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José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta

O gosto pelos livros se adquire ao longo da vida, 

mas também é verdade que crianças que cres-

cem cercadas por livros têm muito mais chan-

ce de desenvolver o hábito da leitura. A biblioteca e a 

sala de aula são desses lugares onde é possível cultivar 

a paixão pela literatura desde a infância. Mesmo que 

leituras obrigatórias sejam vistas com certo enfado pe-

los alunos ou que o hábito de frequentar a biblioteca 

seja menos frequente do que gostaríamos, incentivar a 

leitura deve ser, sim, uma aspiração, visto que seus be-

nefícios são imensos — o texto literário estimula a ima-

ginação, a reflexão e a capacidade de abstração, melho-

ra a qualidade do vocabulário, incrementa a cultura 

geral, opera transformações profundas no nosso jeito 

de ver e entender o mundo. A escolha do que ler, nesse 
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Nome e/ou apelido
José Roberto Torero

Marcus Aurelius Pimenta

Nasci em... 
... em Santos, joguei muito futebol na praia (mas nun-

ca passei de um grosso esforçado) e hoje moro em São 

Paulo.

... em São Paulo, capital. Passei a primeira infância no 

bairro de São Miguel Paulista, na Zona Leste, mas vivi 

vinte anos em Santo André antes de voltar a morar em 

São Paulo.

No ano em que eu nasci...
O Santos foi bicampeão mundial. 

Os Beatles gravaram o single (ou compacto simples, 

como se dizia na época) “Love me do — PS I Love You”. 

As canções deles tiveram enorme importância na mi-

nha vida.

Na escola, eu gostava de... 
Estudei na Escola Municipal de Primeiro Grau Lourdes 

Ortiz. Lá, minha aula preferida era a de Redação, que 

acontecia sempre às sextas-feiras. Também gostava 

bastante da aula de História.

... encontrar os amigos engraçadinhos e falar boba-

gem. Acho que é o que mais gosto de fazer ainda hoje.

A professora que mais me marcou foi...
Fico em dúvida entre Maria das Graças, de português, 

e Clotilde, de História.

Tive uma professora que me deu aulas de francês, pri-

meiro, e depois de Literatura. Ela se chamava Maria de 

Lourdes, mas não recordo o sobrenome. As aulas dela 

eram interessantes e divertidas.

Quando eu era criança, sonhava em ser...
... escritor e astronauta. A primeira parte já foi. 

... dono de padaria, óbvio.

sentido, é fundamental. E justamente porque a escolha 

do livro “certo” é tão importante (e não é tarefa das 

mais simples), vamos falar um pouco da obra de José 

Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta. 

Eles são um caso raro na literatura brasileira: es-

crevem a quatro mãos, numa parceria que já dura mais 

de quinze anos. Ambos têm uma formação multidisci-

plinar e transitam em diversas áreas da comunicação 

— além dos livros, são roteiristas de cinema, de progra-

mas de tevê, de desenhos animados, escrevem para jor-

nais e revistas. Provavelmente por isso seus textos, 

para crianças ou adultos, tenham uma linguagem tão 

moderna e arrojada. Torero e Pimenta não subestimam 

a capacidade de compreensão e abstração de seus jo-

vens leitores, são divertidos e ainda caminham pela 

diversidade sociocultural brasileira sem qualquer “pe-

dagogismo”. Resumindo, formam uma dupla e tanto.

Mas, se há uma característica comum a todos os 

seus livros, é o humor. E humor e literatura podem, jun-

tos, criar a combinação perfeita para a sala de aula. 

Simples assim: livros divertidos têm mais chances de 

fisgar o leitor, iniciante ou não. 

Se fizermos uma retrospectiva da história da litera-

tura, encontraremos no Modernismo um momento im-

portante para a redescoberta e a releitura do “riso”. O 

escritor Alcântara Machado dizia que um dos maiores 

benefícios do movimento modernista foi justamente 

tornar a literatura alegre. No que diz respeito à litera-

tura infantil, que nasceu sob a égide do didatismo e 

das lições morais, o riso veio para aproximá-la do leitor 

a partir de novas temáticas, abordagens e conceitos. As 

paródias, os contos de fadas tradicionais e narrativas 

populares, por exemplo, são instrumentos poderosos: a 

partir da irreverência, que é tão típica do humor, po-

dem ser inconformistas, inovadoras, libertadoras. 

