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sa maneira de enxergar um determinado pequeno detalhe da na-
tureza. No final da crônica, indico de onde a informação foi tirada, 
o trabalho científico que inspirou meu texto e que, muitas vezes, é 
de difícil compreensão. A ênfase das crônicas não é voltada tanto 
para a conclusão, mas, principalmente, para a maneira como os 
cien tistas conseguiram chegar àquela conclusão. Por exemplo, exis te 
um estudo que demonstra que as formigas sabem contar. Essa 
conclusão é por si só interessante, mas o leitor curioso deve se 
perguntar: “como é possível descobrir que as formigas são capazes 
de contar?”. A maioria dos textos de divulgação científica e mes-
mo os livros de ciência utilizados nas escolas não têm espaço para 
contar como a ciência chegou àquela conclusão e, nas escolas, o 
método científico é, com frequência, ensinado com alguns exem-
plos e o restante dos conhecimentos são apresentados como fatos 
consumados, descobertos pela ciência. E ponto. É pena, contudo, 
que esta seja uma realidade inescapável que deriva de uma quan-
tidade enorme de conhecimentos que precisam ser ensinados em 
poucas aulas.

Pois bem, conversando com os professores que pediram 
para utilizar minhas crônicas em suas aulas, descobri que eram 
usadas como aperitivos, algo que se oferece antes da refeição, e 
que é completamente diferente da comida que será servida a 
seguir, mas que aguça o apetite. Descobri que minhas crônicas 
poderiam ter esse papel e é assim que a maioria dos professores 
utiliza os textos. Curioso, fui descobrindo onde cada professor 
encaixava os textos em seu currículo, os quais muitas vezes 
eram trabalhados em conjunto com o professor de português. 
Os lugares onde os textos eram encaixados variava de acordo 
com a criatividade de cada professor e da curiosidade da classe. 
Foi uma descoberta importante para mim. Eu nunca havia es-
perado que isso acontecesse.

Quando lancei a primeira coletânea, chegamos a fazer uma 
lista das crônicas que poderiam ser usadas como aperitivo, ou 
mesmo sobremesa, de cada item do currículo, e essa lista che-
gou a circular pelas escolas. Nos anos seguintes, descobri que 
minha capacidade de fazer o casamento do aperitivo e da so-
bremesa com o prato quente era muito pior que a dos profes-
sores, pois eles continuavam a me mandar combinações que eu 
nunca havia imaginado.

Por esse motivo, neste meu segundo livro, a lista não foi 
elaborada e decidi que o melhor mesmo era desafiar os profes-
sores a procurar essas associações ao ofertar esse aperitivo aos 
alunos e, desse modo, aumentar a riqueza da refeição oferecida 
na sala de aula.

SUGESTÕES DE TÍTULOS E ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA

COMPLEMENTAR AO CADERNO DE LEITURAS SETEMBRO 2018

NOVAS LEITURAS

Alguns anos depois de ter começado a publicar minha co-
luna semanal no jornal O Estado de S. Paulo, passei a receber 
mensagens de professores do Ensino Médio pedindo permis-
são para utilizar alguns dos meus textos em suas salas de aula. 
No início, fiquei surpreso, pois minhas colunas não haviam 
sido pensadas como material didático ou tinham o aluno como 
leitor. Intrigado, respondi aos professores dando permissão (é 
claro), mas também perguntando como aqueles textos seriam 
usados nas aulas.

