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Cara educadora, caro educador.

A Brinque-Book e a Escarlate agora também fazem parte do Grupo Companhia das Letras, e 
não poderíamos estar mais contentes. Dessa forma, suas obras e acervos estão integrados e 
contemplados no catálogo do Grupo.

Com o intuito de trazer os melhores livros e materiais de apoio para educadores e estudantes 
brasileiros, a Companhia na Educação organizou este guia especialmente para a Rede de 
Educação Adventista, trazendo uma rica curadoria de livros literários e informativos para 
serem trabalhados em sala de aula com estudantes de todas as etapas da Educação Básica – 
da Educação Infantil até o Ensino Médio.

A seleção contempla obras que incentivam criatividade, empatia, conhecimento de mundo, 
respeito às diferenças, ética, valorização dos idosos, sustentabilidade, entre outros temas 
essenciais para o crescimento pessoal dos estudantes. 

Nas obras selecionadas também podem ser encontradas as diretrizes da Rede de Educação 
Adventista:

• Amar ao próximo como a si mesmo.

• Conservar a Natureza criada por Deus.

• Desenvolver a mente em favor do bem comum.

• Praticar hábitos saudáveis.

• Ser criativo e ter pensamento crítico.

• Trabalhar a autoestima, a imagem positiva e os sentimentos que trazem aceitação e 
segurança.

Alguns livros trazem o símbolo indicativo de “material extra”. Para ter acesso a esses materiais, 
você pode acessar: 

• www.brinquebook.com.br, selecionar o livro e baixar o PDF do material feito 
especialmente para auxiliar o educador no trabalho com o livro;

• www.companhiadasletras.com.br/sala_professor/detalhe.php?id=155 e fazer o download 
da planilha de Mapeamento_de_materiais_para_professor.xlsx.

Em caso de dúvidas ou solicitações, entre em contato com o divulgador que atende à escola 
ou nos envie um e-mail em professores@companhiadasletras.com.br.

Boa leitura.
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A GARRAFA 
Patricia Auerbach

À primeira vista, parecia uma garrafa vazia, mas foi só olhar de pertinho para ver 

quantas brincadeiras cabiam ali! Nesse livro de imagem, a garrafa de plástico 

deixada na pia da cozinha se transforma em objeto de observação pelos olhos de 

uma criança muito curiosa.

36 páginas | 28 x 24 x 0,4 cm | 9788574125831

Gênero: Livro-imagem 

Temas: Reciclagem, ecologia/sustentabilidade e brincadeiras 

Educação 
Infantil

JÁ SEI LER!
Patricia Auerbach

Neste livro, o leitor é guiado pela curiosidade de Tobias, personagem que apresenta 

com orgulho e alegria seu mais novo conhecimento. Agora que sabe ler e escrever, o 

mundo já não é mais segredo para ele.

36 páginas | 22,7 x 23 x 0,4 cm | 9788574125824

Gênero: Narrativo 

Temas: Letra bastão, alfabetização, valorização da leitura
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A PEQUENA LANA
Silvana Rando

Inspirada em uma história real, essa obra nos apresenta Lana, uma garotinha pouco 

maior que uma lata de ervilha, mas que, às vezes, fica do tamanho de um gigante – ou 

então pequenininha como um tatu-bolinha. Ela é boa em cuidar de seus pacientes, em 

fazer bolos de mentirinha e em salvar o planeta. Mas parece que sempre falta alguma 

coisa. Todas as noites, Lana pede um amigo, alguém que lhe faça companhia para 

ela não ser tão sozinha. Um dia, depois de um enorme buuuum!, a cerca vem abaixo, 

revelando que seu desejo estava a uma casa de distância. Com a irreverência e as cores 

de Silvana Rando, vamos acompanhando a amizade entre Lana e Nico. Até que... um 

muro surge no quintal. 

36 páginas | 23 x 23 x 0,5 cm | 9786556540047

Gênero: Narrativo 

Temas: Letra bastão, amizade, brincadeiras 

JUJU E A ÁRVORE DA AMIZADE
Fabio Quinteiro

Juju é uma menina muito esperta! Cuidando de suas plantas, ela descobre a 

semelhança entre a natureza e a amizade: ambas precisam ser cuidadas e 

regadas todos os dias.

40 páginas | 26 x 26 x 0,4 cm | 9788574126258

Gênero: Narrativo; Informativo 

Temas: Letra bastão, amizade, ecologia/sustentabilidade

ERIC FAZ TIBUM 
Emily Mackenzie
Tradução de Gilda de Aquino

Eric recebeu um convite para uma festa na piscina e quer muito ir, mas está preocupado! 

E se seu pelo molhar? E se entrar água nos seus olhos? E se ele afundar na piscina? 

Felizmente, Eric tem uma amiga corajosa e destemida. Será que ela conseguirá 

convencê-lo de que nadar é divertido? Uma história sobre medos, amizade, confiança 

e coragem.

32 páginas | 25 x 25 x 0,4 cm | 9788574126319

Gênero: Narrativo 

Temas: Letra bastão, medo, amizade
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A MACAQUINHA 
Marta Altés
Tradução de Gilda de Aquino

Na floresta, tudo parece grandioso demais para a macaquinha. Um belo dia, ela decide 

se aventurar. E no caminho cheio de desafios, ela também conta com uma fiel escudeira: 

a coragem.

32 páginas | 22,4 x 28 x 0,4 cm | 9788574126210

Gênero: Narrativo; Livro ilustrado 

Temas: Letra bastão, respeito às diferenças, autoestima

É ASSIM QUE EU SOU 
Pierre Winters e Eline van Lindenhuizen
Tradução de Arthur Diego van der Geest

Você quer saber tudo sobre seu corpo por dentro e por fora? Aqui, você terá muitas 

informações sobre as partes de seu corpo. Onde fica o nariz? O que podemos fazer 

com os braços e as pernas? Para essas e muitas outras dúvidas, você terá respostas e se 

transformará num verdadeiro sabe-tudo. 

28 páginas | 25 x 25 x 0,4 cm | 9788574123462

Gênero: Livro informativo 

Temas: Corpo humano, respeito às diferenças 

O CASO DO GRANDE ROUBO DO MUSEU 
Milton Célio de Oliveira Filho e Alexandre Rampazo

O urubu está aflito: ele dirige o Museu da Mata, e o quadro mais valioso do acervo sumiu! 

Ele chama então Dona Aranha, especialista em tramas, para decifrar o mistério. Assim começa 

O caso do grande roubo do museu, novo livro de Milton Célio de Oliveira Filho. Como em 

outros “casos” do autor, neste o leitor também é convidado a desvendar o sumiço: cada bicho 

interrogado pela Dona Aranha deixa uma pista de qual será o próximo animal suspeito. Além 

das rimas, as ilustrações potentes do premiado ilustrador Alexandre Rampazo dão dicas do que 

vamos encontrar ao virar a página. Quem será que vai descobrir o paradeiro da obra? E que outra 

surpresa esse quadro pode revelar?

32 páginas | 21 x 28 x 0,4 cm | 9788574126418

Gênero: Narrativo 

Temas: Letra bastão, história de mistério/suspense
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ACHOU? 
Aline Abreu

Neste livro, os leitores vão encontrar muitos tipos de bicho! Tem um tucano muito do 

sabichão, uma gata dorminhoca, um cachorro meio esquecido e até um pinguim que 

perde a hora.

Todos eles estão aguardando que os leitores os encontrem nessas páginas divertidamente 

ilustradas. E para ajudar os pequenos, basta fazer uma pergunta bem conhecida: achou?

32 páginas | 25 x 20,5 x 0,4 cm | 9788574069326

Gênero: Livro ilustrado  

Temas: Meio ambiente (animais), diversão

OS VIZINHOS 
Einat Tsarfati 
Tradução de George Schlesinger

O prédio tem sete andares. Cada andar tem uma porta um pouquinho diferente. E atrás de cada 

porta se esconde uma surpresa.

Enquanto sobe os andares de seu prédio, uma menina imagina o que está por trás das portas 

dos apartamentos de seus vizinhos. Será que a porta cheia de fechaduras pertence a uma família 

de saqueadores? E a porta com pegadas cheias de lama, pode esconder um tigre de estimação? 

Ela não sabe, mas a coisa mais incrível talvez esteja em sua própria casa.

Uma deliciosa viagem que, a cada página, apresenta um novo mundo de detalhes exuberantes 

e surpresas revelados nos desenhos vibrantes criados com singular delicadeza pela autora e 

ilustradora israelense Einat Tsarfati.

Traduzido direto do hebraico, Os vizinhos ganhou o renomado prêmio Ha-Pinkas, de Israel.

