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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 emocione, 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 conquistar o presente maior: o prazer de ler.
Essa é a nossa proposta. Não temos a pretensão
de inovar sempre: para nós, cada livro com tais
características 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 despertem o interesse de crianças e adolescentes para os
mais variados temas, para os mais diferentes assuntos.
Sejam 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, por sua qualidade gráfica e textual, seduzam e apaixonem nossos
leitores. 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 cumplicidade se estendam a nós, editores, pois contamos permanentemente com um retorno que, sem
dúvida, nos fará aprender cada vez mais.

A Autêntica Editora, criada em 17 de setembro de 1997, se consolidou no mercado editorial
brasileiro, tendo se tornado referência na área
acadêmica. Sempre fiel a sua proposta de lançar
livros de qualidade, buscar assuntos inovadores e, ao mesmo tempo, diversificar o catálogo
para atender às demandas de seu cada vez mais
abrangente público, em 2011 a casa se tornou
um grupo – o Grupo Editorial Autêntica.
LITERATURA INFANTIL E JUVENIL
Com o lançamento, em 2008, do selo infantil, coordenado pela escritora e editora Sonia
Junqueira, a Autêntica passou a publicar títulos
que priorizam a qualidade textual e gráfica, os
valores humanistas e a imaginação inesgotável
da criança. Já são mais de 170 livros no catálogo

– obras cujos princípios éticos são, principalmente, o diálogo criativo e coerente com o mundo,
além do enriquecimento intelectual, afetivo e
emocional, sempre permeados por valores humanos e cidadãos. Prova de que a seleção vem
sendo criteriosa é que diversos livros já foram
contemplados em listas de compras de secretarias de educação de vários estados brasileiros e
selecionados pelo Programa Nacional de Biblioteca 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 cabeça, em 2013, como terceiro
Melhor Livro Juvenil.

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 busca trazer sempre as
melhores publicações nacionais e internacionais.
Já são centenas de títulos em seu catálogo, incluindo best-sellers como os livros das autoras Paula
Pimenta, Leigh Bardugo e Tessa Dare.

A Gutenberg atende os públicos jovem e adulto,
publicando todos os gêneros de ficção e os principais segmentos de não ficção. Seus títulos estão
em todas as livrarias do país, físicas e on-line, e
também nas salas de aula e bibliotecas escolares.

A Editora Nemo é a casa das histórias em
quadrinhos no Grupo Autêntica, mas, ocasionalmente, também publica livros em prosa.
Nos últimos anos, a inclusão dos quadrinhos
nas escolas tem representado um grande avanço,
especialmente se levarmos em conta o imenso
potencial pedagógico das HQs. Embora sejam
trabalhadas mais comumente em aulas de Língua Portuguesa, as HQs podem, por sua diversidade estética e temática, se encaixar em diversas
disciplinas, como o ensino de idiomas, História,
Literatura e Ciências, além de serem grandes ferramentas didáticas para o treinamento de competências e de conscientização social.
“Os quadrinhos não substituem a leitura dos
livros, mas a complementam. Ao contrário de
desestimular a procura por livros e romances em
prosa, as HQs incentivarão os alunos a buscá-los.
Mas não apenas eles.Também os levarão a se interessar por outros meios narrativos ou de expressão
do pensamento, como o cinema, o teatro, o jornal,
a poesia.” (Waldomiro Vergueiro, coordenador do
Núcleo de Pesquisa de Histórias em Quadrinhos
da ECA/USP.)
No catálogo da Nemo é possível comprovar
que não há limites para as possibilidades pedagógicas – e também artísticas – dos quadrinhos.

A Editora Vestígio foi criada em 2013 com o
objetivo de trazer ainda mais diversidade ao Grupo
Autêntica. Seu catálogo conta hoje com mais de
cinquenta títulos que abordam diferentes temáticas,
tais como a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, a Roma Antiga e a expansão marítima europeia.
Livros inspirados ou que inspiraram obras cinematográficas, bem como trabalhos sobre a evolução
da espécie humana, sobre geopolítica, arqueologia e pautas sociais, também marcam presença no
catálogo da editora.
Um caso de grande sucesso é Os meninos que enganavam nazistas, do escritor francês Joseph Joffo. O
livro narra a história de dois jovens irmãos judeus
que cruzam o território francês ocupado pelas forças
de Hitler com a esperança de alcançar a Zona Livre.
Para sobreviver, eles precisam lançar mão de muita astúcia e criatividade. Uma belíssima história de
amor fraternal, determinação e coragem. A obra já
foi adaptada duas vezes para o cinema e adotada em
diversos programas escolares no Brasil e no mundo.
Alguns dos títulos mais recentes da Vestígio
contemplam nomes importantes do pensamento
ocidental, como o educador Paulo Freire e o sociólogo italiano Domenico de Masi.

SELO INFANTIL
DA AUTÊNTICA GANHA
NOVO NOME!
Brincar com palavras costuma ser privilégio
da literatura infantil. Brincar com palavras para
inventar e reinventar mundos, criar personagens,
criar seres inacreditáveis, sem dúvida, é um dos
grandes privilégios da literatura para crianças.
Por isso, para dar mais leveza e personalidade,
ou individualidade, ao nosso catálogo infantil,
lançamos mão de uma brincadeira conhecida –
O que é o que é... uma coisa amarela de tromba?
Um yellowfante! –, que reúne palavras do inglês
e do português para designar um ser inacreditável, que ganha existência no imaginário infantil.
Para nós, um elefante amarelo tem a ver com
mistério, força, inventividade, diferença, com o

velho e o novo, com reflexão, com gostosuras e
bobices, com medinho gostoso, com alegria – ou
seja, com o que pretendemos continuar passando com nossos livros, agora já a partir do novo
nome e da logomarca.
De cara nova, continuaremos a oferecer obras
que, por sua qualidade textual e gráfica, seduzam
e apaixonem nossos leitores, sempre bem-vindos
ao nosso catálogo.
Em breve você irá conhecer os novos títulos
que esse elefante nos trará e os sucessos infantis
e juvenis do Grupo Autêntica que aos poucos
migrarão para a Yellowfante.
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PRÉ-LEITOR

14 Coleção Para os bem pequenos
15 Adivinha onde estou?
15 Brinquei na pracinha
15 Ei, vamos tirar uma foto?
15 Hum, que gostoso!
15 Pedrinho, cadê você?
15 Que bichos mais bonitinhos!
15 Roda de amigos
16 Coleção Histórias do coração
17 Árvore de dinheiro, A
17 Feitiços do vizinho, Os
17 Gato e a menina, O
17 Menina e o cavalo de asas, A
18 Menina e o tambor, A
18 Menino e a gaiola, O
18 Menino e o peixinho, O
18 Velhinha na janela, A
19 Um+um+um+todos
19 Quem consegue encontrar os papéis?
19 Quem está brincando com a linha?
20 ABC dos amigos
20 Pantufa de cachorrinho
20 Eu vou!
20 Sua mãe
21 Hipopô
22 Semente: S.O.S. Florestas, A
22 Senhor Tomatos, O
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LEITOR INICIANTE

24 Coleção No caminho da cidadania
25 De patas, penas e escamas
25 Gente de muitos anos
25 Gente que aprende ensinando
26 Gente pequena também tem direitos
26 Gente vai pra lá, gente vem pra cá...
...e todos têm direito a um trânsito seguro

27 Casa do sabor
27 Família coelho e o gigante, A
27 Gata mirrada e outros poemas, A
27 Menina e o segredo da avó, A
28 Acorde o Sol, Don Aderbal!
29 Meu irmão não anda, mas pode voar
29 Segredo maior do mundo, O
29 Tem tupi na oca e em quase tudo o que se toca
29 Hai-quintal – Haicais descobertos no quintal
30 ABCenário
30 Carta de um menino para a pior avó do mundo
30 Karius & Baktus
30 Longa lenga-lenga de Nona Milonga, A
30 Tem livro que tem
30 Todos juntos somos fortes
30 Uni, duni, tê – Conto eu, conte você!
30 Vamos voar as trancinhas?
31 Mil e uma histórias de Manuela, As
32 Três jacarezinhos, Os
33 Selina, o ratinho e a gata Flora
34 Boule & Bill – Meu melhor amigo
34 Boule & Bill – A turma do Bill
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LEITOR EM PROCESSO

36 Chapeuzinho Amarelo
37 Saltimbancos, Os
38 Picapau Amarelo, O
39 Reinações de Narizinho
40 Caraminholas
41 Chefão lá do morro, O
42 Garoto da camisa vermelha, O
43 Menina que não dá mancada, A
44 No risco do caracol
45 Pequeno príncipe, O
46 20.000 Léguas Submarinas em Quadrinhos

47 Coleção Giramundo reconta
48 Chapeuzinho Vermelho
48 Elefante escravo do coelho, O
48 Mula sem cabeça, A
49 Balada do Velho Chico
49 Chá de sumiço e outros poemas assombrados
49 Cheirinho de talco
49 Dó de peito, rodopio
50 Uma festa de cores
50 Fidenco
50 Maluco do céu, O
50 Menino de olhar apertadinho que
enxergava longe..., O
51 Olho d´água – O caminho dos sonhos
51 Poemas empoleirados no fio do tempo
51 Poesia na varanda
52 Se um dia eu for embora...
52 Tamanho da gente, O
52 Wahtirã – A lagoa dos mortos
53 Alice no País das Maravilhas
54 Pollyanna
55 Alice através do espelho
55 Aventuras de Tom Sawyer, As
55 Mais belas histórias – Vols. 1 e 2, As
56 Heidi – A menina dos Alpes Vols. 1 e 2
56 Ilha do tesouro, A
57 Mágico de Oz, O
57 Peter Pan
57 Pollyanna moça
58 Arte e manhas do Jabuti
58 ...mas é segredo...
58 Abraço de pelúcia e mais poemas
58 Alice através do espelho
58 Céu de fundo do mar e outras memórias
58 Coleção Eu também amo
58 Frida ama sua terra – Uma história para
conhecer Frida Kahlo
58 Vincent ama as cores – Uma história para
conhecer Vincent van Gogh

59 Guaynê derrota a Cobra Grande –
Uma história indígena
59 História de Hurry – Um burrinho da Faixa
de Gaza, A
59 Menino parafuso
59 Passarinhos do mundo, Os
59 Pássaro do tempo, O
59 Pequena fábula
59 Rua da bananeira, A
59 Silêncio de Alice, O
60 Sonho de Borum, O
60 Tartaruga e a boneca, A
60 Vira-latas do sucesso, Os
61 Aventuras do Capitão Nemo –
O Navio Fantasma!, As
61 Aventuras do Capitão Nemo –
Profundezas..., As
62 Ciranda Coraci
62 Das areias do tempo
62 Monstros e heróis
62 Senhor das histórias, O
63 Snoopy – A felicidade é um cobertor
quentinho!
63 Snoopy – Isto é Tóquio, Charlie Brown!
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LEITOR FLUENTE

65 Coleção

Filô Ideias

66 Amor e a amizade, O
66 Bem, o mal, O
66 Questão de Deus, A
66 Sentido da vida, O
67 Anne de Green Gables
68 Avô mais louco do mundo, O
68 Como tudo começou – A primeira aventura

da Turma do Planeta
68 Fantástica aventura de Patricinha no
New Time Shopping Center, A
68 Menino e a lágrima de Vênus, O
69 Mistério da luz e a face das sombras, O

69 Pintando poesia
69 Cão dos Baskerville, O
69 Castelo encantado (Nova edição), O
70 Cuore (Nova edição)
70 Diário de Gian Burrasca (Nova edição), O
70 Memórias de um burro (Nova edição)
70 Volta ao mundo em 80 dias, A
71 Coleção

Você é o detetive!

72 Bafafá no país de Nefertiti
72 Dino maluco
72 Pânico no pacífico
72 Roubo na mansão
73 Bobagens anônimas – Um enigma para

o exército do Condomínio Pérola
73 Carvalho falante, O
73 Mil coisas podem acontecer
73 Perdidos no tempo – Dois brasileiros na
Roma Antiga
73 Quem conta um conto aumenta um ponto –
Histórias criadas a partir de ditados populares
73 Ramo, o vento, O
73 Roubo na Rua das Paineiras
73 Simpi & o desafio do dragão
74 Apanhador de nuvens – Uma aventura no
País Dogon, O
74 Batalha do Acampamonstro, A
74 Cerrado em Quadrinhos
74 Descobrindo um Novo Mundo
74 Diários de Amora – O zoológico
petrificado – Vol. 1, Os
74 Herança africana no Brasil, A
74 Iara – Uma lenda indígena em quadrinhos, A
74 Luta contra Canudos, A
75 Crianças da sombra – Uma aventura no
País Miao, As
75 Narradora das neves – Uma aventura no
País Inuit, A
76 Série Fazendo meu Filme
76 Fazendo meu filme 1 – A estreia de Fani
76 Fazendo meu filme 2 – Fani na terra
da rainha

76 Fazendo meu filme 3 – O roteiro

inesperado de Fani
76 Fazendo meu filme 4 – Fani em busca do
final feliz
77 Série Minha vida fora de série
77 Minha vida fora de série – 1ª temporada
77 Minha vida fora de série – 2ª temporada
77 Minha vida fora de série – 3ª temporada
77 Minha vida fora de série – 4ª temporada
77 Apaixonada por histórias
77 Apaixonada por palavras
77 Confissão
77 Ano inesquecível, Um
78 Fazendo meu filme em quadrinhos – Vol. 1
78 Fazendo meu filme em quadrinhos – Vol. 2
78 Fazendo meu filme em quadrinhos – Vol. 3
79 Depois dos quinze – Quando tudo começou
a mudar
79 De volta aos quinze
79 De volta aos sonhos
80 Menina que colecionava borboletas, A
80 Ano inesquecível, Um
81 Quando tudo começou – Bruna Vieira em
quadrinhos Vol. 1
81 Mundo de dentro – Bruna Vieira em
quadrinhos Vol. 2, O
82 Como eu realmente... Vol. 1
82 Como eu realmente... Vol. 2
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LEITOR CRÍTICO

84 Fabulosa morte do professor de português, A
85 Palmares de Zumbi
86 Você é livre!
87 Cartas misteriosas – Dois séculos, dois amigos
88 Ouro, Fogo & Megabytes
88 Prata, Terra & Lua Cheia
88 Ferro, Água & Escuridão
89 25 contos de Machado de Assis
90 Clara dos Anjos
90 Escrava Isaura, A

90 Kim

104 Otelo

90 Viagens de Gulliver

104 Rei Lear

91 Extraordinária garota chamada Estrela, A

104 Romeu e Julieta

91 Com amor, a garota chamada Estrela

105 Sonho de uma noite de verão

92 Lista do ódio, A

105 Tempestade, A

93 Recordando Anne Frank – A história

105 Leonardo da Vinci

contada pela mulher que desafiou o nazismo
escondendo a família Frank
94 Diário de Anne Frank em quadrinhos, O
95 Dom Casmurro de Machado de Assis
96 Orgulho & Preconceito
97 Ousadas – Mulheres que só fazem o que
querem Vol. 1
98 Meninos que enganavam nazistas, Os
99 Ouro dentro da cabeça
100 Nós 4
100 Que você vê? – Uma conversa filosófica, O

105 Vincent van Gogh

100 Coleção

Filô Ideias

100 Livro dos grandes opostos filosóficos, O
100 Livro dos grandes opostos

psicológicos, O
101 Histórias daqui e d’acolá
101 Histórias no varal – Três cordéis de romance
e aventura
101 Micrômegas – Uma história filosófica
101 Shakespeare e elas – Clássicos do grande
bardo reescritos por elas
102 Verso a cada passo – A poesia na
Estrada Real, Um
102 Quarteto mágico – Contos
103 Diferença invisível, A
103 Hamlet
103 Marcha: Livro 1 – John Lewis e Martin
Luther King em uma história de luta pela
liberdade, A
103 Marcha: Livro 2 – John Lewis e Martin
Luther King em uma história de luta pela
liberdade, A

Shakespeare em
quadrinhos

104 Coleção

104 Macbeth

106 Avantesmas – 13 histórias clássicas de fantasmas
106 Retratos da cidade
106 Retratos da escola
106 Vagalovnis
106 Zito que virou João & outros poemas
107 Coleção

Leitura Literária

107 Esaú e Jacó
107 Memórias póstumas de Brás Cubas
107 Triste fim de Policarpo Quaresma
108 10 peças de Shakespeare
108 Como eu imagino você
108 Joana d’Arc – A surpreendente história da

heroína que comandou o exército francês
108 Muito romântico
108 Marília de Dirceu – A musa, a Inconfidência
e a vida privada em Ouro Preto no século
XVIII
108 Escola do Bem e do Mal – Vol. 1, A
108 Escola do Bem e do Mal – Vol. 2, A
108 Escola do Bem e do Mal – Vol. 3, A
108 Escola do Bem e do Mal – Vol. 4, A
109 Gigantesca barba do mal, A
109 Mundo de Aisha – A revolução silenciosa
das mulheres no Iêmen, O
109 Não era você que eu esperava
110 Era um garoto – O soldado brasileiro de Hitler
(Uma história real)
111 Ilha dos dissidentes – Vol. 1, A
111 Ameaça invisível – Vol. 2, A
111 Retomada da união – Vol. 3, A
112 Coleção Clássicos Autêntica
112 25 Contos de Machado de Assis
112 Alice no País das Maravilhas

112 Alice através do espelho
112 Anne de Green Gables
112 Aventuras de Tom Sawyer, As
112 Cão dos Baskerville, O
113 Castelo encantado (Nova edição), O
113 Clara dos Anjos
113 Cuore (Nova edição)
113 Diário de Gian Burrasca (Nova edição), O
113 Escrava Isaura, A
113 Heidi – A menina dos Alpes – Vol. 1
113 Heidi – A menina dos Alpes – Vol. 2
113 Ilha do tesouro, A
113 Kim
113 Mágico de Oz, O
113 Mais belas histórias – Vol. 1, As
113 Mais belas histórias – Vol. 2, As
113 Memórias de um burro (Nova edição)
113 Peter Pan
113 Pollyanna
113 Pollyanna moça
113 Viagens de Gulliver
113 Volta ao mundo em 80 dias, A
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LIVROS E PROFESSORES
“CAÇADORES DE LEITORES”
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CONTAR HISTÓRIAS:
POR QUE DESPERTAR ESSE
DRAGÃO ADORMECIDO?
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ÍNDICE DE TÍTULOS

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,
seja 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.)

”

Pré-leitor

PRIMEIRA INFÂNCIA (FAIXA ETÁRIA SUGERIDA: DE 15/17 MESES A 3 ANOS)

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. As
ilustrações são grandes e simples, de contornos
nítidos e fartamente coloridas.
Textos: Sonia Junqueira
Ilustrações: Mariângela Haddad

PRÉ-LEITOR

18 x 18 cm
Faixa etária sugerida: crianças de 0 a 3 anos e pré-leitores
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Livros de cartão
resistente, com
cantos arredondados,
adequados ao
manuseio por
crianças pequenas.

BRINQUEI NA PRACINHA

16 páginas

HUM, QUE GOSTOSO!

20 páginas

EI, VAMOS TIRAR
UMA FOTO?

ISBN: 978-85-7526-529-1

20 páginas

ISBN: 978-85-8217-028-1

Depois de muito brincar
na pracinha, um garoto
Uma criança relata os
chega em casa bem sujinho
vários tipos de brinquedo
nos quais está se divertindo: e conta o que fez no dia:
brincou de carrinho, de
balanço, gangorra,
bola, de pique... Na hora
aviãozinho, escorregador,
do banho, ele se diverte
gira-gira, pula-pula, etc.
enumerando as partes do
No final, desafia o leitor a
adivinhar em que lugar ela corpo à medida que lava
cada uma.
está brincando.

ISBN: 978-85-7526-548-2

PEDRINHO, CADÊ VOCÊ?

RODA DE AMIGOS

16 páginas

QUE BICHOS MAIS
BONITINHOS!

ISBN: 978-85-7526-531-4

20 páginas

ISBN: 978-85-65381-78-9

ISBN: 978-85-6538-177-2

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.

ISBN: 978-85-7526-530-7

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.

16 páginas

Um garotinho descreve
com prazer os vários
Dois amiguinhos que
tipos de alimento
amam os animais têm
consumidos por ele desde
uma missão: juntar todos
o nascimento: do leite
os bichinhos da fazenda
materno às mamadeiras,
para tirar uma foto! A
passando pelas papinhas e
lembrança fica tão linda
que vai para o livrinho de purês de fruta, até chegar
memórias do sítio da vovó. aos alimentos sólidos,
quando seus dentinhos já
nasceram.

PRÉ-LEITOR

ADIVINHA
ONDE ESTOU?

16 páginas

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.
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PRÉ-LEITOR

COLEÇÃO
HISTÓRIAS DO CORAÇÃO
Os livros desta coleção contam a mesma
história em dois gêneros: uma narrativa visual
seguida de uma narrativa verbal. São histórias
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.
Textos: Sonia Junqueira
Ilustrações: Mariângela Haddad
21 x 24 cm | Faixa etária sugerida: crianças de 0 a 3 anos
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A ÁRVORE
DE DINHEIRO

OS FEITIÇOS
DO VIZINHO

32 páginas | ISBN: 978-85-513-0681-9

32 páginas | ISBN: 978-85-7526-408-9

Menino planta moedas para
ter uma árvore de dinheiro

Um vizinho misterioso esconde
uma incrível surpresa

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.

Um homem sério e misterioso se muda para
a vizinhança. Barulhos suspeitos e vultos
desconhecidos na janela despertam medo e
curiosidade em crianças e adultos: ali, sem
dúvida, havia mistério e perigo. Mas quando
o vizinho finalmente sai de casa, a meninada o
segue e se depara com uma enorme surpresa...

