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Ainda para o ensino infantil, há o bem-humorado Ceci e 
o vestido do Max, de Thierry Lenain, com ilustrações de Del-
phine Durand. A história trata dos limites de gênero e dos 
tipos de objeto que eles acabam por nos impor: um vestido é 
capaz de não “cair bem” em uma menina, mas pode deixar um 
menino muito contente. O texto nos faz pensar como objetos 
são apenas objetos, não sendo necessário atribuir a eles signi-
ficados rígidos e fronteiras limitadoras. Pior ainda é restringir 
a potente imaginação das crianças.

Alunos de Ensino Fundamental II e de Ensino Médio 
podem se deliciar com Capitolina volumes 1 e 2. Escrita por 
e para meninas adolescentes, Capitolina originalmente é 
uma revista on-line de 2014, publicada em livro em 2015. 
Cada capítulo trata de um assunto: identidade de gênero, 
medo, corpo, poder, sexualidade, comportamento e muitos 
outros. Em comum, nota-se o esforço coletivo das autoras 
em ampliar o glossário das pessoas: tratam de feminismo, 
desigualdade, opressão, gênero… Há um tom de intimidade 
que colabora para que adolescentes se identifiquem e apren-
dam. A polifonia de vozes, perspectivas e pressupostos só 
ajuda a representar a grande diversidade de experiências das 
autoras e, assim, de cada uma das futuras leitoras e (tam-
bém) leitores. 

Por último, voltado para profissionais da educação — mas 
não só —, foi publicado em 2016 Diferentes, não desiguais: a 
questão de gênero na escola. Os autores Beatriz Accioly Lins, 
Michele Escoura e eu nos esforçamos por escrever um livro 
que pudesse introduzir as pessoas no debate sobre gênero. 
Cada capítulo trata de um assunto: o conceito de gênero, o 
movimento pelo direito das mulheres, as leis que tratam do 
tema, as violências de gênero, o que é orientação sexual e iden-
tidade de gênero, qual a relação entre espaço escolar e família, 
o modo como raça, classe e geração estão interseccionadas ao 
gênero. Há também sugestões de atividade, de material audio-
visual e de leitura, bem como um glossário para os termos que 
têm surgido no espaço público. 

Juntas, essas referências representam um ótimo primeiro 
passo para a formação de uma biblioteca que vai ajudar a re-
fletir sobre questões que estão em pauta hoje. Vivemos um 
momento em que é necessário assegurar, a todo custo, a igual-
dade de direitos para todas, todos e todxs. Que esses livros 
contribuam para formar um novo glossário capaz de nomear, 
compreender e transformar a nossa realidade. 

Boa leitura!

SUGESTÕES DE TÍTULOS E ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA
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Na escola aprendemos as letras e as palavras; descobrimos 
como formar frases, construir sentidos e produzir um argu-
mento. Na sala de aula nos ensinam o que é um substantivo, 
quando ocorreu a abolição da escravidão, a composição de 
uma célula; em suma, conteúdos socialmente definidos como 
importantes. A escola é a instituição que nos ajuda a ampliar 
nossa visão de mundo. Se é assim que enxergamos o papel da 
educação na vida de crianças e jovens, também devemos asse-
gurar que ali se discuta o conceito de gênero, quais são as vio-
lências praticadas a partir de assimetrias de gênero, qual a his-
tória do movimento de luta das mulheres e assim por diante. 

Aliás, é importante deixar claro que já estamos ensinan-
do gênero dentro da escola. Sempre que uma fila é dividida 
entre meninos e meninas, quando dizemos que “menino é 
melhor em exatas”, quando uma menina é proibida de usar 
um shorts ou, ainda, quando na aula de educação física só os 
garotos podem jogar futebol. Nesses casos, estamos falando 
de normas de gênero que fazem parte da prática na escola. 
Por isso, o primeiro passo é reconhecer que a escola já ensina 
gênero e, em seguida, questionar como esse ambiente repro-
duz repertórios restritivos, que impedem a potencialidade 
cognitiva de alunos e alunas e restringem seus direitos como 
cidadãos e cidadãs. 

Devemos batalhar para que padrões de gênero e sexuali-
dade não impeçam estudantes de escolher uma profissão ou ter 
acesso a direitos universais. Nomear as experiências de desi-
gualdade, opressão e marginalização, que produzimos e repro-
duzimos no ambiente escolar, é uma das formas de modificar 
as práticas de desigualdade que vivenciamos na escola. 