A obra de Torero e Pimenta tem todas essas marcas, 

por isso sua relevância para professores e outros pro-

fissionais da educação. Reunimos aqui alguns livros 

dessa dupla, propondo atividades e abordagens, sem, é 

claro, esgotar o assunto. Mas nosso propósito primeiro 

é que vocês conheçam um pouco mais de seus livros. 

Eles podem ser fortes aliados na disseminação e circu-

lação do hábito da leitura. 

Entrevista
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Uma lembrança de infância...
Uma, não. Três: Jogar bola na praia, ler no sofá da sala, 

brincar de carrinho no quarto. 

A primeira infância foi diante da televisão, e aí me lem-

bro bem daquele seriado do Batman, com Adam West e 

Burt Ward. A segunda infância foi jogando futebol na 

rua de manhã até o sol se pôr.

Fiz faculdade de...
Letras, jornalismo e cinema. 

Jornalismo.

Meu primeiro emprego me ensinou...
... que trabalhar em casa é melhor.

... a procurar outro emprego.

Além de escrever livros, eu...
... escrevo roteiros para cinema e tevê.

... escrevo roteiros e, de vez em quando, participo de 

uma corrida. Meu objetivo é correr os dez quilômetros 

abaixo de uma hora. Ainda falta.

Se eu fosse um super-herói, seria...
... o Homem-Aranha.

... o Capitão Retrospectiva. Acho ele muito engraçado.

O personagem da literatura, do cinema ou da TV com 
quem mais me pareço é...
Homer Simpson. Mas tenho mais cabelo.

O Sete de Ouros, o muar do conto “O burrinho pedrês”, 

do Guimarães Rosa. Vagaroso, paciente, invisível e dis-

posto a fazer a mesma coisa um dia após outro.

O mais gostoso de escrever em dupla é...
... pensar em dupla. As ideias viram um pingue-pongue, 

vão e voltam, mas vão de um jeito e voltam de outro.

... o pénh! Você acha que teve uma ideia legal e aí toca a 

campainha do outro: pénh! O.k., não era tão bom assim.

Meu conto de fada preferido é...
Chapeuzinho Vermelho.

João e o pé de feijão. Mais politicamente incorreto im-

possível.

Tenho mania de...
Dizer que não tenho manias.

Acho que não tenho nenhuma não.

Um livro que gostaria de ter escrito…
A chave do tamanho, de Monteiro Lobato.

Viagem sentimental à França e à Itália, de Laurence 

Sterne. Humor com um toque de absurdo, ternura e le-

veza, muita leveza.

Um livro que ainda vou escrever…
O Almanaque do Saci.

Pergunta difícil. Não sei, não.

A palavra mais legal da língua portuguesa é...
Triz. A gente não sabe quantos centímetros nem quan-

tos segundos tem um triz, mas é bem pouco.

Escolho uma do poema “Palavras inventadas (em for-

ma de tandem)”, do Murilo Mendes.

Se pudesse viajar no tempo, iria para...
2515.

O ano 161 para ver a coroação do Marcus Aurelius.

Se fosse um vilão, seria...
O Coringa, porque está sempre rindo.

Um desastre. O crime exige foco, concentração, conví-

vio com a adrenalina, e eu adoro dormir em paz.

Eu me orgulho de...
Todos os meus livros, mesmo dos que foram um fracas-

so de vendas.

Ter bom humor. Resolve um quadrilhão de problemas.

Eu fico muito, muito triste, quando... 
Morre alguém.

Fico desapontado, chateado, bravo e p... da vida com um 

monte de coisas, mas triste, triste quase nunca. 

Eu fico muito, mas muito contente, quando...
Um livro novo fica pronto.