Comecei a escrever essa coluna quando deixei a Universida-
de de São Paulo, onde era professor de Bioquímica no Instituto 
de Química. Durante toda a minha vida acadêmica tive de ler, 
semanalmente, como dever de ofício, muitas revistas científicas, 
procurando os artigos publicados sobre minha área de pesquisa 
(um detalhe obscuro a respeito da regulação da contração mus-
cular). Ao ler os títulos do que era publicado em outros campos 
da ciência, eu ficava repetidamente fascinado com os experimen-
tos e as observações interessantes que nunca encontrava nos jor-
nais. Cientistas investigavam amostras milenares de cosméticos 
romanos, insetos explodiam, as relações intrincadas entre ani-
mais que convivem em um mesmo ambiente eram analisadas, 
assim como os insetos que deslizam em folhas de plantas carní-
voras e outras centenas de produtos da investigação científica 
nunca chegavam ao chamado grande público. Durante anos, me 
maravilhei com essas pequenas obras-primas. Quando deixei a 
universidade, propus ao editor do jornal O Estado de S. Paulo a 
ideia de escrever uma coluna contando a respeito desses achados. 
Na época, era uma maneira de eu continuar a ler semanalmente 
as revistas científicas e, ao mesmo tempo, compartilhar esse pra-
zer que havia guardado por tantos anos só para mim. A ideia foi 
aceita. Desde outubro de 2004, tenho escrito toda semana. Parte 
dessas colunas foi publicada no livro A longa marcha dos grilos 
canibais (2010) e, agora, saem em um segundo volume, Folha de 
lótus, escorregador de mosquito (2018), ambos lançados pela Com-
panhia das Letras.

As colunas são obrigatoriamente curtas, uma página de texto, 
e descrevem, a cada semana, uma dessas pequenas descobertas que 
seleciono folheando as principais revistas de ciência. A estrutura 
das crônicas, em sua grande maioria, reflete a maneira como os 
trabalhos científicos são escritos. Uma pequena introdução expli-
ca o que se sabe e o que os cientistas se propuseram a investigar. 
Logo em seguida, em geral descrevo como os experimentos foram 
realizados e como os dados foram obtidos e, finalmente, conto o 
que pôde ser concluído e como esses experimentos mudaram nos-
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A GUERRA DO PÃO COM MANTEIGA
Dr. Seuss
TRADUÇÃO: Bruna Beber 
FORMATO: 20 x 27 cm  PREÇO: R$ 39,90  PÁGINAS: 64

Um dos maiores escritores da literatura infantil mundial 
narra em rimas divertidas e delicadas um tema que persis-
te nos dias de hoje: a guerra pela não aceitação de quem é 
diferente.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Os clássicos na 
formação do leitor

A PARTE QUE FALTA
Shel Silverstein
TRADUÇÃO: Alípio Correa de Franca Neto 
FORMATO: 18,3 x 22,1 cm  PREÇO: R$ 44,90  PÁGINAS: 112

Neste clássico da literatura infantil relançado pela Com-
panhia das Letrinhas, acompanhamos a busca por comple-
tude e refletimos sobre relacionamentos com a poesia sin-
gela de Shel Silverstein.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Em foco, o 
ilustrador

MALALA E SEU LÁPIS MÁGICO
Malala Yousafzai
ILUSTRAÇÕES: Kerascoët  
TRADUÇÃO: Lígia Azevedo 
FORMATO: 23,3 x 26,6 cm  PREÇO: R$ 34,90  PÁGINAS: 48

Um livro de Malala Yousafzai para os pequenos leitores 
sobre a importância de lutar pelos próprios direitos — e 
nunca deixar de sonhar.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Além das histórias

DUDU E O PLÁSTICO BOLHA —  
O PEQUENO LEITOR, VOL. IV
Stela Greco Loducca
ILUSTRAÇÕES: Jean-Claude R.Alphen 
FORMATO: 21 x 27 cm  PREÇO: R$ 34,90  PÁGINAS: 32

No quarto livro da coleção O Pequeno Leitor, as crianças 
vão embarcar em mais aventuras com Dudu, que inventa 
muitas brincadeiras novas com seu plástico bolha! Ao fi-
nal, atividades para quem quiser ir além da história.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Era uma vez 
uma biblioteca
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SOMBRA
Suzy Lee
FORMATO: 18,3 x 30,8 cm  PREÇO: R$ 44,90  PÁGINAS: 48