48 páginas | 21 x 27 x 0,4 cm | 9788566642612

Gênero: Narrativo; Livro ilustrado 

Temas: Humor, relações familiares 
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A QUATRO MÃOS
Marilda Castanha

Esta é uma história sobre a passagem do tempo: os caminhos que uma menina 

percorre ao lado de seu pai, que está sempre por perto para dar uma mão a ela – seja 

para carregá-la no colo, brincar de balanço ou dar um abraço. Esta história talvez 

seja, acima de tudo, sobre as pessoas queridas que nunca deixam a gente na mão. 

A premiada autora e ilustradora Marilda Castanha conduz o leitor através de uma 

narrativa simples sobre as mãos, os gestos e tudo que eles podem representar.

72 páginas | 20,5 x 20,5 x 0,6 cm | 9788574067926

Gênero: Narrativo; Livro ilustrado 

Tema: Relações familiares 

BEM LÁ NO ALTO
Susanne Straßer
Tradução de Julia Bussius

Neste livro, um urso avista um bolo. Ele parece muito apetitoso. Mas, puxa, está bem lá no alto... Como 

o urso vai conseguir pegá-lo? Um livro para crianças bem pequenas em que se mostra o quanto é bom 

poder contar com a ajuda dos amigos e de acontecimentos inesperados. 

32 páginas | 16,3 x 27,6 x 0,4 cm | 9788574067193

Gênero: Conto acumulativo 

Temas: Letra bastão, cooperação/solidariedade

O SAPO BOCARRÃO 
Keith Faulkner e Jonathan Lambert
Tradução de Heloisa Jahn

O sapo Bocarrão é um divertido animal que tem uma boca enorme, é muito guloso 

e vive perguntando aos outros bichos o que eles gostam de comer. Gordão, 

verdíssimo, de olhos arregalados, ele pula de página em página comendo moscas 

e jogando conversa fora até o momento em que encontra o terrível crocodilo 

com seus dentes brancos pontudos – e aí tem que tomar uma atitude radical.  

De produção esmerada, este livro tem dobraduras-surpresa em todas as páginas, 

brincadeiras gráficas e cores vibrantes, bem como letras graúdas para facilitar a 

leitura das crianças recém-alfabetizadas.

12 páginas | 25,5 x 25,5 x 0,4 cm | 9788585466503

Gênero: Narrativo 

Tema: Meio ambiente (animais) 
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A VISITA 
Antje Damm 
Tradução de Sofia Mariutti

Elise é uma mulher muito medrosa. Tem medo de aranha, medo de gente e até medo de árvore. 

Por isso vive sozinha e sozinha pretende ficar. Mas, quando menos espera, um aviãozinho de 

papel entra por uma janela, atrapalhando sua paz diária. No dia seguinte, certa visita bate 

em sua porta. E Elise não sabe o que fazer! Será que ela deve receber um estranho – e abrir 

um espaço como esse em sua vida? Ou deve ignorar e manter tudo da mesma forma? Nesta 

narrativa, fica claro como, às vezes, basta abrir uma porta para que grandes transformações 

aconteçam em nossas vidas.

40 páginas | 18,9 x 24,7 x 0,4 cm | 9788574067131

Gênero: Narrativo; Livro ilustrado 

Temas: Medo, amizade 

NÃO DERRAME O LEITE! 
Stephen Davies e Christopher Corr 
Tradução de Helena Carone

Uma história que desperta valores como autonomia, senso de responsabilidade e a 

importância de se fazer algo com amor. Caminhando pelas dunas africanas, atravessando 

o rio escuro e largo e subindo a montanha muito, muito alta, Penda leva uma tigela de 

leite para o pai nas pastagens. Mas ela conseguirá chegar sem derramar uma única gota? 

Com textos ritmados, ênfase na repetição de palavras-chave e cores vibrantes, esse livro 

é também uma bela introdução para os pequenos a uma cultura diferente.

32 páginas | 26,8 x 23 x 0,4 cm | 9788566642353

Gênero: Narrativo; Livro ilustrado 

Temas: Relações familiares, afro-brasileiro

BEBÊS BRASILEIRINHOS 
Lalau e Laurabeatriz

Milhares e milhares de animais silvestres nascem nos quatro cantos do Brasil. 

Infelizmente, a maioria já nasce correndo algum perigo proveniente da caça implacável 

e predatória, da invasão desordenada em seu habitat, do desmatamento, da poluição, 

do tráfico, dos atropelamentos ou outras ações provocadas pelo homem. Nesta 

nova edição, além da reunião dos brasileirinhos – aqui todos retratados filhotes –  

que estão nessa triste situação, o livro ganha dois novos poemas, uma lista de parques 

nacionais e organizações preocupadas com a conservação da diversidade e uma nova 

capa. Vamos salvar nossos brasileirinhos?

48 páginas | 20 x 20 x 0,4 cm | 9788574068084

Gênero: Poema; Livro informativo 

Temas: Ecologia/sustentabilidade
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Ensino 
Fundamental 1

VOU CRESCER ASSIM MESMO: POEMAS SOBRE A INFÂNCIA
Carlos Drummond de Andrade e Ale Kalko

Todo mundo foi criança um dia. Mas nem todo mundo fez desse tempo poesia, como Carlos 

Drummond de Andrade. Nos poemas reunidos neste livro, Drummond fala sobre a infância 

de um jeito que só os artistas sabem fazer – e é impossível não se identificar. Quem é que 

nunca levou uma bronca do pai, comeu jabuticabas do pé, ouviu a pergunta “o que você vai 

ser quando crescer”? Este livro faz parte da coleção Lembrete, que procura despertar o gosto 

pela leitura com o melhor da literatura brasileira, em seleções pensadas para o público entre 

9 e 13 anos. Uma leitura para as crianças que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer 

os textos de nosso grande poeta e para todos aqueles que desejam revisitar a infância através 

de um olhar especial.

64 páginas | 13,5 x 19,5 x 0,6 cm | 9788574066943

Gênero: Poema 

Tema: Identidade 

GUILHERME AUGUSTO ARAÚJO FERNANDES 
Mem Fox e Julie Vivas
Tradução de Gilda de Aquino

Este título é o nome do personagem, que era vizinho de um asilo de idosos, todos seus 

amigos. Mas era de Dona Antônia que ele mais gostava. Então, monta uma cesta e 

vai levá-la a Dona Antônia. Quando ela recebe os presentes “maravilhosos”, conchas, 

marionete, medalha, bola de futebol e um ovo ainda quente, cada um deles lhe devolve 

a lembrança de belas histórias. Quando soube que perdera a memória, quis saber o que 

isso significava e foi perguntar aos outros moradores do asilo. Como resposta, ouve que 

memória é algo bem antigo, que faz chorar, faz rir, vale ouro e é quente.

32 páginas | 23,5 x 25,5 x 0,4 cm | 9788585357474

Gênero: Narrativo; Livro ilustrado 

Temas: Amizade, valorização do idoso 
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PEDRO E O PORTAL 
Glaucia Lewicki

Era um domingo de setembro. Miguel e seu irmão mais velho, Pedro, brincavam animadamente de 

esconde-esconde na sala de casa. Uma cena comum, que poderia se passar com qualquer família, 

não fossem alguns detalhes: o ano era 1810, a casa era um palácio no Rio de Janeiro e os meninos 

eram nosso futuro primeiro imperador Pedro I e seu irmão. Pois é justamente nesse momento 

que se abre um buraco no meio da sala. Assustado, Miguel chama Pedro, que, brandindo sua 

espada de brinquedo, entra no túnel. Onde vai dar a passagem? No Museu Nacional, no ano de 

2018! Assim começa este romance histórico para jovens leitores, com todos os elementos capazes 

de prender a atenção do pré-adolescente: uma narrativa ágil, levemente distópica, repleta de 

aventura, mistério e situações cotidianas com as quais se identificar.

160 páginas | 15,5 x 22,5 x 1 cm | 9788583820925

Gênero: Narrativo  

Temas: História do Brasil, amizade, história de mistério / suspense

OS TESOUROS DE MONIFA 
Sonia Rosa e Rosinha

Como raríssimas vezes se viu na literatura infantil e juvenil brasileira, Os tesouros de Monifa fala 

do encontro de uma brasileirinha afrodescendente com sua tataravó, Monifa, que chegou aqui 

de lá do outro lado do oceano, em um navio negreiro. Mesmo escrava, aprendeu a escrever e, 

por meio das letras que aprendeu, deixou “Para os meus filhos e os filhos dos meus filhos!” o 

maior de todos os tesouros que alguém pode herdar. Passado de geração em geração, chega 

o dia de esse tesouro ir para as mãos da garotinha, que se encanta e se emociona muito ao 

receber tamanha preciosidade e, com ela, descobrir a vida de sua tataravó e suas próprias 

raízes.

