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O Grupo Companhia das Letras elaborou um Caderno de Literatura e Leitura para Redes 
Católicas de Educação (CLLRCE) que traz indicações de títulos para cada etapa da Educação 
Básica – Educação Infantil ao Ensino Médio –, com o propósito de atender aos projetos de 
leitura vinculados à Campanha da Fraternidade (CF) 2022, cujo tema é Fraternidade e Edu-
cação e o lema, Fala com sabedoria, ensina com amor. 

A campanha pretende promover um diálogo sobre a realidade educativa no Brasil, à luz da 
fé cristã, propondo caminhos a favor do humanismo integral e solidário. Após a pandemia 
de Covid-19 ter evidenciado a disparidade educacional do país, torna-se urgente ESCUTAR, 
PROPOR e DISCERNIR a educação que temos da que queremos alcançar.

Para cada etapa escolar, sugerimos 5 títulos que viabilizam um diálogo sobre a realidade 
educativa e estimulam a reflexão sobre os caminhos que podem ser trilhados para o desen-
volvimento de uma educação integral, concepção que apresenta o ser humano como sujeito 
cognoscente, imerso em conhecimento, cultura, valores, memória, imaginação e relações ét-
nico-raciais de modo integrado, favorecendo o crescimento humano além do intelectual.

O caderno também foi elaborado com o propósito de formar um leitor-fruidor, previsto na 
BNCC e no critério da bibliodiversidade (de gêneros textuais e literários, autorias, ilustrações).

Para as etapas da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, selecionamos 
20 títulos que possibilitam a educadores e leitores vivenciarem, em parceria, experiências 
ricas e diversas de leitura. 

Alguns livros trazem o símbolo de “material extra”, o que indica que contam com conteúdos 
elaborados especialmente para apoiar os educadores no trabalho com a obra em sala de aula.

Para ter acesso a tais materiais, você pode acessar: 

• www.brinquebook.com.br, selecionar o livro, clicar em “Material de apoio ao professor” e 
fazer o download do PDF.

• Acesse também www.companhiadasletras.com.br/sala_professor/detalhe.php?id=155 e 
faça o download da planilha “Mapeamento_de_materiais_para_professor.xlsx”.

Estamos à disposição para assessorá-lo na escolha das melhores leituras para sua tur-
ma e escola! Em caso de dúvidas ou solicitações, você pode entrar em contato com o 
divulgador que atende a sua escola ou então nos escrever, enviando um e-mail para: 
professores@companhiadasletras.com.br.

O símbolo da Rosa dos Ventos é um convite para que cada pessoa envolvida no processo de 
seleção e escolha torne-se um ponto central, interagindo em todas as direções para traçar 
mais rotas e conexões, ampliando, assim, suas escolhas para o desenvolvimento de uma Edu-
cação Integral. Que o Amor seja o ponto de intersecção no amplo diálogo que a sociedade 
precisa realizar, lançando sementes para construir um futuro com esperança e justiça social.
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MEDIREITOS DO PEQUENO LEITOR
Patricia Auerbach
Ilustrador: Odilon Moraes

Quando se trata de livros e leitura, os adultos têm seus direitos muito bem garantidos – 

podem ler o que quiserem, quando quiserem e como quiserem. Mas e os pequenos leitores? 

Aqueles que estão começando a se aventurar nas páginas dos livros: quais são seus direitos? 

Ser o personagem principal de uma história, brincar com os heróis mais queridos, reler um 

conto quantas vezes quiser, ou até abandonar uma leitura no meio. Esse livro nasceu para 

assegurar que todos esses e outros direitos sejam conhecidos por todas as crianças, e assim 

garantir que sejam cumpridos.

As ilustrações de Odilon Moraes remetem a vários personagens marcantes de histórias 

infantis, despertando nos pequenos leitores lembranças de outras leituras ou motivando-os 

a descobrir novas aventuras.

Gênero: narrativo, livro ilustrado

Por que ler para a CF? Porque direito à educação é direito à leitura.

Temas: letra bastão, infância, valorização da leitura

Educação 
Infantil

JÁ SEI LER
Patricia Auerbach

Organizar as letras, ordenar as palavras em pares, completar sequências até ler o mundo. 