O GATO
E A MENINA

PRÉ-LEITOR

LIVRO
IMAGEM

A MENINA
E O CAVALO
DE ASAS

LANÇA
MENTO

32 páginas | ISBN: 978-85-513-0684-0

32 páginas | ISBN: 978-85-8217-570-5

Um curioso gatinho procura
algo especial

Uma amizade para além
da imaginação

Um gato preto anda pela rua com jeito de
quem procura alguma coisa, chamando a
atenção da vizinhança. Estaria atrás de comida?
De uma gatinha para namorar? Da bruxa com
sua vassoura? Ele vasculha latas de lixo, tropeça
nas pessoas, persegue um rato, corre atrás de
uma bolinha de papel... Até que fareja o ar e
vai em direção a uma menina, que lê um livro
ao pé de uma árvore. O que será que esse
gatinho procura?

No dia do seu aniversário, tudo que essa
garotinha quer é um cavalo de asas. Os pais
explicam que o bichinho é grande demais
para morar em um apartamento e lhe dão
um gatinho, que logo se torna um excelente
companheiro. Mas a imaginação da garota a leva
para terras distantes, onde seu melhor amigo de
asas a espera para muitas brincadeiras.
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A MENINA
E O TAMBOR

O MENINO
E A GAIOLA

PRÉ-LEITOR

LIVRO
IMAGEM

32 páginas | ISBN: 978-85-513-0678-9

32 páginas | ISBN: 978-85-7526-308-2

O som do coração é o mais
contagiante dos ritmos

Menino captura passarinho
e toma consciência de seu ato

Uma garotinha anda pelas ruas e vê que as
pessoas parecem levar uma vida triste e sem
cor. Mas, ao escutar o TUM-TUM do próprio
coração, surge uma ideia: ela pega seu tambor e
toca com força, enchendo o ar de TUM-TUNS
contagiantes e conquistando as pessoas ao redor,
que recuperam suas cores e entram no ritmo da
menina e seu tambor.

Um menino e seus amigos capturam um
passarinho e o prendem numa gaiola. Feliz e
orgulhoso desse feito, ele sai para um passeio e
começa a observar situações de “prisão” de pessoas
e animais: uma menina atrás das grades da casa, 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

A VELHINHA
NA JANELA

LIVRO
IMAGEM

32 páginas | ISBN: 978-85-8217-160-8

24 páginas | ISBN: 978-85-7526-324-2

Uma história sobre amor e inclusão

Uma delicada história de
amizade entre gerações

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,
com muito amor e carinho. O bichinho cresce
saudável e alegre, assim como o menino.
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Todos os dias, uma simpática e solitária velhinha
tenta conversar com as pessoas que passam
por sua calçada, mas ninguém parece notá-la.
Ninguém exceto uma garotinha da vizinhança:
após sorrisos e conversas, a menina mostra sua
caixa de brinquedos e conta a origem de cada
um. Depois é a vez da velhinha, que revela um
baú cheio de lindas memórias.

UM+UM+UM
+TODOS
Texto e ilustrações:
Anna Göbel

28 páginas | 21 x 21 cm
Faixa etária sugerida: 0 a 3 anos
ISBN: 978-85-8217-190-5
PRÉ-LEITOR

Conto infantil fala sobre a
importância da união
Um passarinho deixa cair uma sementinha. Um
homem planta a semente e rega, afofa a terra, cuida.
Não sabe o que será, mas sabe que alguma coisa vai
nascer dali. Quando nasce, ele continua cuidando…
até que chega a hora de colher. E é então que
começa o problema, resolvido de forma criativa e
divertida neste livro que narra por imagens, sem
palavras, o conto popular “A história da beterraba”.

QUEM
CONSEGUE
ENCONTRAR
OS PAPÉIS?

QUEM ESTÁ
BRINCANDO
COM A LINHA?
Texto:
Riina e Sami Kaarla

Texto:
Riina e Sami Kaarla

Tradução:
Pasi Loman e
Lilia Loman

Tradução:
Pasi Loman e
Lilia Loman
16 páginas | 18 x 18 cm
Faixa etária sugerida: 0 a 3 anos
ISBN: 978-85-8217-598-9

16 páginas | 18 x 18 cm
Faixa etária sugerida: 0 a 3 anos
ISBN: 978-85-8217-595-8

Ajude Moomin Pai a encontrar
os papéis escondidos

Descubra para onde foi
o novelo de Moomin Mãe

Uma rajada de vento levou os papéis de
Moomin Pai pelo Vale dos Moomins.
Você consegue encontrá-los?

O novelo de Moomin Mãe saiu rolando.
Aonde será que ele está indo?
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ABC DOS
AMIGOS
Texto:
Isa Mara Lando

PRÉ-LEITOR

Ilustrações:
Mariângela Haddad

EU VOU!
Texto:
Isa Mara Lando
Ilustrações:
Mariângela Haddad

32 páginas | 20 x 26,5 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 5 anos
ISBN: 978-85-513-0699-4

24 páginas | 20 x 26,5 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 5 anos
ISBN: 978-85-513-0702-1

Versinhos divertidos incentivam
a alfabetização

Rimas simples e ilustradas
facilitam o aprendizado

De maneira divertida e lúdica, este livro da
coleção Vem Comigo! incentiva a alfabetização
a partir de versos rimados, de fácil memorização.
Indo de A a Z, a criança não só aprende
diferentes palavras com cada letra, mas também
se diverte com as lindas e coloridas ilustrações
que retratam as delicadezas do universo infantil.

Mais um sucesso da coleção Vem Comigo!,
este livrinho trabalha o vocabulário infantil a
partir de frases simples, próprias do universo das
crianças. Neste volume, os pequenos exploram
a cidade e seus diferentes destinos por meio das
delicadas ilustrações de Mariângela Haddad e
das divertidas rimas de Isa Mara Lando.

PANTUFA DE
CACHORRINHO
Texto:
Jorge Luján
Ilustrações:
Isol

SUA MÃE
Texto:
Ana Elisa Ribeiro
Ilustrações:
Rosinha

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

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

Poemas retratam o amor
entre crianças e animais

Um garotinho curioso explora
o mundo ao seu redor

Nesta coleção de poemas inspirados em textos
de crianças latino-americanas, Jorge Luján
dá voz não só à garotada, mas também aos
seus bichinhos de estimação. As ilustrações de
Isol iluminam o segredo da relação que une
crianças e animais.

Um garotinho começa a explorar o mundo e
a entender o sentido das palavras: ele descobre
as diferenças entre dia e noite, entre Sol e
Lua, aprende os nomes da tia, da avó, da
cachorrinha... Mas por que será que todos se
divertem quando ele pronuncia as palavras?

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.

Texto e ilustrações: Weberson Santiago

Interlocução com: Ciências, História e Artes.

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

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural e
Meio Ambiente.

Hipopótamo desastrado
sofre por se sentir diferente

PRÉ-LEITOR

HIPOPÔ

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.
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PRÉ-LEITOR
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A SEMENTE:
S.O.S. Florestas

O SENHOR
TOMATOS

Texto e ilustrações:
Eduardo Albini

Texto e ilustrações:
Anna Göbel

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

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

Menino encontra semente e
luta para que ela sobreviva

A capacidade de superar
obstáculos

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 prédio
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 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.

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 – apresentam
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.)

”

(FAIXA ETÁRIA SUGERIDA: A PARTIR DE 6/7 ANOS)

Leitor iniciante

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

LEITOR INICIANTE

COLEÇÃO
NO CAMINHO DA CIDADANIA
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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.

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.

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.

Textos: Malô Carvalho
Ilustrações: Suzete Armani
Fotografia: Fabio Cerati e Rodolfo Buhrer
21 x 24 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 6 anos

DE PATAS,
PENAS E
ESCAMAS

24 páginas | ISBN: 978-85-7526-472-0

36 páginas | ISBN: 978-85-7526-399-0

Os direitos dos animais

Os direitos dos idosos

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.

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.

LEITOR INICIANTE

GENTE DE
MUITOS ANOS

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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LEITOR INICIANTE

GENTE PEQUENA
TAMBÉM TEM
DIREITOS

26

GENTE VAI PRA LÁ,
GENTE VEM PRA CÁ...
... e todos têm direito
a um trânsito seguro

32 páginas | ISBN: 978-85-65381-79-6

36 páginas | ISBN: 978-85-8217-342-8

Os direitos das crianças

Os direitos dos cidadãos no trânsito

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.

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.

CASA DO
SABOR

A FAMÍLIA COELHO
E O GIGANTE

Texto:
Graça Ramos

Texto:
Esko-Pekka Tiitinen

Ilustrações:
Galeno

Ilustrações:
Nikolai Tiitinen

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.

32 páginas | 19,5 x 26 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 7 anos
ISBN: 978-85-8217-419-7

Fábula mostra a importância
do trabalho em equipe
A família Coelho se prepara para enfrentar o
inverno quando um gigante surge ameaçando
dominar a cidade. Mas as coisas não são simples
assim: o frio maltrata grandes e pequenos,
e todos precisam sobreviver. Será que os
coelhinhos vão ajudar o gigante?

A GATA MIRRADA
E OUTROS POEMAS

A MENINA E O
SEGREDO DA AVÓ

Texto e ilustrações:
Walther Moreira Santos

Texto:
Alexandre Perlingeiro

LEITOR INICIANTE

16 páginas | 27 x 17,5 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 6 anos
ISBN: 978-85-7526-526-0

Tradução:
Pasi Loman e Lilia Loman

Ilustrações:
Cláudio Martins

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

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

Poemas inusitados e divertidos
para crianças

Avó e neta conversam sobre a vida

O que será que uma gata feinha e mirrada, um
gato xereta que perdeu o bigode, uma pescaria
no Japão e uma noite escura têm em comum?
Nesta coleção de poemas bem-humorados,
você vai rir e refletir com as divertidas
aventuras narradas e ilustradas por Walther
Moreira Santos.

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.
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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;

LEITOR INICIANTE

• Observação e análise das ilustrações.

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

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: 978-85-513-0690-1

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
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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 quarenta livros ilustrados e quatro livros
autorais, nos quais assina o texto e os desenhos.

Temas transversais: Ética, Meio Ambiente.

MEU IRMÃO
NÃO ANDA,
MAS PODE VOAR

O SEGREDO
MAIOR
DO MUNDO

Texto:
Angel Barcelos

Texto e ilustrações:
Sayaru

Ilustrações:
Manoel Veiga

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

Uma garotinha ganha
um presente especial

Menina solitária descobre
um grande segredo

PNLD
2AP0RO1VAD8O

Cansada de se sentir solitária,
uma menina sonha em ter um irmãozinho para
lhe fazer companhia. No dia do seu aniversário
de 7 anos, ela descobre que esse sonho finalmente
vai se tornar realidade! E quando o irmãozinho
chega, a surpresa é muito mais especial do que
ela imaginava...

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
muitas crianças.

TEM TUPI NA OCA
E EM QUASE TUDO
O QUE SE TOCA

HAI-QUINTAL
Haicais descobertos
no quintal

Texto e ilustrações:
Walther Moreira Santos

Texto:
Maria Valéria Rezende
Ilustrações:
Myrna Maracajá

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

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

Poemas divertidos brincam
com palavras de origem tupi

Poemas singelos retratam
a magia de um quintal

Com leveza e bom humor, em versos e travalínguas 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.

Formigas e joaninhas, libélulas, passarinhos, gatos
e acácias, vento nos galhos e flores sobre o muro...
Nesses sensíveis e delicados haicais, Maria Valéria
Rezende, autora do premiado No risco do caracol
(2008), revela o infinito universo que cabe em um
simples quintal.

LEITOR INICIANTE

32 páginas | 25 x 19 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 7 anos
ISBN: 978-85-7526-557-4
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Texto: Leo Cunha
Ilustrações: Alex Lutkus
32 páginas | 20 x 23 cm
Faixa etária: a partir de 6 anos
ISBN: 978-85-8217-411-1

As incríveis ilustrações de
Alex Lutkus misturam
realismo e surrealismo para
dar vida a este livro. E com
muito bom humor e poesia,
Leo Cunha narra situações
surpreendentes que viram
nosso velho alfabeto de
cabeça para baixo!

TEM LIVRO QUE TEM
Texto: Fa Fiuza
Ilustrações: Angelo Abu
32 páginas | 24 x 21 cm
Faixa etária: a partir de 7 anos
ISBN: 978-85-7526-549-9
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Este é um livro sobre
todos os livros, com
personagens de todos os
tempos, mundos daqui,
de lá e de mais além.
Embarque nessa viagem
literária e descubra como
as histórias que amamos
nos ajudam a entender e
construir quem somos!

CARTA DE UM MENINO
PARA A PIOR AVÓ
DO MUNDO

KARIUS & BAKTUS

Texto: Neusa Sorrenti
Ilustrações: Aline Abreu
24 páginas | 21 x 27 cm
Faixa etária: a partir de 7 anos
ISBN: 978-85-8217-208-7

48 páginas | 15,8 x 23 cm
Faixa etária: a partir de 6 anos
ISBN: 978-85-513-0003-9

Texto: Thorbjørn Egner
Tradução: Leonardo Pinto Silva

A LONGA LENGA-LENGA
DE NONA MILONGA
Texto e ilustrações:
Walther Moreira Santos
24 páginas | 19 x 27 cm
Faixa etária: a partir de 6 anos
ISBN: 978-85-7526-473-7

O que leva um menino
a escrever uma carta
desaforada para a avó? Será
que ela é tão má assim? As
respostas farão você pensar
e se emocionar!

Karius e Baktus são dois
minúsculos irmãos que
adoram fazer travessuras.
Eles vivem escondidos em
cavernas, ou melhor, em
buracos que cavam nos
dentes de Jens, um garoto
louco por guloseimas que
não gosta de escovar os
dentes.

Nona Milonga é uma
galinha pirada e atrapalhada
que vive fugindo. Ela dá
o maior trabalho para
Pedrinho, que toda hora
precisa largar seus livros de
detetive pra salvar Nona
das confusões em que ela
se mete.

TODOS JUNTOS
SOMOS FORTES

UNI, DUNI, TÊ
Conto eu, conte você!

VAMOS VOAR AS
TRANCINHAS?

Texto: Esko-Pekka Tiitinen
Ilustrações: Nikolai Tiitinen
Tradução: Pasi Loman
e Lilia Loman

Texto: Alex Lutkus, Leo Cunha
Ilustrações: Alex Lutkus

Texto: Graça Ramos
Ilustrações: Galeno
20 páginas | 21 x 27 cm
Faixa etária: a partir de 6 anos
ISBN: 978-85-7526-519-2

32 páginas | 19,5 x 22,5 cm
Faixa etária: a partir de 7 anos
ISBN: 978-85-8217-421-0

32 páginas | 20 x 23 cm
Faixa etária: a partir de 6 anos
ISBN: 978-85-8217-950-5

Alex Lutkus e Leo Cunha
estão juntos de novo, dessa
Nesta emocionante fábula
vez para explorar o universo
sobre a importância
dos números. Nesta lúdica
do trabalho em grupo,
aventura, as crianças
diferentes animais se unem e
aprenderão a contar de
se ajudam para sobreviverem
1 a 10 sem perder a poesia
a uma viagem perigosa.
das palavras!

Uma menina de longos
cabelos trançados e seu
amigo passeiam pela
cidade. Eles dão as mãos
e se equilibravam contra
o vento no Jogo de Voar
as Trancinhas, que os faz
confiar um no outro e
flutuar como pipas.

SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA
• Pesquisa e seminário sobre os autores e obras citadas na

história ou nas ilustrações dos livros: 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;
• 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 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 comêlos. 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 se viu, então, diante de um grande
dilema: como voltar a ser uma menina normal
sem deixar de lado sua paixão pelos livros?

Interlocução com: Língua Portuguesa, Ciências, Artes.
Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural
e Saúde.

LEITOR INICIANTE

• Relatos pessoais dos alunos sobre suas experiências de leitura;

O AUTOR

Marcelo Maluf nasceu em Santa Bárbara
D’Oeste, São Paulo, em 1974. Cursou faculdade
de Artes Visuais 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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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;

LEITOR INICIANTE

• Observação e análise da ilustração, especialmente

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 diversos 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 vários livros
infantojuvenis. Ele mora em Utah, Estados
Unidos, onde dá aulas de ilustração no Utah
Valley State College.
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da forma que o ilustrador encontrou para diferenciar
um irmão do outro.
Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura,
Artes, Ciências, Geografia.
Temas transversais: Ética, Meio Ambiente,
Pluralidade Cultural.

Texto e ilustrações: Susi Bohdal
Tradução: Anna Luiza Cardoso

LEITOR INICIANTE

SELINA, O RATINHO
E A GATA FLORA

32 páginas | 19,5 x 27 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 7 anos
ISBN: 978-85-8217-572-9

Dois amigos aprendem
a enfrentar seus medos
Selina e seu amigo Pipkin, um ratinho
que morava num buraco em seu quarto,
conversavam sempre, riam juntos, contavam
histórias, trocavam ideias. Um dia, apareceu na
janela a gata Flora, a maior caçadora de ratos da
vizinhança. Pipkin ficou morrendo de medo,
com razão. Mas e Selina? Será que precisava
mesmo ter tanto medo da gata? Precisava, sim:
Flora tinha um olhar faminto e começou a
crescer. Ficou maior que um cachorro, depois,
que um cavalo, e logo estava mais alta do que
as casas da rua, perseguindo Selina e Pipkin.
Apavorada, a menina não sabia o que fazer para
escapar, até que Pipkin lhe ensinou o jeito.
A AUTORA

Susi Bohdal nasceu em 1951, em Viena, na
Áustria. É artista, ilustradora e autora de vários
livros para crianças. Em 1982, seu livro Selina,
o ratinho e a gata Flora (Selina, Pumpernickel und
die Katze Flora) ganhou o prestigioso Deutscher
Jugendliteraturpreis (Prêmio Alemão de
Literatura Juvenil). Atualmente, vive e trabalha
em Viena.
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BOULE & BILL
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!
Textos: Laurent Verron | Tradução: Fernando Scheibe
Faixa etária sugerida: a partir de 6 anos

LEITOR INICIANTE

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

BOULE & BILL
Meu melhor amigo
48 páginas | 20 x 27,3 cm
ISBN: 978-85-6482-352-5
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BOULE & BILL
A turma do Bill
48 páginas | 20 x 27,3 cm
ISBN: 978-85-6482-390-7

LIVROS ADEQUADOS PARA AS CRIANÇAS NESTA FASE:
Livros em que as imagens dialogam 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 apresentam frases simples, em ordem direta,
e introdução gradativa dos períodos compostos;
Livros que exploram 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.)

”

(FAIXA ETÁRIA SUGERIDA: A PARTIR DE 8/9 ANOS)

Leitor em processo

CARACTERÍSTICAS DAS CRIANÇAS NESTA FASE:
Domínio do mecanismo da leitura;
Interesse pelo conhecimento das coisas;
Atração pelos desafios e questionamentos de todo tipo.

LEITOR EM PROCESSO

O AUTOR

Chico Buarque nasceu em 1944.
Compositor, cantor e escritor, sua vasta obra
começou a obter reconhecimento nacional e
internacional a partir da música “A banda”,
uma das vencedoras do Festival da Música
Popular Brasileira, em 1966. Traduziu e
adaptou para o português o musical de sucesso
Os Saltimbancos, que teve estreia histórica em
agosto de 1977, no Rio de Janeiro. Também
para as crianças, escreveu Chapeuzinho Amarelo.
Recebeu três vezes o Prêmio Jabuti de Melhor
Livro do Ano: em 1992, com Estorvo; em
2004, com Budapeste; e em 2010, com Leite
derramado. Mora no Rio de Janeiro, sua cidade
natal, e continua se dedicando à música e à
literatura.

CHAPEUZINHO AMARELO
Texto: Chico Buarque
Ilustrações: Ziraldo
36 páginas | 21 x 21 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-513-0182-1

A história de uma garotinha
amarela de medo
Chapeuzinho Amarelo tinha medo de tudo, até
do medo de ter medo. Era tão medrosa que já
não se divertia, não brincava, não dormia, não
comia. Seu maior receio era encontrar o Lobo,
que era capaz de comer “duas avós, um caçador,
rei, princesa, sete panelas de arroz e um chapéu
de sobremesa”.
Mas Chapeuzinho enfrenta o Lobo e passa a
curtir a vida como toda criança, nos ensinando
uma valiosa lição sobre coragem e superação
do medo. Já em sua 40º edição, este clássico de
nossa literatura infantil vem encantando diversas
gerações de leitores. O livro de Chico Buarque
recebeu, em 1979, o selo de “Altamente
Recomendável” da Fundação Nacional do
Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), e em 1998
Ziraldo conquistou o Prêmio Jabuti na
categoria Ilustração.
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O ILUSTRADOR

Ziraldo nasceu em Caratinga, Minas
Gerais, em 1932. Pintor, cartazista, jornalista,
teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor,
sua fama começou na década de 1960, com
A turma do Pererê, sua primeira revista em
quadrinhos. É autor de O Menino Maluquinho,
um dos maiores fenômenos editoriais do país.
Além de suas obras autorais, contribuiu com
ilustrações para clássicos da literatura infantil
brasileira, como Os Saltimbancos e Chapeuzinho
Amarelo, de Chico Buarque.

OS SALTIMBANCOS
Texto: Chico Buarque, Sergio Bardotti
e Luis Enriquez Bacalov
Ilustrações: Ziraldo
36 páginas | 21 x 27 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos
ISBN: 978-85-513-0108-1

Peça dos Irmãos Grimm adaptada
por Chico e Ziraldo
Inspirada em “Os músicos de Bremen”, dos
Irmãos Grimm, e voltada ao público infantil,
a obra do músico e escritor Chico Buarque,
em parceria com Sergio Bardotti (letras) e
Luis Enriquez Bacalov (músicas), valoriza o
respeito e a solidariedade. Nessa aventura, quatro
bichos que se sentem ameaçados e explorados
por seus donos resolvem fugir para a cidade
em busca do sonho de formar um conjunto
musical, escapando da opressão. Este clássico,
que evidencia uma alegoria política, ainda conta
com as ilustrações de Ziraldo.
O ILUSTRADOR

Ziraldo nasceu em Caratinga, Minas
Gerais, em 1932. Pintor, cartazista, jornalista,
teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor,
sua fama começou na década de 1960, com
A turma do Pererê, sua primeira revista em
quadrinhos. É autor de O Menino Maluquinho,
um dos maiores fenômenos editoriais do país.
Além de suas obras autorais, contribuiu com
ilustrações para clássicos da literatura infantil
brasileira, como Os Saltimbancos e Chapeuzinho
Amarelo, de Chico Buarque.