32 páginas | 20 x 26 x 0,4 cm | 9788574122601

Gênero: Narrativo; Livro ilustrado 

Temas: Relações familiares, afro-brasileira, diversidade cultural, identidade 

O MISTÉRIO DO COLECIONADOR 
Milton Célio de Oliveira Filho

Um grupo de amigos que adora desvendar enigmas acaba envolvido em um verdadeiro caso 

policial. Cíntia, Julinha e Heitor estavam prontos para se divertir desbravando a Mata Atlântica na 

excursão de sua escola ao Sítio Rio Azul. Tudo parece ir muito bem até eles descobrirem que um 

traficante de animais silvestres tem outros planos para a excursão. Nessa aventura surpreendente, 

o leitor não vai parar um segundo. Se quebrar os códigos criados pelo professor Pedro, espalhados 

pela trilha no meio da mata, já é um grande desafio, imagine ter de enfrentar um misterioso e cruel 

colecionador de animais e seus perigosos comparsas.

136 páginas | 14 x 21 x 1 cm | 9788583820918

Gênero: Narrativo 

Temas: História de mistério/suspense, ecologia/sustentabilidade, ética
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A CARTA DO GILDO 
Silvana Rando

Em um dia de inspiração, Gildo, com o apoio da irmã Laurinha, do pai, da mãe e 

dos amigos, começa a escrever um livro – uma incrível narrativa assustadora sobre 

monstros! Nesse processo de escrita, como não quer desapontar ninguém, o elefante 

busca ouvir e atender à opinião de todos, porém isso não é tão simples quanto parece. 

Os monstros ferozes, agora, são bons monstros bailarinos que recebem a visita de 

extraterrestres e são atacados por um robô malvado... ou por piratas? Ou por uma 

rainha má? Mas e a opinião de Gildo? Como ele gostaria de terminar essa história? 

Ainda bem que a Socorro tem um conselho especial para dar ao amigo elefante. Nesta 

obra, o leitor irá encontrar uma narrativa dentro de outra – uma, terna e delicada; a 

outra, mirabolante, assustadora e divertida!

32 páginas | 25,5 x 25,5 x 0,4 cm | 9788574125701

Gênero: Epistolar (cartas)

Temas: Amizade, humor

O LIMPADOR DE PLACAS 
Monika Feth e Antoni Boratynski 
Tradução de Dieter Heidemann 

O limpador de placas de rua era um homem feliz. Gostava do que fazia, gostava de suas ruas 

e gostava de suas placas. E quando alguém perguntava o que gostaria de mudar em sua vida, 

respondia sem vacilar: nada, absolutamente nada! Decerto tudo teria continuado assim se um 

belo dia uma mãe e seu filho não tivessem parado ao pé da escada azul...

28 páginas | 21,5 x 28,5 x 0,4 cm | 9788585357788

Gênero: Narrativo 

Temas: Arte, música, valorização da leitura
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PODERIA 
Joana Raspall e Ignasi Blanch
Tradução de Alexandre Boide

“Você teria sido criado de outra maneira, talvez melhor, talvez pior. (...) Você poderia ler 

contos e poemas, ou não ter livros nem conhecer as letras.” Como seria sentir o que o 

outro sente? Como seria viver o que o outro vive? Numa sequência de versos intensos 

e singelos, a obra nos transporta para mundos distantes e para outros muito próximos, 

nos faz pensar sobre nós mesmos e nossa relação com o outro. A cada virada de página, 

as palavras ganham força, e as cores vivas das ilustrações irradiam empatia e afeto. Dos 

pequenos aos mais velhos, com extrema leveza, o livro sensibiliza e encanta.

32 páginas | 21,5 x 26 x 0,4 cm | 9788574126371

Gênero: Narrativo 

Temas: Empatia, diversidade cultural, ética

O BATALHÃO DAS LETRAS 
Mario Quintana e Marilia Pirillo

O batalhão das letras, primeira obra de Mario Quintana voltada para o público infantil, 

foi publicada originalmente em 1948. Inovador, o livro apresenta o alfabeto enquanto 

ensina poesia, ora ressaltando as formas gráficas das letras, ora seus fonemas. Um 

singular abecedário poético, em que o autor brinca com as letras e as palavras de nossa 

língua, o livro traz vinte e oito estrofes que apresentam o alfabeto, suas formas gráficas 

e seus fonemas, sempre em associação aos objetos e ao ambiente do universo infantil.

40 páginas | 20,5 x 23 x 0,4 cm | 9788574067605

Gênero: Poema; Abecedário 

Temas: Letra bastão, alfabetização 

VIAGENS PARA LUGARES QUE EU NUNCA FUI 
Arthur Nestrovski e Andrés Sandoval

Há muitas maneiras de viajar. A primeira delas, a que logo vem à mente, é aquela que 

implica deslocamento. Seja a trabalho, para estudar ou a lazer, quando viajamos vamos 

a outra cidade, onde tudo é diferente e estranho. Mas viajar pode ser muito mais do 

que arrumar as malas, entrar em um carro, ônibus ou avião e chegar a outro lugar. 

Podemos entrar em contato com o novo sem sair de nossas próprias cabeças – o que 

fazemos toda vez que escrevemos ou lemos um livro, por exemplo. Em Viagens para 

lugares que eu nunca fui, Arthur Nestrovski explora essa ideia, criando um caderno de 

viagens imaginárias. Com muita poesia, ele descreve lugares como Sevilha, Marrakech, 

Itapuã, Bessarábia, o Parque Kruguer, na África, Bali, Gorgonzola, Machu Picchu, San 

Francisco, Darjeeling, Kyoto, a Ilha de Páscoa, o rio Negro, as Montanhas Celestes 

chinesas, Alexandria e o bairro paulista do Cambuci. Nas palavras do próprio autor, 

“para a gente viajar, não precisa muito: só a vontade, só um pouco de tempo. Basta 

abrir os olhos, basta fechar os olhos, basta abrir um livro, depois fechar”.

72 páginas | 25 x 20 x 0,6 cm | 9788574062907

Gênero: Relato de experiência 

Temas: Diversidade cultural, história, geografia 
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DA MINHA JANELA 
Otávio Júnior e Vanina Starkoff

Quantas coisas incríveis podemos descobrir quando abrimos uma janela e 

prestamos um pouco de atenção ao mundo que nos cerca? O narrador deste livro 

narra cada coisa, pessoa e animal que vê de sua janela em uma favela do Rio de 

Janeiro. Dela ele vê cores, traços, gestos, objetos e bichos cujas vidas podem ser 

parecidas ou diferentes da sua, mas com certeza têm algo a ensinar. Com uma 

narrativa sensível e ilustrações cheias de vida e movimento, Da minha janela é um 

convite a todos os leitores para olharem para as vidas que nos cercam mas, muitas 

vezes, passam despercebidas.

* Prêmio Jabuti 2020 na categoria Infantil.

48 páginas | 20,5 x 20,5 x 0,6 cm | 9788574068749

Gênero: Narrativo; Livro ilustrado 

Temas: Diversidades, geografia

CADA COISA 
Eucanaã Ferraz 

Nosso dia a dia é cercado pelos mais diversos objetos que, de tão presentes em nossas vidas, 

passam despercebidos: já parou para olhar bem para um lápis, um caderno ou mesmo um clipe 

de papel? É isso que o poeta Eucanaã Ferraz faz neste livro, usando esses elementos cotidianos 

como inspiração para compor belos poemas, que convidam todos a ver o mundo de um novo 

jeito.

128 páginas | 16 x 23,1 x 1 cm | 9788574067506

Gênero: Poema 

Tema: Artes

MEU PAI O GRANDE PIRATA
Davide Calì e Maurizio Quarello
Tradução de Celina Portocarrero

Narrada do ponto de vista de um menino italiano, Meu pai o grande pirata é uma história tocante 

que fala sobre trabalho, esperança e solidariedade. O pai, emigrante, trabalha na Bélgica como 

mineiro e volta para casa uma vez por ano, contando histórias sobre sua tripulação, tesouros e 

aventuras. Para o filho, ele é um grande pirata. Após um grave acidente na mina, o garoto vai 

visitar o pai no hospital e fica decepcionado ao entender a verdade: o pai mentiu o tempo todo, 

o grande pirata nunca existiu. Alguns anos depois, o pai recebe uma carta: a mina vai fechar 

e os antigos companheiros vão até lá se despedir. Nessa noite, ele conta ao filho que sempre 

havia sonhado ser marinheiro, conhecer o mundo, mas só encontrara trabalho na mina. Quando 

o pai reencontra os velhos amigos, o menino reconhece cada um dos piratas da tripulação nas 

histórias contadas pelo pai. Olhando aqueles homens maduros se abraçando, emocionados, o 

menino enxerga os piratas mal encarados de sua imaginação lamentando a perda de seu navio 

e compreende que o pai, o grande pirata – o grande herói –, nunca havia desaparecido.