Quem se lembra de como foi essa conquista? Nesse livro de Patricia Auerbach, 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 Tobias. Autônomo, ele se vira nos recados, não troca o sal pela pimenta, descobre 

sentimentos caçando palavras, se comunica com o Papai Noel, viaja no universo das frases e 

já não faz ideia de como pôde um dia viver sem tudo isso.

Gênero: narrativo, livro ilustrado

Por que ler para a CF? Porque falar de educação é falar do papel central da leitura.

Temas: valorização da leitura, letra bastão

INDICAÇÕES PARA A  
CAMPANHA DA FRATERNIDADE
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NÃO DERRAME O LEITE
Christopher Corr e Stephen Davies
Tradução: 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 será que 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.

Gênero: narrativo, livro ilustrado

Por que ler para a CF? Porque a educação integral considera diversas fontes de conhecimento 

(de outras culturas, de outras gerações).

Temas: diversidade cultural, relações familiares

ALDEIAS, PALAVRAS E MUNDOS INDÍGENAS
Valéria Macedo
Ilustradora: Mariana Massarani

Yano, Ëjcre, Üne, Oo – por incrível que pareça, estas quatro palavras têm o mesmo significado. 

Representam, na língua de quatro povos indígenas diferentes (os Yanomami, os Krahô, os 

Kuikuro e os Guarani Mbya), o vocábulo “casa”. Através delas e de muitas outras palavras, 

nesse livro o leitor é convidado a conhecer um pouco da vida e dos costumes desses grupos: 

onde moram, como se enfeitam, suas festas, sua língua.

Gênero: informativo

Por que ler para a CF? Porque a educação integral considera diversas  

fontes de conhecimento (de outras culturas, de outras gerações).

Temas: diversidade cultural, indígena

E FOI ASSIM QUE EU E A  
ESCURIDÃO FICAMOS AMIGAS
Emicida
Ilustrador: Aldo Fabrini

Uma menina tem medo da escuridão. Quando chega a noite, vem a preocupação e a 

ansiedade: afinal, o que o escuro pode esconder? O que ela nem imagina é que, do outro 

lado, a escuridão também é uma menina – cujo maior medo é a claridade, e todo tipo de 

coisa que se revela quando nasce o sol. 

Em seu segundo livro, Emicida faz uso da narrativa poética e ritmada que encantou os 

leitores em Amoras, dessa vez para explorar um tema que nos acompanha durante toda a 

vida: o medo do desconhecido. Esse medo, quando traduzido em medo do diferente, pode 

dar origem ao preconceito e à exclusão.

Ao longo das páginas, as duas meninas vão descobrir que enfrentar os próprios medos 

pode nos transformar por dentro e por fora, e que o desconhecido/diferente pode ser 

muito mais parecido conosco do que imaginamos.

Gênero: narrativo, livro ilustrado

Por que ler para a CF? Porque educação integral é educação para o 

respeito e a inclusão de todos.

Temas: medo, convivência, diversidades
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O PROTESTO
Eduarda Lima

O protesto é um grito silencioso. Dos minúsculos insetos aos animais de estimação, da floresta 

virgem ao rio da cidade, o silêncio ecoa por todo o lado. Qual será o motivo desse comportamento 

incomum?

Em seu primeiro livro ilustrado, a autora portuguesa Eduarda Lima nos instiga a pensar no impacto 

do ser humano no planeta e faz um apelo para nos unirmos contra a poluição e o desperdício, e 

semearmos o que mais tarde outros poderão colher. Um convite à reflexão e à atitude responsável 

para com o nosso planeta.

Gênero: narrativo, livro ilustrado

Temas: cooperação, solidariedade, ecologia, sustentabilidade

OLHA QUE EU VIRO BICHO... DE JARDIM!
Lalau
Ilustradora: Laurabeatriz

Joaninha usa pijama de bolinha? Borboleta voa com o xale colorido da vovó? Minhoca rebola? 

Será que a centopeia empresta um de seus pés? Afinal, ela tem tantos, não é? Nesse livro, o leitor 

encontra uma série de curiosidades sobre o mundo dos insetos. Com doçura, encantamento, cores, 

ficção e não ficção, a obra – repleta de poesia visual e verbal – é um convite para conhecer alguns 

dos bichos mais adoráveis do jardim.