O desafio não é simples, mas podemos contar com gran-
des parceiros: os livros. O Grupo Companhia das Letras está 
atento ao debate sobre gênero e tem publicado uma série de 
materiais que contribuem para a expansão desse vocabulário 
na comunidade escolar. Destaco cinco títulos recentes que al-
cançam uma ampla gama de faixas etárias. Contando com 
linguagens e abordagens diversas, eles oferecem recursos va-
riados para profissionais de educação.

Para a Educação Infantil, professoras e professores dis-
põem do livro Coisa de menina, de Pri Ferrari. O livro contri-
bui para ampliar o repertório de desejos e aspirações das me-
ninas — elas podem ser médicas, criativas, aventureiras, 
mecânicas e muito mais. Na contramão de uma parcela signi-
ficativa de livros e filmes, aqui as meninas são muitas coisas 
que vão além das tradicionais “princesas”. 
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ela surgiu? E quais seriam as impressões de um estrangeiro 
ao ouvir essa história tão particular do nosso folclore? Foi 
pensando nisso que Ilan Brenman resolveu contar como 
nasceu a mula sem cabeça para todos que quiserem saber. 
Além disso, desafiou uma ilustradora que vive bem longe 
daqui a criar a sua versão dessa nossa assombração. Dá pra 
imaginar? O resultado é surpreendente!

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “De onde vêm as 
histórias?”

SACI: A ORIGEM
Ilan Brenman
ILUSTRAÇÕES: Guridi 
FORMATO: 21 x 25 cm   PREÇO: R$ 34,90   PÁGINAS: 32

Todo mundo já ouviu falar do menino de uma perna só 
que anda por aí de gorro vermelho e cachimbo pregando 
peças em todo mundo. Mas como foi que o Saci Pererê 
surgiu? E como foi que ele perdeu a perna e aprendeu a se 
locomover usando um redemoinho? Neste livro, Ilan 
Brenman conta a origem desta figura folclórica tão queri-
da entre os brasileiros e desafia um ilustrador estrangeiro a 
fazer a sua própria versão do Saci.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Em foco, o 
ilustrador”

EU GRANDE VOCÊ PEQUENININHO
Lilli L’Arronge
TRADUÇÃO: Julia Bussius 
FORMATO: 19,3 x 19,3 cm   PREÇO: R$ 34,90   PÁGINAS: 56

Às vezes os pais chegam em casa cansados e só querem 
dormir, mas os filhos estão a todo vapor! Dessa diversão 
toda, porém, não sobra só a bagunça para os adultos. Eles 
também aprendem muito com as crianças. 

Com divertidas ilustrações e pouco texto, os leitores 
vão perceber com os dois personagens deste livro que não 
importa se se é grande ou pequeno, o carinho é sempre 
imenso.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Como criar 
personagens?”

COISA DE MENINA
Pri Ferrari
FORMATO: 20,5 x 20,5 cm   PREÇO: R$ 34,90   PÁGINAS: 48

Durante a infância, ainda é comum as crianças ouvirem 
que “isso não é para menino” ou “isso não é para menina”. 
Este livro pretende romper justamente com essa ideia. 
Afinal, não há uma regra a ser seguida e agora é o melhor 
momento para as meninas descobrirem que o mundo — e 
tudo que há nele — pertence a elas.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Ler para 
perguntar sobre si mesmo”

MULA SEM CABEÇA
Ilan Brenman
ILUSTRAÇÕES: Marjolaine Leray 
FORMATO: 21 x 25 cm   PREÇO: R$ 34,90   PÁGINAS: 32

Apesar de bem antiga, a lenda da mula sem cabeça ainda é 
contada em diversas regiões do Brasil. Mas como foi que 
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UM RAIO DE LUZ
Jennifer Berne
ILUSTRAÇÕES: Vladimir Radunzky 
TRADUÇÃO: Eduardo Brandão 
FORMATO: 25,4 x 24,5 cm   PREÇO: R$ 34,90   PÁGINAS: 56

Esta é a história de um garoto que, durante um passeio de 
bicicleta, teve uma ideia que revolucionaria a ciência. Al-
bert Einstein foi uma criança curiosa, cheia de particulari-
dades e empenhada em entender o mundo à sua volta. Co-
nhecendo a sua trajetória, o leitor vai perceber que não foi 
à toa que ele se tornou um grande gênio da ciência. Jenni-
fer Berne e Vladimir Radunsky convidam o leitor a em-
barcar com Einstein numa jornada pela sua vida, desde o 
nascimento, e descobrir com ele o poder que a imaginação 
pode exercer sobre cada um de nós.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “A leitura e as 
tarefas escolares”

INÊS
Roger Mello
ILUSTRAÇÕES: Mariana Massarani 
FORMATO: 27,5 x 20,5 cm   PREÇO: R$ 39,90   PÁGINAS: 56

A famosa história de Inês de Castro, rainha coroada de-
pois de morta, é recontada neste livro sob o ponto de vista 
de uma de suas filhas. Roger Mello e Mariana Massarani 
trazem uma nova e encantadora abordagem sobre essa trá-
gica história de amor.