Depois do sucesso de Onda, a premiada artista Suzy Lee 
retrata as brincadeiras de uma menina com as sombras 
produzidas pela lâmpada de seu sótão.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Imagens e 
apenas imagens na ampliação do universo literário

COBRA-TATU
Rodrigo Naves
ILUSTRAÇÕES: Luísa Amoroso 
ORMATO: 19 x 25 cm   PREÇO: R$ 39,90  PÁGINAS: 32

Cobra e tatu, tatu e cobra: quando esses dois se encontram 
no meio da floresta, a bicharada toda fica com medo de dar 
confusão. Mas o que acontece é bem mais divertido do que 
se poderia esperar — tanto que acaba em… dança.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Como criar 
personagens?

AH, OS LUGARES AONDE VOCÊ IRÁ!
Dr. Seuss 
TRADUÇÃO: Bruna Beber 
FORMATO: 20 x 27 cm  PREÇO: R$ 39,90  PÁGINAS: 64

Neste clássico da literatura infantil mundial, Dr. Seuss 
narra com sensibilidade e otimismo os altos e baixos que 
enfrentamos ao crescer, amadurecer e fazer escolhas.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Os clássicos na 
formação do leitor

A PARTE QUE FALTA ENCONTRA  
O GRANDE O
Shel Silverstein
TRADUÇÃO: Alípio Correa de Franca Neto 
FORMATO: 18,3 x 22,1 cm  PREÇO: R$ 44,90  PÁGINAS: 120

Na continuação do clássico A parte que falta, Shel Silvers-
tein reflete com sua poesia singela e emocionante sobre 
amor-próprio e completude. Um livro infantil para todas 
as idades.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Leituras que 
inspiram conversas
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A ODISSEIA DE ARLEQUINO
Marilia Toledo
ILUSTRAÇÕES: Raul Aguiar 
ORGANIZAÇÃO: Gabriela Romeu 
FORMATO: 15,5 x 22,5 cm  PREÇO: R$ 39,90  PÁGINAS: 72

No sexto livro da coleção Fora de Cena, que reúne peças 
de teatro escritas por dramaturgos contemporâneos, os lei-
tores vão acompanhar as trapalhadas de Arlequino, um 
rapaz que só quer sossego — mas acaba se envolvendo em 
uma aventura épica!

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Teatro, TV e 
música em sala de aula

MINHA CASA
Lorena Kaz
FORMATO: 20,5 x 20,5 cm  PREÇO: R$ 34,90  PÁGINAS: 40

O lugar que chamamos de casa pode ser muito maior do 
que nós imaginamos — é o que a menina deste livro per-
cebe à medida que cresce e conquista o mundo.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: O livro como 
objeto de apreço

PEQUENO MANUAL DE PEIXES 
MARINHOS E OUTRAS MARAVILHAS 
AQUÁTICAS
Beatriz Chachamovits
FORMATO: 31,8 x 22,1 cm  PREÇO: R$ 54,90  PÁGINAS: 40

Neste livro com ilustrações detalhadas da artista plástica 
Beatriz Chachamovits, os leitores vão conhecer alguns dos 
seres fantásticos que vivem no mar e mergulhar em uma 
caça ao tesouro nas profundezas do oceano.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Arte nos livros
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O PAVÃO MISTERIOSO
Assis Lima e Ronaldo Correia de Brito
ILUSTRAÇÕES: Andrés Sandoval 
FORMATO: 15,5 x 22,5 cm  PREÇO: R$ 44,90  PÁGINAS: 64

Neste livro que mistura prosa e cordel, Ronaldo Correia de 
Brito e Assis Lima adaptam para as crianças um dos textos 
mais famosos da literatura de cordel, conquistando novos 
leitores com essa aventura ilustrada por Andrés Sandoval.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Teatro, TV e 
música em sala de aula

POEMAS COM MACARRÃO
Fabrício Corsaletti
ILUSTRAÇÕES: Jana Glatt 
FORMATO: 15,5 x 22,5 cm  PREÇO: R$ 39,90  PÁGINAS: 48

