – Um enigma  
para o exército do Condomínio Pérola 110

• Cuore 111

• O diário de Gian Burrasca 112

• Retratos da escola 136

• Nada Dramática 152

22  Dia Mundial da Água

• O avô mais louco do mundo 102

• Mil coisas podem acontecer 114

• Força Animal 88

ÍNDICE DE DATAS COMEMORATIVAS
Obs.: Poemas empoleirados no fio do tempo (68) pode  

ser trabalhado na maioria das datas abaixo.

•  20.000 léguas submarinas 85

•  As aventuras do Capitão Nemo 1 & 2 50

27  Dia do Circo/Dia do Teatro
• O segredo maior do mundo 43

• A menina que não dá mancada 55

• Coleção Giramundo reconta 72

• Shakespeare e elas – Clássicos do  
grande bardo reescritos por elas 132

• Coleção Shakespeare 156

ABRIL

1  Dia da Mentira
• O elefante escravo do coelho 73

• O diário de Gian Burrasca 112

• Histórias daqui e d’acolá 126

• Amnésia 143

2  Dia Internacional do Livro Infantil
• Os feitiços do vizinho 17

• As mil e uma histórias de Manuela 42

• Tem livro que tem 44

• O comedor de livros 59

• Alice através do espelho 54

• Coleção Você é o detetive! 97

• O castelo encantado 104

19  Dia do Índio
• Tem tupi na oca e em quase tudo o que se toca 45

• Casa do sabor 39

• Guaynê derrota a Cobra Grande –  
Uma história indígena 62

• Olho d’água – O caminho dos sonhos 79

• Ciranda Coraci 87

21  Dia de Tiradentes
• Um verso a cada passo – A poesia na Estrada Real 121 

• Marília de Dirceu - A musa, a Inconfidência  
e a vida privada em Ouro Preto no século XVIII 145

24  Dia do Vestibulando

• Nada dramática 152168



MAIO

1  Dia do Trabalho
• A árvore de dinheiro 17

• Um+um+um+todos 26

• Os três jacarezinhos 36

• Acorde o Sol, Don Aderbal! 32

• Menino parafuso 65

• O menino de olhar apertadinho  
que enxergava longe... 64

• Cuore 111

• Zito que virou João & outros poemas 134

• Histórias daqui e d’acolá 126

• Ouro dentro da cabeça 131

13  Dia da Libertação dos Escravos
• Você é livre! 122

Segundo domingo – Dia das Mães
• Sua mãe 24

• Cuore 111

JUNHO

5  Dia Mundial do Meio Ambiente
• A semente – S.O.S. florestas 23

• A tartaruga e a boneca 71

• O carvalho falante 103

• O avô mais louco do mundo 102

• Ouro dentro da cabeça 131

• Força Animal 88

• Wáluk 117

10  Dia da Língua Portuguesa
• ABCenário 37

• Caraminholas 56

• Tem tupi na oca e em quase tudo o que se toca 45
• Desenrolando a língua – Origens e histórias  

da língua portuguesa falada no Brasil 75

• A fabulosa morte do professor de Português 119

• Dom Casmurro 160

12  Dia dos Namorados
• ...mas é segredo... 78

• A mula sem cabeça 74

• O amor e a amizade 95

• Nós 4 124

• Romeu e Julieta 138, 159

• A narradora das neves 116

18  Dia da Imigração Japonesa
• Simpi & o desafio do dragão 109

21  Dia Internacional da Música
• Desenrolando a língua – Origens e histórias  

da língua portuguesa falada no Brasil 75

• Pintando poesia 115

• Mil coisas podem acontecer 114

24  Dia de São João
• A filha da preguiça 76

• Histórias daqui e d’acolá 126

JULHO

1  Dia da Cidadania
• Coleção No Caminho da Cidadania 28

• O garoto da camisa vermelha 61

• Você é livre! 122

• Zito que virou João & outros poemas 134

• Retratos da cidade 135

• Heróis da Paz 151

14  Dia da Liberdade de Pensamento
• Caraminholas 56

• A filha da preguiça 76

• Coleção Filô Ideias 93

• O diário de Gian Burrasca 112

• Memórias de um burro 113

• O que você vê? – Uma conversa filosófica 120

• Kim 127

• Micrômegas – Uma história filosófica 130

• O senhor das histórias 90

20  Dia da Amizade
• A menina e o tambor 18

• Hipopô, 22

• Vamos voar as trancinhas? 46

• A tartaruga e a boneca 71

• O menino e o peixinho 19

• Fidenco 60

• Os passarinhos do mundo 67

• ... mas é segredo... 78

• O amor e a amizade 95

• Bobagens anônimas – Um enigma para  
o exército do Condomínio Pérola 110

• Nós 4 124

• As crianças da sombra 116

• A narradora das neves 116 169



28  Dia dos Avós
• A velhinha na janela 20

• Sua mãe 24

• Gente de muitos anos 29

• A menina e o segredo da avó 34

• Carta de um menino para a pior avó do mundo 38

• Chapeuzinho Vermelho 73

• A narradora das neves 116

AGOSTO

11  Dia da Televisão
• O segredo maior do mundo 43

• O que você vê? – Uma conversa filosófica 120

22  Dia do Folclore
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