Chico Buarque nasceu em 1944.
Compositor, cantor e escritor, sua vasta obra
começou a obter reconhecimento nacional e
internacional a partir da música “A banda”,
uma das vencedoras do Festival da Música
Popular Brasileira, em 1966. Traduziu e
adaptou para o português o musical de sucesso
Os Saltimbancos, que teve estreia histórica em
agosto de 1977, no Rio de Janeiro. Também
para as crianças, escreveu Chapeuzinho Amarelo.
Recebeu três vezes o Prêmio Jabuti de Melhor
Livro do Ano: em 1992, com Estorvo; em 2004,
com Budapeste; e em 2010, com Leite derramado.
Mora no Rio de Janeiro, sua cidade natal, e
continua se dedicando à música e à literatura.
Sergio Bardotti nasceu em Pavia, Itália, em
1939. Compositor premiado, assinou canções
de sucesso da música popular italiana e trilhas
sonoras de filmes. Foi parceiro de Chico
Buarque, Toquinho e Vinicius de Moraes, e é
considerado um dos responsáveis pela difusão
da música brasileira na Itália. Com Luis
Bacalov, foi criador do musical infantil
I musicante, posteriormente trazido para
o Brasil por Chico Buarque como Os
Saltimbancos. Faleceu em 2007, em Roma.

LEITOR EM PROCESSO

OS AUTORES

Luis Enriquez Bacalov foi um
renomado pianista, compositor,
arranjador e diretor de orquestra,
famoso por suas composições para
trilhas sonoras do cinema italiano.
Nasceu na Argentina, em 1933,
e chegou à Itália em 1959, onde
residiu até o seu falecimento.
Indicado duas vezes ao Oscar,
venceu o prêmio de música
original para o filme O carteiro e
o poeta, em 1996, e foi o maestro
principal da Orchestra della
Magna Grecia, em Taranto.
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LEITOR EM PROCESSO

O AUTOR

O PICAPAU AMARELO
Texto: Monteiro Lobato
Ilustrações: Diogo Droschi
176 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-513-0444-0

Clássico de Monteiro Lobato
reúne mundos de fantasia
Neste clássico da literatura infantojuvenil
brasileira, a turma do sítio se encontra com seres
da mitologia grega (como Pégaso e Quimera),
personagens de contos de fadas (Cinderela,
Pequeno Polegar, Chapeuzinho Vermelho) e
da literatura mundial (Capitão Gancho, Peter
Pan, Dom Quixote e muitos outros). É que
o País das Fábulas resolveu se mudar para o
sítio, levando seus castelos, suas carruagens,
seus animais... E foi então que as mais incríveis
aventuras começaram!
Em linguagem simples e coloquial, a obra de
Lobato mistura realidade e fantasia para contar
histórias emocionantes, que nos fazem refletir
da infância à vida adulta. Esta edição conta
ainda com prefácio de Maria Valéria Rezende,
educadora e escritora premiada na categoria
infantojuvenil.
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Monteiro Lobato foi o primeiro escritor a
usar, em histórias para crianças, elementos da
cultura nacional, como costumes do interior
do Brasil e lendas do nosso folclore. Em suas
obras, personagens brasileiros e da literatura
universal, do cinema e da mitologia grega
contracenam de forma natural e espontânea.
Emília, a boneca de pano, Pedrinho e
Narizinho, o Visconde de Sabugosa, a Cuca
e o Saci Pererê, animais falantes, príncipes e
princesas dos contos de fadas, heróis gregos e
personagens mitológicos: em suas obras, todos
se encontram e interagem sem barreiras.
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
e Desenrolando a língua.

REINAÇÕES DE NARIZINHO
Texto: Monteiro Lobato
Ilustrações: Diogo Droschi
352 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-513-0445-7

Conheça os personagens
que encantaram gerações

Monteiro Lobato foi o primeiro escritor a
usar, em histórias para crianças, elementos da
cultura nacional, como costumes do interior
do Brasil e lendas do nosso folclore. Em suas
obras, personagens brasileiros e da literatura
universal, do cinema e da mitologia grega
contracenam de forma natural e espontânea.
Emília, a boneca de pano, Pedrinho e
Narizinho, o Visconde de Sabugosa, a Cuca
e o Saci Pererê, animais falantes, príncipes e
princesas dos contos de fadas, heróis gregos e
personagens mitológicos: em suas obras, todos
se encontram e interagem sem barreiras.
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 e
Desenrolando a língua.

LEITOR EM PROCESSO

O AUTOR

Primeiro livro de Monteiro Lobato dedicado
às crianças, Reinações de Narizinho foi
publicado pela primeira vez em 1931 e é
considerado o principal fundador da literatura
infantojuvenil brasileira. Nessa série de aventuras
independentes, Pedrinho, Narizinho, Emília e
sua turma vivem histórias inesquecíveis não só
no Sítio do Picapau Amarelo, mas também no
Reino das Águas Claras, no País das Fábulas e
em muitos outros universos fantásticos.

Em linguagem simples e coloquial,
a obra de Lobato mistura realidade
e fantasia para contar histórias
emocionantes, que nos fazem refletir
da infância à vida adulta.
O prefácio de Maria Valéria Rezende,
educadora e escritora premiada,
contextualiza, na voz de uma
Narizinho tataraneta de Dona Benta,
os bastidores dessa obra, dando margem
a debates e trabalhos enriquecedores
em sala de aula.
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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?;

LEITOR EM PROCESSO

• 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;

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 na diretoria da escola, e só consegue
saciar sua curiosidade quando, no início do ano
letivo seguinte, recebe um dicionário junto
com o material escolar. A novidade lhe permite
conhecer o significado de caraminhola, além de
descobrir o sentido de várias outras palavras.

A AUTORA
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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, unindo
os versos numa espécie de prosa
poética que confere um ritmo
bem interessante à leitura.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Ciências, Artes.
Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural e
Saúde.

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.

O AUTOR

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
vários livros infantis da Autêntica.

O CHEFÃO LÁ DO MORRO
Texto: Otávio Júnior
Ilustrações: Angelo Abu
24 páginas | 21 x 24 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos
ISBN: 978-85-8217-293-3
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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 infantojuvenil.

O cotidiano do Morro do Alemão
narrado com lirismo
“Quem não conhece Otávio Jr.? Ele mora no
Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, e passa a
vida salvando livros, salvando vidas. A arma de
Otávio Jr. é o amor à palavra escrita, amor ao
ser humano. Ele anda pelo Brasil inteiro, pelo
mundo inteiro, lembrando às pessoas que as
comunidades têm, sim, uma rica cultura, que
deve ser respeitada, conhecida, compartilhada.
E mostrando que a realidade do mundo dos
desprivilegiados deste país é muito mais
complexa que a velha fórmula mocinhobandido. Somos todos mocinhos e bandidos
todo o tempo. E este O Chefão vem nos alertar
para isso. Que por trás de cada um de nós
mora uma criança, que por trás de cada um de
nós vive alguém cheio de esperanças por um
mundo melhor, mais justo, mais livre. Com
suas rimas cheias de lirismo, Otávio Jr. nos faz
sonhar, apesar da brutalidade das imagens que
nos expõe.”
Luiz Ruffato
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O AUTOR

LEITOR EM PROCESSO

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 infantojuvenil.
O ILUSTRADOR

O GAROTO DA CAMISA VERMELHA
Texto: Otávio Júnior
Traduções: Angelo Abu
24 páginas | 21 x 24 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos
ISBN: 978-85-513-0687-1

A história do jovem que se
reinventou pelos livros
Nesta tocante e poética autobiografia,
Otávio Júnior conta a história de quando
era um garoto negro vivendo em uma das
comunidades mais violentas do Rio de Janeiro.
Em meio ao tráfico e à pobreza, poderia ter
seguido o caminho de tantos colegas que
se envolveram com drogas, mas isso não
aconteceu: livros garimpados no lixo mudaram
seu destino e lhe deram o norte para seguir
novas trilhas.
Otávio tinha o sonho de construir uma
biblioteca comunitária, e, graças ao seu esforço
e dedicação, o projeto ganhou vida. Daí em
diante, o jovem passou a ser conhecido como
o Livreiro do Alemão, título do livro que lhe
abriu portas para o mundo. Como escritor,
ganhou prêmios nacionais e internacionais e
passou a dar palestras sobre sua experiência
de incentivador à leitura. O garoto da camisa
vermelha é seu primeiro livro infantojuvenil
– e ninguém melhor do que Otávio para
relatar o cotidiano de um garoto encantado e
transformado pela magia das palavras.
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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
vários livros infantis da Autêntica.

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
• Análise das ilustrações do livro; observação da técnica, do

estilo e do traço utilizados.

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

Interlocução com: Artes, Ciências.
Temas transversais: Ética e Saúde.

LEITOR EM PROCESSO

nutritivos;

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.

OS AUTORES

Mark Pett é escritor, ilustrador e
cartunista. Atualmente, vive em Salt Lake
City, 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,
Estados Unidos.
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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;

LEITOR EM PROCESSO

• Observação do efeito de encadeamento dos haicais do

livro, numa estrutura circular que lembra um caracol;

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
uma 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, onde verão e
inverno, surpresa e graça chegam até o leitor
no rastro prateado de um pequeno caracol.

2º LUGAR
BUTI 2009
PRÊMIO JA
RO INFANTIL
MELHOR LIV
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• Pesquisa sobre os caracóis e outros moluscos.

Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura,
Artes, Ciências, Geografia.
Temas transversais: Pluralidade Cultural,
Meio Ambiente.

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
até mudar-se para Belo Horizonte, onde
estudou Artes Visuais, Design e Tecnologia. Seu
trabalho como ilustradora de literatura infantil
combina elementos rurais e urbanos por meio
de técnicas artesanais e digitais.

O AUTOR

Em seu tempo livre, dedicava-se à escrita: já
colaborou com jornais e revistas e publicou
diversas obras, entre elas O aviador, Voo noturno
e Terra dos homens. Seu livro mais conhecido é
O pequeno príncipe, publicado pela primeira vez
em 1943.

O PEQUENO PRÍNCIPE
Texto: Antoine de Saint-Exupéry
Tradução: Gabriel Perissé
96 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos
ISBN: 978-85-8217-581-1

LEITOR EM PROCESSO

Antoine de Saint-Exupéry nasceu na
França, em 1900. Aos 21 anos, entrou para
o Regimento de Aviação de Estrasburgo,
tornando-se piloto civil e subtenente da reserva.

Clássico chega ao Brasil
em tradução atualizada
Há mais de setenta anos encantando gerações
de leitores de todas as idades, O pequeno príncipe
sai agora pela Autêntica, em tradução que
buscou uma linguagem verbal e visual mais
próxima do leitor brasileiro de nossos dias. A
intenção é trazer coloquialidade e leveza ao
texto, mas sem perder o tom clássico desta que
é uma das obras literárias mais importantes da
literatura universal.
O livro narra o encontro, no deserto do Saara,
de um piloto francês, cujo avião sofrera uma
pane, com um menino “de cabelos de ouro”.
Num longo diálogo, o narrador conhece um
pouco mais da história do pequeno príncipe
e se encanta com seu olhar infantil sobre o
mundo, enquanto o garoto se vê diante de
questões da vida dos adultos. Aquele encontro
dá origem a uma ligação intensa, na qual um
passa a contar com o outro para compreender
a importância de todos aqueles que cruzam
nossos caminhos durante a vida.
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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

LEITOR EM PROCESSO

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;

20.000 LÉGUAS SUBMARINAS
EM QUADRINHOS
Texto: João Marcos | Ilustrações: Will
64 páginas | 20 x 28 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-6482-320-4

O clássico de Júlio Verne ganha
vida em HQ fantástica!
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!
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• Construção de uma maquete do Náutilus ou da biblioteca

do submarino (p. 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 quanto à
civilização, à sociedade e aos povos oprimidos?;
• Entrevista com especialista sobre técnicas de mergulho

livre e com equipamentos; 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.

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. As
ilustrações têm espaço privilegiado nos livros:
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.

LEITOR EM PROCESSO

COLEÇÃO
GIRAMUNDO RECONTA

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

O ELEFANTE
ESCRAVO DO
COELHO

RA O
ÇÃO PA
INDICA JABUTI 2012
IL
PRÊMIO LIVRO INFANT
R
MELHO

52 páginas | ISBN: 978-85-7526-567-3

36 páginas | ISBN: 978-85-7526-518-5

Reconto livre e ampliado da
clássica versão dos Irmãos Grimm

Coelho engana animais
da savana africana

Desde sua criação, em 1970, por Álvaro
Apocalypse, Terezinha Veloso e Madu, os bonecos
do Grupo Giramundo contam histórias nos
palcos do Brasil e de outros lugares do mundo.
Agora, para comemorar seus 40 anos, resolveram
recontar, em livros, histórias (do Brasil e de
outros lugares do mundo…) como Chapeuzinho
Vermelho, um conto que o mundo inteiro
conhece mas que ganha uma cara e um jeito
novo, cheio de humor, recontado com sotaque
brasileiro, que é o sotaque dos bonecos na voz
do Zé do Conto, que nasceu especialmente pra
recontar essas histórias.

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...

A MULA
SEM CABEÇA

40 páginas | ISBN: 978-85-7526-572-7

Forasteiro cria armadilha para
pegar a mula sem cabeça
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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
um encantamento, Tonho se dispõe a capturá-la,
sem medir as consequências de sua decisão.

Texto:
Raimundo Carvalho
Ilustrações:
Demóstenes Vargas

Texto:
André Ricardo Aguiar
Ilustrações:
Luyse Costa

48 páginas | 25 x 19,5 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-8217-561-3

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

Rio São Francisco recebe
homenagem em forma de poema

Minicontos revelam o lado
humano dos monstros

O São Francisco, carinhosamente apelidado de
Velho Chico, é um dos rios mais importantes
do Brasil. Neste livro, sua história é contada
em versos que celebram suas paisagens e
homenageiam as populações ribeirinhas em
uma verdadeira declaração de amor à natureza.

Este é um livro que provoca arrepios, mas de
puro prazer. Seus inusitados minicontos revelam
um lado desconhecido dos mais famosos
personagens do terror, cada um com suas
aflições e dilemas cotidianos. As situações mais
assustadoras são transformadas em deliciosos jogos
de linguagem, que ajudam a enfrentar os medos
infantis com muito bom-humor.

CHEIRINHO
DE TALCO

DÓ DE PEITO,
RODOPIO

Texto e ilustrações:
Aline Abreu

Texto e ilustrações:
Mariângela Haddad

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

32 páginas | 21 x 24 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-8217-403-6

Menina muda de ideia sobre nomes
que considerava feios

Uma história para ler dançando

A narradora é uma menina que escapou de
se chamar Hermengarda, o nome da bisavó.
Assim ela começa a contar essa história – uma
história bonita, emocionada, pela qual a menina
descobre a ternura e o perfume que podem
existir dentro de um nome...

Quando Una nasceu, aconteceu uma coisa
que marcaria seu destino para sempre: em vez
de chorar, ela soltou um dó de peito tão alto
e tão forte que fez o médico franzir a testa e
a enfermeira pular pra trás. Foi com esse dó
de peito que a vida de Una começou, dando
início a uma história recheada de música,
dança e poesia.

LEITOR EM PROCESSO

BALADA DO
VELHO CHICO

CHÁ DE SUMIÇO
E OUTROS POEMAS
ASSOMBRADOS
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UMA FESTA DE CORES
Memórias de um
tecido brasileiro

FIDENCO

Texto:
Ronaldo Fraga

Ilustrações:
Diogo Droschi

Texto:
Sonia Junqueira
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Ilustrações:
Anna Göbel

46 páginas | 21,6 x 24 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-513-0626-0

32 páginas | 17 x 24 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos
ISBN: 978-85-8217-333-6

“Estampas falam, cores suspiram…
mas só a chita canta e dança.”

A amizade entre um
menino e um pintinho

Por meio de imagens que exploram cores e
formas, padrões e texturas da chita, com figuras
e cenários de festas populares, como o maracatu,
as festas juninas, as danças e os folguedos, este
livro apresenta e resgata, para leitores de todas
as idades, a história de um tecido “democrático”,
com força e personalidade suficientes para
sobreviver à globalização.

Uma casa com quintal, um menino, um
pintinho surgido não se sabe de onde: assim
começa uma amizade cheia de carinho e
brincadeiras ao ar livre. Até que, certo dia, a
família decide se mudar para a capital e precisa
deixar os bichinhos, inclusive Fidenco. Além da
dor da separação, o garoto precisará de muita
força para lidar com uma grande desventura.

O MALUCO
DO CÉU
Texto e ilustrações:
Anna Göbel
Fotografias:
Daniel Mansur

PNLD
2AP0RO1VAD8O

O MENINO
DE OLHAR
APERTADINHO
QUE ENXERGAVA
LONGE...
Texto:
Sonia Rosa
Ilustrações:
Cláudia Jussan
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40 páginas | 21 x 24 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos
ISBN: 978-85-7526-388-4

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

Livre adaptação de lenda caribenha
sobre o surgimento dos continentes

Menino sonha em crescer
depressa para virar gente grande

No começo, tudo era azul: o céu, o oceano,
até o ar parecia ter cor. No fundo do mar, a
Terra dormia um sono profundo... Até que uma
coisa mudou tudo. Com a ajuda de um travesso
siri e outras criaturas marinhas, um rochedo
curioso viaja para além da superfície da água,
transformando o mundo para sempre.

Em tempos não tão distantes, quando energia
elétrica e televisão não existiam pra muita
gente, um menino moreno, de cabelos lisos e
olhos apertadinhos se divertia brincando na rua
e observando o céu atrás das pipas. Apesar de
aproveitar esses momentos, Murilo não via a
hora de virar gente grande. Mas será que a vida
adulta era tudo o que ele sonhava?

Texto:
Roni Wasiry Guará
Ilustrações:
Walther Moreira
Santos

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

32 páginas | 21 x 24 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos
ISBN: 978-85-65381-25-3

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

A devastação na vida e na terra
dos povos da floresta com a chegada
do homem branco

Poemas em homenagem a
importantes datas comemorativas

Vencedor do 8º Concurso FNLIJ Tamoios de
Textos de Escritores Indígenas, este é um retrato
sensível do povo Maraguá. Com linguagem
simples, o autor mostra o que mudou nas tradições
indígenas após a globalização e reflete sobre a
responsabilidade dos povos com a natureza.

Conjunto de mais de 50 poemas, ora ternos,
ora bem-humorados, inspirados nas estações do
ano e em diversas datas comemorativas. Por sua
amplitude, este livro pode acompanhar o aluno
durante o ano todo, pontuando o dia a dia
escolar e suscitando reflexões sobre o significado
de cada data abordada.

LEITOR EM PROCESSO

OLHO D´ÁGUA
O caminho
dos sonhos

POESIA NA
VARANDA
Texto:
Sonia Junqueira
Ilustrações:
Flávio Fargas

28 páginas | 21 x 24 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 6 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.
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SE UM DIA EU
FOR EMBORA...
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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.

O TAMANHO
DA GENTE
Texto:
Murilo Cisalpino
Ilustrações:
Manoel Veiga
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WAHTIRÃ
A lagoa dos mortos
Texto:
Daniel Munduruku
e Jaime Diakara
Ilustrações:
Mauricio Negro

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

32 páginas | 21 x 24 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos
ISBN: 978-85-8217-980-2

Menino reflete sobre o próprio
crescimento e sobre o tamanho
das pessoas

Obra ilustrada retrata mito indígena
de forma lúdica

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”.

Quando Diakara era criança, seu pai, um
especialista em curas e um grande sábio, sempre
contava a história da Lagoa dos Mortos. Diakara
gostava de histórias de assustar e se impressionava
com o que ouvia, mas aquela não era apenas
uma história para crianças: tratava-se de um
conhecimento dos antigos que ele devia ouvir com
atenção e respeito, guardando cada ensinamento
dentro do coração.

O AUTOR

Em 1862, num passeio de barco pelo rio Tâmisa
com Alice, Edith e Lorina – as irmãs Liddell –,
começou a pensar a história de Alice no País das
Maravilhas, publicada em 1865, que o tornou
mundialmente conhecido. Em seguida, escreveu
Alice através do espelho (1872).

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS
Clássicos Autêntica
Texto: Lewis Carroll
Ilustrações: John Tenniel
Tradução: Márcia Soares Guimarães
128 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos
ISBN: 978-85-513-0203-3

Lewis Carroll faleceu em Guildford, Inglaterra,
no dia 14 de janeiro de 1898.

LEITOR EM PROCESSO

Lewis Carroll (1832-1898) foi um romancista,
contista, fabulista, poeta, desenhista, fotógrafo,
matemático e reverendo inglês. Em 1851,
começou a desenhar e interessou-se pela
fotografia, especializando-se em retratos de
crianças e de pessoas famosas.

Clássico infantil narra as
primeiras aventuras de Alice
Um século e meio é a idade deste livro que,
ainda hoje, todos nós amamos ler e reler.
Alice no País das Maravilhas é um clássico
atemporal, que vem, do século XIX até nossos
dias, intrigando, encantando e emocionando
leitores de todas as idades.
Conta a história de Alice, menina que cai
numa toca de coelho e vai parar num lugar
fantástico, povoado por criaturas estranhas que
lembram seres humanos. Um universo nonsense,
com uma lógica do absurdo, que remete ao
mundo dos sonhos, numa narrativa pontuada
por paródias de populares poemas infantis
ingleses daquela época.
Nesse lugar, Alice enfrenta estranhas e absurdas
aventuras, passa por situações incomuns,
conhece seres extravagantes, é submetida a
perguntas e situações enigmáticas ou desprovidas
de sentido lógico, aumenta e diminui de
tamanho… e vive tudo isso com naturalidade e
muita, muita curiosidade.
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A AUTORA
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Eleanor H. Porter nasceu em uma tradicional
família da Nova Inglaterra, EUA, em 19
de dezembro de 1868, em Littleton, New
Hampshire.