Comer macarrão, tomar muito sorvete e aproveitar um belo 
dia de sol: as melhores coisas da vida ganham versos e cores 
no novo livro de poesia infantil de Fabrício Corsaletti.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: A poesia das 
palavras

VAMOS DAR A VOLTA AO MUNDO?
Marina Klink
ILUSTRAÇÕES: CárcamO 
FORMATO: 27 x 20,5 cm  PREÇO: R$ 39,90  PÁGINAS: 40

Vamos dar a volta ao mundo? é um convite aos pequenos 
leitores para conhecerem diferentes biomas do planeta ao 
lado da família Klink, que visita destinos inusitados do 
globo terrestre.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Além das 
histórias

AH, OS PENSAMENTOS QUE VOCÊ 
PODE PENSAR!
Dr. Seuss
TRADUÇÃO: Bruna Beber 
FORMATO: 20 x 27 cm  PREÇO: R$ 39,90  PÁGINAS: 56

No último livro que escreveu, Dr. Seuss criou rimas para 
retratar algumas das alegrias que a imaginação pode pro-
porcionar a cada um de nós.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Os clássicos na 
formação do leitor
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ELEIÇÃO DOS BICHOS
Larissa Ribeiro, André Rodrigues, 
Paula Desgualdo e Pedro Markun
FORMATO: 20,5 x 20,5 cm  PREÇO: R$ 39,90  PÁGINAS: 48

Cansados dos abusos do Leão, os bichos farão uma eleição 
para decidir quem será o novo soberano da floresta. Mas, 
para que tudo aconteça da forma mais democrática possível, 
terão que aprender tudo sobre esse processo tão importante.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Histórias que 
ensinam história

VOVÓ VEIO DO JAPÃO
Janaina Tokitaka, Raquel Matsushita, 
Mika Takahashi e Talita Nozomi
FORMATO: 21 x 23 cm  PREÇO: R$ 49,90  PÁGINAS: 80

Quatro vovós imigrantes carinhosas — e cozinheiras de 
mão cheia! — estão prontas para participar de todas as 
brincadeiras das netas e ensiná-las sobre a cultura japonesa 
de um jeito muito divertido e delicioso.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Histórias e 
personagens de lá e de cá, de hoje e de sempre

MUITO CANSADO E BEM ACORDADO
Susanne Straßer
TRADUÇÃO: Julia Bussius 
FORMATO: 24,5 x 18,6 cm  PREÇO: R$ 34,90  PÁGINAS: 32

Se a hora de dormir é difícil para algumas crianças, imagi-
ne para estes seis animais que não conseguem ficar parados 
na cama, porque a toda hora lembram de algo que têm 
para fazer…

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Leituras que 
inspiram conversas

O MUNDO SERIA MAIS LEGAL
Marcelo Tolentino
FORMATO: 18,5 x 18,5 cm  PREÇO: R$ 39,90  PÁGINAS: 40

Como tornar o mundo um lugar divertido? Este livro reú-
ne sugestões rimadas que vão contemplar toda criança (e 
todo adulto!) que quiser fazer do planeta Terra um lugar 
ainda mais especial.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: A poesia das 
palavras
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AMOS E BÓRIS
William Steig
TRADUÇÃO: Eduardo Brandão 
FORMATO: 23 x 20,8 cm  PREÇO: R$ 39,90  PÁGINAS: 36

A aventura de um ratinho e uma baleia que desenvolvem 
uma amizade impossível contada por um dos grandes no-
mes da literatura infantil do século XX.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Era uma vez 
uma biblioteca

AOS DEZESSETE ANOS
Ava Dellaira
TRADUÇÃO: Lígia Azevedo 
FORMATO: 14 x 21 cm  PREÇO: R$ 34,90 e-book: R$ 23,90 
PÁGINAS: 448

Em seu novo romance arrebatador, a autora de Cartas de 
amor aos mortos apresenta uma mãe e uma filha que preci-
sam compreender o passado para poder seguir em frente.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Ler para 
aprender a perguntar sobre si mesmo