Gênero: Poema

Temas: poesia, rimas, meio ambiente, letra bastão

A MACAQUINHA
Marta Altés
Tradutora: Gilda de Aquino

Na floresta, tudo parece grandioso demais para a macaquinha. Se tem algo que ela ouve por lá é: 

você é muito pequena para fazer isso. Mas quem disse que tamanho é documento? Um belo dia, 

ela decide se aventurar. E não é coisa pouca: a ideia é atravessar a floresta e o rio fundo para subir 

na árvore mais alta da mata. Se ela consegue? Claro que sim! Mas no caminho, cheio de desafios, 

ela também conta com uma fiel escudeira: a sorte!

Gênero: Livro-álbum

Temas: coragem, superação, respeito às diferenças, bullying,  

natureza, animais, convivência social, letra bastão

Indicações Gerais
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MEQUAL É A COR DO AMOR?
Linda Strachan
Ilustrador: David Wojtowycz
Tradutora: Gilda de Aquino

O amor tem cor? Tem tamanho? Tem som, gosto ou forma? Nessa obra, é abordada a dificuldade 

que experimentamos ao tentar definir, dar corpo ao amor. Emoções, afetos, sentimentos são 

vividos por todos nós, mas sempre é difícil pôr em palavras, pois cada pessoa tem sua própria 

maneira de perceber, sentir e dizer o amor. Qual é a cor do amor? mostra que o amor está em 

toda parte: na poesia, nas artes plásticas, na música, nas relações entre as pessoas, na natureza, 

no mundo, em nós mesmos...

Gênero: narrativo

Temas: filosofia, amizade, relações familiares, letra bastão

ACHOU!
Aline Abreu

Nesse 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 nas páginas divertidamente 

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

Gênero: livro ilustrado interativo

Temas: brincadeiras, animais, letra bastão

ESPELHO
Suzy Lee

Ao se deparar com seu reflexo no espelho pela primeira vez, uma menina começa uma grande 

brincadeira consigo mesma. Entre caretas, piruetas e risadas, a explosão de cor e formas no meio da 

página vai crescendo conforme ela e o leitor mergulham cada vez mais nessa dança da imaginação. 

Logo, a menina e seu reflexo se tornam um só – até mesmo para o leitor. Afinal, o que é a realidade e 

o que é a imagem mostrada pelo espelho?

Nesse livro sem palavras, Suzy Lee narra a história usando apenas duas cores e explorando as infinitas 

possibilidades de brincadeiras que habitam a mente das crianças nas mais corriqueiras situações do dia 

a dia, como ver-se diante de um espelho.

Gênero: livro-imagem

Temas: identidade, brincadeiras

MEO LIVRO DE LÍVIO
Hrefna Bragadottir
Tradutora: Gilda de Aquino

Lívio adora livros e sonha em ser personagem de um. Um dia, ele se depara com uma placa 

anunciando um teste para ocupar uma vaga dessas. Porém, sua confiança fica abalada quando os 

jurados o acham “estranho” para o papel. Será que Lívio precisa ser igual aos personagens de que 

gosta para conquistar o que tanto deseja?

Gênero: narrativo

Temas: valorização da leitura, autoestima, humor
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MEPEDRO E TINA
Stephen Michael King
Tradutora: Gilda de Aquino

O que significa ter um amigo especial? Ele deve ser igual a nós? A riqueza da diferença 

é explorada de maneira bela e simples nesse texto. Pedro e Tina nos mostram como as 

características de cada pessoa podem contribuir para melhorar uma amizade. O texto 

trabalha, ainda, a descrição de personalidades e habilidades, explorando as noções es-

paciais e a atividade criativa, sempre acompanhado de imagens que conferem à leitura 

um ritmo especial.

Gênero: narrativo, livro ilustrado

Temas: amizade, respeito às diferenças, bullying, brincadeiras

EU GRANDE, VOCÊ PEQUENININHO
Lilli L’Arronge
Tradutora: Julia Bussius

O livro conta a história da carinhosa relação de um pai e seu filhinho. “Filhinho” porque 

é assim que o pai o vê: seu pequenininho. Claro que adultos e crianças têm diferenças 

que vão além do tamanho. Afinal, gente grande sempre tem muitas responsabilidades, 

e os pequenos só têm mesmo que se preocupar com as brincadeiras. 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 que não importa se se é grande ou pequeno, o carinho é sempre imenso.