POLLYANNA
Clássicos Autêntica
Texto: Eleanor H. Porter
Tradução: Márcia Soares Guimarães
180 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-513-0016-9

Uma narrativa sobre otimismo
e resiliência
Órfã de pai e mãe, Pollyanna, uma menina de
11 anos, é acolhida pela tia Polly, sua única
parente viva. Rica e intransigente, a tia é
desprovida de compreensão e afetividade, e
recebe a menina em sua casa como um dever.
Pollyanna, por sua vez, é uma menina
encantadora, que a todos conquista com sua
paixão pela vida e pelas pessoas, seu otimismo,
sua alegria de viver… e o Jogo do Contente,
que pratica e ensina a quem quiser aprender.
Um jogo em que ninguém perde, todos
ganham – e se transformam.
Clássico da literatura juvenil universal,
publicado em 1913, este livro vem
encantando gerações de leitores de
diferentes idades em diversas línguas,
tendo se tornado leitura obrigatória e
necessária a quem quiser ver a vida sem
amargura, descobrindo sempre o lado
bom de tudo.
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Excelente cantora, estudou por vários anos
no New England Conservatory of Music.
No início dos anos 1900, trocou sua carreira
de cantora pela escrita; depois de várias de suas
histórias saírem em revistas e jornais populares,
publicou seu primeiro livro, Correntes cruzadas,
em 1907. Miss Billy, publicado em 1911, foi seu
primeiro livro realmente bem-sucedido.
O livro que fez dela uma autora clássica, no
entanto, foi Pollyanna, que se tornou um
fenômeno imediatamente após sua publicação,
em 1913. Um milhão de cópias foram vendidas
naquele ano, e o livro nunca mais deixou de ser
lido, até nossos dias, em vários países.
Dois anos mais tarde, Eleanor H. Porter escreveu
uma continuação, Pollyanna moça, outro sucesso
instantâneo e atemporal.
Pollyanna foi adaptado para a Broadway em
1916 e para o cinema em 1920. A versão dos
Estúdios Disney, lançada em 1960, continua
popular até hoje. A autora morreu em 21 de
maio de 1920, em Cambridge, Massachusetts.
Várias continuações de Pollyanna foram escritas
por outros autores após sua morte.

ALICE ATRAVÉS
DO ESPELHO

AS AVENTURAS
DE TOM SAWYER

Clássicos Autêntica

Clássicos Autêntica

Texto:
Lewis Carroll

Texto:
Mark Twain
Ilustrações:
True Williams
Tradução:
Márcia Soares
Guimarães

144 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos
ISBN: 978-85-513-0234-7

240 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-513-0285-9

Alice explora os mistérios
do outro lado do espelho

Obra narra peripécias de
Tom Sawyer e Huckleberry Finn

Após as aventuras no País das Maravilhas, a
curiosa Alice resolve investigar o que existe atrás
do espelho que fica sobre a lareira de sua casa.
Sem saber como, ela consegue atravessar o vidro
e cair num mundo completamente diferente de
tudo que já viu.

Tom Sawyer é um menino muito esperto
e de bom coração. Ele e seu melhor amigo
Huckleberry Finn estão sempre vivendo
aventuras emocionantes, em sua maioria,
imaginárias. Até que um dia elas se tornam
bem reais e assustadoras...
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Tradução:
Márcia Soares Guimarães

Clássicos Autêntica
Texto: Andersen, Grimm, Perrault
16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos

Coletânea reúne grandes clássicos
dos contos de fadas

AS MAIS BELAS
HISTÓRIAS – VOL. 1

AS MAIS BELAS
HISTÓRIAS – VOL. 2

Tradução:
Ana Carolina Oliveira
160 páginas
ISBN: 978-85-513-0073-2

Tradução:
Marcelo Hauck
144 páginas
ISBN: 978-85-513-0066-4

Reunindo textos de Andersen, Grimm e
Perrault – como “A bela adormecida”, “O gato
de botas” e “A pequena sereia” –, os volumes 1
e 2 de As mais belas histórias são antologias de
uma das formas literárias mais importantes
de todos os tempos: o conto de fadas. Neles,
oferecemos aos leitores a tradução das versões
originais de histórias que nos ajudam a
crescer, a superar nossos medos e aflições:
o frio que sentimos na barriga, os sustos e a
descoberta de saídas que vivenciamos durante
a leitura são importantes para nossa formação
e compreensão da vida. Talvez seja por isso
que, há vários séculos, essas histórias encantem
geração após geração no mundo inteiro e
contem com tantas versões.
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Clássicos Autêntica
Texto: Johanna Spyri
Ilustrações: Jessie Willcox Smith
Tradução: Karina Jannini
16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos
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Consagrada obra infantil suíça
em dois volumes
HEIDI – VOL. 1
A menina dos Alpes

HEIDI – VOL. 2
A menina dos Alpes

160 páginas
ISBN: 978-85-513-0008-4

112 páginas
ISBN: 978-85-513-0126-5

A ILHA DO
TESOURO
Clássicos Autêntica
Texto:
Robert Louis Stevenson
Ilustrações:
Louis Rhead
Tradução:
Márcia Soares Guimarães
272 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-513-0317-7

Eletrizante caça a um
tesouro perdido

56

PNLD
2AP0RO2VAD0O

Com a morte do pirata Billy Bones, Jim
Hawkins, um menino de 12 anos, abre o baú
do velho lobo do mar e descobre, além de
moedas de várias nacionalidades, o mapa de uma
ilha onde haveria um tesouro enterrado pelo
terrível Capitão Flint. A partir daí, começa uma
eletrizante aventura!

Heidi, órfã desde pequena, mora na Suíça com
sua tia Dete, que, por um emprego em Frankfurt,
deixa a menina, então com 6 anos, com seu
avô, um velho zangado com o mundo que vive
isolado no alto de uma montanha dos Alpes
suíços. Com o passar do tempo, conquista os
moradores do vilarejo e, principalmente, o coração
do avô, mostrando-lhe que é possível ser feliz e
reencontrar a paz. Mas essa felicidade desaparece
quando tia Dete volta para levá-la para Frankfurt.
Escrito em 1880, Heidi, a menina dos Alpes mostra
o contraste entre a vida selvagem e livre nas
montanhas, com seus valores simples e essenciais,
e a vida na cidade grande, com costumes, regras e
valores muito diferentes.

O MÁGICO DE OZ
Clássicos Autêntica
Texto:
L. Frank Baum
Ilustrações:
W. W. Denslow
Tradução:
Luis Reyes Gil
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208 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos
ISBN: 978-85-513-0177-7

As aventuras de Dorothy
na fantástica Terra de Oz
O Mágico de Oz conta a história de Dorothy
Gale, uma órfã que vivia com os tios numa
fazenda do Kansas. Um dia, um ciclone
arranca do chão a casa onde moravam. Os
tios conseguem escapar, mas Dorothy e seu
cachorro, Totó, acabam ficando na casa, que é
levada pelos ares até a Terra de Oz.

PETER PAN

POLLYANNA MOÇA

Clássicos Autêntica

Clássicos Autêntica

Texto:
James Matthew Barrie

Texto:
Eleanor H. Porter

Ilustrações:
P. D. Bedford
Tradução:
Cristina Antunes

Tradução:
Márcia Soares Guimarães

192 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 8 anos
ISBN: 978-85-513-0201-9

224 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-513-0027-5

Aventuras e pura magia na
Terra do Nunca

A doce e otimista Pollyanna
finalmente cresceu

Peter Pan, publicado em 1911, narra a clássica
história dos irmãos Darling, Wendy, João e
Miguel, que acompanham Peter Pan em uma
viagem pela Terra do Nunca, onde convivem
com índios, e sereias estranhos animais,
enfrentam o Capitão Gancho e seus piratas,
além de muitos outros perigos.

Pollyanna agora é uma encantadora adolescente,
amada por todos os que conviveram com
ela e aprenderam o Jogo do Contente. Sua
fama de pessoa especial ultrapassa os limites
de Beldingsville. Quando recebe um convite
para passar uma temporada em Boston, novas
experiências vêm enriquecer sua vida.
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ARTE E MANHAS
DO JABUTI
Texto: Wilson Marques
Ilustrações: Taisa Borges
48 páginas | 19 x 25 cm
Faixa etária: a partir de 8 anos
ISBN: 978-85-513-0221-7

Neste livro, o escritor
Wilson Marques revisita a
Amazônia e recria algumas
histórias do esperto
Jabuti, ainda correntes no
caudaloso rio da tradição
oral do Maranhão.

CÉU DE FUNDO DO MAR
E OUTRAS MEMÓRIAS
Texto: Janaína Michalski
Ilustrações: Aline Abreu
64 páginas | 19 x 25 cm
Faixa etária: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-8217-568-2
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Dentro de uma névoa
alaranjada, Carolina, seu
irmão Zezin e o filhote de
dragão que tinha espírito
de formiga viveram os
desacontecimentos dos
dias, enquanto o quintal
poderia virar um mar
cheio de peixes.

ABRAÇO DE PELÚCIA
E MAIS POEMAS

ALICE ATRAVÉS
DO ESPELHO

Texto: Marta Lagarta
Ilustrações: Mariângela Haddad

Texto: Lecticia Dansa
Ilustrações: Salmo Dansa

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

80 páginas | 19 x 27 cm
Faixa etária: a partir de 8 anos
ISBN: 978-85-7526-343-3

Melhor amiga de Alex,
Cecy é a única depositária
de um grande segredo, que
faz dele um ser especial.
Com o passar do tempo,
o segredo vai crescendo, e
fica mais difícil de esconder.

As experiências comuns
do território infantil –
brincar, imaginar, comer,
dormir, aprender – são
incrementadas com o
tempero da poesia e do
humor.

Releitura, em versos, de
Alice através do espelho,
clássico de Lewis Carroll,
ao lado de Alice no País das
Maravilhas.

FRIDA AMA SUA TERRA
Uma história para
conhecer Frida Kahlo

VINCENT AMA AS CORES
Uma história para conhecer
Vincent Van Gogh

...MAS É SEGREDO...
Texto: Jorge Miguel Marinho
Ilustrações: Juliane Assis
40 páginas | 21 x 27 cm
Faixa etária: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-7526-389-1

Texto: Silvia Sirkis
Ilustrações: Tomi Hadida
Tradução: Cristina Antunes

P issarro

16 páginas | 25 x 19,5 cm
Faixa etária: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-65381-66-6

Traz a história da famosa
artista Frida Kahlo,
mostrando por que suas
obras são como são e
o que há de especial,
divertido, comovente
ou oculto nelas.

Texto: Silvia Sirkis
Ilustrações: Tomi Hadida
e Walter Davenport
Tradução: Cristina Antunes
20 páginas | 25 x 19,5 cm
Faixa etária: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-65381-67-3

Traz a história de Vincent
van Gogh e mostra por que
suas obras são como são e o
que há de especial, divertido,
comovente ou oculto na arte.

Monet

A HISTÓRIA DE HURRY
Um burrinho da
Faixa de Gaza

MENINO PARAFUSO

Texto: Tiago Hakiy
Ilustrações: Mauricio Negro

Texto: Emma Williams
Ilustrações: Ibrahim Quraishi
Tradução: Cristina Antunes

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

32 páginas | 21 x 24 cm
Faixa etária: a partir de 8 anos
ISBN: 978-85-8217-170-7

40 páginas | 25 x 19,5 cm
Faixa etária: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-8217-497-5

Texto: Olívia de Mello Franco
Ilustrações: Angelo Abu

OS PASSARINHOS
DO MUNDO
Texto: Vivina de Assis Viana
Ilustrações: Rosinha
32 páginas | 21 x 24 cm
Faixa etária: a partir de 12 anos
ISBN: 978-85-7526-404-1

A história de Hurry é o
relato de um burrinho que,
pintado de zebra, conseguiu
trazer alegria a um grande
grupo de crianças que
viviam uma comovente
realidade na Faixa de Gaza.

Saído de um canavial,
um menino percorre os
quintais da vizinhança,
vestindo saias e anáguas
que recolhe dos varais.
Dança, gira, dá piruetas…
A curiosidade se instala
no leitor: quem será ele?
Aonde será que ele vai? Por
que veste todas essas saias?

Numa fazenda, um
menino aprende a fazer
e armar arapuca, a pegar
passarinhos.
Leva um deles para São
Paulo, e o bichinho passa
a viver num apartamento,
que fica num arranha-céu,
em uma megalópole.

O PÁSSARO DO TEMPO

PEQUENA FÁBULA

A RUA DA BANANEIRA

O SILÊNCIO DE ALICE

Texto: Ana Lasevicius
Ilustrações: Sônia Magalhães

Texto: Franz Kafka
Ilustrações: Enrique Martínez
Tradução: Cristina Antunes

Texto: Adriano Messias
Ilustrações: Flávio Fargas

Texto: Cristiana Athayde
Ilustrações: Sônia Magalhães

64 páginas | 15,5 x 22 cm
Faixa etária: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-8217-168-4

40 páginas | 19 x 24 cm
Faixa etária: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-513-0071-8

Dona Gertrudes e Dona
Selminha, vizinhas que
“brigam” o tempo todo.
As crianças da rua. Casos e
mais casos. Uma misteriosa
menina de uma perna
só… E ela, Amarília,
a bananeira em torno
da qual se desenvolve a
história deste livro.

Alice, a Lili, passou muito,
muito, muito tempo sem
falar com ninguém. Uma
noite, no final do jantar, ela
decidiu se calar para sempre.
Foi assim até outra Alice,
tagarela e curiosa, começar
a se encontrar com Lili
debaixo da cama, na calada
da noite…

A obra de Tiago
Hakiy, amazonense de
Barreirinha, filho da etnia
sateré-mawé, é a vencedora
do 9º Concurso Tamoios
de Textos de Escritores
Indígenas.

32 páginas | 19 x 24 cm
Faixa etária: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-8217-478-4

Dona Isaurinha, vizinha
da narradora desta história,
tinha no mínimo 300 anos
de idade, e não envelhecia
porque todas as vezes que
tocava piano o tempo
andava para trás. Além
disso, havia o cuco que
aterrorizava e sugava o
futuro da meninada
daquela rua…

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

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.
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GUAYNÊ DERROTA
A COBRA GRANDE
Uma história indígena

59

LEITOR EM PROCESSO

O SONHO DE BORUM
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Texto: Edson Krenak
Ilustrações: Mauricio Negro
32 páginas | 21 x 24 cm
Faixa etária: a partir de 8 anos
ISBN: 978-85-8217-617-7

A obra de Edson Krenak
é a vencedora do 10º
Concurso Tamoios de
Textos de Escritores
Indígenas. A Autêntica
Editora, unindo-se a
essa ação inovadora,
publica o texto vencedor,
possibilitando que este,
transformado em livro, seja
lido por mais pessoas.

1 LIVR
O
2 CAPA
S

A TARTARUGA
E A BONECA

OS VIRA-LATAS
DO SUCESSO

Texto: Márcia Leite
Ilustrações: Flávio Fargas
36 páginas | 21 x 24 cm
Faixa etária: a partir de 8 anos
ISBN: 978-85-7526-342-6

Texto: José Carlos Aragão
Ilustrações: Weberson Santiago
104 páginas | 19 x 25 cm
Faixa etária: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-8217-401-2

Caída no mar durante
um passeio de barco, uma
bonequinha é salva por
uma tartaruga marinha,
que se comove e resolve
ajudá-la. Começam, então,
uma longa peregrinação
por mares e praias à
procura da dona da
boneca.

Mais do que apenas
mostrar amor,
carinho e respeito
pelos cães, este livro
denuncia as crueldades
frequentemente cometidas
contra esses nossos alegres
e fiéis companheiros de
quatro patas.

AS AVENTURAS
DO CAPITÃO NEMO
O Navio Fantasma!

AS AVENTURAS
DO CAPITÃO NEMO
Profundezas...

Texto:
Lillo Parra
Ilustrações:
Will

Texto:
Daniel Esteves

32 páginas | 20 x 27,3 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-8286-025-0

32 páginas | 20 x 27,3 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-64823-94-5

Ação, suspense, mito e realidade
se misturam nesta HQ!

As aventuras do Capitão Nemo
pelos 7 mares continuam!

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!

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…
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Ilustrações:
Will
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CIRANDA CORACI
Texto:
Wellington Srbek

LEITOR EM PROCESSO

Ilustrações:
Will
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DAS AREIAS
DO TEMPO
Texto:
Wellington Srbek
Ilustrações:
Will

24 páginas | 20 x 28 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-7526-544-4

24 páginas | 20 x 28 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-64823-36-5

O amor entre a Lua e o Sol
nesta linda HQ!

A origem dos escritos é contada
em quadrinhos

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.

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!

MONSTROS
E HERÓIS

O SENHOR
DAS HISTÓRIAS

Texto:
Wellington Srbek

Texto:
Wellington Srbek

Ilustrações:
Will

Ilustrações:
Will

24 páginas | 20 x 28 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-64823-54-9

24 páginas | 20 x 28 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-7526-543-7

O universo da mitologia grega
recriado em HQ

A origem das histórias é
contada em quadrinhos

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.

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?”.

SNOOPY
Isto é Tóquio,
Charlie Brown!

Texto e ilustrações:
Charles M. Schulz

Texto e ilustrações:
Charles M. Schulz

Tradução:
Wellington Srbek

Tradução:
Wellington Srbek

88 páginas | 17 x 26 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-8286-000-7

104 páginas | 17 x 26 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-8286-034-2

Pela primeira vez, um volume
com história única!

Snoopy, Charlie Brown e a
turminha vão a Tóquio

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.

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 de que precisa para vencer um jogo?

LEITOR EM PROCESSO

SNOOPY
A Felicidade é um
Cobertor Quentinho!
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LIVROS ADEQUADOS PARA AS CRIANÇAS NESSA 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 préadolescência. (Nelly Novaes Coelho. Literatura infantil: teoria,
análise, didática. São Paulo: Moderna, 2000. p. 37.)

”

(FAIXA ETÁRIA SUGERIDA: A PARTIR DE 10/11 ANOS)

Leitor fluente

CARACTERÍSTICAS DAS CRIANÇAS NESSA FASE:
Consolidação do domínio da leitura e da compreensão do mundo;
Maior capacidade de concentração, reflexão e abstração;
Desenvolvimento do pensamento hipotético dedutivo.

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

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 sala
de aula.

LEITOR FLUENTE

Os títulos da coleção Filô Ideias 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.

Textos: Oscar Brenifier
Ilustrações: Jacques Després
Tradução: Beatriz Magalhães
Fotografias: Fabio Cerati
32 páginas | 21 x 21 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 10 anos
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O BEM,
O MAL

LEITOR FLUENTE

O AMOR E A
AMIZADE

ISBN: 978-85-8217-176-9

ISBN: 978-85-8217-178-3

Doze contraposições de ideias
sobre o amor e a amizade

Doze contraposições de
ideias sobre o bem e o mal

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.

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 ao 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.

O SENTIDO
DA VIDA

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

ISBN: 978-85-8217-272-8

Doze contraposições de ideias
sobre Deus

Doze contraposições de
ideias sobre o sentido da vida

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.

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?

A AUTORA

L. M. Montgomery (1874-1942) nasceu em
New London, Prince Edward Island, no Canadá.
Em 1905, escreveu seu primeiro e mais famoso
romance, Anne de Green Gables, que publicou
apenas em 1907. Best-seller imediato, o livro
marcou o início de sua carreira de sucesso como
romancista.

LANÇA
MENTO

ANNE DE GREEN GABLES
Clássicos Autêntica
Texto: L. M. Montgomery
Ilustrações: M. A. e W. A. J. Claus
Tradução: Márcia Soares Guimarães
320 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-513-0600-0

O livro que
inspirou a série
da NETFLIX
Anne with an E

LEITOR FLUENTE

Sensível e inteligente, imortalizou o local em
que cresceu. Faleceu em 24 de abril de 1942,
em Toronto, no Canadá.

Se você amou Pollyanna, vai se
apaixonar por Anne de Green Gables
Quando os irmãos Marilla e Matthew Cuthbert, de
Green Gables, decidem adotar um órfão para ajudálos nos trabalhos da fazenda, não estão preparados
para o “erro” que mudará suas vidas: Anne Shirley,
uma menina ruiva de 11 anos, acaba sendo enviada,
por engano, pelo orfanato.
Apesar do acontecimento inesperado, a
natureza expansiva, sempre de bem com a
vida, a curiosidade, a imaginação peculiar
e a tagarelice da menina conquistam
rapidamente os relutantes pais adotivos.
O espírito combativo e questionador
de Anne logo atrai o interesse das
pessoas do lugar – e muitos
problemas também.
Publicada pela primeira vez em 1908,
esta história deliciosa, que ilustra valores
fundamentais, teve numerosas edições, já
tendo vendido mais de 50 milhões de cópias
em todo o mundo. Foi traduzida para mais
de 20 idiomas e adaptada para o teatro e o
cinema. Mais recentemente, inspirou também a
série Anne with an E (Anne com E), já com duas
temporadas na Netflix.
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O AVÔ MAIS LOUCO
DO MUNDO
Texto:
Roy Berocay
Ilustrações:
Negreiros

LEITOR FLUENTE

Tradução:
Cristina Antunes

COMO TUDO COMEÇOU
A primeira aventura
da Turma do Planeta
Texto:
Silvana Gontijo
Ilustrações:
André Ayres e
Renan Motta Lima

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

64 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-513-0349-8

Aventuras de um menino
com seu excêntrico avô

História repleta de música,
natureza e descobertas

O avô Felipe é magro, careca, tem uma cara
engraçada e vive na praia, numa casa que ele
mesmo construiu. Quando seus pais viajam
por quinze dias, Marcos tem que ficar com
ele, com quem vive uma grande aventura ao
encontrar estranhas manchas no mar…
e também conhecer Gabriela.