Inês venceu o Prêmio Jabuti 2016 na categoria Infantil.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “A reinvenção das 
histórias”

CARTAS LUNARES
Rui de Oliveira
FORMATO: 19,5 x 27 cm   PREÇO: R$ 39,90   PÁGINAS: 72

Um astrônomo solitário descobre uma nova pequena es-
trela; um exímio cantor tenta convencer a tecla favorita de 
seu pianoforte a não lhe abandonar; uma princesa ajuda 
três amigos — a Chuva, o Raio e o Trovão — a encontrar 
trabalho; um rei sem castelo conhece uma semente canto-
ra; um grande astrônomo prevê a passagem de um cometa 
que não chega.

Nesta nova edição de Cartas lunares, o premiado ilustra-
dor Rui de Oliveira acrescenta uma quinta história para com-
pletar o conjunto lunar. São contos líricos, sobre a amizade e 
o amor, escritos e ilustrados com uma delicadeza ímpar.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Onde as histórias 
acontecem?”

OS NADA-A-VER
Jean-Claude R. Alphen
ILUSTRAÇÕES: Juliana Bollini 
FORMATO: 24,8 x 24,8 cm   PREÇO: R$ 34,90   PÁGINAS: 48

Em uma cidade dividida por grupos que compartilham ca-
racterísticas parecidas, amar alguém diferente não é ape-
nas polêmico: é um absurdo. Mas é isso que acontece com 
O-que-olha-o-espelho e O-que-tem-cabelos-lisos, que, 
mesmo opostos, se apaixonam à primeira vista.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “O livro como 
objeto de apreço”
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O MENINO E O VENTO
Regina Machado
ILUSTRAÇÕES: Chris Mazzotta 
FORMATO: 21 x 26 cm   PREÇO: R$ 34,90   PÁGINAS: 64

O maior sonho do menino era sair com o pai para pescar, o 
que ele só poderia fazer quando completasse oito anos. Mas 
a vontade era tanta que, na véspera do grande dia, um vento 
forte o carregou até um barco, para uma longa viagem.

Ele conheceu cavalos coloridos e falantes, um castelo, 
um velho misterioso e muitas histórias para ouvir e contar. 
Até que, no final da aventura, se deu conta de que o mar ia 
muito além da linha do horizonte.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Leituras que 
inspiram conversas”

HISTÓRIAS DE ANTIGAMENTE
Patricia Auerbach
FORMATO: 15,7 x 22,5 cm   PREÇO: R$ 39,90   PÁGINAS: 80

Hoje é difícil imaginar a vida sem geladeira, TV ou carro. 
Patricia Auerbach, sempre muito curiosa, gostava de ouvir 
as histórias dos seus antepassados, que viveram num tem-
po muito diferente dos dias de hoje. Aqui ela compartilha 
alguns desses causos engraçados e conta a história de gran-
des invenções.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Leituras que 
inspiram conversas”

O REINO PARTIDO AO MEIO
Rosa Amanda Strausz
ILUSTRAÇÕES: Natalia Colombo 
FORMATO: 21 x 27 cm   PREÇO: R$ 34,90   PÁGINAS: 32

Este livro conta a história de um príncipe dividido: de um 
dia para o outro, um dragão terrível parte seu reino ao 
meio — literalmente! É sempre difícil lidar com essas mu-
danças inesperadas, mas logo o garoto começa a se adaptar 
e perceber que a vida é cheia de possibilidades.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Em foco, o 
ilustrador”

NOVE MONSTROS PERIGOSOS, 
PODEROSOS, FABULOSOS DO 
BRASIL
Flavio de Sousa
FORMATO: 22 x 31 cm   PREÇO: R$ 39,90   PÁGINAS: 64

Este livro é um desafio! Dentro dele há figuras de nove 
monstros brasileiros, que estão camuflados em meio aos 
traços coloridos. Encontrar todos eles não será fácil, e o 
leitor vai precisar superar o pavor.