O Palmeiras ganha. Então você vê que é uma coisa bem 

esporádica.
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Coleção Fábrica de Fábulas

Chapeuzinhos coloridos
Ilustrações de Marilia Pirillo

R$ 40,90 | R$ 25,90 

56 pp. — 21 × 28 cm

ISBN 978-85-390-0042-5

As histórias de Chapeuzinhos coloridos começam como to-

dos os bons contos de fadas. Mas você já imaginou se o cha-

peuzinho de Chapeuzinho Vermelho não fosse vermelho?

O Patinho Feio que não  
era patinho nem feio
Ilustrações de Marilia Pirillo

R$ 39,90 

36 pp. — 21 × 28 cm

ISBN 978-85-390-0167-5

Branca de Neve  
e as sete versões
Ilustrações de Bruna Assis Brasil

R$ 36,90 

52 pp. — 20 × 27 cm

ISBN 978-85-796-2082-9

Os 33 porquinhos
Ilustrações de Edu Oliveira

R$ 39,90 

32 pp. — 21 × 28 cm

ISBN 978-85-796-2179-6

Os personagens dessa clássica história infantil se multi-

plicaram e estão dando um trabalho danado para o Lobo 

Mau. A família cresceu e cada porquinho construiu uma 

casa que combinava com seu jeito de ser.

Na nova versão dessa clássica história, quando os ovos da 

mamãe pata se abrirem, não sairá dele um lindo patinho 

amarelo, mas sim outros bichos, e muito esquisitos.

Nessa releitura de um dos maiores clássicos dos contos de 

fadas, os autores resolveram modificar o rumo da histó-

ria. E o leitor irá deparar com sete diferentes desfechos 

para a heroína de pele alva.

Os oito pares de sapatos  
de Cinderela
Ilustrações de Raul Fernandes

R$ 39,90 

56 pp. — 21 ×27,5 cm

ISBN 978-85-796-2132-1

Nessa história, Cinderela continua querendo muito ir ao 

baile e sem ter o que vestir. Só que aparecem quatro fadas 

madrinhas diferentes para ajudá-la.

Joões e Marias
Ilustrações de Laurent Cardon

R$ 34,90 

48 pp. — 21 × 28 cm

ISBN 978-85-796-2323-3

A história de João e Maria é uma só. Mas em Joões e Marias 

são quatro. Ou 1.024, dependendo dos caminhos que você 

escolher. Ler esse livro é mais ou menos como fazer um bolo. 

E ele pode ser de chocolate, banana, sorvete ou... brócolis.
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RELEITURAS MODERNAS DE CONTOS DE FADAS CLÁSSICOS PARA CRIANÇAS DE TODAS AS IDADES

Com uma mudança aqui, outra ali, Torero e Pimenta deixaram os contos de fadas de cabeça para baixo.
A ideia é despertar a imaginação das crianças, mostrando que há sempre novas maneiras de se contar uma 

história. As alterações nos enredos, feitas sempre a partir da percepção original desses contos de fadas, são um 
“refresco” para a criatividade. Como essas narrativas já estão cristalizadas no imaginário de todos nós, a criança 
pode constatar que não existe um texto sagrado, imutável.

A linguagem é bem próxima do jeito de falar das crianças e a possibilidade de interagir com o texto também é 
extremamente atraente: os leitores caminham com os autores até certo ponto da história, depois eles mesmos se 
tornam autores, pois podem escolher para onde a narrativa vai. Isso faz com que percebam os mecanismos de 
criação de uma história, já que em literatura se trabalha com possibilidades. Isso é estimulante para a imaginação 
e envolve o leitor de maneira plena.

Atividades em sala de aula

São muitas as atividades que os professores podem 

criar a partir dos livros da coleção Fábrica de Fábulas. 

Chapeuzinhos coloridos, o primeiro livro da série, já foi 

adotado em inúmeras escolas, sempre fazendo o maior 

sucesso com a garotada. Aqui, resolvemos selecionar 

dois títulos e propor algumas atividades. Mas você 

pode conhecer mais sobre os outros livros em nosso 

site (www.objetiva.com.br) ou assistindo aos vídeos so-

bre a coleção no Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=kG87CPla7QM
https://www.youtube.com/watch?v=1aZyh47sP04
https://www.youtube.com/watch?v=jCJJCM1XyvU
https://www.youtube.com/watch?v=gqGEaZWw_Zw
https://www.youtube.com/watch?v=yfW6hqMT59c

O próximo livro da coleção chega em novembro! 