48 páginas | 21 x 28 x 0,6 cm | 9788566642599

Gênero: Narrativo 

Tema: Relações familiares
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DE FLOR EM FLOR 
JonArno Lawson e Sydney Smith

Muitas vezes, os gestos (e as imagens!) falam mais que as palavras. Neste livro, os 

desenhos contam a história de uma menina que colhe flores no asfalto e depois 

transforma cada uma delas em um presente especial – nos lembrando de que a vida 

é feita de pequenos gestos, pequenas coisas e grandes pessoas.

40 páginas | 23,3 x 23,1 x 0,4 cm | 9788574067568

Gênero: Livro-imagem 

Tema: Infância 

TEM LUGAR PRA GENTE? 
Jol Temple, Kate Temple e Terri Rose Baynton
Tradução de Gilda de Aquino

Uma pequena família de leões-marinhos precisa deixar o lugar onde vive e ir em 

busca de outro abrigo. O que já não seria muito fácil fica ainda mais difícil com a 

recepção que vão encontrando no caminho: ninguém parece disposto a compartilhar 

seu espaço com mãe e filho à procura de um novo lar. A grande surpresa vem no 

final do livro, com um convite especial para que o leitor releia a história, dessa vez 

de trás para frente. Quando isso acontece, tudo muda e uma nova realidade se 

mostra possível. Além de tematizar, de forma leve e com ilustrações delicadas, a 

questão do refúgio, esta obra também dialoga com a materialidade do livro e com 

o protagonismo do leitor, que precisa manipular o objeto para ler a história de um 

outro ponto de vista.

36 páginas | 22,5 x 27 x 0,5 cm | 9788574126432

Gênero: Narrativo; Livro ilustrado 

Temas: Diversidades, cooperação/solidariedade, letra bastão

ME

CLIC E CLOC
Estelle Billon-Spagnol
Tradução de Gilda de Aquino

Clic e Cloc eram amigos inseparáveis. Nunca se via Clic sem Cloc ou Cloc sem Clic. Até que, numa 

certa manhã, Clic acordou e não encontrou Cloc. Onde o amigo estaria? Ele sai a sua procura e não 

o encontra em lugar nenhum. Será que Clic ainda será Clic se não estiver com Cloc? Esta fábula 

divertida e delicada fala sobre identidade e descoberta de si e do outro através do afeto, das 

relações e das descobertas próprias e autônomas.

36 páginas | 17,5 x 26 x 0,4 cm | 9786556540061

Gênero: Narrativo; Livro ilustrado 

Temas: Amizade, respeito às diferenças 
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O MENINO QUE PERGUNTAVA
Ignácio de Loyola Brandão

Este é um garoto muito curioso, que não para de perguntar. Na escola, o braço 

sempre levantado, as perguntas pulando boca afora. “Onde já se viu tanta 

pergunta?”, diz a professora Lourdes, endoidecida. Mas o menino não tem jeito, 

já responde perguntando: “Há tantas perguntas no mundo… Como as professoras 

sabem todas as respostas?”. Um dia chega o circo – “Tem pulga saltadora? Elefante? 

Macaco?” – e o menino conhece o palhaço Epifânio, que lhe prega uma peça, e a 

equilibrista vestida de azul – “Será que ela vai gostar de mim?”. Em suas andanças de 

perguntador pela cidade, caderno espiral e lápis debaixo do braço para anotar tudo, 

descobre uma porção de coisas. Entre elas, que seu avô José Maria também adora 

fazer perguntas e que o garoto mais malvado da escola é na verdade muito legal.

84 páginas | 20,5 x 20,5 x 0,8 cm | 9788574067919

Gênero: Narrativo 

Temas: Amizade, relações familiares 

O QUINTAL DA MINHA CASA 
Fernando Nuno e Bruno Nunes

Animais, plantas, paisagens e climas de todos os tipos estão presentes no quintal deste livro 

ilustrado, que será a porta de entrada para que os leitores reflitam sobre o meio ambiente 

e como estamos cuidando de nosso planeta.

O quintal da casa que conhecemos neste livro é repleto das mais variadas plantas e bichos. Ele 

tem céu estrelado, sol e chuva. Nele, vivem muitas pessoas – cada uma de um jeito diferente, 

mas todas iguais em sua humanidade. O problema é que andaram mexendo ali, destruindo o 

que deveria ser preservado... Mas que quintal é esse? E como podemos salvá-lo?

Nesta história inspiradora, recheada de belíssimas e coloridas ilustrações, cada leitor é 

convidado a pensar sobre nosso planeta e o que podemos fazer para que sua rica natureza 

não seja completamente destruída. Afinal, há esperança – e as futuras gerações podem 

estar prestes a salvar a Terra!

40 páginas | 24,8 x 20,4 x 0,6 cm | 9788574069418

Gênero: Narrativo; Livro ilustrado 

Temas: Ecologia/sustentabilidade 

VOZES NO PARQUE 
Anthony Browne
Tradução de Clarice Duque Estrada

Do ganhador do prêmio Hans Christian Andersen, um mesmo passeio no parque contado 

por quatro vozes diferentes oferece ao leitor perspectivas muito diversas e dá a uma 

história simples uma profundidade fascinante. Um convite para nos colocarmos no lugar 

do outro, para ampliarmos nosso horizonte e para pensarmos sobre algumas questões 

como o isolamento, a amizade e as coisas estranhas em meio ao familiar – temas que são 

sempre caros ao autor. As ilustrações de Vozes no parque são expressivas e provocadoras, 

revelando sempre algo novo numa segunda olhada, ou terceira...

32 páginas | 25 x 29,5 x 0,4 cm | 9788566642148

Gênero: Livro ilustrado 

Temas: Diversidades, amizade, relações familiares
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LINA: AVENTURAS DE UMA ARQUITETA
Ángela León

Uma homenagem ao legado e à originalidade de Lina Bo Bardi, um dos maiores ícones da 

arquitetura mundial.

Lina quer viver intensamente, ser livre para fazer o que quiser. Ela não gosta de ser pequena. 

Quer virar gente grande e ter aventuras para contar.

Recusando os limites impostos às mulheres pela sociedade em sua época, ela estuda para se 

tornar arquiteta. Mas, para concretizar seus planos, há um oponente que Lina precisa enfrentar 

várias vezes. Não se trata de uma pessoa, mas de uma forma de pensar que condena opiniões 

diferentes e proíbe tudo o que se desvia das leis impostas pelo regime: o totalitarismo.

Com coragem e ousadia, Lina vai conseguir com seu trabalho coisas que muitos arquitetos não 

alcançam, deixando um legado de construções incríveis, como o Masp, o Sesc Pompeia, o Teatro 

Oficina, além de projetos de mobiliário e cenografia que levam a sua marca. E tudo isso no país 

que escolheu para viver: o Brasil! 

64 páginas | 18 x 25,5 x 0,6 cm | 9786588407028

Gênero: Biografia 

Temas: Artes, história geral, história do Brasil
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TRÊS
Stephen Michael King
Tradução de Gilda de Aquino

O cachorro Três é um grande explorador! Anda pela cidade com suas três patas, sempre 

muito contente, fazendo amigos e aprendendo coisas novas. Ele descobriu, por exemplo, 

que as pequenas seis-patas, as formigas, têm casas subterrâneas e que a oito-patas, uma 

aranha, construiu sua casa lá no alto para se proteger do trânsito da cidade. Um dia, de 

farejada em farejada, ele foi parar no campo, onde conheceu outros animais com diferentes 

números de patas e, também, uma duas-pernas, a Flávia. Desvendando toda a riqueza que 

há nas diferenças, Três, do premiado autor Stephen Michael King, nos mostra a leveza e a 

alegria de perceber que podemos ser felizes do jeito que somos!

32 páginas | 24 x 28 x 0,4 cm | 9788574126395

Gênero: Narrativo; Livro ilustrado 

Temas: Diversidades, amizade
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ECOLOGIA ATÉ NA SOPA 
Mariela Kogan, Ileana Lotersztain e Pablo Picyk
Tradução de Mell Brites

Sofia e Violeta vão passar uma tarde com sua tia Mariela e, enquanto estão passeando 

na praça, fazendo compras no mercado ou mesmo preparando o jantar, muitas 

perguntas começam a surgir na cabeça das duas. Afinal, de que são feitas todas 

as coisas? O que acontece quando uma espécie é extinta? Por que é importante 

economizar água?

Neste livro, o leitor, assim como as protagonistas, vai resolver todas suas dúvidas 

sobre ecologia, aprender conceitos de biologia e receber dicas de como cuidar do 

planeta de maneira divertida e dinâmica. No final, Sofia e Violeta vão descobrir que 

levar uma vida sustentável pode ser muito mais fácil – e divertido! – do que imaginam.