Quem conseguir encarar os monstrengos terá acesso, 
como prêmio por sua coragem, a informações interessantís-
simas sobre cada uma das aberrações: aspecto físico, cate-
goria, lugar de origem, lendas a seu respeito, tipos de poder 
e — o mais importante — dicas sobre como vencê-las.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Em foco, o 
ilustrador”
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A COZINHA ENCANTADA DOS 
CONTOS DE FADAS
Katia Canton
ILUSTRAÇÕES: Juliana Vidigal e Carlo Giovani 
FORMATO: 18 x 27 cm   PREÇO: R$ 44,90   PÁGINAS: 88

Entre uma aventura e outra, os personagens dos contos de 
fadas também precisam fazer uma pausa para um lanchi-
nho. Este livro conta um pouco sobre as guloseimas dessas 
histórias maravilhosas e ensina receitas para transformá-
-las em delícias do mundo real.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Era uma vez uma 
biblioteca”

Peças premiadas saem dos palcos e entram na COLEÇÃO 
FORA DE CENA, que reúne obras de dramaturgos 
contemporâneos para crianças. Textos complementares 
tratam da história e da linguagem do teatro, dos elementos 
cênicos e da vida e da obra de autores importantes.

O TESOURO DO BALACOBACO
Cláudia Maria Vasconcellos
ILUSTRAÇÕES: Raul Aguiar 
FORMATO: 15,5 x 22,5 cm   PREÇO: R$ 34,90   PÁGINAS: 96

Um canguru boxeador em busca de desafios, um esquimó 
solitário querendo companhia e uma pinguim à procura de 
sua individualidade. Esses são Lucky, Papik e Dolores, os 
três heróis desta história, que, depois de receber um cha-
mado, percorrem o globo atrás de um lendário tesouro. 

Eles enfrentam perigos e, juntos, descobrem algo que 
pode mudar o mundo. Os leitores percorrerão esses cami-
nhos com nossos heróis e descobrirão as preciosidades que 
um verdadeiro tesouro pode guardar.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Teatro, tv e 
música em sala de aula”

O BOBO DO REI
Angelo Brandini
ILUSTRAÇÕES: Raul Aguiar 
FORMATO: 15,5 x 22,5 cm   PREÇO: R$ 34,90   PÁGINAS: 64

O bobo do rei é uma adaptação de Rei Lear, de William 
Shakespeare. Nessa versão, a tragédia clássica recebe o olhar 
do palhaço e, mais do que traições, inveja e lutas por poder, o 
que entra em cena são as tiradas bem-humoradas, a brinca-
deira com a linguagem e a mensagem — mais que verdadeira 
— de que “bobo não vira rei, mas tem rei que vira bobo”.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “A reinvenção das 
histórias”

QUEM MANDA AQUI?
Larissa Ribeiro, André Rodrigues,  
Paula Desgualdo e Pedro Markun
FORMATO: 20,5 x 20,5 cm   PREÇO: R$ 34,90   PÁGINAS: 48

Resultado de seis oficinas com meninos e meninas que 
discutiram questões relacionadas a governo e poder, este é 
um livro sobre política feito com crianças e para crianças. 
E mais: é um convite para que todos, adultos e crianças, 
pensem sobre como as relações são e como poderiam ser.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Leituras que 
inspiram conversas”
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OS GRUDOLHOS PERSEVERANTES 
DE FRIP
George Saunders
ILUSTRAÇÕES: Lane Smith 
TRADUÇÃO: Fabricio Waltrick 
FORMATO: 13,7 x 22,5 cm   PREÇO: R$ 29,90   PÁGINAS: 88

Os grudolhos têm vários olhos e andam em grupo. O que 
mais gostam de fazer é infestar o pelo das cabras — prin-
cipalmente das cabras de Valência. E, para se livrar dessas 
criaturas, ela vai ter que se virar sozinha, já que seus vizi-
nhos querem distância dessa praga e não pretendem ajudar 
a menina…

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Onde as histórias 
acontecem?”

O MERCADO DOS GOBLINS
Christina Rossetti
ILUSTRAÇÕES: Janaina Tokitaka 
TRADUÇÃO: Stephanie Cerqueira Leite Fernandes  
FORMATO: 27 x 20,5 cm   PREÇO: R$ 39,90   PÁGINAS: 64

Escrito em versos, este livro é um conto de fadas sobre 
duas irmãs, Laura e Lizzie, que se unem para não ceder às 
tentações de seres terríveis, os goblins, que vendem frutas 
suculentas — mas malignas — na floresta. 