CÉU SEM ESTRELAS
Iris Figueiredo
FORMATO: 16 x 23 cm  PREÇO: R$ 39,90 e-book: R$ 27,90 
PÁGINAS: 360

A vida de Cecília está longe de entrar nos trilhos. Depois 
de perder seu primeiro emprego e de ter uma briga com a 
mãe, a garota decide passar uns tempos na casa da melhor 
amiga, Iasmin. Lá, se aproxima de Bernardo, o irmão mais 
velho de Iasmin, e logo os dois começam um relaciona-
mento. Um romance sensível e envolvente sobre autoesti-
ma, família e saúde mental.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Leituras que 
inspiram conversas

QUERIA QUE VOCÊ ME VISSE
Emery Lord
TRADUÇÃO: Lígia Azevedo 
FORMATO: 14 x 21 cm  PREÇO: R$ 34,90 e-book: R$ 23,90 
PÁGINAS: 352

Neste romance envolvente, Vivi e Jonah descobrem que, 
quando se encontra a pessoa certa no momento ideal, tudo 
muda para sempre.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Livros para 
leitores jovens
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A CIDADE DORME
Luiz Ruffato
FORMATO: 14 x 21 cm  PREÇO: R$ 39,90 e-book: R$ 27,90  
PÁGINAS: 128

Luiz Ruffato adentra o labirinto das formas breves neste A 
cidade dorme. O volume reúne vinte narrativas escritas nos 
últimos quinze anos pelo autor. Juntas, compõem um pai-
nel poderoso sobre a passagem do tempo e as dinâmicas da 
família e da memória.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: De onde vêm as 
histórias

FOLHA DE LÓTUS, ESCORREGADOR 
DE MOSQUITO — E OUTRAS 96 
CRÔNICAS SOBRE O 
COMPORTAMENTO DOS SERES 
VIVOS
Fernando Reinach
FORMATO: 14 x 21 cm  PREÇO: R$ 54,90 e-book: R$ 37,90 
PÁGINAS: 360

Nesta segunda coletânea de crônicas do biólogo Fernando 
Reinach, reencontramos sua fórmula única de humor, boa 
prosa, inventividade e rigor científico.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Conhecer 
histórias e aprender ciência

QUEM TEM MEDO DO FEMINISMO 
NEGRO?
Djamila Ribeiro
FORMATO: 14 x 21 cm  PREÇO: R$ 29,90 e-book: R$ 19,90 
PÁGINAS: 152

Um livro essencial e urgente, pois enquanto mulheres ne-
gras seguirem sendo alvo de constantes ataques, a humani-
dade toda corre perigo.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Leituras que 
inspiram conversas

PASSAGEM PARA O OCIDENTE —  
UM ROMANCE
Mohsin Hamid
TRADUÇÃO: José Geraldo Couto 
FORMATO: 16 x 21 cm  PREÇO: R$ 42,90 e-book: R$ 29,90 
PÁGINAS: 176

Uma história de amor e de esperança em meio à guerra. 
Eleito um dos dez melhores livros do ano de 2017 pelo 
jornal The New York Times e pela revista Time, entre outras 
publicações.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Além das 
histórias
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ERA UMA VEZ UMA MULHER QUE 
TENTOU MATAR O BEBÊ DA VIZINHA 
— HISTÓRIAS E CONTOS DE FADAS 
ASSUSTADORES
Liudmila Petruchévskaia
TRADUÇÃO: Cecília Rosas 
FORMATO: 14 x 21 cm  PREÇO: R$ 44,90 e-book: R$ 29,90 
PÁGINAS: 208

Liudmila Petruchévskaia pertence ao grupo de escritores 
que não encontram equivalente em nenhum outro autor, 
tradição ou país. Considerada por alguns herdeira de Allan 
Poe e Gogol, a maior autora russa viva combina o contexto 
soviético em que produziu grande parte de sua obra com 
uma realidade povoada por assombrações, pesadelos, acon-
tecimentos macabros e personagens sinistras.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Sustos e 
arrepios como fonte de prazer na leitura literária