João e os pés de feijão, ilustrações de Jean-Claude Alphen. 

Para cada tipo de feijão, uma história diferente!
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[DÊ UM NOME PARA O PRIMEIRO PORQUINHO] fez sua casa [DESCREVA 
COMO É A CASA]. Tudo estava bem, até que um dia o Lobo apareceu por 
ali. O porquinho entrou correndo em casa e trancou tudo, mas não 
adiantou. O Lobo [DESCREVA COMO O LOBO DERRUBOU A CASA].  
Então [REPITA O NOME DO PRIMEIRO PORQUINHO] fugiu para a casa do...

Ilustre a história.

[DÊ UM NOME PARA O SEGUNDO PORQUINHO] morava numa casa 
[DESCREVA COMO É A CASA]. Quando [COLOQUE O NOME DO SEGUNDO 
PORQUINHO NOVAMENTE] viu seu irmão [DESCREVA A AÇÃO DO IRMÃO], 
abriu a porta para deixá-lo entrar. O Lobo ficou desapontado, mas teve 
uma ideia: [O QUE O LOBO FEZ?]. E, quando a casa caiu, os dois 
porquinhos saíram em disparada para a casa de...

Ilustre a história.

[DÊ UM NOME PARA O TERCEIRO PORQUINHO] construiu uma casa 
[DESCREVA COMO É A CASA]. Ela era tão segura que ele nem se assustou 
no dia em que os dois porquinhos pediram para se esconder ali. Quando 
o Lobo chegou, [DESCREVA O QUE O LOBO FEZ]. E a casa nem saiu do 
lugar. Até hoje os porquinhos vivem lá e [O QUE OS TRÊS PORQUINHOS 
FAZEM NA CASA?].

Ilustre a história.

• É importante que o professor oriente os alunos para que estabeleçam uma conexão entre: o nome dos porquinhos, 

o tipo de casa que vão construir e as ações da história. Se preferir, o professor pode selecionar previamente as te-

máticas para que os alunos sigam determinada lógica. Por exemplo, no livro, nas tirinhas do Rotundo, Renatângu-

lo e Quadratus, o tema escolhido pelos autores foi: formas geométricas. Veja como tudo se encaixa:

rotundo {sinônimo de redondo, alusão à forma geométrica circular} fez sua casa redonda e de vidro, que nem uma 

bola de gude {objeto circular}.

Atividade 1 (Ensino Fundamental)

LIVRO INDICADO
Os 33 porquinhos

Proponha a seguinte atividade individual aos seus alunos:

Imagine que a dupla de escritores dessa história tenha que virar um trio. Você será o terceiro autor e, por isso, terá 

que criar a sua própria versão dos Três Porquinhos. Para que tudo dê certo, siga a mesma estrutura do livro, com-

pletando as lacunas. Depois, reconte o que aconteceu na sua história, mas agora em forma de desenho! 

Ao final, o professor pode reunir as tirinhas e montar um livro com todas as histórias feitas pelos alunos.
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Atividade 2 (Ensino Fundamental)

LIVRO INDICADO
Os oito pares de sapatos de Cinderela

Continuando a brincadeira de o aluno se unir à dupla de autores, o professor pode propor que os alunos inventem 

novas quatro fadas madrinhas para essa história. E eles devem inventar duas opções diferentes de calçados para 

cada fada. Ao final, o professor deve recolher todas as opções e montar (na lousa ou no quadro), com a participa-

ção e ajuda dos alunos, uma tabela para contabilizar os tipos de sapatos listados. O sapato que aparecer em 

maior número será o escolhido pela Cinderela para ir ao baile.

Essa atividade pressupõe o desenvolvimento das seguintes aptidões: 

• Trabalho em conjunto;

• Organização e análise de dados;

• Capacidade de realizar operações matemáticas básicas.

Desdobramento 1 da atividade 

No Ensino Fundamental, as crianças começam a aprender a ler e a interpretar gráficos e tabelas, visto que esses 

são recursos muitos usuais em nosso dia a dia. Além disso, esse é um conteúdo importante da Matemática que 

vai acompanhá-las durante toda a escolaridade no estudo de diversas disciplinas. Por esse motivo, o professor 

pode criar — além da tabela — um gráfico que liste os tipos e números de sapatos criados pelos alunos. 