48 páginas | 20,5 x 20,5 x 0,6 cm | 9788574068633

Gênero: Narrativo; Informativo 

Temas: Ecologia/sustentabilidade, relações familiares

MATEMÁTICA ATÉ NA SOPA
Juan Sabia e Pablo Picyk
Tradução de Mell Brites

Marcos vai passar uma tarde com o tio-avô, Juan, e não está nem um pouco 

empolgado: o tio Juan é matemático, e matemática é uma coisa muito chata!

Durante a tarde, porém, Marcos descobre que os números e as contas estão em 

todo lugar – do videogame ao sorvete – e servem para muito mais coisas do que 

apenas passar de ano na escola.

Neste livro, o leitor vai descobrir o que é um ano-luz, por que os ovos são vendidos 

em dúzias e o que o círculo tem de tão especial, entre outros conceitos. No final, a 

matemática, além de muito útil, se mostra também muito divertida.

48 páginas | 20,5 x 20,5 x 0,4 cm | 9788574069081

Gênero: Narrativo; Informativo 

Temas: Matemática, relações familiares 
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Ensino 
Fundamental 2

HOMEM DE LATA 
Edson Lopes

Premiada, esta aventura para jovens leitores oferece reflexões sobre os sentimentos, o mundo e 

suas metáforas: “Como algo que caiu do céu pode ser ruim?”. Traz ainda a curiosidade pelo novo, 

o encantamento por quem é diferente e a relação de amizade entre o menino Sabiá e um robô 

que aterrissa no sertão pensando estar em Marte. Enquanto o robô estuda e explora o solo e a 

vegetação desse planeta estranho, Sabiá o observa, escondido dos pais. Dessa amizade inusitada, 

ambos os personagens aprendem o valor das relações e da troca de conhecimento. Bastante 

original, a obra une o universo do sertão ao da ficção científica e leva os jovens leitores a uma 

viagem por diferentes emoções e pontos de vista. Narrado por uma voz que compreende o dia a 

dia da família sertaneja e a surpresa do homem de lata, que acredita estar diante de alienígenas, 

o livro instiga e emociona.

96 páginas | 14 x 21 x 0,8 cm | 9788583820840

Gênero: Narrativo 

Temas: Ecologia/sustentabilidade, relações familiares, amizade, geografia

NOVAS HISTÓRIAS ANTIGAS 
Rosane Pamplona

Amor, astúcia, cobiça, honestidade, medo. Esses sentimentos e qualidades tão humanos 

alimentam há séculos histórias populares de tradição oral. Oriundas de culturas tão distintas 

quanto a árabe, a russa e a francesa, as narrativas de Novas histórias antigas trazem todo o 

fascínio desse mundo encantado que acompanha a humanidade ao longo dos séculos. Partindo 

de acurada pesquisa e de uma curadoria afetiva, Rosane Pamplona reuniu 14 histórias, nas 

quais trabalhou a linguagem e fez certeiras adaptações das originais para apresentar narrativas 

divertidas, surpreendentes e reflexivas sobre as aventuras e desventuras de personagens que 

habitam e refletem o imaginário coletivo.

80 páginas | 21 x 27,5 x 0,8 cm | 9788583820611

Gênero: Conto 

Temas: Contos populares/tradição oral



21

ME

ME

ME

MEU QUINTAL É MAIOR DO QUE O MUNDO 
Manoel de Barros

Manoel de Barros é um dos poetas mais originais de nosso tempo. Sua obra inaugura um estilo 

único, que transforma a natureza, os objetos e a própria condição humana em expressões poéticas 

carregadas de significado e emoção. Esta antologia inédita reúne poemas de todas as fases do 

escritor, oferecendo um panorama abrangente de sua produção literária. Em mais de setenta 

anos de ofício, Manoel redesenhou os limites da linguagem e seus sentidos. Embora fosse um 

erudito, Manoel de Barros preferia ocultar-se atrás de diversas máscaras, inclusive a da ignorãça, 

como ele grafava, à antiga. Numa de suas entrevistas, ele diz: “O poeta não é obrigatoriamente 

um intelectual; mas é necessariamente um sensual”. É esse sensualismo poético que lhe permite 

“encostar o Verbo na natureza”. Talvez nenhum outro poeta tenha tido uma relação tão intensa 

com ela. A obra de Manoel de Barros foi escrita para o futuro. Meu quintal é maior do que o mundo 

revela a força, a vitalidade e o alcance universal da obra desse poeta inimitável.

168 páginas | 15 x 23 x 1,4 cm | 9788579623646

Gênero: Poema 

Tema: Diversos

POLIANA 
Eleanor H. Porter
Adaptação feita por Marisa Lajolo

A menina Poliana, com apenas 11 anos, tem muito a ensinar. Após a morte dos pais, ela foi viver 

com sua severa tia Polly. A mudança foi inesperada para as duas, mas Poliana, com seu jeito doce, 

conquistou a todos em seu redor. No clássico da literatura para jovens leitores, escrito em 1913, 

é emocionante ver como uma garotinha, com uma brincadeira simples – o Jogo do Contente –, 

pode enxergar o lado bom de todas as situações, mesmo quando os outros não conseguem. 

Aqui é a forte e corajosa menina protagonista que irá mostrar a todos da cidade a importância 

da solidariedade, do amor ao próximo e de uma atitude positiva em relação à vida. O best-seller 

mundial agora chega à Escarlate com tradução e adaptação da renomada crítica literária, autora e 

professora Marisa Lajolo e projeto gráfico leve e moderno da designer Ana Matsusaki.

160 páginas | 16 x 23 x 1,2 cm | 9788583820864

Gênero: Romance 

Temas: Cooperação/solidariedade, amizade, relações familiares

AS AVENTURAS DE SHERLOCK HOLMES 
Arthur Conan Doyle
Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges

Esta luxuosa edição de bolso de As aventuras de Sherlock Holmes traz 50 ilustrações originais 

de Sidney Paget. A versão impressa apresenta ainda capa dura e acabamento de luxo.

O volume reúne os doze primeiros contos de Holmes, publicados originalmente entre julho de 

1891 e junho de 1892 na revista britânica Strand Magazine. Entre esses contos estão as histórias 

mais conhecidas do mestre de Baker Street, como “A Liga dos Cabeças Vermelhas”, “Escândalo 

na Boêmia” e “A banda malhada”.

416 páginas | 12 x 17 x 2,4 cm | 9788537807255

Gênero: Romance policial 

Temas: História de mistério/suspense/investigação, clássico
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AS AVENTURAS DE DOM QUIXOTE  
E SEU FIEL ESCUDEIRO SANCHO PANÇA
Miguel de Cervantes
Adaptação feita por Luciana Sandroni 

O fidalgo Alonso Quixano já tinha seus cinquenta anos, era alto, forte, magro e madrugador. Possuía 

uma fazenda em Mancha, na Espanha, mas a estância ia de mal a pior, porque o nobre não tinha 

nenhuma disposição para trabalhar nela. Tudo o que ele queria era ler novelas antigas de cavalaria, 

ocupação a que se dedicava sem parar – com muita paixão. Um dia, imaginou que podia ser ele 

mesmo um cavaleiro andante: “Sairei pelo mundo para proteger os fracos e oprimidos! Ah, nesse 

mundo há tantas injustiças por desfazer!”. Assim, Quixano se transforma em Dom Quixote e deixa 

sua casa em busca de aventuras, mesmo onde elas não existem. Luciana Sandroni adapta este que 

é considerado o primeiro romance moderno. Engraçado, irreverente e tocante, apresenta ao jovem 

leitor, com projeto gráfico e ilustrações de Ana Matsusaki, esse personagem icônico, “quixotesco”, 

que se tornou sinônimo dos que lutam por um ideal, mesmo que inalcançável.

128 páginas | 16 x 23 x 1 cm | 9786587724034

Gênero: Romance, adaptação 

Temas: Humor, filosofia, amizade, identidade 

AQUELA ÁGUA TODA 
João Anzanello Carrascoza

Equilibrado e repleto de realismo e sensibilidade, Aquela água toda é um dos principais exemplos da 

força emotiva da prosa de João Anzanello Carrascoza. No conto que dá nome a esta coletânea, um 

simples domingo de verão na praia se transforma, pelas mãos de Carrascoza, em um exemplo singelo 

de beleza. Já em “Passeio”, a expectativa por um fim de semana diferente leva toda a família a um 

estado de excitação e suspense. O primeiro beijo, descrito no conto “Cristina”, vem carregado do 

desejo inocente da primeira juventude. Mas também existem lembranças dolorosas, como a cobrança 

do aluguel atrasado no conto “Paz”, que incita um jovem garoto a se preocupar com a mãe. Conjunto 

expressivo da obra de um dos principais contistas contemporâneos, Aquela água toda é magistral. 