RESERVA NATURAL — CONTOS
Rodrigo Lacerda
FORMATO: 14 x 21 cm  PREÇO: R$ 44,90 e-book: 29,90 
PÁGINAS: 184

Em dez contos, Rodrigo Lacerda aborda o tema do “mun-
do natural”. Mas a “reserva” de seu título poderia evocar 
também dissimulação e recato, por um lado, e por outro o 
potencial poder de destruição de tropas em retaguarda. O 
mundo natural deste livro é um mundo de mistérios, vio-
lência, beleza e medo. 

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: De onde vêm as 
histórias?

HELENA
Machado de Assis
FORMATO: 13 x 20 cm  PREÇO: R$ 29,90 e-book: 19,90 
PÁGINAS: 280

Pertencente à fase romântica do autor, Helena já anuncia 
traços que fariam de Machado de Assis o grande nome do 
realismo brasileiro. No romance, a protagonista de origens 
humildes é reconhecida em testamento como filha e her-
deira do conselheiro Vale, um homem importante da elite 
carioca do Segundo Império.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: Os clássicos na 
formação do leitor

CORAÇÃO-GRANADA
@akapoeta, João Doederlin
FORMATO: 13,7 x 21 cm  PREÇO: R$ 34,90  PÁGINAS: 192

Combinando novos ressignificados e poemas, @akapoeta 
volta a encantar o leitor com seus textos cheios de sensibi-
lidade e poesia.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: A poesia das 
palavras
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AQUELA ÁGUA TODA
João Anzanello Carrascoza
FORMATO: 12 x 18 cm  PREÇO: R$ 39,90 e-book: R$ 27,90 
PÁGINAS: 112

Conhecido por sua prosa sutil, poética e luminosa, Carras-
coza celebra a beleza do cotidiano em onze histórias que 
tornam memoráveis até os acontecimentos mais simples e 
banais.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: De onde vêm as 
histórias?

MEMÓRIAS INVENTADAS
Manoel de Barros
FORMATO: 15 x 23,4 cm  PREÇO: R$ 39,90 e-book: R$ 27,90 
PÁGINAS: 112

Nos bem medidos poemas em prosa deste livro, pequenas 
historietas recuperam, como pérolas buriladas, a poética e a 
ética de uma vida inteira: as infâncias de Manoel de Barros.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: A poesia das 
palavras

O QUE VEM AO CASO — ROMANCE
Inez Cabral
FORMATO: 15 x 23,4 cm  PREÇO: R$ 39,90 e-book R$ 27,90 
PÁGINAS: 168

Em seu romance de estreia, Inez Cabral relata as experiên-
cias de quando viajava pelo mundo ao lado da família e do 
pai e poeta João Cabral de Melo Neto, até a idade adulta. 
O que vem ao caso é um livro sobre laços familiares irreve-
rente, divertido, uma fantástica jornada entre fragmentos 
de memória.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: De onde vêm as 
histórias?

O SEGUNDO OLHAR — ANTOLOGIA
Mario Quintana
ORGANIZAÇÃO: João Anzanello Carrascoza 
FORMATO: 15 x 23.4 cm  PREÇO: R$ 44,90 e-book: R$ 29,90 
PÁGINAS: 144

Os sentimentos são a matéria-prima do poeta, nesta anto-
logia inédita que resgata a atualidade e a importância da 
obra de Quintana. Bem-humorados ou irônicos, mas sem-
pre intensos, seus poemas vão do amor desesperado aos 
dissabores da velhice.