Discutir qual gráfico pode se adequar melhor a esse tipo de informação pode ser bem interessante e permitir 

que você apresente ao aluno diversas formas de apresentação dos dados levantados por eles.

Desdobramento 2 da atividade

O professor pode aproveitar os vários tipos de sapatos listados pela turma para discutir também alguns concei-

tos da língua portuguesa, tais como:

• Identificar palavras com significados semelhantes, como bota e botina, e discutir se devem ser consideradas 

um mesmo calçado ou não.

• Identificar gírias ou regionalismos, como “rasteirinha”, uma gíria carioca para sandália sem salto.

• Discutir a diferença entre substantivo e adjetivo, por exemplo, caso os alunos listem opções como: “sapato 

confortável” ou “sapato bonito”.

renatângulo {alusão à forma geométrica retangular} morava numa casa em forma de retângulo, igual a um prédio 

{objeto retangular}.

quadratus {alusão à forma geométrica do quadrado} construiu uma casa com todos os lados do mesmo tamanho. 

Como ela tinha os quatro lados iguais, era muito segura, então o Lobo assoprou, mas não conseguiu derrubá-la. Até 

hoje os porquinhos vivem lá, e se divertem jogando dados {objetos quadrados}.

©
 R

au
l F

er
na

nd
es



8

HUMOR, HISTÓRIA E LITERATURA  NA SALA DE AULA

Coleção Historinhas do Brasil
Feita especialmente para as crianças, a coleção reconta de um jeito criativo e inovador os episódios mais marcan-

tes da história do Brasil. Quem narra as aventuras é sempre um importante personagem que tenha vivido, de ver-

dade, um momento histórico. Além disso, inúmeras ilustrações se entrelaçam ao texto, tornando a leitura ainda 

mais divertida. E, no final de cada livro, os autores explicam direitinho o que eles inventaram e o que realmente 

aconteceu.

Entre raios e caranguejos:  
a fuga da família real para o Brasil contada pelo pequeno dom Pedro
Ilustrações de Edu Oliveira

R$ 34,90 

48 pp. — 13,5 × 21 cm

ISBN 978-85-796-2362-2

Em novembro de 1807, o príncipe regente de Portugal, 

dom João, reuniu sua família e toda a corte e veio para o 

Brasil. Fugia de Napoleão, imperador da França, que amea-

çava invadir Portugal. O jovem Pedro estava em um des-

ses navios. Ele era filho de dom João e se tornaria, quase 

quinze anos depois, nosso primeiro imperador. Foi uma 

longa e difícil travessia e o pequeno dom Pedro nos conta, 

tim-tim por tim-tim, tudo o que aconteceu nessa viagem 

que mudou os rumos de sua vida e da história do Brasil.

Vem aí o segundo volume 

Sabe quem é esse? É o Luizinho, personagem princi-
pal do próximo volume da coleção Historinhas do 
Brasil. Alguns anos depois dos fatos narrados nesse 
livro, ele se tornará um dos maiores abolicionistas do 
Brasil, o famoso Luiz Gama.

Atividade 3 (Ensino Fundamental)

A partir da leitura do livro, conversar com os alunos 

acerca dos diferentes pontos de vista existentes sobre 

uma mesma história. Alguns pontos podem ser abor-

dados neste debate:

• Você também acha que dom João foi medroso 

quando fugiu de Napoleão? 

• Quais foram as consequências do translado da fa-

mília real para o Brasil?

• O que será que significou para os portugueses a 

fuga da família real para uma terra ainda pouco 

conhecida?
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Terra Papagalli 
R$ 36,90 

192 pp. — 14 × 21 cm

ISBN 978-85-796-2088-1

Kubno e Velva: Dois 
alienígenas verdes tentam 
entender o planeta azul 
Ilustrações de Edu Oliveira

R$ 32,90 

120 pp. — 16 × 23 cm

ISBN 978-85-796-2188-8

A vida de Cosme Fernandes, o Bacharel da Cananeia, um 

dos "degredados" que aqui chegaram nos primeiros anos 

do descobrimento, é recriada com saboroso humor nessa 

paródia. Cosme Fernandes tem muito o que contar sobre 

suas experiências em terras brasileiras. Com mordaz iro-

nia, Pimenta e Torero recontam episódios da nossa histó-

ria e inventam outros tantos, construindo uma narrativa 

deliciosamente irreverente e crítica.