Como tudo começou é a primeira aventura de uma
turma superlegal e muito animada. Neste livro,
a galera da cidade descobre o mundo mágico da
Floresta do Beija-Flor Azul e aprende a viajar
no tempo através da música. Uma aventura
inesquecível!

A FANTÁSTICA
AVENTURA DE
PATRICINHA NO
NEW TIME SHOPPING
CENTER
Texto:
Lourenço Cazarré

O MENINO E A
LÁGRIMA DE VÊNUS
Texto:
Lucia Castello Branco
Ilustrações:
Maria José Boaventura

Ilustrações:
Cláudio Martins
112 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 11 anos
ISBN: 978-85-513-0069-5

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

Garota vai em busca do seu sonho

História de um menino sensível e
sua relação com a vida e a natureza

A porta direita da Ferrari abriu-se e por ela
saiu uma perna. Uma perninha, na verdade.
Depois da perninha veio um corpinho.
Patricinha desceu do carro do namorado no
New Time Shopping Center para viver a
maior aventura de sua vida – uma aventura
surreal, que mobilizou todo o shopping e teve
até torcida organizada…
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Uma planta cuja flor, quando se abre, deixa
cair uma lágrima; um menino que, imóvel
diante dela, esperava a lágrima acabar de cair…
São esses os pontos de partida desta poética
e emocionante história, que fala de amor e
poesia, de vida e do brilho dentro da gente.

Texto:
Silvio Costta
Ilustrações:
Cláudio Martins

PINTANDO POESIA
Texto:
Neusa Sorrenti
Telas:
José Heleno Sorrenti
Fotografia:
Daniel Mansur

240 páginas | 15,5 x 22 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 12 anos
ISBN: 978-85-513-0093-0

40 páginas | 21 x 27 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 11 anos
ISBN: 978-85-513-0675-8

Três jovens se arriscam para
proteger o mundo do caos

Poemas sobre a paisagem
e a vida interiorana do Brasil

Uma trama sombria pode liberar o mal que
habita em cada um de nós e se espalhar pelo
mundo. Os destinos de três jovens precisam se
conectar para tentar evitar que isso aconteça.
Haverá um futuro para o bem da humanidade?
A batalha entre o Caos e a Ordem começa
agora com O mistério da luz e a face das sombras!

Inspirados em telas de José Heleno Sorrenti
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, cheiro de terra e de
chuva, e com aqueles tons poentes das tardes
de domingo.

O CÃO DOS
BASKERVILLE
Clássicos Autêntica
Texto:
Arthur Conan Doyle
Ilustrações:
Sidney Paget
Tradução:
Ana Carolina Oliveira

LEITOR FLUENTE

O MISTÉRIO DA
LUZ E A FACE
DAS SOMBRAS

O CASTELO
ENCANTADO
(Nova edição)
Clássicos Autêntica
Texto:
Edith Nesbit
Ilustrações:
Harold Robert Millar
Tradução:
Márcia Guimarães

176 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-513-0401-3

248 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-513-0476-1

O detetive mais famoso do
mundo vive novas aventuras

Um livro que encantou gerações
em todo o mundo

Após a morte de seu pai, Sir Henry Baskerville
retorna à sua mansão e se depara com o
mistério de um cão sobrenatural que assombra
sua família. A fim de se salvar, Henry aciona
Sherlock e Watson para a investigação. Com seus
infalíveis métodos de dedução, o detetive tenta
evitar que o assassino faça mais uma vítima.

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, além de sortilégios e encantamentos
assustadores.
69

CUORE
(Nova edição)
Clássicos Autêntica
Texto:
Edmondo de Amicis
Ilustrações:
Daniel Hazan

LEITOR FLUENTE

Tradução e notas:
Maria Valéria Rezende

Clássicos Autêntica
Texto e ilustrações:
Vamba (Luigi Bertelli)
Tradução e notas:
Reginaldo Francisco

272 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-513-0474-7

248 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-513-0477-8

Uma história comovente sobre
a infância na Itália

Diário de um menino travesso
na Itália do início do século XX

Este clássico da literatura italiana, publicado
pela primeira vez em 1886, proporciona uma
viagem no tempo para conhecer um pouco da
vida do povo e, especialmente, das crianças da
Itália no século XIX.

Ilustrado pelo próprio autor e publicado
como folhetim entre 1907 e 1908, este diário
é uma sátira divertida e aguda das convenções
e dos preconceitos de uma sociedade
pequeno-burguesa e, principalmente, de uma
educação familiar e escolar equivocada.

MEMÓRIAS
DE UM BURRO
(Nova edição)

A VOLTA AO MUNDO
EM 80 DIAS

Clássicos Autêntica

Texto: Júlio Verne

Texto:
Condessa de Ségur

Ilustrações:
Alphonse de Neuville e
Léon Benett

Ilustrações:
Horace Castelli
Tradução:
Vera Chacham

Clássicos Autêntica

Tradução:
Sieni Cordeiro Campos,
Reginaldo Francisco

208 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-513-0478-5

256 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-513-0291-0

Burro sábio escreve suas memórias

Um dos mais conhecidos
romances de Júlio Verne

Publicado pela primeira vez em 1860, este
livro conta as aventuras de Cadichon, um
burro sábio que escreve suas memórias. Por
causa de sua esperteza e inteligência, ele acaba
ensinando muito aos humanos e mostrando a
importância de refletir sobre as próprias ações,
de se arrepender, procurar corrigir os erros
cometidos e proteger os animais.
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O DIÁRIO DE
GIAN BURRASCA
(Nova edição)

A volta ao mundo em 80 dias é uma aventura
empolgante. Os viajantes passam por diferentes
lugares – alguns, de culturas exóticas –,
por situações inesperadas – algumas, muito
perigosas. Viajando de trem, de navio, trenó e
até de elefante, enfrentam neve e tempestades,
sempre lutando contra o tempo.

COLEÇÃO
VOCÊ É O DETETIVE!

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.

LEITOR FLUENTE

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.
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BAFAFÁ NO PAÍS
DE NEFERTITI

DINO MALUCO

PÂNICO NO PACÍFICO

ROUBO NA MANSÃO

ISBN: 978-85-8217-276-6

ISBN: 978-85-8217-278-0

ISBN: 978-85-8217-405-0

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.

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. No segundo,
o desafio é deduzir qual
cozinheiro agrediu o chefe
de cozinha para roubar
caviar e garrafas de vinho.
No terceiro, o leitor deve
desmascarar o passageiro
que roubou o cofre-forte,
durante um recital.

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.

LEITOR FLUENTE

ISBN: 978-85-8217-407-4
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Em terras egípcias, no
Templo de Sortudor,
três ocorrências policiais
desafiam o leitor: na
primeira, ele deverá
descobrir o autor de
vandalismos em um afresco;
na segunda, vai investigar
o desaparecimento de um
arqueólogo na pirâmide
onde fica o sarcófago
do faraó Ameiassoquet;
na terceira, vai procurar
o autor da sabotagem
acontecida durante as
filmagens de As harpas
do faraó.

PNLD
2 0RO1VAD8O
AP

Texto: Lauro Elme
Ilustrações: Rogério Borges
80 páginas | 15,5 x 22 cm
Faixa etária: a partir de 11 anos
ISBN: 978-85-8217-332-9

O CARVALHO FALANTE
Texto: George Sand
Ilustrações: Rogério Borges
Tradução: Dorothée de Bruchard
40 páginas | 21 x 24 cm
Faixa etária: a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-8217-327-5

MIL COISAS
PODEM ACONTECER
Texto e ilustrações:
Jacobo Fernández Serrano
Tradução: Luís Reyes Gil
216 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária: a partir de 11 anos

PERDIDOS NO TEMPO
Dois brasileiros
na Roma Antiga
Texto: Silvia La Regina
Ilustrações: Christiane Costa
80 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos

ISBN: 978-85-513-0025-1

ISBN: 978-85-8217-471-5

Este livro nos mostra
uma série de personagens
insólitos e situações
cheias de imaginação, que
acontecem na cidade de
Nil, onde tudo é possível
e excepcional.

Durante uma viagem,
os gêmeos Carlos e Ana
sofrem um acidente e são
transportados para outro
século. Depois voltam à
atualidade, trazendo lições
dessa aventura.

ROUBO NA RUA
DAS PAINEIRAS

SIMPI & O DESAFIO
DO DRAGÃO

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

Texto: Lilian Sypriano
Ilustrações: Angelo Abu
48 páginas | 15,5 x 22,5 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-7526-385-3

Texto: Flávia Savary
Ilustrações: Ana Raquel
88 páginas | 17 x 24 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-7526-392-1

Estes delicados poemas do
poeta e ensaísta Octavio
Paz falam sobre o valor
do efêmero, que pode ser
percebido no pássaro que
canta sobre o ramo de
uma árvore, ou no vento
que balança as folhas.

Nessa aventura policial,
o detetive que existe
dentro de cada leitor sairá
em busca de vestígios
e pistas para desvendar
um misterioso crime.
Será que você conseguirá
descobrir a verdade?

Simpi, pastor de cabras,
parte em uma viagem
ao aceitar o desafio do
dragão: trazer uma gueixa
do Japão para casar-se com
o monstro. Em meio às
suas aventuras, Simpi faz
uma incrível descoberta...

Escrito no século XIX,
O carvalho falante conta as
aventuras de um guardador
Em textos escritos nas
carteiras da sala de aula, dois de porcos que, para fugir
jovens descobrem uma troca de uma vida de rejeição e
sofrimento, passa a viver
de mensagens enigmática.
Assim, eles devem desvendar no oco de uma árvore
encantada.
esse mistério.
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BOBAGENS ANÔNIMAS
Um enigma para
o exército do
Condomínio Pérola

PNLD
2APR0O2VAD0O
QUEM CONTA UM CONTO O RAMO, O VENTO
AUMENTA UM PONTO
Texto: Octavio Paz
Histórias criadas a partir Ilustrações: Tetsuo Kitora
Tradução: Horácio Costa
de ditados populares
Texto: Bel Assunção Azevedo
Ilustrações: Sônia Magalhães
64 páginas | 13 x 20,5 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8217-338-1

Este livro apresenta
alguns ditados como
pontos de partida para
poemas e pequenos
contos que brincam
com seus significados,
contemplando a tradição
oral do povo brasileiro.
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PNLD
2AP0RO2VAD0O
O APANHADOR
DE NUVENS:
Uma Aventura
no País Dogon
Texto: Béka
Ilustrações: Marko
Tradução: Fernando Scheibe
48 páginas | 20 x 27,3 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-64823-57-0

Em uma aventura no
coração de um país
lendário, dois meninos
saem em busca da chuva,
mas eles deverão se apossar
do “apanhador de nuvens”.

A BATALHA DO
ACAMPAMONSTRO

CERRADO EM
QUADRINHOS

DESCOBRINDO
UM NOVO MUNDO

Texto: Jim Anotsu
Ilustrações: André Dias
256 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8286-402-9

Texto e ilustrações: Alves
64 páginas | 24 x 17 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8286-267-4

Texto: Lillo Parra
ilustrações: Akira Sanoki
e Rogê Antônio
68 páginas | 20,5 x 27,5 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos

Nesta inspirada
homenagem, o cartunista
Alves resgata a importância
do Cerrado e soma – ora
com bom-humor, ora em
tom de denúncia – suas
forças às daqueles que já
lutam pela preservação
desse bioma brasileiro que
abriga tantas riquezas.

ISBN: 978-85-8286-480-7

Na Ilha do Enforcado, os
monstros convivem com
pessoas, e ser escoteiro é
muito mais perigoso do
que você pode imaginar.
Quando Nemo e Louise
quase morrem, eles se
arriscam para impedir que
algo maligno controle a
ilha onde é sempre verão.

O período conhecido
como As Grandes
Navegações é representado
nesta HQ inédita,
que mostra como os
exploradores portugueses
conquistaram novos
territórios.

PNLD
2AP0RO2VAD0O
OS DIÁRIOS DE AMORA
Volume 1 – O zoológico
petrificado
Texto e ilustrações:
Joris Chamblain e Aurélie Neyret
Tradução: Fernando Scheibe
80 páginas | 22 x 30 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8286-379-4
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A HERANÇA AFRICANA
NO BRASIL
Texto: Daniel Esteves
Ilustrações: Wagner de Souza
e Wanderson de Souza
64 páginas | 20 x 27,3 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8286-102-8

Nesta HQ inédita,
conhecemos os princípios
Amora, que quer ser
da escravidão no Brasil,
escritora, segue em sua
primeira investigação com suas várias etapas, as
lutas pela libertação e a
suas amigas, pois sabe que
maneira como a influência
precisa observar bem as
pessoas para poder se tornar africana ajudou a formar a
cultura do país.
uma boa romancista.

A IARA
Uma lenda indígena
em quadrinhos

A LUTA CONTRA
CANUDOS

Texto e ilustrações: Silvino
56 páginas | 20,5 x 27,3 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8286-103-5

Texto: Daniel Esteves
Ilustrações: Akira Sanoki e Jozz
68 páginas | 20,5 x 27,5 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8286-481-4

A lenda da Iara é
recontada nesta HQ,
inspirada nas narrativas
indígenas. Com dinâmica e
dramaticidade, esta versão
em quadrinhos reúne um
traço moderno e uma
história tradicional.

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.

Texto:
Béka
Ilustrações:
Marko
Tradução:
Fernando Scheibe

A NARRADORA DAS NEVES
Uma Aventura no País Inuit
Texto:
Béka
Ilustrações:
Marko
Tradução:
Fernando Scheibe

48 páginas | 20 x 27,3 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-64823-60-0

48 páginas | 20 x 27,3 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-64823-92-1

Uma viagem ao coração da
China revela um mistério

Uma garota que sonhava em
descobrir seu lugar no mundo

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.

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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AS CRIANÇAS DA SOMBRA
Uma aventura
no país Miao
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SÉRIE FAZENDO MEU FILME ESTÁ DE CARA NOVA

FAZENDO MEU FILME 1
A estreia de Fani

FAZENDO MEU FILME 2
Fani na terra da rainha

336 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8235-609-8

328 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8235-611-1

Fazendo meu filme é
um livro encantador,
daqueles que lemos
compulsivamente e,
quando terminamos,
sentimos saudade. Não
há como não se envolver
por Fani, suas descobertas
e seus anseios típicos da
adolescência. Uma história
bem-humorada e divertida
que conquista o leitor a
cada página.

O segundo volume da
série Fazendo meu Filme
apresenta as aventuras
de Fani na terra da
rainha. Longe do grande
amor e em meio a uma
avalanche de sentimentos
e acontecimentos
surpreendentes,
ela consegue viver
intensamente na Inglaterra,
conhecendo pessoas que
conquistam seu coração
e sua amizade para toda
a vida. Porém, o melhor
filme de sua vida ainda está
para ser vivido...

FAZENDO MEU FILME 3
O roteiro inesperado
de Fani

FAZENDO MEU FILME 4
Fani em busca do
final feliz

424 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8235-613-5

608 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8235-615-9

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.

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
desta emocionante história
de amor que contagiou
milhares de pessoas por
todo o país.

MINHA VIDA FORA DE
SÉRIE – 2ª temporada

MINHA VIDA FORA DE
SÉRIE – 3ª temporada

MINHA VIDA FORA DE
SÉRIE – 4ª temporada

408 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8062-005-4

424 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8235-040-9

424 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8235-255-7

448 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8235-458-2

Quem gosta de Fazendo
meu Filme não pode
perder essa nova série de
Paula Pimenta! Situada no
mesmo universo ficcional,
temos a oportunidade
de acompanhar alguns
dos nossos já adorados
personagens, três anos
antes de a história da
Fani começar.

Na 2ª temporada de
Minha Vida Fora de Série,
Priscila começa a lidar
com questões mais sérias
da adolescência: vestibular,
amizades que se perdem
e o amor. Ela descobre
que atos sem pensar, que
parecem estar esquecidos
no passado, podem marcar
seu presente.

Priscila, agora com 19 anos,
deve deixar a adolescência
para trás e começar a lidar
com as responsabilidades
da vida adulta. Mas, como
nos seriados, ela também
vai passar por muitas
reviravoltas e descobrir que
acontecimentos passados
podem afetar o presente.

Após um traumático
término de namoro,
Rodrigo e Priscila
seguem seus caminhos
separadamente. Será que
novos amores teriam
o poder de curar seu
coração? Ou ele precisa
confrontar de vez o
passado para finalmente
se libertar?

APAIXONADA POR
HISTÓRIAS

APAIXONADA POR
PALAVRAS

CONFISSÃO

176 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8235-217-5

160 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-6538-375-2

UM ANO INESQUECÍVEL
Texto: Paula Pimenta,
Babi Dewet, Bruna Vieira
e Thalita Rebouças

Paula Pimenta sempre foi
apaixonada por histórias.
Desde pequena, se
encanta com os diferentes
tipos de narrativas,
e, como maravilhosa
contadora de histórias que
é, narra várias situações
que viveu em sua vida e
que inspiraram muitos
personagens de seus livros
e séries.

Antes de se tornar
conhecida por seus
romances juvenis, Paula já
escrevia crônicas, muitas
delas publicadas em
sites literários. Narrado
em primeira pessoa,
este livro reúne 55
crônicas que descrevem
seus sentimentos, suas
experiências e suas
reflexões de forma
envolvente.

80 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8235-057-7

Esta obra apresenta
poemas escritos por
Paula Pimenta desde a
adolescência. A autora
os dedica a todos aqueles
que a fizeram amar e
sofrer, mesmo sem saber,
em algum momento de
sua vida, dando a ela a
inspiração necessária para
escrever suas maravilhosas
histórias.
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MINHA VIDA FORA DE
SÉRIE – 1ª temporada

400 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8235-311-0

Neste livro, você
acompanhará uma viagem
de inverno, um outono
decisivo, uma paixão de
primavera e um amor de
verão. Paula Pimenta, Babi
Dewet, Bruna Vieira e Thalita
Rebouças nos convidam para
quatro histórias para serem
lembradas por toda a vida.
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FAZENDO MEU FILME
FAZENDO MEU FILME
FAZENDO MEU FILME
EM QUADRINHOS – Vol. 1 EM QUADRINHOS – Vol. 2 EM QUADRINHOS – Vol. 3
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88 páginas | 17 x 24 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8286-109-7

88 páginas | 17 x 24 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8286-172-1

88 páginas | 17 x 24 cm
Faixa etária: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8286-127-1

Mais Fazendo meu
Filme para quem estava
morrendo de saudades da
Fani, do Leo e de seus
amigos! Agora numa
versão em HQ, vocês
acompanharão o início da
amizade da Fani e do Leo
e os apuros que ela passa
para que ele tenha um
aniversário inesquecível.

Neste segundo volume
de Fazendo meu
Filme em Quadrinhos,
você descobrirá uma
característica dos
personagens que ainda
não conhecia: o time do
coração de cada um deles.
Todo mundo acaba tendo
muito azar no jogo, mas
será que terão mais sorte
no amor?

Um feriado prologado
promete agitar a turma
da Fani, com viagens e
festas. Mas tudo muda
quando ela recebe uma
tarefa: tomar conta dos
sobrinhos. Sem poder
curtir os dias de folga
como gostaria, só resta a
ela sonhar com seus filmes
favoritos.

Texto: Bruna Vieira | 14 x 21 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 10 anos
A AUTORA
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DEPOIS DOS QUINZE
Quando tudo
começou a mudar

Bruna Vieira é blogueira, colunista
especial da revista Capricho, eleita a
adolescente brasileira mais influente
em moda, comportamento e
internet, com milhares
de fãs-leitorasamigas-seguidoras
e, agora, escritora!

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! Esta obra é
uma mistura de histórias, desabafos e segredos
de Bruna, que revela também como sua história
está sendo escrita, em belíssimas crônicas e
contos que já conquistaram mais de 400 mil fãs,
leitores e leitoras que a leem diariamente em
suas redes sociais.

DE VOLTA
AOS QUINZE

DE VOLTA
AOS SONHOS
224 páginas | ISBN: 978-85-8235-079-9

208 páginas | ISBN: 978-85-8235-185-7

Quando achava que sua vida havia por fim se
resolvido, e que seu coração tinha encontrado
paz e aconchego, Anita acidentalmente volta
ao passado mais uma vez. As consequências das
mudanças que isso provoca fazem com que ela
repense suas prioridades de vida. Ela precisará
lidar com escolhas erradas e circunstâncias
inevitáveis, na tentativa de desvendar o mistério
do blog que a faz viajar no tempo.

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.
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A MENINA QUE
COLECIONAVA
BORBOLETAS
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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.

UM ANO
INESQUECÍVEL
Texto:
Paula Pimenta,
Babi Dewet,
Bruna Vieira e
Thalita Rebouças
400 páginas | 14 x 21 cm
ISBN: 978-85-8235-311-0
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Dizem por aí que os melhores momentos da
vida são vividos na juventude: os primeiros
amores, os encontros, as festas, as viagens,
as surpresas… E são sempre os instantes
inesperados que transformam um dia comum
em uma lembrança especial, daquelas que nunca
nos deixam. Neste livro inesquecível, você
irá acompanhar uma viagem de inverno, um
outono decisivo, uma paixão que nasce junto
com a primavera e um intenso amor de verão.
Paula Pimenta, Babi Dewet, Bruna Vieira e
Thalita Rebouças nos levam através das quatro
estações do ano e de quatro histórias para serem
lembradas por uma vida inteira.

O MUNDO DE
DENTRO
Bruna Vieira em
quadrinhos – Vol. 2

Texto:
Bruna Vieira
Ilustrações:
Lu Cafaggi

Texto:
Bruna Vieira
Ilustrações:
Lu Cafaggi

80 páginas | 17 x 24 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8286-131-8

80 páginas | 17 x 24 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 10 anos
ISBN: 978-85-8286-170-7

Bruna tem uma lista secreta de sonhos que
nunca contou para ninguém. Em uma cidade tão
pequena que você provavelmente nunca ouviu
falar dela, sua história começa. Nem tão alta,
nem tão magra, nem tão divertida. Dizem que
ela queria fazer as malas e explorar o mundo,
mas antes disso vai precisar lidar com a timidez
e enfrentar os primeiros dias na nova escola.
Viajando com andorinhas e descobrindo as
pontes que ligam a vida de uma garota comum
aos seus sonhos, Bruna Vieira encontra o traço
delicado da premiada ilustradora e quadrinista
Lu Cafaggi, nos presenteando com a história de
uma jovem que aprendeu a amar a vida e a si
mesma antes de conhecer o mundo lá fora.