Gênero: narrativo

Temas: letra bastão, relações familiares

MECANTIGAS POR UM PASSARINHO À TOA
Manoel de Barros
Ilustrador: Kammal João

Nesse livro de poemas que Manoel de Barros escreveu para as crianças, o mundo parece um grande 

faz de conta. Ele é cheio de palavras que brincam com a gente e de acontecimentos típicos do 

imaginário das crianças. Árvores que falam, ventos que cantam, algazarras de cigarras, um menino que 

mora numa garça e até uma rã que sonha ser passarinho são algumas das personagens que brincam 

com o leitor.

Gênero: poema

Temas: natureza e infância
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MINHA CASA
Lorena Kaz

Uma casa pode ser grande, pequena, de palha, de madeira, de tijolo, um ninho, uma toca 

ou até uma nuvem. Nesse livro, as ilustrações cativantes da artista plástica Lorena Kaz guiam 

o leitor em uma descoberta de vários tipos de moradia, estimulando-o a perceber que 

é responsável por cuidar bem de sua casa, seja ela seu corpo, a casa em que mora ou o 

planeta em que vive.

Gênero: narrativo, livro ilustrado

Temas: letra bastão, identidade, geografia

CARONA
Guilherme Karsten

Pronto para ir à praia e pegar umas ondas, um surfista coloca a prancha no carro e parte 

animado rumo à aventura. Até que dá de cara com um mergulhador pedindo carona. 

Depois com um herói. Depois com um jacaré. Depois com um ladrão...

Nesta narrativa recheada de ilustrações vivas e divertidas, vamos descobrir quantos 

personagens inusitados cabem no carro desse surfista – e se ele vai ou não chegar à 

praia no fim.

Gênero: conto acumulativo

Temas: convivência, humor

NHAC
Carolina Rabei
Tradutora: Gilda de Aquino

O porquinho-da-índia Nhac leva uma vida de regalias na sua confortável gaiola, onde 

tem tudo de que precisa para ser feliz, especialmente comida à vontade. Porém, ele 

sente que falta alguma coisa. Um encontro inesperado com o ratinho Coalho o faz 

rever suas prioridades e explorar novos horizontes em uma divertida e despretensiosa 

história sobre coragem e amizade.

Gênero: narrativo

Temas: amizade, cooperação, solidariedade, letra bastão

EU SOU A MONSTRA
Hilda Hilst
Ilustradora: Ixchel Estrada

Que monstra é essa? E como ela é? Talvez nem ela saiba. A monstra desse livro convida seu 

amigo para desenhá-la em um papel e a sua verdadeira forma nós nunca descobrimos: fina 

ou larga, uma rainha ou um astronauta, uma roseira ou simplesmente sucata. A verdade é 

que a monstra pode ser tudo aquilo que ela quiser – e a imaginação de uma criança permitir.

Este poema foi escrito por Hilda Hilst em 1988 para Daniel Fuentes, filho de um grande 

amigo da autora. As ilustrações da artista mexicana Ixchel Estrada transformam a monstra 

em uma nova combinação de cores, rabiscos e colagens a cada página.

Gênero: poema

Temas: identidade, humor, arte
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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 se sentir 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.

Gênero: narrativo

Temas: amizade, sentimentos, infância, brincadeiras, letra bastão

VIDA EM MARTE
Jon Agee
Tradutora: Ana Tavares

Um jovem astronauta tem certeza de que é possível encontrar vida em Marte e, para provar sua 

teoria, parte destemidamente em uma missão solitária. Só que, quando chega lá, equipado com 

um pacote de cupcakes de presente, não vê nada além de um planeta quase estéril. Finalmente, 

avista uma única flor e a embala para levá-la de volta à Terra. Mas, após decolar com sua nave a 

caminho de casa – que surpresa! –, alguém comeu todos os seus cupcakes.

Os leitores vão se divertir acompanhando esta expedição junto com o marciano que esteve ali o 

tempo todo sem ser notado pelo distraído astronauta.