A tenente Velva e o cabo Kubno são dois extraterrestres 

que chegam à Terra com a missão de investigar se seus 

habitantes têm cumprido os preceitos básicos de preser-

vação do meio ambiente. A punição, em caso de reprova-

ção por parte das autoridades intergalácticas, é a des-

truição do planeta. Mesclando um texto divertido e 

informativo, Kubno e Velva é uma lição sobre sustenta-

bilidade e respeito à preservação e à biodiversidade. 

Atividade 4 (Ensino Médio)

O romance Terra Papagalli apresenta uma variada gama de temas e aspectos que podem ser discutidos com os alu-

nos de Ensino Médio nas aulas de Literatura e História. Luzia de Maria, em seu livro O clube do livro, diz que “co-

nhecer a literatura é ler a literatura, não é decorar dados e datas a seu respeito”. Por isso, o estímulo à leitura deve 

ser constante e voltado mais para o prazer do que para uma análise da mensagem. Em Terra Papagalli, o professor 

pode abordar variadas questões com seus alunos. 

O recurso à paródia: vários trechos do livro parodiam importantes documentos ou textos históricos, como a 

carta de Caminha ou a “Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias. 

• Você pode selecionar um fragmento da famosa carta de Pero Vaz de Caminha e pedir aos alunos que comparem 

o texto original ao texto do livro. Esse exercício fará com que os alunos compreendam o que é a paródia de um 

modo lúdico e eficaz. 

• Proponha aos seus alunos que parodiem algum poema bastante conhecido ou documento histórico. Além de 

exercitar a escrita, esta atividade poderá gerar debates e ainda fará com que eles conheçam profundamente o 

texto parodiado.

• Discuta como a paródia pode ser um recurso literário para desconstruir verdades preestabelecidas ou apresen-

tar diferentes versões sobre um mesmo tema. 

Atividade 5 (Ensino Fundamental 2)

Para o trabalho em sala de aula, esse livro pode ser pensado a partir de duas perspectivas: a literária e a informa-

tiva. Sugerimos que o professor relembre ou introduza a temática da sustentabilidade e da ecologia com seus alu-
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nos montando um mapa geral dos desequilíbrios ecológicos no planeta. Liste suas causas, suas consequências e 

seus desdobramentos, seguindo as temáticas apresentadas no decorrer do livro.

Nos capítulos “Estamos chegando” e “Cucalapopoca!”, você pode abordar:

• Efeitos do trânsito;

• Tipos de combustível;

• Meios de transporte.

Nos capítulos “Lixo é um luxo” e “Enchente enche”, você pode abordar:

• Lixo;

• Enchente.

Divida a turma em grupos para iniciar um debate, pedindo para 

que discutam possíveis soluções para cada problema levantado. 

Para aproximar a questão do cotidiano dos alunos, estimule que 

enumerem ações que possam ser desenvolvidas na escola, em casa 

e no bairro onde moram. Afinal, pequenas ações individuais po-

dem contribuir para uma melhor qualidade de vida.

E tem mais!

Nuno descobre o Brasil
Ilustrações de Roger Mello

R$ 39,90 

128 pp. — 14 × 18 cm

ISBN 978-85-730-2611-5

Naná descobre o céu
Ilustrações de Roger Mello

R$ 39,90 

120 pp. — 14 × 18 cm

ISBN 978-85-730-2674-0

Ao acompanhar as travessuras de Nuno, somos apresenta-

dos à história do descobrimento contada pelo viés da ima-

ginação infantil. Em Nuno descobre o Brasil, primeiro vo-

lume da série História literária para crianças, José Roberto 

Torero e Marcus Aurelius Pimenta constroem essa faça-

nha de maneira bastante original.  Há humor, informação 

e curiosidades históricas. O trabalho de linguagem primo-

roso dos autores brinca com os elementos da nossa sintaxe, 

fazendo uma paródia de textos épicos.