Bruna ainda não conseguiu fazer amizade
com nenhum de seus colegas na nova
escola. Ela vislumbra, então, uma boa
oportunidade para começar a se enturmar
na primeira festa da turma, que acontece
naquela noite. Contados pelos pontos de
vista dos outros personagens da história,
cada capítulo desta HQ revela um pouco de
como foi a festa, que acabou trazendo para
Bruna uma grande surpresa.
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QUANDO TUDO
COMEÇOU
Bruna Vieira em
quadrinhos – Vol. 1
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COMO EU
REALMENTE...
Vol. 1

COMO EU
REALMENTE...
Vol. 2

Texto e ilustrações:
Fernanda Nia

Texto e ilustrações:
Fernanda Nia

80 páginas | 17 x 24 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 12 anos
ISBN: 978-85-8286-105-9

80 páginas | 17 x 24 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 12 anos
ISBN: 978-85-8286-121-9

A imaginação pode ser esquisita,
mas muito divertida

Nia volta para mostrar o lado
profundo da imaginação

Nem sempre o que esperamos é o que realmente
acontece na vida real. Para combater a constante
quebra de expectativas ao seu redor, Niazinha
acabou desenvolvendo uma imaginação
um pouquiiinho criativa demais. São seus
exageros que fazem cada história do Como eu
realmente… um passeio único pelo lado meio
esquisito, mas superdivertido da nossa imaginação.

O lado meio esquisito da nossa imaginação é mais
profundo do que esperávamos. Neste volume,
acompanhamos a Niazinha enquanto ela enfrenta
suas fraquezas pessoais, lida com uma mãe
particularmente paranoica, reflete sobre alguns
dos grandes problemas do mundo e viaja para
além da nossa dimensão.

A AUTORA E ILUSTRADORA

Fernanda Nia tem 23 anos, mora no Rio
de Janeiro e se formou em Publicidade e
Propaganda pela ESPM. No último período
da faculdade, criou o site de tirinhas Como
eu realmente... como forma de extravasar a
sua criatividade. Por causa da boa recepção
do público, mantém até hoje o portal, com
o compromisso de postar duas tirinhas
inéditas por semana. A autora também
trabalha como freelancer nas áreas de
comunicação, design e ilustração.
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Será que ela chegará a tempo de impedir o que a
Srta. Garrinhas talvez esteja tramando?

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.)

”

(A PARTIR DE 12/13 ANOS)

Leitor crítico

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

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.
SUGESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

LEITOR CRÍTICO

• Levantamento e leitura das várias obras de literatura

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: 978-85-513-0696-3

• 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?;

Morte de um professor na
livraria agita a cidade

• Palestra de especialistas sobre: questões gramaticais,

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.

• Análise das ilustrações do livro; observação da técnica, do

O AUTOR
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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.;

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). Pela
Autêntica, publicou também A fantástica aventura
de Patricinha no New Time Shopping Center (2016).

literatura policial, humor, jornalismo e o trabalho do
repórter, obras e autores estrangeiros citados no livro;
estilo e do traço utilizados.
Interlocução com: Língua Portuguesa, Literatura,
História, Geografia, Artes.
Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural, Saúde,
Trabalho e Consumo.
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Leonardo Chalub é mineiro de Belo
Horizonte. Formado em Cinema e em
Publicidade, aproveita seus conhecimentos
nessas áreas para contar histórias emocionantes.
Apaixonado por capoeira e outras lutas,
acredita que é possível mudar o mundo
por meio da narrativa.
Luís Matuto é natural de Alfenas, Minas Gerais.
Formado em Design Gráfico pela UEMG.
Como gravador, editou mais de 100 obras,
entre gravuras em metal, linóleos e xilogravuras.

PALMARES DE ZUMBI
Texto: Leonardo Chalub
Ilustrações: Luís Matuto
176 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 12 anos
ISBN: 978-85-8286-503-3

LEITOR CRÍTICO

O ILUSTRADOR

Releitura sobre um dos
maiores heróis do Brasil
Brasil, 1667. O jovem Francisco, capturado
quando criança e entregue à Igreja, vive como
coroinha em Porto Calvo, sonhando com a
liberdade. Ágil e silencioso, explora o vilarejo
à noite, pregando peças, vingando os negros
mortos no tronco e aterrorizando feitores e
senhores de engenho como um fantasma – ou
um nzumbi, em quimbundo, a língua típica de
Angola. Quando surge uma oportunidade de
fuga, Francisco a aproveita, dando início a sua
jornada para se tornar aquele que a história
não esqueceria: Zumbi dos Palmares, filho de
Angola Janga. Palmares de Zumbi traz uma
releitura da saga de um dos maiores heróis
negros do Brasil, lançando uma nova luz sobre
esse grande homem – guerreiro, capoeirista,
rei –, mas também sobre um Palmares que não
seria o que foi sem Zumbi. Uma homenagem
ao herói, narrada em prosa com paixão e
reverência à cultura da capoeira e ao líder
quilombola.
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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

VOCÊ É LIVRE!
Texto: Dominique Torrès
Ilustrações: Thomas Ehretsmann (capa)
Christiane Costa (miolo)
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.

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.

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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SELO ALTAMENTE
RECOMENDÁVEL 2013

UÇ
ÃO

Texto: Silène Edgar & Paul Beorn
Tradução: Fernando Scheibe
208 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 12 anos
ISBN: 978-85-513-0457-0
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CARTAS MISTERIOSAS
dois séculos, dois amigos

Silène Edgar é professora de francês e alimenta
o site Callioprofs, destinado a professores
universitários. Nesse sentido, ela redigiu os
suportes pedagógicos para as obras Niourk,
de Stefan Wul, e Sauvage (Selvagem), de
Christopher Golden e Tim Lebbon. É, assim
como Beorn, autora de uma trilogia juvenil
publicada pelas Éditions du Jasmin.

Duas vidas separadas por um
intervalo de cem anos
Adrien e Hadrien têm treze anos de idade e
vivem a alguns quilômetros um do outro, no
norte da França. Ambos têm problemas em
casa, na escola e com garotas, como a maioria
dos meninos dessa idade. Apenas uma coisa os
diferencia: Adrien vive em 2014 e Hadrien,
em 1914. Quando a magia intervém em seus
destinos, e duas caixas de correio aparecem
diante das respectivas casas, os garotos
começam a trocar cartas e confidências, cada
um acreditando que escreve para um primo
distante. Depois de algum tempo, o mistério
é desvendado e eles entendem o que está
acontecendo. Adrien percebe que precisa avisar
Hadrien sobre a proximidade da Primeira
Guerra Mundial, numa tentativa de salvar
a vida do amigo e de sua família. Hadrien
acreditará nele e seguirá seus conselhos? Adrien
conseguirá salvar o menino que se tornou seu
melhor amigo, apesar do século que os separa?

Paul Beorn é autor de três romances de
fantasia, incluindo Les derniers Parfaits (O último
perfeito), publicado em 2012 e finalista da
edição de 2013 do Grand Prix de L’imaginaire.
Em 2014, publicou Le Jour Où, um romance
para adolescentes, pela Castelmore, além de um
romance para leitores de 10 anos ou mais pela
Imaginemos, também em 2014.
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OURO, FOGO & MEGABYTES

288 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-65383-13-4

Uma aventura fantástica
pelo folclore brasileiro
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.
O AUTOR
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Felipe Castilho sempre quis estar perto de
livros, fosse como leitor ou como escritor.
Desde a infância aventurava-se pelos gibis,
depois passando a escrever na adolescência e,
até, a trabalhar em livrarias na fase adulta. Como
autor, participou de coletâneas e finalmente
lançou-se no mundo dos romances, com
o primeiro volume da série O Legado
Folclórico, cujos livros são sucesso de
público. Os inúmeros elogios que
vieram tanto da mídia quanto dos
leitores aumentaram mais ainda seu
entusiasmo em continuar escrevendo,
e é isso o que ele vem fazendo com
seus livros, contos e histórias em quadrinhos.
Atualmente, seu nome é uma das grandes
referências na ficção de fantasia produzida no
Brasil. Foi finalista do Prêmio Jabuti, em 2017,
na categoria História em Quadrinhos.

PRATA, TERRA
& LUA CHEIA

FERRO, ÁGUA
& ESCURIDÃO

272 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8235-077-5

288 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8235-318-9

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.

Neste terceiro volume
da série O Legado
Folclórico, narrado um
ano após a batalha na
ilha flutuante de Anistia,
Anderson Coelho tenta
seguir sua vida da maneira
mais normal possível.
Mas algo terrível cresce
nas sombras e em seus
pesadelos, e a paz na
cidade de Rastelinho será
novamente ameaçada.

LEITOR CRÍTICO

25 CONTOS DE
MACHADO DE ASSIS
Clássicos Autêntica
Organização: Nádia Battella Gotlib
256 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-513-0459-4

Seleção dos contos mais célebres
de Machado de Assis
Publicadas a partir de 1870, as histórias de
Machado de Assis continuam atuais. Se os
detalhes são construídos tendo por modelo
a cidade e os habitantes do Rio de Janeiro
do século dezenove, ou pequenos povoados
da província, os comportamentos, posturas,
conflitos, emoções, paixões, egoísmos e
outros vícios são os nossos de cada dia: os da
nossa sociedade, que ainda carrega a carga
do patriarcado, do machismo, do escravismo
disfarçado e da desigualdade entre gêneros.

O AUTOR

Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro
em 1839; é considerado o maior dos escritores
brasileiros. Um apaixonado pela literatura e
observador atento da vida social, suas obras
têm o caráter atemporal de verdadeiros retratos
da alma humana. Com a força de seu texto
irônico e sua narrativa cativante, os clássicos
machadianos vencem o tempo, renovando-se
a cada leitura.

Com seleção e organização da professora Nádia
Batella Gotlib, os 25 contos que compõem
esse livro – uns mais conhecidos, como “A
igreja do diabo”, “A cartomante”, “Missa
do galo”, “Confissões de uma viúva moça”,
outros nem tanto, caso de “A causa secreta”,
“Curta história”, “O caso da vara” – foram
extraídos de diferentes obras e oferecem ao
leitor uma importante e prazerosa experiência
de descoberta ou de redescoberta do talento
desse escritor, considerado um dos maiores da
literatura brasileira de todos os tempos.
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CLARA DOS ANJOS

A ESCRAVA ISAURA

Clássicos Autêntica

Clássicos Autêntica

Texto:
Lima Barreto

Texto:
Bernardo Guimarães

176 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 12 anos
ISBN: 978-85-513-0255-2

Clássico da literatura denuncia
racismo no Brasil
Ambientado nos subúrbios cariocas, Clara dos
Anjos, publicado originalmente em 1948, retrata
a realidade brasileira do início do século XX.
Trata-se de uma denúncia contundente, com
foco na discriminação da mulher negra e pobre,
da desigualdade social e do preconceito racial
que ainda hoje existem no Brasil.

KIM
Clássicos Autêntica
Texto:
Rudyard Kipling
Ilustrações:
J. Lockwood Kipling
Tradução:
Maria Valéria Rezende

90

176 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 12 anos
ISBN: 978-85-513-0342-9

Romance é um marco na
literatura abolicionista
Escrava de pele branca, Isaura foi criada e
educada como filha na família a que pertencia.
Após a morte da matriarca, porém, a jovem se
torna propriedade de Leôncio, um homem sem
caráter obcecado por ela. Submetida a castigos e
humilhações por seu novo algoz, Isaura fará de
tudo para se libertar e encontrar o amor.

VIAGENS DE
GULLIVER
Clássicos Autêntica
Texto:
Jonathan Swift
Ilustrações:
Thomas Morten
Tradução:
Luis Reyes Gil

336 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-513-0475-4

192 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 12 anos
ISBN: 978-85-513-0380-1

Garoto se disfarça para investigar
conspiração perigosa

Clássico critica a sociedade
e sua obsessão por poder

Kim é um órfão que vive ao deus-dará na
cidade de Lahore, na Índia. Com incríveis
habilidades de disfarce e uma facilidade
invejável para dominar diferentes idiomas, o
garoto conquista a confiança de um importante
coronel e passa a investigar uma conspiração
perigosa envolvendo espiões russos.

Nesta edição, apresentamos as mais famosas viagens
de Gulliver: para Lilliput e para Brobdingnag.
Publicado pela primeira vez em 1726, o livro
questiona os motivos pelos quais a Inglaterra e a
Europa se envolviam em guerras, refletindo sobre a
facilidade de uma nação dominar outras quando se
é economicamente superior.

COM AMOR, A GAROTA
CHAMADA ESTRELA

Texto: Jerry Spinelli
Tradução: Eric Novello

Texto: Jerry Spinelli
Tradução: Eric Novello

192 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8235-144-4

232 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8235-250-2

Um conto tenso e comovente
sobre o amor

As aventuras de Estrela estão
ainda mais mágicas

A garota chamada Estrela. Ela é tão mágica
quanto o céu do deserto. É tão estranha quanto
seu rato de estimação. É tão misteriosa quanto seu
próprio nome. Com um simples sorriso, ela cativa
totalmente o coração de Leo Borlock. Com sua
alegria, ela incendeia uma revolução por liberdade
e autenticidade no espírito de sua escola.

Nesta continuação de A extraordinária garota
chamada Estrela, nossa protagonista se muda de
cidade e passa a trocar cartas com Leo, com
quem compartilha suas novas aventuras. Mais
uma vez, Estrela mostrará que abraçar o que
nos faz diferentes é fundamental para sermos a
melhor versão de nós mesmos.

LEITOR CRÍTICO

A EXTRAORDINÁRIA GAROTA
CHAMADA ESTRELA

No começo, os colegas encantam-se com ela por
tudo o que a faz ser diferente. Mas isso começa a
mudar, e Leo, apaixonado e apreensivo, percebe
que a única coisa que pode salvá-la das críticas é a
mesma que pode destruí-la: ser alguém comum.
Nesta celebração do inconformismo, o premiado
Jerry Spinelli tece um conto tenso e comovente
sobre os percalços da necessidade de ser popular e
da emoção e inspiração do primeiro amor.
O AUTOR

Jerry Spinelli é o autor de mais de 20 livros,
entre eles Maniac Magee, Wringer, Crash, Eggs
e Knots in My Yo-yo String. Formou-se no
Gettysburg College, na Pensilvânia, onde
mora com sua esposa, a escritora e
poeta Eileen Spinelli, e seus seis filhos.
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Jennifer Brown vive na região de Kansas City,
Missouri, Estados Unidos, com seu marido e
seus três filhos. Quando não está escrevendo
sobre assuntos sérios, Jennifer, que venceu duas
vezes o Prêmio Erma Bombeck de Humor
Global, é colunista do jornal Kansas City Star.
A lista do ódio é seu romance de estreia.

A LISTA DO ÓDIO
Texto: Jennifer Brown
Tradução: Claudio Blanc e Nilce Xavier
336 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8235-572-5

E se os nossos desejos mais insanos
fossem realizados?
E se você desejasse a morte de uma pessoa e isso
acontecesse? E se o assassino fosse alguém que
você ama?
O namorado de Valerie Leftman, Nick Levil, abriu
fogo contra vários alunos na cantina da escola em
que estudavam. Atingida ao tentar detê-lo,Valerie
também acaba salvando a vida de uma colega que a
maltratava, mas é responsabilizada pela tragédia por
causa da lista que ajudou a criar. A lista das pessoas
e das coisas que ela e Nick odiavam. A lista que ele
usou para escolher seus alvos.
Agora, depois de passar o verão reclusa, se
recuperando do ferimento e do trauma,Val é forçada
a enfrentar uma dura realidade ao voltar à escola
para terminar o ensino médio. Assombrada pela
lembrança do namorado, que ainda ama, passando
por problemas de relacionamento com a família,
os ex-amigos e a garota a quem salvou,Val deve
enfrentar seus fantasmas e encontrar seu papel
nessa história em que todos são, ao mesmo tempo,
responsáveis e vítimas.
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A lista do ódio, de Jennifer Brown, é um
romance instigante; leitura obrigatória, profunda
e comovente.

INCLUI O
CONTO INÉDITO

DIGA
ALGUMA
COISA

RECORDANDO ANNE FRANK
A história contada pela mulher
que desafiou o nazismo escondendo
a família Frank
Texto: Miep Gies, Alison Leslie Gold
Tradução: Íris Figueiredo
240 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8235-489-6

Miep Gies nasceu em Viena, Áustria, em 15
de fevereiro de 1909. Quando tinha 11 anos
de idade, chegou à Holanda como refugiada da
Primeira Guerra Mundial e foi lá que mais tarde
conheceu Otto Frank e se tornou secretária em
sua empresa, a Opekta. Ela e o marido, Jan Gies,
ajudaram a esconder a família Frank de julho de
1942 a agosto de 1944, quando foram traídos
por um informante anônimo. Miep encontrou
o diário de Anne e o guardou, mas depois
que Anne morreu no campo de concentração
Bergen-Belsen, ela o deu a Otto Frank, o único
sobrevivente do Anexo Secreto. Décadas após a
publicação de O Diário de Anne Frank, Miep e
Jan Gies escolheram permanecer fora de foco
até a publicação de Recordando Anne Frank,
quando se tornaram celebridades nos Países
Baixos e em todo o mundo. Apesar de nunca ter
se considerado uma heroína, a coragem de Miep
foi reconhecida com prêmios e medalhas em
vários países e organizações internacionais.

LEITOR CRÍTICO

A AUTORA

A história contada pela mulher
que desafiou o nazismo
Para os milhões de leitores apaixonados pelo
livro O Diário de Anne Frank, aqui está a
surpreendente história de Miep Gies. Por mais
de dois anos, Miep e seu marido ajudaram a
esconder judeus dos nazistas. Como milhares
de heróis desconhecidos do Holocausto, eles
arriscaram suas vidas todos os dias para levar
comida, notícias e apoio emocional às vítimas.
No livro, Miep Gies relembra seus dias com
honestidade e sensível clareza. Ela narra desde
sua infância sofrida como refugiada da Primeira
Guerra Mundial até o momento em que coloca
o pequeno diário xadrez de Anne Frank nas
mãos de seu pai, Otto Frank. O diário ficou
guardado com Miep por muitos anos, e graças
a ela, ele pode ser publicado. Recordando Anne
Frank é uma história fascinante e verdadeira,
em que cada página nos toca com coragem e
dolorosa delicadeza.
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Anne Frank foi uma menina judia que teve
de se esconder com a família por dois anos para
escapar dos nazistas, durante a Segunda Guerra
Mundial. Enquanto viviam nos pequenos
aposentos do Anexo Secreto, ela escreveu um
diário, publicado sob o título O anexo: notas do
diário de 12 de junho de 1942 a 1º de agosto de
1944. Anne e os outros acabaram descobertos
e deportados para campos de concentração. De
todos os oito moradores do anexo, somente
Otto Frank, o pai de Anne, sobreviveu.

O DIÁRIO DE ANNE FRANK
EM QUADRINHOS
Texto: Anne Frank
Ilustrações: Mirella Spinelli
96 páginas | 20,5 x 27,5 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-5412-607-0

Uma história verídica que emociona
Em 1942, Anne Frank, uma garota judia de
apenas 13 anos, é forçada a se esconder com
a família diante das constantes ameaças dos
nazistas. Em seu diário, ela narra a própria
história, privada do mundo exterior, enquanto
sonha em ter sua liberdade de volta. Por meio
dele, podemos acessar os sentimentos mais
profundos da garota que, presa por tanto tempo
em um pequeno abrigo com outras sete pessoas,
ainda se revela uma jovem engraçada, sensível e
cheia de esperança.
Anne Frank não conquista a tão sonhada
liberdade, mas sua história sobrevive.
O diário de Anne Frank em
quadrinhos é uma adaptação do
título O anexo: notas do diário
de 12 de junho de 1942 a 1º
de agosto de 1944, um relato
doce e, ao mesmo tempo,
melancólico da menina judia
e sua experiência durante a
Segunda Guerra Mundial.
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Mirella Spinelli é mineira de São João delRei, cidade onde cresceu dividindo seu tempo
entre as brincadeiras com as crianças da rua
em que morava e a emocionante descoberta
dos clássicos da literatura. Com o tempo, essa
experiência se transformou em um grande
interesse pelas artes plásticas e pela ilustração.
Formou-se em Desenho pela Escola de Belas
Artes da UFMG e deu continuidade à sua
constante curiosidade por meio de muita leitura
e da busca de todas as fontes de informação
que surgissem. Fez pós-graduação em Arte
Contemporânea na PUC Minas, e em História
da Cultura e da Arte, na UFMG. Além de ser
ilustradora e artista plástica, escreve livros de arte
e foi professora de ensino superior de Desenho
e de Teoria da Cor. Publicou em 2014, pela
editora Nemo, o quadrinho Leonardo da Vinci, da
série Mestres da Arte em Quadrinhos.

PNLD
2P0RO2VAD0O
A

Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro
em 1839; é considerado o maior dos escritores
brasileiros. Um apaixonado pela literatura e
observador atento da vida social, suas obras têm
o caráter atemporal de verdadeiros retratos da
alma humana. Com a força de seu texto irônico
e sua narrativa cativante, os clássicos machadianos
vencem o tempo, renovando-se
a cada leitura.

DOM CASMURRO DE MACHADO DE ASSIS
Adaptação: Wellington Srbek
Ilustrações: José Aguiar
80 páginas | 20 x 28 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-6482-302-0

Clássico de Machado de Assis
ganha versão em HQ
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 (p. 3-10);

Wellington Srbek nasceu em Belo Horizonte
em 1974. É formado em História, mestre e
doutor em Educação pela UFMG. Pesquisador
e professor de quadrinhos, ele já recebeu os
principais prêmios nacionais como roteirista
e editor de HQs. Entre seus trabalhos mais
conhecidos estão o álbum Estórias Gerais e
a série Solar.