Os goblins são criaturas lendárias, típicas das histórias 
folclóricas europeias. São pequenos como anões, mas têm 
nariz longo, orelhas pontudas e geralmente aparecem para 
instaurar maldade e bagunça.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Além das 
histórias”

O PEQUENO PRÍNCIPE
Antoine de Saint-Exupéry
TRADUÇÃO: Mônica Cristina Corrêa 
FORMATO: 15,8 x 23,1 cm   PREÇO: R$ 34,90   PÁGINAS: 176

Nesta edição caprichada de um clássico da literatura in-
fantil, a tradução é de Mônica Cristina Corrêa, uma das 
maiores especialistas na obra de Saint-Exupéry. Aqui, o 
leitor conhecerá detalhes e curiosidades da vida do autor e 
da obra, além de fotos inéditas e muito mais.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Os clássicos na 
formação do leitor”

O GIGANTE
Angelo Mundy
ILUSTRAÇÕES: Daniel Bueno 
FORMATO: 20,5 x 20,5 cm   PREÇO: R$ 39,90   PÁGINAS: 32

Essa história bilíngue conta sobre um gigante e seu jeito 
de ser. Teotônio Parrudo Garrido Golias Galante Lacerda 
Pedroso Peixoto Cardoso Carvalho Cabral Cavalcante — 
ufa! — era um gigante tão grande quanto seu próprio 
nome. Ele procurava um lugar para morar, mas, com todo 
aquele tamanho, estava muito difícil de achar. Além do 
texto solto e engraçado, originalmente uma canção do 
grupo Tiquequê, o livro também traz uma reflexão sobre as 
diferenças do texto em inglês e português e um cd com 
versões da música nos dois idiomas e outra instrumental. 

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Como criar 
personagens?”
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O COELHINHO QUE QUERIA DORMIR
Carl-Johan Forssén Ehrlin
ILUSTRAÇÕES: Silvana Rando 
TRADUÇÃO: Eduardo Brandão 
FORMATO: 15,5 x 22,5 cm 
PREÇO: R$ 24,90/ R$ 16,90 (e-book)   PÁGINAS: 32

Assim como acontece com muitas crianças, o coelho Roger 
está cansado, mas não consegue dormir. A mamãe coelho 
então resolve levar o pequeno até o Senhor dos Bocejos, que 
sabe exatamente o que fazer para resolver o problema.

Por meio de uma história simples, mas contada com as 
palavras e a entonação certa, o terapeuta sueco Carl-Johan 
Forssén Ehrlin ajuda os adultos a conduzir as crianças a 
um estado de relaxamento que vai ajudá-las a adormecer 
com tranquilidade. 

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “O livro como 
objeto de apreço”

DR. DE SOTO
William Steig
TRADUÇÃO: Eduardo Brandão 
FORMATO: 21 x 25 cm   PREÇO: R$ 34,90   PÁGINAS: 40

Dr. De Soto é um ratinho que não rói a roupa do rei: ele é 
um dentista dedicado, que está sempre disposto a ajudar os 
animais com problemas nos dentes. Mas isso de ficar en-
trando na boca de outros bichos pode ser perigoso, princi-
palmente quando o paciente é um raposo cheio de apetite…

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Histórias e 
personagens de lá e de cá, de hoje e sempre”

ERNESTO
Blandina Franco
ILUSTRAÇÕES: José Carlos Lollo 
FORMATO: 24 x 20,5 cm   PREÇO: R$ 37,90   PÁGINAS: 40

Às vezes as pessoas dizem coisas sobre as outras sem nem 
saber direito o que estão dizendo. É o que acontece na vida 
do Ernesto: ninguém gosta dele, só porque ele não é igual 
a todo mundo. Nesta história você vai ver o que faz dele 
tão diferente e pensar: será que ele merece mesmo toda 
essa solidão?

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Ler para 
aprender a perguntar sobre si mesmo”

A MÃE QUE CHOVIA
José Luís Peixoto
ILUSTRAÇÕES: Daniel Silvestre da Silva 
FORMATO: 20 x 20 cm   PREÇO: R$ 34,90   PÁGINAS: 64

O menino desta história é filho da chuva. E, com uma mãe 
tão necessária a todos, ele tem de aprender, a duras penas, 
a dividir com todo o mundo seu cuidado e dedicação.