LEIA NO CADERNO DE LEITURAS O ARTIGO: A poesia das 
palavras
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MINECRAFT: O ACIDENTE
Tracey Baptiste
TRADUÇÃO: Natalie Gerhardt 
FORMATO: 14 x 21 cm  PREÇO: R$ 39,90 e-book: R$ 27,90 
PÁGINAS: 312

O segundo livro oficial de Minecraft é cheio de ação e re-
viravoltas! Quando uma nova versão do jogo é inaugurada, 
nossa jogadora se vê cara a cara com seus maiores sonhos... 
e seus maiores medos.

MUITO PRAZER, REZENDEEVIL — 
MINHA VIDA ANTES E DEPOIS DO 
YOUTUBE
RezendeEvil
FORMATO: 14 x 21 cm   PREÇO: R$ 34,90 e-book: R$ 23,90 
PÁGINAS: 152

Para quem já é fã do RezendeEvil, esta é a oportunidade 
de conhecer o garoto por trás do ídolo, de se identificar 
com seus medos e suas travessuras, e também de se inspi-
rar com sua confiança para correr atrás dos sonhos e sua 
recusa em desistir daquilo que realmente deseja.

O HOMEM-CÃO DESGOVERNADO 
— HOMEM-CÃO, VOL. 2
Dav Pilkey
TRADUÇÃO: André Czarnobai 
FORMATO: 13,5 x 20,5 cm  PREÇO: R$ 39,90  PÁGINAS: 224

Antes do Capitão Cueca, Jorge e Haroldo criaram um he-
rói que bebe água da privada, rola sobre os bandidos e late 
na cara do perigo: o Homem-Cão! Essa é a continuação de 
suas aventuras (e confusões).
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PARA O  
PROFESSOR

NOVAS LEITURAS    49

BAHIA  LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MULTICAMPI: 71 3277-8613

CAMPINAS E REGIÃO  DISTRIBUIDORA SABER E LER: 19 2121-4230

CEARÁ  LIVRARIA FORTLIVROS: 85 3278-1188

DISTRITO FEDERAL  ARCO-IRIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS:  

61 3244-0477

ESPÍRITO SANTO  GRUPO FORMAR: 27 3328-4686

GOIÁS  COMPANHIA GOIANA DISTRIBUIDORA: 62 3212-8144

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  MARCIA DREIZIK: 51 3019-9551/ 51 9984-6254

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

TOCANTINS  GURUPI DISTRIBUIDORA: 63 3216-9500

CIÊNCIA NA ALMA — ESCRITOS DE 
UM RACIONALISTA FERVOROSO
Richard Dawkins
TRADUÇÃO: Laura Teixeira Motta 
ORGANIZAÇÃO: Gillian Somerscales 
FORMATO: 14 x 21 cm  PREÇO: R$ 79,90 e-book: R$ 39,90 
PÁGINAS: 520

Livro reúne 42 textos de Richard Dawkins, o racionalista 
que ilumina com sua erudição característica as maravilhas 
da natureza e ataca veementemente a lógica fajuta e a irra-
cionalidade.

GRUPO COMPANHIA DAS LETRAS

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SÃO PAULO   professores@companhiadasletras.com.br ou pelo telefone 11 3707-3500

RIO DE JANEIRO   cristina.domingos@companhiadasletras.com.br ou pelo telefone 21 3993-7510

www.companhiadasletras.com.br/sala_professor

Se você atua fora das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, ligue para nossos representantes locais:

Rua Bandeira Paulista, 702, cj. 32 — 04532-002 — São Paulo — sp — Tel.: 11 3707-3500

www.companhiadasletras.com.br   www.blogdacompanhia.com.br   www.blogdaletrinhas.com.br

SETE BREVES LIÇÕES DE FÍSICA
Carlo Rovelli
TRADUÇÃO: Joana Angélica d’Avila Melo 
FORMATO: 14 x 21 cm  PREÇO: R$ 37,90  PÁGINAS: 96

Tudo o que você precisa saber sobre o universo e nosso 
lugar no mundo em sete lições esclarecedoras. Sete breves 
lições de física traz pequenas lições que nos guiam, com 
simplicidade e clareza, pelas revoluções científicas que 
transformaram os séculos XX e XXI.