Gênero: livro-imagem

Temas: astronomia, humor

O CARTEIRO CHEGOU
Allan Ahlberg
Ilustradora: Janet Ahlberg
Tradutor: Eduardo Brandão

Assim como todo mundo, os personagens de contos de fadas gostam de mandar 

e receber cartas. João, por exemplo, mal tem tempo de agradecer o gigante 

pelas ótimas férias que sua galinha de ovos de ouro lhe proporcionou. Cachinhos 

Dourados aproveita para se desculpar com a família Urso por ter causado confusão 

na casa. E o que seria da bruxa sem o catálogo de ofertas do Empório da Bruxaria, 

que esse mês oferece uma promoção especial de mistura para torta Menino Fofo? 

Por isso, quando o carteiro chega é sempre uma festa, e todo mundo o convida para 

entrar. Mas às vezes – especialmente em caso de Lobo Mau – ele prefere recusar o 

chazinho e dar no pé o mais rápido possível. O livro, que é todo contado em rimas, 

vem cheio de cartas de verdade, postais, livrinhos e convites, com envelope e tudo.

Gênero: epistolar (cartas), livro interativo

Temas: contos de fadas e maravilhosos

SELO
CÁTEDRA  
UNESCO
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METEM LUGAR PRA GENTE?
Jol Temple e Kate Temple
Ilustrador: Terri Rose Baynton
Tradutora: 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 a mãe e o 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, a 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. 

Gênero: narrativo, livro ilustrado

Temas: diversidades (gênero, sociais, necessidades especiais),  

cooperação, solidariedade, letra bastão

BRASILEIRINHOS DA AMAZÔNIA
Lalau
Ilustradora: Laurabeatriz

A Floresta Amazônica é a maior floresta tropical em extensão do mundo, e guarda entre 

suas árvores a maior reserva de biodiversidade do planeta. São incontáveis plantas, 

insetos e animais que vivem e mantêm viva a nossa grande floresta.

Parceiros de longa data, Lalau e Laurabeatriz transformam em poemas e ilustrações 

alguns animais que habitam a Amazônia e são importantíssimos para a fauna brasileira. Do 

cachorro-do-mato-vinagre ao besouro-hércules, essa seleção vai divertir e conscientizar 

os pequenos leitores sobre os tesouros vivos do Brasil.

Gênero: poema, informativo

Temas: ecologia, sustentabilidade, fauna brasileira

A FLORESTA
Irena Freitas

Depois de ver as notícias na TV, uma menina quer acabar com a destruição da floresta. Com a 

ajuda de seus amigos e de sua imaginação, surgem mil possibilidades para trazer o verde de volta 

às matas – e às páginas do livro!

Nesse livro-imagem, Irena Freitas se inspirou em Manaus, a cidade em que mora, e nos incêndios 

que ocorreram em 2019 na Floresta Amazônica para criar uma narrativa imagética que nos convida 

a refletir sobre o que podemos fazer para cuidar de nossas matas.

Gênero: livro-imagem

Temas: ecologia, sustentabilidade

PRÊMIO ALTAMENTE 
RECOMENDÁVEL 
FNLIJ 2021
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Ensino Fundamental  
Anos Iniciais

TAPAJÓS 
Fernando Vilela

Cauã e Inauê vivem às margens do Jari, um pequeno canal que liga o rio Amazonas ao 

rio Tapajós, no estado do Pará. Os irmãos vivem em uma casa simples, de palafitas, com 

os pais e Titi, o jabuti de estimação da família. Mas o personagem principal do livro é, 

na verdade, o próprio cenário da pequena vila, que é de encher os olhos.

Gênero: narrativo

Por que ler para a CF? Porque o direito à educação é um direito universal; educação 

integral é educação para o respeito e a inclusão de todos.

Temas: diversidade cultural, geografia, relações familiares, estações do ano

DA MINHA JANELA 
Otávio Júnior
Ilustradora: Vanina Starkoff

O narrador desse livro narra cada coisa, pessoa e animal que vê da sua janela em uma favela 

no Rio de Janeiro. De lá, vê cores, traços, gestos, objetos e bichos cujas vidas podem ser 

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

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

convite para que todos os leitores olhem para as vidas que nos cercam, mas, muitas vezes, 

passam despercebidas.