Naná, uma indiazinha que nasceu por volta de 1600 no 

sul do Brasil, adorava azucrinar seu amigo Tatá, se diver-

tia com as diversas mães e acreditava em muitos deuses. 

Sem saber, ela presenciou uma verdadeira revolução que, 

mais tarde, se transformou nas famosas Missões. Mas 

isso já é uma outra história; para Naná, o importante 

mesmo era lutar pela preservação da cultura do seu povo 

e  buscar a legendária Terra Sem Males.

Torero e Pimenta escreveram vários outros livros. Na trilogia a seguir você encontrará diferentes visões para en-

tender o processo de descobrimento e colonização do Brasil.
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E tem mais ainda!

Os 12 trabalhos de Lelércules
Ilustrações de Raul Fernandes

R$ 39,90 

88 pp. — 16 × 23 cm

ISBN 978-85-796-2263-2

Uma história de futebol
Ilustrações de Cássio Loredano

R$ 36,90 

88 pp. — 15,5 × 22,5 cm

ISBN 978-85-796-2257-1

Nonô descobre o espelho
Ilustrações de Rogério Doki

R$ 39,90 

128 pp. — 14 × 18 cm

ISBN 978-85-730-2840-9

Crônicas para ler na escola 
– José Roberto Torero
Seleção de Marisa Lajolo

R$ 34,90 

169 pp. — 15 × 23 cm

ISBN 978-85-390-0210-8

Nesse livro, José Roberto Torero reconta histórias da mito-

logia grega de um jeito um pouquinho diferente, revelando 

fatos ainda desconhecidos dos pesquisadores. É que para 

concluir todas as tarefas, Hércules precisou de ajuda e re-

correu a um menino muito esperto: o Leocádio, ou Lelê, 

como ele prefere ser chamado. Juntos, Lelê e Hércules fo-

ram parar na Grécia Antiga para enfrentar doze desafios 

de tirar o fôlego.

Zuza e Dico são grandes amigos e fanáticos por futebol. 

Para essa dupla, o campinho de uma pequena cidade do in-

terior é um grande estádio, onde eles ensaiam jogadas sen-

sacionais. O problema é que às vezes eles são driblados pe-

las meninas, não conseguem dar chapéu nos professores e 

sofrem contra-ataques do destino. Em Uma história de fu-

tebol você vai descobrir como uma amizade pode mudar 

nossas vidas e como um menino do interior pode se tornar 

um grande jogador de futebol.

Depois de ser capturado por inimigos desconhecidos, Nonô 

atravessa o oceano a bordo de um navio negreiro e vem pa-

rar no Brasil. Ao chegar, Nonô é comprado e se assusta com 

a nova vida que seus donos o obrigam a levar. Trabalhando 

como escravo, ele descobre que os homens podem ser muito 

cruéis, mas usa a sua astúcia e vivacidade para enfrentar 

os problemas e as tristezas.

Torero nasceu contador de histórias. Irreverente, tem um 

jeito particular de reconstituir os fatos, sempre com mui-

to humor e inteligência. Essa coletânea reúne seus melho-

res textos sobre futebol, história e outros temas.

Torero adora sua parceria com Pimenta, mas escreveu vários livros sozinho também. Conheça alguns de seus títu-

los que podem render atividades incríveis em sala de aula.
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O Chalaça
R$ 42,90 

216 pp. — 15 × 23 cm

ISBN 978-85-796-2285-4

O romance traz as supostas memórias e aventuras do vir-

tuoso Francisco Gomes da Silva, o fiel conselheiro de  

D. Pedro I. A obra de Torero recria brilhantemente — e com 

humor implacável — a vida desse que teria sido um dos 

mais importantes auxiliares do Imperador, não só na po-

lítica como em sua vida cotidiana. Nessa edição comemo-

rativa de vinte anos, o leitor terá a oportunidade de voltar 

a se divertir com a irreverência e a sagacidade de um dos 

grandes personagens da história do país, o Chalaça.
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