Através de seu percurso, ele mostra aos leitores uma 
lição de generosidade e perseverança — e acaba por desco-
brir uma das forças mais poderosas da natureza: o amor 
incondicional das mães.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “De onde vêm as 
histórias?”
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CHAPEUZINHO ESFARRAPADO
Ethel Johnston Phelps (Org.)
ILUSTRAÇÕES: Bárbara Malagoli 
TRADUÇÃO: Julia Romeu  
FORMATO: 13,7 x 21 cm    
PREÇO: R$ 39,90/ R$ 27,90 (e-book)   PÁGINAS: 248

Crescemos lendo contos de fadas em que as mulheres são 
figuras frágeis, sempre dependentes de proteção e ajuda. 
Este livro reúne 25 histórias folclóricas de várias partes do 
mundo que mostram que não é nada disso: as mulheres 
podem — e devem! — ser as heroínas, donas dos próprios 
destinos.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Diálogo entre 
textos e culturas”

NINGUÉM VIRA ADULTO DE 
VERDADE
Sarah Andersen
TRADUÇÃO: André Czarnobai 
FORMATO: 15,8 x 19,6 cm    
PREÇO: R$ 34,90/ R$ 23,90 (e-book)   PÁGINAS: 120

Este livro é sobre as estranhezas e peculiaridades de ser 
um jovem adulto na vida moderna. Nesta coletânea de 
quadrinhos da artista Sarah Andersen, as tiras divertidas 
retratam uma garota lidando com as estranhezas e peculia-
ridades da passagem da adolescência para a vida adulta, 
em situações com as quais é impossível não se identificar. 

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Quadrinhos para 
todas as idades”

O FIO DOURADO — VOL. 3
Cornelia Funke
TRADUÇÃO: Sonali Bertuol 
FORMATO: 16 x 23 cm    
PREÇO: R$ 49,90/ R$ 37,90 (e-book)   PÁGINAS: 376

A trajetória dos irmãos Will e Jacob no Mundo do Espe-
lho continua no terceiro volume da série Reckless. Porém, 
agora eles devem enfrentar um novo perigo: uma criatura 
que os observa de longe e está sedenta por vingança. Da 
mesma autora da trilogia Mundo de tinta.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Sustos e arrepios 
como fonte de prazer na leitura literária”

CAPITOLINA — VOL. 2
Várias autoras
ILUSTRAÇÃO: Vários ilustradores 
FORMATO: 20,5 x 20,5 cm   PREÇO: R$ 39,90   PÁGINAS: 192
A revista on-line Capitolina surgiu em 2014 como uma al-
ternativa à mídia tradicional voltada ao público feminino 
adolescente. Este é o segundo volume do livro e reúne os 
melhores textos publicados no segundo ano da revista, além 
de vários artigos inéditos sobre temas como música, games, 
ciências, esportes e muito feminismo.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Além das 
histórias”
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O MENINO NO ALTO DA MONTANHA
John Boyne
TRADUÇÃO: Henrique de Breia e Szolnoky 
FORMATO: 14 x 21 cm    
PREÇO: R$ 39,90/ R$ 27,90 (e-book)   PÁGINAS: 232

Quando fica órfão, Pierrot é obrigado a deixar sua casa em 
Paris para recomeçar a vida com sua tia Beatrix, governan-
ta de uma mansão no alto das montanhas alemãs.

Porém, essa não é uma época qualquer: a Segunda 
Guerra Mundial se aproxima. E essa não é uma casa qual-
quer: seu dono é Adolf Hitler. Aos poucos, ele vai se en-
volver com o lado mais sombrio desse período histórico.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Histórias que 
ensinam história”

UMA CANÇÃO DE NINAR 
Sarah Dessen
TRADUÇÃO: Flávia Souto Maior 
FORMATO: 16 x 23 cm    
PREÇO: R$ 34,90/ R$ 23,90 (e-book)   PÁGINAS: 352

Quando Remy conhece Dexter, o envolvimento entre os 
dois parece completamente improvável: além de impulsivo 
e bagunceiro, ele é membro de uma banda — e uma das 
regras de Remy é nunca namorar músicos. Porém, às vezes, 
as melhores surpresas estão onde a gente menos espera…

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Livros para 
leitores jovens”

THOMAS E SUA INESPERADA  
VIDA APÓS A MORTE 
Emma Trevayne
TRADUÇÃO: Álvaro Hattnher 
FORMATO: 14 x 21 cm    
PREÇO: R$ 39,90/ R$ 27,90 (e-book)   PÁGINAS: 240

Roubar túmulos é um negócio arriscado. É, na verdade, 
um péssimo negócio.

Para Thomas Marsden, a partir da véspera do seu ani-
versário de doze anos, esse passa a ser um negócio também 
assustador. Isso porque, deitado em uma cova recente, ele 
encontra um corpo idêntico ao seu. Esse é apenas o pri-
meiro sinal de que alguma coisa esquisita está acontecendo 
e é aí que começa uma grande aventura.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Como criar 
personagens?”