Nesta nova edição, o artista plástico e ilustrador Visca compõe algumas imagens que expressam toda 

a potência e a delicadeza das palavras de um dos autores mais sensíveis do país. “Carrascoza tem o 

dom de transformar o cotidiano em reflexão sobre a vida.” – Ronaldo Correia de Brito

112 páginas | 12 x 18 x 1 cm | 9788556520234

Gênero: Conto 

Temas: Relações familiares e outros

EU SOU UMA NOZ 
Beatriz Osés e Jordi Sempere
Tradutor: Alexandre Boide

Eu sou Omar e sou uma noz! Omar “cai” no quintal de uma advogada, vindo de um lugar longínquo, 

num barco-noz que naufragou. Sua tarefa: sobreviver e convencer um juiz de que, por ser uma noz, 

precisa ficar com Marinetti, uma advogada solitária e briguenta que deseja cuidar dele. Quando 

a realidade é absurda, um menino ser uma noz faz todo sentido. O discurso do narrador, os 

depoimentos de Omar e da vizinhança onde ele “caiu” nos conduzem, com suas múltiplas vozes, 

neste conto de renascimento e imaginação. Sobrevivendo, Omar trouxe vida a uma comunidade e 

revelou não apenas suas origens, mas também a de todos nós: quem nunca teve asas de borboleta, 

voou feito passarinho ou se sentiu um pêssego ou, quem sabe, nasceu castanha sem saber?

104 páginas | 14 x 21 x 0,8 cm | 9788583820857

Gênero: Romance 

Temas: Diversidades, cooperação/solidariedade, amizade
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DE QUANTA TERRA PRECISA O HOMEM? 
Liev Tolstói e CárcamO
Tradução de CárcamO

Neste conto, o grande escritor russo Liev Tolstói recria a dramática história de um homem 

obcecado pelo desejo de obter mais terras. “Se eu tivesse muita terra, não temeria nem 

mesmo o próprio diabo”, pensa em voz alta o camponês Pakhóm. O que ele não sabe é 

que o diabo, escondido, o escuta e resolve despertar nele o impulso de obter mais terras. 

Depois de conseguir ampliar sua propriedade, mas ainda não satisfeito, o camponês resolve 

adquirir terras no longínquo território dos bashquires. Lá é desafiado pelo chefe da aldeia: por 

um valor simbólico, Pakhóm terá toda a terra que conseguir percorrer a pé durante um dia, 

desde que, antes de o sol se pôr, retorne ao ponto de partida; caso contrário, perderá tudo. 

O leitor irá acompanhar esse desafio, no qual momentos de razão e de delírio se alternam no 

coração do protagonista, que só pensa em alcançar sua meta, custe o que custar. De quanta 

terra precisa o homem? traz ainda as ilustrações de CárcamO, que retratam com perfeição a 

realidade dos camponeses russos do século XIX.

56 páginas | 27,5 x 21 x 0,4 cm | 9788574060750

Gênero: Conto 

Tema: Ética

TUDO TEM PRINCÍPIO E FIM 
Marina Colasanti

Neste livro delicado, a autora demonstra um olhar poético sobre o cotidiano, mesmo em suas 

atividades e fatos mais simples. De maneira singular, buscando sempre a beleza e o inusitado, 

até nos momentos mais despretensiosos, Marina Colasanti mostra que a poesia está nos olhos 

de quem vê e que tudo tem seu lado lírico. Somos convidados a renovar as percepções sobre os 

objetos e as situações que nos cercam e a enxergá-los com um novo encantamento. Assim, na 

brevidade de cada instante, a poesia se faz presente na vida de cada um.

80 páginas | 15,5 x 23 x 0,7 cm | 9788583820598

Gênero: Poema 
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DO OUTRO LADO TEM SEGREDOS
Ana Maria Machado e Renato Alarcão

Bino espera o momento em que os cardumes se aproximarão e será a hora de jogar a rede. 

O menino vive em uma aldeia de pescadores e desde pequeno aguarda o dia em que poderá 

ir com eles explorar a imensidão do oceano. De frente para o mar, quer saber o que há do 

outro lado da linha do horizonte. Bino está crescendo e aos poucos vai descobrindo a África de 

seus antepassados e as tradições, a beleza e a cultura de seu povo. São tantas as descobertas 

que chegam em pequenos sinais... Ele mergulha nas histórias da avó Odila e aprende a ler seus 

caminhos nos ensinamentos de Tião e Mané Faustino, nas estrelas do céu e do mar, na amizade 

de Dilson, nos jasmins-estrela do jardim, no cheiro de mato de Maria.

Inspirada na infância de Ana Maria Machado no litoral do Espírito Santo, esta é uma leitura que 

fala de sonhos, do encontro de gerações e da busca pela identidade.

86 páginas | 15,7 x 23 x 0,7 cm | 9788579621963

Gênero: Narrativo 

Temas: Relações familiares, afro-brasileira, identidade
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A VOLTA AO MUNDO EM 80 DIAS 
Jules Verne
Tradução de André Telles

Londres, 1872. Ao sentir-se desafiado por seus companheiros de clube, o gentleman inglês 

Phileas Fogg aposta que é capaz de dar a volta ao mundo em apenas 80 dias, arriscando todo 

seu dinheiro. Homem misterioso, de poucas palavras e rotina inabalável, Fogg inicia a viagem 

no mesmo dia, levando consigo apenas seu empregado recém-contratado, o francês Jean 

Passepartout, e uma bolsa.

A volta ao mundo em 80 dias é uma incrível aventura pelos mais diversos locais, culturas e 

situações. De Londres a Yokohama e de lá para Nova York, passando por Bombaim, Hong Kong, 

São Francisco e outras cidades, em barcos, trens, elefante e trenó a vela, Verne leva nossos heróis 

– aos quais se juntarão o inspetor Fix e a deslumbrante Ms. Alda – a enfrentar tempestades 

marítimas, fanáticos religiosos, sabotagens e ataques de índios e de lobos famintos.

240 páginas | 16 x 23 x 2 cm | 9788537816134

Gênero: Romance 

Temas: Aventura, geografia, ética, clássico

MARY POPPINS: EDIÇÃO COMENTADA E ILUSTRADA 
P. L. Travers
Tradução: Joca Reiners Terron

Carregando uma maleta e um guarda-chuva, Mary Poppins entra em cena voando. Literalmente. 

Gravada no imaginário das crianças de várias gerações, essa chegada fabulosa da peculiar babá 

da família Banks abre as portas para muitas outras surpresas e aventuras, como a história da Vaca 

Dançante, o aniversário no zoológico, um chá da tarde nos ares, delicados remendos no céu 

noturno... Mary Poppins é durona e misteriosa – e absolutamente irresistível. Publicado em 1934, 

o livro foi um sucesso imediato e desde então fascina leitores de todas as idades – sobretudo 

após a adaptação de Walt Disney para o cinema. Essa edição inclui todas as ilustrações originais 

de Mary Shepard e conta com tradução, apresentação e notas do escritor Joca Reiners Terron, 

além de cronologia de vida e obra de P. L. Travers. Como extra, traz ainda uma palestra da 

autora sobre (não) escrever para crianças.

192 páginas | 16 x 23 x 1,6 cm | 9788537816820

Gênero: Romance 

Tema: Relações familiares, clássico
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O SEGUNDO OLHAR: ANTOLOGIA
Mário Quintana

Foi pensando nas diversas possibilidades de interpretação da obra de Mario Quintana que este livro 

surgiu. A proposta do escritor João Anzanello Carrascoza ao organizar esta antologia foi recuperar 

sua veia singular – e hoje pouco conhecida –, demonstrando toda a força de Quintana. Daí o título, 

que parte da ideia de que é quando lançamos um segundo olhar sobre as coisas que conseguimos 

captá-las em sua plenitude. Conhecido como o poeta da infância e do cotidiano, Quintana teve 

suas outras facetas negligenciadas ao longo do tempo. Seus poemas percorrem muitos caminhos: 

são leves, engraçados, mas também são irônicos, intensos. Certa vez, ele declarou que o segredo 

para uma vida longa residia no interesse pelos outros e pelo mundo, e sua poesia expressa esse 

entusiasmo. Ele era meticuloso na composição de versos que, apesar de aparentemente simples, 

escondem uma inegável complexidade. Aqui, a disposição dos poemas segue a mesma lógica que 

orientou Mario Quintana na composição de muitos de seus textos. Organizados sem o suporte de 

cronologias ou eixos temáticos, os poemas vão se sucedendo em uma espiral, de forma contínua, 

como numa conversa em que uma ideia puxa outra. O segundo olhar capta com maestria a essência 

de Mario Quintana e mostra porque ele é um de nossos maiores poetas.