LEITOR CRÍTICO

O ADAPTADOR

O ILUSTRADOR

José Aguiar nasceu em Curitiba em 1975,
é arte-educador formado pela FAP, roteirista,
ilustrador e editor, premiado com o troféu HQ
MIX. Entre suas obras destacam-se Folheteen,
Vigor Mortis Comics e Quadrinhofilia, além de dois
volumes de Ernie Adams e da coletânea
Un Jour de Mai, publicados na França.
Interlocução com: Português, Literatura, História,
Geografia, Ciências, Artes, Religião.
Temas transversais: Ética, Orientação Sexual,
Pluralidade Cultural e Trabalho e Consumo.

• Dramatização de determinados trechos da HQ, como, por

exemplo, as partes 4 e 5 (p. 11-18), entre outras;
• Observação e análise dos recursos narrativos visuais da HQ

e cotejo com o texto original: Parte 7 – Olhos de ressaca (p.
23-28) 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?;

PNLD
2AP0RO1VAD8O

• 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?
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Jane Austen nasceu em Steventon, na zona rural
da Inglaterra, em 1775. Filha de um reverendo
anglicano, passou a maior parte de sua vida
observando a aristocracia rural inglesa, cenário de
seus maiores romances.
Aos 22 anos, já havia escrito Razão e sensibilidade
e Orgulho e preconceito, duas de suas maiores obras.
Seus livros logo se transformaram em clássicos
e deram ao romance inglês o primeiro impulso
para a modernidade, tratando pautas cotidianas
com afiada percepção psicológica e uma ironia
sutil, suavizada pela leveza da narrativa.
ORGULHO & PRECONCEITO
Adaptação: Ian Edginton
Ilustrações: Robert Deas
Tradução: Gregório Bert, Fernando Variani
144 páginas | 17 x 24 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8286-276-6

“É uma verdade universalmente
reconhecida que um homem solteiro,
de posse de boa fortuna, deve estar
atrás de uma esposa.”
Elizabeth e suas quatro irmãs estão
impossibilitadas de herdar a propriedade de seu
velho pai e enfrentam a ameaça do despejo.
As irmãs devem garantir sua segurança financeira
por meio do casamento, mas nossa heroína
tem outros planos. Ela fez votos de se casar
somente por amor. Seu olhar acaba capturado
pelo distinto Sr. Darcy, mas quem irá salvar os
Bennets? Elizabeth deve se casar por amor ou
deve salvar sua família?
Austen se referia a Orgulho e preconceito (1813), o
primeiro romance que escreveu, como seu “filho
querido” – e gerações de leitores lhe têm dado
um cantinho em seus corações desde então. A
atração irresistível que ela retrata, entre a vivaz
e independente Elizabeth Bennet e o austero e
solene Sr. Darcy, se insere entre as maiores, mais
românticas e mais engraçadas histórias de amor
já contadas.

96

O ADAPTADOR

Ian Edginton um dos roteiristas mais
conhecidos do Reino Unido, já trabalhou com
grandes estúdios e produtoras, como Lucasfilm,
Paramount Pictures e 20th Century Fox,
adaptando Star Wars, Star Trek, Alien vs. Predador
e O Exterminador do Futuro para os quadrinhos.
Sua graphic novel Scarlet Traces: The Great Game
foi indicada a dois Prêmios Eisner em 2007.
O ILUSTRADOR

Robert Deas fez desenhos para várias
adaptações de clássicos literários, lançadas por
editoras como SelfMadeHero e IDW. Seu
primeiro trabalho publicado foi a história
autoral de espionagem November, apresentada na
compilação Best New Manga 2. Seu trabalho é
inteiramente desenvolvido em sua mesa digital
Wacom Cintiq, direto de seu home studio em
Lincolnshire, Inglaterra.

OUSADAS – VOL. 1
Mulheres que só fazem
o que querem
Texto: Pénélope Bagieu
Tradução: Fernando Scheibe

Pénélope Bagieu nasceu em Paris, em 1982.
Estudou cinema de animação na Ensad e fez
uma passagem pela Central Saint Martins de
Londres. De volta a Paris, cria em 2007 o Ma
vie est tout à fait fascinante, um blog ilustrado
no qual expõe sua vida cotidiana com um
humor e uma graça que acertam no alvo.
Com a publicação do blog em forma de livro,
seu sucesso se expande para as livrarias. Hoje,
Pénélope faz sucesso por todo o mundo com
diversas publicações, entre elas a graphic novel
Uma morte horrível, publicada no Brasil pela
Nemo em 2016. A série Ousadas já vendeu mais
de 200.000 exemplares apenas na França.

LEITOR CRÍTICO

A AUTORA

144 páginas | 17 x 24 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8286-466-1

Uma graphic novel para
quebrar preconceitos
Margaret, atriz “aterrorizante”, especializada nos
papéis mais perversos de Hollywood; Agnodice,
ginecologista da Grécia Antiga que teve de se
disfarçar de homem para exercer a profissão;
Lozen, mulher Apache, guerreira e xamã…
Pénélope Bagieu traça, com humor e sagacidade,
quinze retratos de mulheres excepcionais que
enfrentaram a pressão social de seu tempo e se
tornaram donas de seus próprios destinos.
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O AUTOR
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Joseph Joffo nasceu em Paris no dia 2 de
abril de 1931. Filho de barbeiro, teve uma
infância feliz até a chegada da Segunda Guerra
Mundial. Durante a ocupação alemã, sua família
judaica é perseguida. Joseph conseguiu escapar
com seu irmão e só retornou a Paris após o
fim da guerra. Escritor, roteirista e ator ele é
reconhecido mundialmente por ter contado
a sua história no romance Un sac de billes,
publicado en 1973.

OS MENINOS QUE
ENGANAVAM NAZISTAS
Texto: Joseph Joffo
Tradução: Fernando Scheibe
288 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8286-410-4

Narrado por Joseph, o irmão mais novo,
Os meninos que enganavam nazistas conta
a fantástica e emocionante epopeia de duas
crianças judias durante a ocupação alemã.

Dois irmãos fizeram uma promessa…
Nunca se separar
Paris, 1941. O país é ocupado pelo exército
nazista, e o medo invade as casas e as ruas
francesas. O poder de Hitler se mostra absoluto
e brutal… É durante um dos períodos mais
turbulentos da História que a emocionante
narrativa de Joseph e Maurice se desenrola.
Irmãos judeus de 10 e 12 anos de idade,
perambulam sozinhos pelas estradas, vivendo
experiências surpreendentes, tentando escapar
da morte e em busca da zona livre para ganhar
a liberdade.
Essa é uma história real, autobiográfica, cuja
espontaneidade, ternura e humor comprovam
o triunfo da humanidade e da empatia nos
momentos mais sombrios, quando o perigo está
sempre à espreita… Os meninos que enganavam
nazistas conta a fantástica e emocionante
epopeia de duas crianças judias durante a
ocupação, narrada por Joseph, o mais jovem.
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SELO ALTAMENTE
RECOMENDÁVEL 2018
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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.

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”.

O ILUSTRADOR

Diogo Droschi nasceu em 1983, na
cidade de Belo Horizonte, MG, onde ainda
mora. 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.

LEITOR CRÍTICO

A AUTORA

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.
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R
3º LUGA JABUTI 2013
O
PRÊMI LIVRO JUVENIL
R
MELHO

Interlocução com: Literatura, Estudos Sociais,
Meio Ambiente, Ciências.
Temas transversais: Ética, Meio Ambiente,
Trabalho e Consumo.
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O QUE VOCÊ VÊ?
Uma conversa
filosófica
Texto:
Marie José Mondzain
Ilustrações:
Sandrine Martin
Tradução:
Mariângela Haddad

1 LIV
2 HISTÓRO

RIAS

LEITOR CRÍTICO

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
PNLD
ISBN: 978-85-8217-337-4
020

2APROVADO

Dois jovens apaixonados
trocam mensagens à distância;
dois autores talentosos escrevem
um livro por e-mail, a quatro mãos
Separados pelo acaso, quatro jovens trocam
correspondências para continuarem unidos.
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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
Uma filósofa e uma jovem aluna refletem sobre
questões universais: o real e o imaginário, os
sentidos e a força das imagens e das palavras, o
papel da mídia na veiculação da informação e
a importância do que vemos, lemos, ouvimos e
vivemos.

O LIVRO
DOS GRANDES
OPOSTOS
FILOSÓFICOS

O LIVRO DOS
GRANDES
OPOSTOS
PSICOLÓGICOS

Texto:
Oscar Brenifier
Ilustrações:
Jacques Després
Tradução:
Beatriz Magalhães

Texto:
Oscar Brenifier
Ilustrações:
Jacques Després
Tradução:
Beatriz Magalhães

80 páginas | 24 x 24 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8217-266-7

64 páginas | 24 x 24 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8217-268-1

Entenda como as oposições atuam
no raciocínio humano

Filósofo analisa os personagens
que habitam em nós

Este livro apresenta doze pares de opostos:
primeiro, eles são definidos pelo que os opõe;
depois, são ligados por uma pergunta. A resposta
para cada uma dessas questões mostra de que
forma as grandes oposições universais estruturam
nosso pensamento lógico.

Com textos simples e belas ilustrações, esse livro
apresenta dez pares de personalidades opostas.
Ao analisar suas particularidades, o autor explora
as riquezas e excessos de cada uma, mostrando
que existe um pouco desses personagens em
todos nós.

Texto:
Maria Valéria Rezende
Ilustrações:
Diogo Droschi

HISTÓRIAS NO VARAL
Três cordéis de
romance e aventura
Texto: João Melquíades
Ferreira da Silva e Francisco
das Chagas Batista
Ilustrações:
Ciro Fernandes
Organização:
Cristina Antunes

96 páginas | 15,5 x 22 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-7526-391-4

80 páginas | 15,5 x 22 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 13 anos
ISBN: 978-85-8217-341-1

Contos retratam situações
típicas do cotidiano brasileiro

Três histórias de cordel:
duas românticas e uma
de aventura

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.

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
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Além da literatura escrita, muitas culturas
preservam a tradição da literatura oral. No
Brasil, uma de suas expressões mais populares
é a literatura de cordel. As três histórias
reunidas nesse livro são clássicos do gênero que
marcaram gerações e são conhecidas até hoje.

LEITOR CRÍTICO

HISTÓRIAS DAQUI
E D’ACOLÁ

SHAKESPEARE E ELAS
Clássicos do grande
bardo reescritos
por elas
Texto:
Janaina Vieira, Laura
Conrado e Lycia Barros
Ilustrações:
Diogo Droschi
256 páginas |15,8 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8217-331-2

Gigante extraterrestre visita a Terra e Três peças de Shakespeare adaptadas
conversa com um grupo de filósofos e ambientadas nos dias atuais
Inspirado nas Viagens de Gulliver, esse texto
de Voltaire é considerado um dos pioneiros
da ficção científica e um dos primeiros a falar
sobre viagens a outros planetas. A história
narra a saga de um gigante que decide explorar
o universo e acaba chegando à Terra, onde
conversa com um grupo de filósofos.

A obra clássica de Shakespeare ganha nova
releitura sob o olhar de três diferentes
escritoras, que conseguem atualizar o texto
sem comprometer sua dramaticidade. Essa
edição reúne três das principais peças do autor:
Otelo, o mouro de Veneza, Sonho de uma noite de
verão e Romeu e Julieta.
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UM VERSO
A CADA PASSO
A poesia na
Estrada Real
Texto e ilustrações:
Angela Leite de Souza

LEITOR CRÍTICO

Fotografia:
Sylvio Coutinho

48 páginas | 21 x 27 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 12 anos
ISBN: 978-85-513-0693-2

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 nesse 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.

SELO ALTAMENTE
RECOMENDÁVEL 2010

QUARTETO MÁGICO
Contos de Murilo
Rubião, José J. Veiga,
Campos de Carvalho
e Victor Giudice
Organização:
Miguel Conde

176 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-513-0386-3
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Contos fantásticos de quatro
grandes autores nacionais
Quatro dos mais estranhos e talentosos
autores brasileiros se encontram nessa
coletânea de histórias que exaltam o absurdo
e a fantasia, escapando dos bons costumes da
verossimilhança, da medida justa da expressão
e da linearidade das histórias tradicionais.

A DIFERENÇA
INVISÍVEL
Texto:
Mademoiselle Caroline,
Julie Dachez

HAMLET
Adaptação:
Wellington Srbek
Ilustrações:
Alex Shibao

192 páginas | 17 x 24 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8286-398-5

80 páginas | 20 x 27,3 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-6482-349-5

Descobrir o que te difere no mundo
pode ser transformador

Principal peça de Shakespeare
adaptada em HQ

Marguerite tem 27 anos, e aparentemente nada
a diferencia das outras pessoas. Trabalha numa
grande empresa e mora com o namorado. No
entanto, ela é diferente e sente-se deslocada.
Cansada dessa situação, ela sai em busca de
si mesma e descobre que tem a síndrome de
Asperger. Sua vida então se altera profundamente.

Um dos maiores clássicos de William Shakespeare
ganha versão em quadrinhos com tradução e
roteiro de Wellington Srbek, e desenhos e cores de
Alex Shibao. Essa adaptação para os quadrinhos é
feita diretamente do texto original e busca expor
a dimensão moderna e sempre atual dessa grande
obra sobre o sentido de ser humano.

A MARCHA: LIVRO 1
John Lewis e Martin
Luther King em uma
história de luta pela
liberdade

A MARCHA: LIVRO 2
John Lewis e Martin
Luther King em uma
história de luta pela
liberdade

Texto:
John Lewis, Andrew Aydin
e Nate Powell

Texto:
John Lewis, Andrew Aydin
e Nate Powell

Tradução:
Erico Assis

Tradução:
Erico Assis

128 páginas | 17 x 24 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8286-452-4

196 páginas | 17 x 24 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8286-494-4

Retrato de uma história real
de luta pela liberdade

Segundo volume da trilogia
baseada em fatos reais

Reconhecido por seu comprometimento com a
justiça e a não violência, John Lewis é um ícone
nos Estados Unidos e uma das principais figuras
do movimento pelos direitos civis. Obra retrata
a longa batalha de Lewis pelos direitos humanos,
seu encontro com Martin Luther King Jr. e a
luta para dar fim às políticas de segregação racial
no país.

O congressista John Lewis, uma das figuras
centrais do Movimento pelos Direitos Civis,
continua sua premiada trilogia de graphic novels
com o coautor Andrew Aydin e o artista Nate
Powell.Volume reconta os fatos que tornaram
Lewis uma figura-chave na marcante Marcha
sobre Washington por Trabalho e pela Liberdade
em 1963.

LEITOR CRÍTICO

Tradução:
Renata Silveira
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MACBETH

OTELO

Adaptação:
Marcela Godoy

Adaptação:
Jozz

Ilustrações:
Rafael Vasconcellos

Ilustrações:
Akira Sanoki

64 páginas | 20 x 28 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-64823-41-9

64 páginas | 20 x 28 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-64823-42-6

A essência do Mal, narrada por
Shakespeare, em HQ

HQ retrata o trágico amor entre
o Mouro e Desdêmona

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.

O trágico amor de Otelo e Desdêmona,
envolvido pelas intrigas do traiçoeiro Iago,
surge com toda força nessa HQ intensa e
dramática. Uma história que vai te envolver
da primeira à última página!

REI LEAR

ROMEU E JULIETA

Adaptação:
Jozz

Adaptação:
Marcela Godoy

Ilustrações:
Octavio Cariello

Ilustrações:
Roberta Pares
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64 páginas | 20 x 28 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-64823-35-8

64 páginas | 20 x 28 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-64823-03-7

A história do Rei Lear é contada
em HQ

O amor mais célebre
do mundo em HQ

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.

A história do amor imortal de Romeu e Julieta
ganha nova vida nas páginas dessa adaptação
em estilo mangá. Uma HQ com todo
romantismo e emoção da maior história de
amor de todos os tempos!

Adaptação:
Lillo Parra
Ilustrações:
Wanderson de Souza

A TEMPESTADE
Adaptação:
Lillo Parra
Ilustrações:
Jefferson Costa

64 páginas | 20 x 28 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-64823-04-4

64 páginas | 20 x 28 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-64823-42-6

Toda a magia desse clássico de
Shakespeare agora em HQ

A vitória do amor sobre o ódio
em fascinante HQ

Amores não correspondidos, transformações
mágicas, personagens engraçadas, fadas e
duendes povoam as páginas dessa aventura
encantada. Uma HQ perfeita para quem
gosta de ótimas histórias!

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!

LEONARDO DA VINCI

VINCENT VAN GOGH

Texto:
Mirella Spinelli

Texto e ilustrações:
Mirella Spinelli

LEITOR CRÍTICO

SONHO DE UMA
NOITE DE VERÃO

Ilustrações:
Andréa Vilela,
Mirella Spinelli

48 páginas | 20 x 27,3 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8286-008-3

48 páginas | 20 x 278 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8286-178-3

Da Vinci estreia série em
quadrinhos sobre artistas

Segundo volume da série
conta história de Van Gogh

O primeiro volume da série Mestres da Arte em
Quadrinhos apresenta a vida e a obra de Leonardo
da Vinci, uma das figuras mais relevantes do
Renascimento. Cientista, artista e inventor, realizou
importantes estudos em diversas áreas. Suas
principais contribuições são ricamente ilustradas
aqui por Andréa Vilela e Mirella Spinelli.

Pensada para o público dos quadrinhos e para
os apaixonados por história da arte, a série
Mestres da Arte em Quadrinhos apresenta os
diferentes aspectos da vida e da obra de artistas
nacionais e internacionais. O segundo volume
é dedicado ao genial pintor pós-impressionista,
Vincent van Gogh.
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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: a partir de 12 anos
ISBN: 978-85-8217-409-8

Treze contos dos maiores
escritores de mistério
do mundo estão nesse
livro. “Avantesmas”, que
significa “fantasmas” em
português arcaico, é uma
palavra tão morta quanto
os espíritos dessas histórias.

ZITO QUE VIROU JOÃO
& OUTROS POEMAS
Texto: Ronaldo Monte
Ilustrações: Diogo Droschi
56 páginas | 15,5 x 22 cm
Faixa etária: a partir de 12 anos
ISBN: 978-85-8217-180-6
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Nesse livro, o poeta Ronaldo
Monte e seus companheiros
– Zito-João, Florzinha, a
estrela Papa-Ceia, Mãe
Joaninha, Galafoic… –
nos ensinam sonhos e
movimentos. A vida em
ondas. Mistérios
essenciais.

RETRATOS DA CIDADE

RETRATOS DA ESCOLA

VAGALOVNIS

Textos: 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 e Clarice Lispector
Ilustrações: Diogo Droschi
120 páginas | 15,5 x 22 cm
Faixa etária: a partir de 15 anos
ISBN: 978-85-8217-335-0

Textos: Machado de Assis,
Luiz Vilela, Affonso Romano
de Sant’Anna, Adriano Macedo,
Branca Maria de Paula,
Raul Pompéia, Marcos Rey,
Lourenço Diaféria e
Francisco de Morais Mendes
88 páginas | 15,5 x 22 cm
Faixa etária: a partir de 15 anos
ISBN: 978-85-65381-09-3

Texto: Antonio Barreto
Ilustrações: Diogo Droschi
56 páginas | 15,5 x 22,5 cm
Faixa etária: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-7526-527-7

Antologia de textos em
prosa revela a diversidade
e a desigualdade da vida
urbana.

Nesse conjunto de
fotografias literárias,
escritores de diferentes
épocas registram as
emoções que viveram
na época da escola.

Em edição cuidadosamente
ilustrada, Vagalovnis
revela a força criativa do
premiado poeta Antonio
Barreto, conduzindo
leitores de todas as idades
em uma inesquecível
viagem verbal e visual.

ESAÚ E JACÓ
Machado de Assis
Organização: Letícia Malard
272 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária: a partir de 14 anos
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
Organização: Letícia Malard
272 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8658-342-1

LEITOR CRÍTICO

COLEÇÃO LEITURA LITERÁRIA

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 dessa
narrativa complexa de um defunto autor
que, da eternidade, escreve suas memórias.

TRISTE FIM DE POLICARPO QUARESMA
Lima Barreto
Organização: Letícia Malard
288 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária: a partir de 14 anos
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 Malard,
facilita a leitura e contextualiza o leitor à época da
República Velha brasileira. Esse volume oferece a
mesma qualidade das análises acertadas e de apurada
redação de seu antecessor Machado de Assis.
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10 PEÇAS DE
SHAKESPEARE
Texto: Edith Nesbit
Tradução: Luiz Antonio Aguiar
96 páginas | 15,5 x 22 cm
Faixa etária: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-65383-02-8

Dez das mais conhecidas
peças de Shakespeare
são apresentadas pela
autora inglesa E. Nesbit
em linguagem acessível,
permitindo que leitores
de diferentes gerações
conheçam o universo
desse importante
dramaturgo inglês.

COMO EU IMAGINO VOCÊ JOANA D’ARC
A surpreendente
Texto: Pedro Guerra
história da heroína
|
192 páginas 14 x 21 cm
Faixa etária: a partir de 14 anos
que comandou o
ISBN: 978-85-8235-467-4
exército francês
Diagnosticada com uma
doença rara na infância,
Helena é uma jovem
alegre, independente e
muito sensível. Quando
seus pais viajam, deixando
o rapaz que cuida do
jardim como sua única
companhia, o que parecia
ser uma visita indesejada
acaba se revelando uma
aventura.