LUA DE VINIL
Oscar Pilagallo
FORMATO: 14 x 21 cm    
PREÇO: R$ 29,90/ R$ 20,90 (e-book)   PÁGINAS: 168

Em 1973, a ditadura militar comandava o Brasil. O Pink 
Floyd lançava o aguardado disco The Dark Side of the 
Moon. E Giba passava os dias jogando futebol de botão e 
suspirando por Leila, sua vizinha. Ele tentava ignorar o 
estado grave de seu pai, internado no hospital, e não sabia 
que a violência do governo estava muito mais perto de sua 
casa na Vila Mariana do que ele imaginava. Logo Giba vai 
passar por experiências que o forçarão a amadurecer rapi-
damente.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Leituras que 
inspiram conversas”
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A ILÍADA DE HOMERO ADAPTADA 
PARA JOVENS
Frederico Lourenço
ILUSTRAÇÃO: Richard de Luchi 
FORMATO: 14 x 21 cm    
PREÇO: R$ 37,90/ R$ 26,90 (e-book)   PÁGINAS: 224

Depois de passar dez anos lutando na guerra de Troia, 
Ulisses precisa apenas regressar à sua terra natal. Mas não 
vai ser nada fácil, e ele só chegará a Ítaca depois de matar 
o ciclope Polifemo, sobreviver aos ameaçadores canibais, 
resistir ao encanto das sereias, escapar do cativeiro de Ca-
lipso e muitas outras peripécias assustadoras. Do mesmo 
tradutor de A Odisseia de Homero adaptada para jovens, 
adotada em inúmeras escolas do Brasil.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Os clássicos na 
formação do leitor”

EGITO ANTIGO PASSO A PASSO
Aude Gros de Beler
ILUSTRAÇÃO: Aurélien Débat 
TRADUÇÃO: Julia da Rosa Simões 
FORMATO: 16 x 23 cm   PREÇO: R$ 32,90   PÁGINAS: 80

O Egito Antigo desperta, até hoje, muita curiosidade en-
tre as pessoas do mundo inteiro. Neste novo título da co-
leção Passo a Passo, os leitores descobrirão informações 
surpreendentes sobre o cotidiano dos egípcios — que não 
era feito só de pirâmides e faraós.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Histórias que 
ensinam história”

O SÉCULO DA ESCASSEZ — UMA 
NOVA CULTURA DE CUIDADO COM  
A ÁGUA: IMPASSES E DESAFIOS
Marussia Whately e Maura Campanili
FORMATO: 13,7 x 21 cm    
PREÇO: R$ 34,90/ R$ 23,90 (e-book)   PÁGINAS: 120

O século da escassez apresenta os principais conceitos por 
trás do jargão “crise da água”, mostra dados estatísticos 
com foco no território brasileiro e aponta caminhos possí-
veis para evitar o colapso no abastecimento. Mais do que 
seu uso consciente, o que está em jogo é o modo de vida do 
homem moderno e a busca por alternativas que revertam o 
caráter predatório do uso desse recurso essencial para a 
nossa sobrevivência.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Além das 
histórias”

HISTÓRIAS INDÍGENAS DOS 
TEMPOS ANTIGOS
Pedro Cesarino
ILUSTRAÇÃO: Zé Vicente 
FORMATO: 15,5 x 22,5 cm   PREÇO: R$ 29,90   PÁGINAS: 120

Há muitos povos indígenas no Brasil e, atualmente, eles 
somam cerca de 900 mil índios que falam 274 línguas di-
ferentes. Cada uma delas carrega um repertório único de 
histórias, transmitidas pela memória oral de geração em 
geração. Ainda assim, grande parte permanece desconhe-
cida do público. Este livro é um passeio por algumas des-
sas histórias e introduz o leitor no vasto conhecimento 
produzido ao longo dos milênios pelos habitantes das flo-
restas.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Diálogo entre 
textos e culturas”
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POEMAS NEGROS
Jorge de Lima
FORMATO: 12,5 x 18 cm    
PREÇO: R$ 29,90/ R$ 20,90 (e-book)   PÁGINAS: 264

Esta seleção permite um olhar panorâmico sobre a diversi-
ficada obra de Jorge de Lima, poeta que percorreu de for-
ma única os caminhos da poesia brasileira — do início 
parnasiano, passando pelo verso livre, as experimentações 
com o soneto, até a épica-lírica de Invenção de Orfeu. O 
ritmo e a capacidade de evocar imagens são marcantes na 
obra do poeta. Mas não se pode esquecer seu profundo 
senso de responsabilidade humana: o olhar atento para a 
realidade do povo, do negro e da desigualdade social. Li-
vro indicado no vestibular da unicamp.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “A poesia das 
palavras”