144 páginas | 15 x 23,4 x 1,2 cm | 9788556520692

Gênero: Poema 

Tema: Diversos
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A IDADE MÉDIA PASSO A PASSO
Vincent Carpentier e Marie de Monti 
Tradução de Julia da Rosa Simões

Quando você pensa na Idade Média, deve logo imaginar castelos sombrios, princesas e cavaleiros, 

guerras e monstros. Mas esses dez séculos foram muito mais complexos, variados e ricos do 

que sugere esse lugar-comum criado ao longo do tempo. Na verdade, não houve “uma”, mas 

“diversas” Idades Médias, às quais os historiadores deram muitos nomes: primeira ou segunda, 

central, adulta, feudal, merovíngia, carolíngia ou capetíngia, romana, gótica, época das catedrais 

ou dos principados... Conheça todas elas, em seus mínimos detalhes, neste guia prático que 

ensina história a partir do trabalho – de campo, de pesquisa e de análise – dos arqueólogos.

80 páginas | 16 x 23 x 0,8 cm | 9788581660967

Gênero: Livro informativo

Temas: Civilização antiga, história

O MENINO DO PIJAMA LISTRADO 
John Boyne
Tradução de Augusto Pacheco Calil

Bruno tem nove anos e não sabe nada sobre o Holocausto e a Solução Final contra os judeus. Também 

não faz ideia de que seu país está em guerra com boa parte da Europa, e muito menos que sua família 

está envolvida no conflito. Na verdade, Bruno sabe apenas que foi obrigado a abandonar a espaçosa 

casa em que vivia em Berlim e a se mudar para uma região desolada, onde ele não tem ninguém 

para brincar nem nada para fazer. Da janela do quarto, Bruno pode ver uma cerca, e para além dela 

centenas de pessoas de pijama, que sempre o deixam com frio na barriga. Em uma de suas andanças 

Bruno conhece Shmuel, um garoto do outro lado da cerca que curiosamente nasceu no mesmo 

dia que ele. Conforme a amizade dos dois se intensifica, Bruno vai aos poucos tentando elucidar o 

mistério que ronda as atividades de seu pai. O menino do pijama listrado é uma fábula sobre amizade 

em tempos de guerra, e sobre o que acontece quando a inocência é colocada diante de um monstro 

terrível e inimaginável. “Um livro maravilhoso.” – The Guardian “Intenso e perturbador [...] pode-se 

tornar uma introdução tão memorável ao tema como O diário de Anne Frank foi em sua época.” – 

USA Today “Um livro tão simples e tão bem escrito que beira a perfeição.” – The Irish Independent

192 páginas | 14 x 21 x 1,2 cm | 9788535911121

Gênero: Romance 

Temas: História, amizade
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EU SOU MALALA (EDIÇÃO JUVENIL)
Malala Yousafzai, Patricia McCormick
Tradução de Alexandra Esteche 

Uma jovem comum, Malala Yousafzai gostava acompanhar seus programas de TV preferidos, vivia 

brigando com os irmãos e adorava ir à escola. Mas em pouco tempo tudo mudaria. Ela tinha apenas 

dez anos quando o Talibã tomou conta do vale do Swat, onde ela vivia com os pais e os irmãos.  

A partir desse dia, a música virou crime; as mulheres estavam proibidas de frequentar o mercado; as 

meninas não deveriam ir à escola.

Criada em uma região pacífica do Paquistão totalmente transformada pelo terrorismo, Malala foi 

ensinada a defender aquilo em que acreditava. Assim, ela lutou com todas as forças por seu direito 

à educação. E, em 9 de outubro de 2012, quase perdeu a vida por isso: foi atingida por um tiro na 

cabeça quando voltava de ônibus da escola. Poucos acreditaram que ela sobreviveria.

Hoje Malala é um grande exemplo, no mundo todo, do poder do protesto pacífico, e é a pessoa 

mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Nesta autobiografia, em que ela conta sua história 

inspiradora para outros jovens como ela, Malala mostra que todos podem mudar o mundo. 

216 páginas | 14 x 21 x 1,4 cm | 9788565765626

Gênero: Autobiografia 

Tema: Diversidade cultural

D. JOÃO CARIOCA 
Lilia Moritz Schwarcz e Spacca 

Há quem diga que d. João gostou tanto do Brasil que por aqui foi ficando. Mesmo depois que 

os franceses foram expulsos de Portugal, que aconteceu o Congresso de Viena, que a paz foi 

decretada e a guerra chegou ao fim, o príncipe português preferiu não voltar a ocupar seu 

trono em Portugal. Na nova capital do Império, sediada no Rio de Janeiro, o príncipe regente 

reproduziu a pesada estrutura portuguesa, criou instituições e escolas, fundou jornais e o Banco 

do Brasil. Além do mais, encontrou um belo lugar para morar – a Quinta da Boa Vista –, onde 

ficava, sobretudo, apartado da esposa, Carlota Joaquina, que vivia em Botafogo.

Esqueceu a guerra, sarou da gota e aproveitou o clima e as frutas dos trópicos. Acomodou-se 

de tal maneira que virou um “João carioca” – personagem popular de nossa história e cuja 

passagem pelo Brasil completou duzentos anos em 2008. Para lembrar essa data especial, o 

cartunista Spacca e a historiadora Lilia Moritz Schwarcz narram a aventura da casa real que 

atravessa o oceano e pela primeira vez governa um império a partir de sua colônia americana.

O livro reconta essa história usando a linguagem dos quadrinhos, elaborada a partir de extensa 

pesquisa, não só documental e historiográfica como fielmente pautada na iconografia da época. 

A obra traz ainda uma bibliografia sobre o tema, uma cronologia que ajuda a entender os 

fatos no calor da hora e inclui uma galeria de esboços preliminares e estudos de personagens, 

cenários e vestimentas. D. João nunca foi tão brasileiro!

96 páginas | 21 x 28 x 0,8 cm | 9788535911206

Gênero: História em quadrinhos 

Tema: História do Brasil
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ROBINSON CRUSOÉ 
Daniel Defoe
Tradução: Sergio Flaksman

O argumento básico de Robinson Crusoé é universalmente conhecido. Isolado em sua “Ilha do 

Desespero” (ao largo da atual Venezuela) após um trágico naufrágio, o marujo inglês luta pela 

sobrevivência valendo-se de todos os escassos meios a seu alcance. Com o tempo e os utensílios 

recuperados do navio, ele chega a se tornar um competente marceneiro e agricultor, além de 

pastor de cabras e profundo conhecedor da Bíblia – a única leitura disponível. Sem contato com 

qualquer ser humano por mais de duas décadas, certo dia Crusoé salva um nativo do assassinato por 

canibais que haviam aportado numa das praias da ilha, e logo o faz seu criado, dando-lhe o nome de  

Sexta-Feira. Alguns anos mais tarde, o acaso leva um navio inglês às proximidades da ilha, dando 

início a um longo conflito com a tripulação amotinada.

O livro também conta com uma alentada introdução de John Richetti, professor emérito de literatura 

inglesa na Universidade Columbia e reconhecido especialista na obra de Daniel Defoe.

408 páginas | 13 x 20 x 2,2 cm | 9788563560414

Gênero: Romance 

Temas: Aventura, geografia, clássico

O ALIENISTA 
Machado de Assis

Clássico da literatura brasileira, este texto de Machado de Assis continua sendo, cento e trinta anos 

depois de sua publicação original, uma das mais devastadoras observações sobre a insanidade a 

que pode chegar a ciência. Tão palpitante quanto de leitura prazerosa, O alienista é uma dessas 

joias da ficção da literatura mundial. Médico, Simão Bacamarte passa a se interessar pela psiquiatria, 

iniciando um estudo sobre a loucura em Itaguaí, onde funda a Casa Verde – um típico hospício 

oitocentista – arregimentando cobaias humanas para seus experimentos. O que se segue é uma 

história surpreendente e atual em seu debate sobre desvios e normalidade, loucura e razão. Ensaio 

sobre a loucura e a lucidez, sátira política e comédia de costumes, esta edição de Machado de Assis 

conta com uma esclarecedora nota introdutória do crítico britânico John Gledson, um dos grandes 

intérpretes do autor brasileiro.

104 páginas | 13 x 20 x 0,8 cm | 9788563560933

Gênero: Novela 

Temas: Respeito às diferenças, clássico
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OS TRÊS MOSQUETEIROS 
Alexandre Dumas
Tradução de André Telles e Rodrigo Lacerda

Desde que apareceu como folhetim, em 1844, a história de Os três mosqueteiros já passou por 

mil e uma adaptações. Ao longo dos anos, as aventuras de Athos, Porthos, Aramis e D’Artagnan 

penetraram no imaginário coletivo da humanidade, fazendo esse romance de capa e espada 

ganhar o status de verdadeiro mito cultural.

Essa nova tradução – integral, ilustrada e anotada – dos vencedores do prêmio Jabuti André Telles 

e Rodrigo Lacerda, permite que os leitores de hoje voltem a ter contato com o texto original de 

Alexandre Dumas.