MUITO ROMÂNTICO
Texto: Toni Brandão
248 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-65383-37-0

Texto: Helen Castor
Tradução: Cristina Antunes
368 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8235-509-1

Na antiga São Paulo do
Brasil Imperial, um jovem
estudante de Direito vive
um grande amor não
correspondido. Para aliviar
Nesse fantástico romance
sua angústia, entrega-se
de época, você conhecerá
a festas e mulheres, onde
uma jovem Joana d’Arc
vive aventuras inspiradas
ainda mais ousada e
no estilo gótico de Goethe,
corajosa do que a mostrada Álvares de Azevedo,
nos livros de história.
Baudelaire e muito mais.
A ESCOLA DO BEM
E DO MAL – Vol. 2
Texto: Soman Chainani
Tradução: Alice Klesck
Ilustrações: Iacopo Bruno
320 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8235-295-3

MARÍLIA DE DIRCEU
A musa, a Inconfidência
e a vida privada em
Ouro Preto no século XVIII
Texto: Alexandre Ibañez,
Staël Gontijo
240 páginas | 15,5 x 22,5 cm
Faixa etária: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-65383-17-2
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Romance biográfico
reconstrói a trajetória
de uma das personagens
mais importantes da
história brasileira e
de Minas Gerais.

A ESCOLA DO BEM
E DO MAL – Vol. 1
Texto: Soman Chainani
Tradução: Alice Klesck
Ilustrações: Iacopo Bruno
352 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8235-167-3

Primeiro livro da série
best-seller de Soman
Chainani é uma jornada
épica em Galvadon,
um mundo mágico e
deslumbrante, onde há
lendas, mistérios e aventuras
selvagens e perigosas.

A ESCOLA DO BEM
E DO MAL – Vol. 3
Texto: Soman Chainani
Tradução: Alice Klesck
Ilustrações: Iacopo Bruno
416 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8235-392-9

A ESCOLA DO BEM
E DO MAL – Vol. 4
Texto: Soman Chainani
Tradução: Alice Klesck
Ilustrações: Iacopo Bruno
368 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8235-531-2

Texto:
Stephen Collins
Tradução:
Eduardo Soares

O MUNDO DE AISHA
A revolução silenciosa
das mulheres no Iêmen
Texto:
Ugo Bertotti
Tradução:
Fernando Scheibe

240 páginas | 17 x 24 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8286-321-3

144 páginas | 17 x 24 cm
Faixa etária: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8286-166-0

Fábula ironiza a rotina tediosa
da vida em sociedade

Livro-reportagem retrata a luta
das mulheres do Iêmen

Na organizada ilha de Aqui, as ruas são
limpas, a grama é bem-aparada e os homens
são rigorosamente barbeados. Dave não foge
à regra e leva uma vida bem certinha, até que
um dia sua barba passa a crescer tanto que
ameaça abalar as estruturas da Ilha. Será que
Dave conseguirá recuperar o controle?

Essa extraordinária reportagem em quadrinhos
conta a história de quatro mulheres do Iêmen,
mas sua realidade representa a de muitas outras.
Escravizadas, violentadas e por vezes assassinadas,
elas são um exemplo de coragem e resistência,
unindo-se numa revolução silenciosa para fazer
valer seus direitos e sua liberdade.

NÃO ERA VOCÊ
QUE EU ESPERAVA
Texto:
Fabien Toulmé
Tradução:
Fernando Scheibe

256 páginas | 20,5 x 27,5 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 12 anos
ISBN: 978-85-8286-367-1

Graphic novel promove
o respeito às diferenças

PNLD
2AP0RO2VAD0O

Nessa comovente graphic novel autobiográfica,
Fabien Toulmé narra o encontro inesperado
entre um pai e sua filha com síndrome de
Down, indo da negação ao amor incondicional.
Após seu nascimento, muitas dúvidas surgiram:
como lidar com uma criança especial? Como
aprender a amá-la?

LEITOR CRÍTICO

A GIGANTESCA
BARBA DO MAL

ERA UM GAROTO
O soldado brasileiro
de Hitler
(Uma história real)

LEITOR CRÍTICO

Texto: Tarcísio Badaró

110

192 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8286-328-2

Algumas histórias são tão boas e
fascinantes que parecem fruto da mais
pura imaginação. A história do garoto
brasileiro que, morando em Berlim,
na Alemanha dos pais, vai à padaria e
se vê recrutado à força para servir ao
exército nazista é daqueles enredos que
te prendem de imediato.

A partir de um pequeno diário caindo aos
pedaços que lhe chegou às mãos por acaso, o
jornalista Tarcísio Badaró escreveu uma história
que reúne aventura, drama, relatos de guerra,
anotações de viagem e sentimentos humanos
variados. Horst Brenke, o nosso garoto em
questão, deixou um registro cru e emocionante
que jamais havia sido lido antes. Com ele,
vamos direto ao cenário da Segunda Guerra
Mundial em seus momentos finais, num mundo
destroçado pela barbárie. Sua saga inclui a prisão
nos famigerados campos russos, o trabalho
escravo em condições perversas, a vida como
indigente na Itália.
Para nos contar essa história, Tarcísio Badaró fez
um primoroso dever de casa: visitou arquivos
alemães e russos, consultou historiadores e
fontes diversas, leu tudo sobre a guerra e
entrevistou a família brasileira e os amigos
do personagem. E fez mais: foi à Europa e
empreendeu o mesmo percurso anotado por
Horst em seu diário, 71 anos antes, passando por
cidades e lugarejos de nove países. O resultado é
esse livro poderoso, revelador do quanto o bom
jornalismo ainda pode nos surpreender
em contextos saturados de informação.

A ILHA DOS
DISSIDENTES
Volume 1
Texto:
Bárbara Morais

LEITOR CRÍTICO

304 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8235-075-1

Série Anômalos mostra humanos
especiais em uma distopia
Cansada de viver numa cidade em guerra, tudo
o que Sybil queria era escapar da pobreza e do
exército de Kali. Mas o destino a levou para
uma cidade especial de anômalos, um grupo de
pessoas com mutações genéticas e habilidades
sobre-humanas. Lutando para se adaptar a
essa nova realidade, ela logo aprenderá que ser
diferente pode ser ainda mais difícil do que
viver em um mundo em guerra.
A AMEAÇA INVISÍVEL
Volume 2
Texto:
Bárbara Morais

A RETOMADA
DA UNIÃO
Volume 3
Texto:
Bárbara Morais

320 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8235-169-7

320 páginas | 14 x 21 cm
Faixa etária sugerida: a partir de 14 anos
ISBN: 978-85-8235-313-4

Rebeldes se complicam em
continuação da trilogia Anômalos

Último volume da série tem
reviravolta surpreendente

O cotidiano nas cidades especiais está
começando a mudar. Após terem vários direitos
negados, os anômalos iniciam uma rebelião que
deixa as comunidades à beira de uma guerra
civil. Em meio às novas facções que se formam,
Sybil e seus amigos precisarão de coragem
para defender suas convicções e astúcia para
identificar o verdadeiro inimigo.

Após o Massacre Amarelo, a tensão entre
humanos e anômalos aumenta, e Fenrir
aproveita o caos para se intitular herói da
revolução. Sybil se vê no meio de um jogo
político perigoso. Será que você está preparado
para desvendar todos os segredos que encerram
essa eletrizante trilogia?
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Clássicos Autêntica
A coleção Clássicos Autêntica traz, para o leitor
adolescente e pré-adolescente, textos “eternos” que, além
de histórias excelentes e de grande qualidade literária que
fazem parte do imaginário de inúmeras gerações, veiculam
também valores e reflexões atemporais, fundamentais e um
tanto esquecidos nos dias de hoje. Além disso, nestes tempos
de consumo instantâneo, de voracidade pelo “novo”, pelo
“atual”, o leitor, nos textos clássicos, tem a oportunidade
de experimentar, pelo menos literariamente, outras épocas,
outros mundos, outros universos, outros contextos; de
encontrar beleza no passado, de perceber que por trás do
presente existe um passado, que a vida e o tempo, em termos
amplos, não “passam”: “continuam”. Para leitor em processo,
fluente e crítico.

25 CONTOS
DE MACHADO
DE ASSIS
Texto: Machado de
Assis
Org.: Nádia Battella
Gotlib
256 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 14 anos
ISBN: 978-85-513-0459-4
Sessão: Leitor crítico
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ALICE NO PAÍS
ALICE ATRAVÉS
DAS MARAVILHAS DO ESPELHO

ANNE DE
GREEN GABLES

AS AVENTURAS O CÃO DOS
DE TOM SAWYERRBASKERVILLE

Texto: Lewis Carroll
Trad.: Márcia Soares
Guimarães
128 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 8 anos
ISBN: 978-85-513-0203-3
Sessão: Leitor em processo

Texto: L. M. Montgomery
Ilust.: M.A. e W. A. J. Claus
Trad.: Márcia Soares
Guimarães
320 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 10 anos
ISBN: 978-85-513-0600-0
Sessão: Leitor fluente

Texto: Mark Twain
Ilust.: True Williams
Trad.: Márcia Soares
Guimarães
240 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 9 anos
ISBN: 978-85-513-0285-9
Sessão: Leitor em processo

Texto: Lewis Carroll
Trad.: Márcia Soares
Guimarães
144 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 8 anos
ISBN: 978-85-513-0234-7
Sessão: Leitor em processo

Texto: Arthur Conan
Doyle
Ilust.: Sidney Paget
Trad.: Ana Carolina
Oliveira
176 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 10 anos
ISBN: 978-85-513-0401-3
Sessão: Leitor fluente

O DIÁRIO DE
A ESCRAVA
GIAN BURRASCA ISAURA

O CASTELO
ENCANTADO

CLARA DOS
ANJOS

CUORE

(Nova edição)

Texto: Lima Barreto
176 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 12 anos
ISBN: 978-85-513-0255-2
Sessão: Leitor crítico

Texto:
Edmondo de Amicis
Ilust.: Daniel Hazan
Trad. e notas:
Maria Valéria Rezende
272 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 10 anos
ISBN: 978-85-513-0474-7
Sessão: Leitor fluente

(Nova edição)

KIM

O MÁGICO DE OZ AS MAIS BELAS AS MAIS BELAS
Texto: L. Frank Baum
HISTÓRIAS (Vol. 1) HISTÓRIAS (Vol. 2)

Texto: Edith Nesbit
Ilust.: Harold R. Millar
Trad.: Márcia Soares
Guimarães
248 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 10 anos
ISBN: 978-85-513-0476-1
Sessão: Leitor fluente

HEIDI – A MENINA A ILHA DO
DOS ALPES (Vol. 2) TESOURO
Texto: Johanna Spyri
Ilust.: Jessie W. Smith
Trad.: Karina Jannini
112 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 9 anos
ISBN: 978-85-513-0126-5
Sessão: Leitor em processo

Texto: Robert Louis
Stevenson
Ilust.: Louis Rhead
Trad.: Márcia Soares
Guimarães
256 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 9 anos
ISBN: 978-85-513-0317-7
Sessão: Leitor em processo

MEMÓRIAS
DE UM BURRO

PETER PAN

Texto: James M. Barrie
Trad.: Cristina Antunes
(Nova edição)
192 páginas | 16 x 23 cm
Texto: Condessa de Ségur Faixa etária: 9 anos
Ilust.: H. Castelli
ISBN: 978-85-513-0201-9
Trad.: Vera Chacham
Sessão: Leitor em processo
208 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 10 anos
ISBN: 978-85-513-0478-5
Sessão: Leitor fluente

(Nova edição)

Texto: Rudyard Kipling
Ilust.: J. Lockwood
Kipling
Trad.: Maria Valéria
Rezende
336 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 14 anos
ISBN: 978-85-513-0475-4
Sessão: Leitor crítico

POLLYANNA
Texto: Eleanor H. Porter
Trad.: Márcia Soares
Guimarães
180 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 9 anos
ISBN: 978-85-513-0016-9
Sessão: Leitor em processo

Texto e ilustrações:
Vamba (Luigi Bertelli)
Trad. e notas:
Reginaldo Francisco
248 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 10 anos
ISBN: 978-85-513-0477-8
Sessão: Leitor fluente

Ilust.: W. W. Denslow
Trad.: Luis Reyes Gil
208 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 9 anos
ISBN: 978-85-513-0177-7
Sessão: Leitor em processo

Texto: Bernardo
Guimarães
176 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 12 anos
ISBN: 978-85-513-0342-9
Sessão: Leitor crítico

Texto: Andersen, Grimm,
Perrault
Trad.: Ana Carolina
Oliveira
160 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 9 anos
ISBN: 978-85-513-0073-2
Sessão: Leitor em processo

POLLYANNA MOÇA VIAGENS DE
Texto: Eleanor H. Porter GULLIVER
Trad.: Márcia Soares
Guimarães
224 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 9 anos
ISBN: 978-85-513-0027-5
Sessão: Leitor em processo

Texto: Jonathan Swift
Ilust.: Thomas Morten
Trad.: Luis Reyes Gil
192 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 12 anos
ISBN: 978-85-513-0380-1
Sessão: Leitor crítico

HEIDI – A MENINA
DOS ALPES (Vol. 1)
Texto: Johanna Spyri
Ilust.: Jessie W. Smith
Trad.: Karina Jannini
160 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 9 anos
ISBN: 978-85-513-0008-4
Sessão: Leitor em processo

Texto: Andersen, Grimm,
Perrault
Trad.: Marcelo Hauck
144 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 9 anos
ISBN: 978-85-513-0066-4
Sessão: Leitor em processo

A VOLTA AO MUNDO
EM 80 DIAS

Texto: Júlio Verne
Ilust.: Alphonse de Neuville,
Léon Benett
Trad.: Sieni Cordeiro Campos,
Reginaldo Francisco
256 páginas | 16 x 23 cm
Faixa etária: 10 anos
113
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Sessão: Leitor fluente

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 experiência 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, seremos 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.
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.
1
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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 habilidades 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 jaulalivro 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.
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GARCIA, Edson Gabriel. Arquitetura das instâncias e ações mediadoras. In: Prazer em ler. São Paulo: Cenpec, 2008, p. 58.

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, “desaparece 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 intervenção, 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 quaisquer 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.
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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 reviravolta 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 incrível 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 contação. 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 atividade, 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: Chapeuzinho, 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
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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

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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ÍNDICE DE DATAS COMEMORATIVAS
Obs.: Poemas empoleirados no fio do tempo (51) pode
ser trabalhado na maioria das datas abaixo.
FEVEREIRO

27 Dia do Circo/Dia do Teatro

28 Dia do Agricultor

• Segredo maior do mundo, O 29
• Menina que não dá mancada, A 43
• Coleção Giramundo reconta 48
• Shakespeare e elas – Clássicos do
grande bardo reescritos por elas 101
• Coleção Shakespeare 104-105

• Árvore de dinheiro, A 17
• Semente – S.O.S. florestas, A 22
• Um+um+um+todos 19
• Histórias daqui e d’acolá 101
• Apanhador de nuvens, O 74
MARÇO
8 Dia Internacional da Mulher

ABRIL
1 Dia da Mentira

• Elefante escravo do coelho, O 48
• Diário de Gian Burrasca, O 70, 113
• Histórias daqui e d’acolá 101

• Histórias daqui e d’acolá 101
• Narradora das neves, A 75
• Crianças da sombra, As 75
14 Dia da Poesia

• ABCenário 30
• Chá de sumiço e outros poemas assombrados 49
• Hai-quintal – Haicais descobertos no quintal 29
• No risco do caracol 44
• Abraço de pelúcia e mais poemas 58
• Poesia na varanda 51
• Menino e a lágrima de Vênus, O 68
• Ramo, o vento, O 73
• Pintando poesia 69
• Zito que virou João & outros poemas 106
• Vagalovnis 106
• Confissão 77
19 Dia da Escola

• Hipopô 21
• Bobagens anônimas – Um enigma
para o exército do Condomínio Pérola 73
• Cuore 70, 113
• Diário de Gian Burrasca, O 70, 113
• Heidi – A menina dos Alpes (Vol. 2) 56, 113
• Retratos da escola 106
22 Dia Mundial da Água
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• Avô mais louco do mundo, O 68
• Mil coisas podem acontecer 73
• 20.000 léguas submarinas 46
• Aventuras do Capitão Nemo 1 & 2, As 61

2

Dia Internacional do Livro Infantil
• Feitiços do vizinho, Os 17
• Mil e uma histórias de Manuela, As 31
• Tem livro que tem 30
• Alice através do espelho 55, 58
• Coleção Você é o detetive! 72
• Castelo encantado, O 69, 113

19 Dia do Índio

• Tem tupi na oca e em quase tudo o que se toca 29
• Casa do sabor 27
• Guaynê derrota a Cobra Grande –
Uma história indígena 59
• Olho d’água – O caminho dos sonhos 51
• Ciranda Coraci 62
• Wahtirã – A lagoa dos mortos 52
• Sonho de Borum, O 60
21 Dia de Tiradentes

• Verso a cada passo – A poesia na Estrada Real, Um 102
• Marília de Dirceu - A musa, a Inconfidência
e a vida privada em Ouro Preto no século XVIII 108
MAIO
1 Dia do Trabalho

• Árvore de dinheiro, A 17
• Um+um+um+todos 19

• Três jacarezinhos, Os 32
• Acorde o Sol, Don Aderbal! 28
• Menino parafuso 59
• Menino de olhar apertadinho
que enxergava longe..., O 50
• Cuore 70, 113
• Zito que virou João & outros poemas 106
• Histórias daqui e d’acolá 101
• Ouro dentro da cabeça 99
13 Dia da Libertação dos Escravos

• Você é livre! 86
Segundo domingo – Dia das Mães
• Cuore 70, 113
JUNHO
5 Dia Mundial do Meio Ambiente

• Semente – S.O.S. florestas, A 22
• Tartaruga e a boneca, A 60
• Carvalho falante, O 73
• Avô mais louco do mundo, O 68
• Ouro dentro da cabeça 99
• Heidi – A menina dos Alpes (Vol. 2) 56, 113
10 Dia da Língua Portuguesa

• ABCenário 30
• Caraminholas 40
• Tem tupi na oca e em quase tudo o que se toca 29
• Fabulosa morte do professor de Português, A 84
• Dom Casmurro de Machado de Assis 95
• Sua mãe 20
12 Dia dos Namorados

• ...mas é segredo... 58
• Mula sem cabeça, A 48
• Amor e a amizade, O 66
• Nós 4 100
• Romeu e Julieta 104
• Narradora das neves, A 75
18 Dia da Imigração Japonesa

• Simpi & o desafio do dragão 73
21 Dia Internacional da Música

• Dó de peito, rodopio 49
• Pintando poesia 69
• Mil coisas podem acontecer 73

24 Dia de São João

• Histórias daqui e d’acolá 101
JULHO
1 Dia da Cidadania

• Coleção No Caminho da Cidadania 24
• Garoto da camisa vermelha, O 42
• Você é livre! 86
• Zito que virou João & outros poemas 106
• Retratos da cidade 106
14 Dia da Liberdade de Pensamento

• Menina e o cavalo de asas, A 17
• Caraminholas 56
• Filha da preguiça, A 76
• Coleção Filô Ideias 93
• Diário de Gian Burrasca, O 112
• Memórias de um burro 113
• Que você vê? – Uma conversa filosófica, O 100
• Kim 90, 113
• Micrômegas – Uma história filosófica 130
• Senhor das histórias, O 90
20 Dia da Amizade

• Menina e o cavalo de asas, A 17
• Menina e o tambor, A 18
• Hipopô, 21
• Vamos voar as trancinhas? 30
• Tartaruga e a boneca, A 60
• Menino e o peixinho, O 18
• Fidenco 50
• Passarinhos do mundo, OS 59
• ... mas é segredo... 58
• Amor e a amizade, O 66
• Bobagens anônimas – Um enigma para
o exército do Condomínio Pérola 73
• Heidi – A menina dos Alpes (Vol. 2) 56, 113
• Crianças da sombra, As 75
• Narradora das neves, As 75
• Nós 4 100
• Pollyanna moça 57, 113
• Todos juntos somos fortes 30
28 Dia dos Avós

• Velhinha na janela, A 18
• Sua mãe 20
• Gente de muitos anos 25
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• Menina e o segredo da avó, A 27
• Carta de um menino para a pior avó do mundo 30
• Chapeuzinho Vermelho 48
• Narradora das neves, A 75
AGOSTO
11 Dia da Televisão

• Segredo maior do mundo, O 29
• Que você vê? – Uma conversa filosófica, O 100
22 Dia do Folclore

• Chá de sumiço e outros poemas assombrados 49
• Menino parafuso 59
• Maluco do céu, O 50
• Coleção Giramundo reconta 47
• Rua da Bananeira, A 59
• Simpi & o desafio do dragão 73
• Coleção Coisas Nossas 101
• Ouro, Fogo e Megabytes 88
• Prata, Terra e Lua Cheia 88
• Festa de cores, Uma 50
Segundo domingo – Dia dos Pais
• Longa lenga-lenga de Nona Milonga, A 30
• Cuore 70, 113
• Mil coisas podem acontecer 73
SETEMBRO
5 Dia do Irmão

• Três jacarezinhos, Os 32
• Meninos que enganavam nazistas, Os 98
• Meu irmão não anda, mas pode voar 29

OUTUBRO
1 Dia do Idoso

• Velhinha na janela, A 18
• Gente de muitos anos 25
• Menina e o segredo da avó, A 27
• Carta de um menino para a pior avó do mundo 30
• Roubo na Rua das Paineiras 73
• Rei Lear 104
• Senhor das Histórias, O 62
4 Dia Mundial dos Animais/Dia da Natureza

• Menino e a gaiola, O 18
• Menino e o peixinho, O 18
• Gato e a menina, O 17
• De patas, penas e escamas 25
• Três jacarezinhos, Os 32
• Gata mirrada e outros poemas, A 27
• Fidenco 50
• Hai-quintal – Haicais descobertos no quintal 29
• Heidi – A menina dos Alpes (Vol. 2) 56, 113
• No risco do caracol 44
• Passarinhos do mundo, Os 59
• Memórias de um burro 70, 113
• Todos juntos somos fortes 30
12 Dia da Criança (A) e

Dia Nacional da Leitura (B)
(A)

• Longa lenga-lenga de Nona Milonga, A 30

• Coleção Para os bem pequenos 14
• Coleção Histórias do Coração 16
• Gente pequena também tem direitos 26
• Acorde o Sol, Don Aderbal! 28
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