IRACEMA
José de Alencar
FORMATO: 13 x 20 cm    
PREÇO: R$ 24,90/ R$ 16,90 (e-book)   PÁGINAS: 192

Publicado em 1865, Iracema é um dos textos fundamentais 
da cultura brasileira. A história do amor de Iracema, a 
“virgem dos lábios de mel”, com Martim é a metáfora ro-
mântica do encontro entre a civilização e a cultura autóc-
tone. Valorizando a paisagem brasileira e construindo um 
passado idealizado, José de Alencar criou um mito que 
perdura até hoje.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Diálogo entre 
textos e culturas”

O CORTIÇO
Aluísio Azevedo
FORMATO: 13 x 20 cm    
PREÇO: R$ 29,90/ R$ 20,90 (e-book)   PÁGINAS: 320

Publicado em 1890, O cortiço é um marco da aclimatação 
do naturalismo em nossas letras. É também uma denúncia 
das condições de vida das classes populares, espremidas em 
lugares insalubres e exploradas por patrões gananciosos.

O choque da mentalidade do Velho Mundo com a exu-
berância do Brasil é representado pela relação entre os per-
sonagens e o meio em que vivem. Um romance forte e ab-
solutamente indispensável para qualquer leitor brasileiro.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Os clássicos na 
formação do leitor”

MACUNAÍMA — O HERÓI SEM 
NENHUM CARÁTER
Mário de Andrade
FORMATO: 13 x 21 cm    
PREÇO: R$ 24,90/ R$ 16,90 (e-book)   PÁGINAS: 240

Mário de Andrade publicou Macunaíma em 1928. O livro 
foi um acontecimento. Debochado e intensamente brasi-
leiro, este romance é ainda hoje um dos textos fundamen-
tais do nosso modernismo. Nascido nas profundezas da 
Amazônia, o herói é cheio de contradições. É adoravel-
mente mentiroso, safado, preguiçoso e boca-suja. Suas pe-
ripécias vêm embaladas numa linguagem rapsódica e in-
ventiva, um marco das pesquisas de seu autor em torno de 
uma identidade linguística brasileira.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Era uma vez uma 
biblioteca”
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AMAZONAS  DISTRIBUIDORA BOM LIVRO: 92 3663-9353

BAHIA  LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MULTICAMPI: 71 3277-8613

CEARÁ  LIVRARIA FORTLIVROS: 85 3278-1188

DISTRITO FEDERAL  ARCO-ÍRIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS:  

61 3244-0477

ESPÍRITO SANTO  DISTRIBUIDORA LOGOS: 27 3204-7474

GOIÁS  COMPANHIA GOIANA DISTRIBUIDORA: 62 3212-8144

MARANHÃO  LIVRARIA O MUNDO DE SOFIA: 98 3014-1434

MINAS GERAIS  BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA: 31 3194-5000

PARANÁ  A PÁGINA DISTRIBUIDORA: 41 3213-5600

PERNAMBUCO  VAREJÃO DO ESTUDANTE: 81 3423-5853

RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO  LIVRARIAS PARALER: 16 3229-3777

RIO GRANDE DO SUL  AJR: 51 3019-9551

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO  LIVRARIA ESPAÇO: 17 3234-5544 

SOROCABA E REGIÃO  ArtLivros DISTRIBUIDORA: 15 3327-9232

TOCANTINS  GURUPI DISTRIBUIDORA: 63 3216-9500

DIFERENTES, NÃO DESIGUAIS
Beatriz Accioly Lins, 
Bernardo Fonseca Machado 
e Michele Escoura
FORMATO: 14 x 21 cm    
PREÇO: R$ 34,90/ R$ 23,90 (e-book)   PÁGINAS: 144

A partir da discussão sobre o conceito de gênero — dispo-
sitivo cultural, constituído historicamente, que classifica e 
posiciona o mundo a partir da relação entre o que se en-
tende como feminino e masculino —, os autores deste li-
vro nos convidam a pensar nas implicações que esse con-
ceito tem na vida cotidiana das crianças, e como os arranjos 
de gênero podem muitas vezes restringir, excluir e criar 
desigualdade.

A escola é, pois, o ambiente adequado para levantar 
essa discussão e também para, através da educação, ajudar 
na construção de uma sociedade mais justa e democrática.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS o artigo: “Leituras que 
inspiram conversas”
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