O livro inclui mais de 100 ilustrações originais e 200 notas. A versão impressa apresenta ainda capa 

dura e acabamento de luxo.

688 páginas | 16,4 x 23,6 x 4,2 cm | 9788537802786

Gênero: Romance 

Temas: Aventura, amizade, clássico

A LUA NO CINEMA E OUTROS POEMAS 
Vários autores

De Caetano Veloso a Sophia de Mello Breyner Andresen, de Manoel de Barros a Fernando 

Pessoa, esta coletânea reúne dezenove nomes representativos da poesia de língua portuguesa e 

realiza uma espécie de mapeamento poético dos séculos XX e XXI, dos dois lados do Atlântico, 

destinado especialmente aos jovens. O livro é dividido em quatro partes: a primeira, “O verbo 

ser e outros verbos”, traz uma visão do homem no tempo; na segunda, “Não sei se isto é amor 

e outras dúvidas”, o amor é o tema; na terceira, “Na ribeira deste rio e outras paisagens”, os 

poemas são voltados para a natureza e as coisas; e, na última parte, “Não-coisa e outras coisas”, 

tudo se confunde com a poesia, e faz-se uma espécie de reflexão sobre a existência, o mundo, os 

sentimentos e o cotidiano. O volume é enriquecido ainda com o traço bem-humorado e irônico 

de Fábio Zimbres, promovendo-se assim um diálogo entre palavra e imagem, linguagem bastante 

familiar aos estudantes do ensino médio.

144 páginas | 14,6 x 22,2 x 0,8 cm | 9788535919325

Gênero: Poema 

Tema: Diversos
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TRISTE FIM DE POLICARPO QUARESMA 
Lima Barreto

Com uma literatura engajada e realista, Lima Barreto (1881-1922) compôs um romance cuja história 

oscila do humor ao drama. Ambientado no final do século XIX, o livro conta a história do major 

Policarpo Quaresma, nacionalista extremado, cuja visão sublime do Brasil é motivo de desdém e 

ironia. Interessado em livros de viagem, defensor da língua tupi e seguidor de manuais de agricultura, 

Policarpo é, sobretudo, um “patriota”, e quer defender sua nação a todo custo. O patriotismo 

aferrado leva o protagonista a se envolver em projetos, que constituem as três partes do livro. 

Lançado pela primeira vez como folhetim no Jornal do Commercio, Triste fim de Policarpo Quaresma 

completa, em 2011, cem anos de sua primeira publicação. Esta nova edição traz uma introdução da 

historiadora Lilia Moritz Schwarcz, que, recorrendo ao original manuscrito e às resenhas da edição 

do autor publicada em 1915, faz uma análise contundente do romance e de seus personagens, 

desvendando o contexto social e político em que foi escrito por Lima Barreto. Complementando a 

fortuna crítica do livro, um texto de Oliveira Lima, publicado em 1916 no Jornal do Commercio, e 

também cerca de trezentas notas elaboradas por Lilia Moritz Schwarcz, Lúcia Garcia e Pedro Galdino 

que recuperam citações, textos, autores e personalidades históricas presentes no romance.

368 páginas | 13 x 19,8 x 2 cm | 9788563560179

Gênero: Romance 

Temas: História do Brasil, sociologia/antropologia, clássico

A REVOLUÇÃO DOS BICHOS 
George Orwell 
Tradução de Heitor Aquino Ferreira

Escrita em plena Segunda Guerra Mundial e publicada em 1945 depois de ter sido rejeitada por 

várias editoras, essa pequena narrativa causou desconforto ao satirizar ferozmente a ditadura 

stalinista numa época em que os soviéticos ainda eram aliados do Ocidente na luta contra o 

eixo nazifascista. De fato, são claras as referências: o despótico Napoleão seria Stálin, o banido 

Bola-de-Neve seria Trotsky e os eventos políticos – expurgos, instituição de um estado policial, 

deturpação tendenciosa da História – mimetizam os que estavam em curso na União Soviética. Com 

o acirramento da Guerra Fria, as mesmas razões que causaram constrangimento na época de sua 

publicação levaram A revolução dos bichos a ser amplamente usada pelo Ocidente nas décadas 

seguintes como arma ideológica contra o comunismo. O próprio Orwell, adepto do socialismo e 

inimigo de qualquer forma de manipulação política, sentiu-se incomodado com a utilização de sua 

fábula como panfleto. Depois das profundas transformações políticas que mudaram a fisionomia do 

planeta nas últimas décadas, a pequena obra-prima de Orwell pode ser vista sem o viés ideológico 

reducionista. Mais de sessenta anos depois de escrita, ela mantém o viço e o brilho de uma alegoria 

perene sobre as fraquezas humanas que levam à corrosão dos grandes projetos de revolução 

política. É irônico que o escritor, para fazer esse retrato cruel da humanidade, tenha recorrido aos 

animais como personagens. De certo modo, a inteligência política que humaniza seus bichos é a 

mesma que animaliza os homens. Escrito com perfeito domínio da narrativa, atenção às minúcias e 

extraordinária capacidade de criação de personagens e situações, A revolução dos bichos combina 

de maneira feliz duas ricas tradições literárias: a das fábulas morais, que remontam a Esopo, e a da 

sátira política, que teve talvez em Jonathan Swift seu representante máximo. “A melhor sátira já 

escrita sobre a face negra da história moderna.” – Malcolm Bradbury “Um livro para todos os tipos 

de leitor, seu brilho ainda intacto depois de sessenta anos.” – Ruth Rendell

152 páginas | 13,6 x 20,8 x 1,4 cm | 9788535909555

Gênero: Romance 

Temas: Ética, história, sociologia, clássico



31

UTOPIA
Thomas More
Tradução de Denise Bottmann

Escrito por uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos, Utopia é mais do que um marco da 

filosofia moderna: é também a origem de um conceito fundamental a todo pensamento humanista 

que se seguiu a sua publicação, em 1516.

Nomeada a partir do grego u-topos (não lugar), a ilha de Utopia, fruto da imaginação virtuosa de 

Thomas More, é uma sociedade fundada em leis igualitárias, na qual toda propriedade é comum e 

as pessoas vivem em harmonia, livres de violência e intolerância. Quem a descreve ao próprio More, 

que figura como personagem do livro, é Rafael Hitlodeu, filósofo e viajante, cuja visão de mundo 

permanece ainda hoje ousada.

A um só tempo sátira política e inauguração de um duradouro gênero literário, Utopia é a perfeita 

definição de um clássico. Esta edição conta com uma esclarecedora introdução de Dominic Baker- 

-Smith, tradutor de More para o inglês e especialista em sua obra.

“Na verdade, meu caro More, para ser muito franco, parece-me que, onde a propriedade é privada 

e tudo é medido em termos monetários, é praticamente impossível que uma comunidade seja 

justa ou próspera, a menos que se considere que a justiça pode funcionar onde as melhores coisas 

pertencem às piores pessoas, ou que possa haver felicidade onde todos os bens estão repartidos 

entre pouquíssimos – e mesmo esses poucos não aproveitam muito, enquanto os demais vivem em 

completa miséria.”

216 páginas | 12,8 x 19,6 x 1 cm | 9788582850718

Gênero: Romance 

Tema: Filosofia, clássico

OS BOTÕES DE NAPOLEÃO:  
AS 17 MOLÉCULAS QUE MUDARAM A HISTÓRIA
Penny Le Couteur e Jay Burreson
Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges

Será que podemos explicar o fracasso da campanha de Napoleão na Rússia, em 1812, por 

algo tão insignificante quanto um botão? Quando exposto a temperaturas baixas, o estanho 

se esfarela, e todas as fardas dos regimentos de Napoleão eram fechadas com botões feitos 

desse material. Com estilo cativante, temperado com diversas histórias curiosas, a professora de 

química Penny Le Couteur e o químico industrial Jay Burreson fazem uma fascinante análise de 

17 grupos de moléculas que, como o estanho daqueles botões, influenciaram o curso da história. 

Essas moléculas produziram grandes feitos na engenharia e provocaram importantes avanços na 

medicina e no direito. Além disso, determinaram o que hoje comemos, bebemos e vestimos. Ao 

revelar as espantosas conexões químicas que unem eventos aparentemente não relacionados, os 

autores esclarecem que, por causa da química, a colônia Nova Amsterdã tornou-se Nova York; 

um contratempo na limpeza da cozinha com um avental de algodão resultou no desenvolvimento 

dos explosivos modernos e da indústria cinematográfica; a ânsia dos europeus pela cafeína – um 

alcaloide que vicia – levou à Revolução Chinesa; foi um laboratório químico que, em busca de um 

analgésico potente, criou a heroína. 

344 páginas | 16 x 23 cm | 9788571109247

Gênero: Narrativo; Informativo 

Temas: História, química
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