Gênero: narrativo, livro ilustrado

Por que ler para a CF? Porque o direito à educação é um direito universal; educação integral 

é educação para o respeito e a inclusão de todos.

Temas: diversidades (gênero, sociais, necessidades  

especiais), identidade

INDICAÇÕES PARA A CAMPANHA DA FRATERNIDADE

SELO
CÁTEDRA  
UNESCO

PRÊMIO 
JABUTI 
2020
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OS TESOUROS DE MONIFA 
Sônia Rosa
Ilustradora: 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 desse tesouro ir para as mãos da garotinha, que se encanta e emociona muito ao receber 

tamanha preciosidade e, com ela, descobrir a vida da sua tataravó e as suas próprias raízes.

Gênero: narrativo

Por que ler para a CF? Porque a educação integral considera diversas fontes de conhecimento 

(de outras culturas, de outras gerações).

Temas: cultura afro-brasileira, diversidades (gênero, sociais, necessidades  

especiais), relações familiares

MALALA E SEU LÁPIS MÁGICO 
Malala Yousafzai
Ilustrador: Kerascoët
Tradutora: Lígia Azevedo

Quando era apenas uma menina vivendo no Paquistão, o maior desejo de Malala era ter um 

lápis mágico. Mas quando seu direito à educação foi colocado em perigo por homens que 

acreditavam que meninas não deveriam ir à escola, Malala percebeu que a sociedade em que 

vivia precisava de mudanças imediatas. Só então foi capaz de enfrentar grandes obstáculos 

até encontrar dentro de si a força e as ferramentas necessárias para mudar o mundo.

Em seu primeiro livro infantil, a garota paquistanesa ganhadora do prêmio Nobel da Paz, 

retorna à própria infância para apresentar sua história aos pequenos leitores e inspirar uma 

nova geração a quebrar o silêncio para transformar o mundo em um lugar melhor.

Gênero: biografia

Por que ler para a CF? Porque o direito à educação é um direito universal.

Temas: diversidade cultural, relações familiares

SUPER-ULISSES
Caio Tozzi
Ilustrador: Renato Drigues

Albertina ama ler. Ama, especialmente, os seus livros. Seus 244 livros, nem um a mais, nem um a 

menos. Certo dia, no entanto, as obras somem de seu quarto. O que teria acontecido? Furiosa, ela 

descobriu que seus pais haviam levado seus preciosos companheiros para o café da família. E – pior 

– um dos livros tinha sumido dali! Na busca para encontrar a obra, sua preferida, Albertina conta com 

a ajuda de Molina e da caminhonete Ulisses, também conhece Zezo e Jonas. Juntos, descobrem que 

o poder das histórias está justamente no que elas podem fazer pelas pessoas quando estão fora das 

estantes, circulando por aí. Para o leitor mais experiente, essa obra de Caio Tozzi é uma deliciosa 

metáfora sobre o poder transformador da literatura.

Gênero: novela

Por que ler para a CF? Porque falar de educação é falar do papel central da leitura.

Temas: Valorização da leitura, relações familiares, amizade
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MEOS VIZINHOS 
Einat Tsarfati
Tradutor: George Schlesinger

Enquanto sobe os andares do 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.

A cada página, a obra apresenta um novo mundo de detalhes exuberantes e surpresas revelados 

nos desenhos vibrantes criados com singular delicadeza pela autora e ilustradora israelense Einat 

Tsarfati.

Gênero: narrativo, livro ilustrado

Temas: diversidades, relações familiares

GUILHERME AUGUSTO ARAÚJO FERNANDES 
Mem Fox
Ilustradora: Julie Vivas
Tradutora: 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 à 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 ela 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.

Gênero: narrativo, livro ilustrado

Tema: amizade, terceira idade, cooperação, solidariedade

Indicações Gerais

SELO
CÁTEDRA  
UNESCO
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AMORAS 
Emicida
Ilustrador: Aldo Fabrini

Na música “Amoras”, Emicida canta: “Que a doçura das frutinhas sabor acalanto/ Fez a 

criança sozinha alcançar a conclusão/ Papai, que bom, porque eu sou pretinha também”. 

E é a partir desse rap que um dos artistas brasileiros mais influentes da atualidade cria seu 

primeiro livro infantil e mostra, através de seu texto e das ilustrações de Aldo Fabrini, a 

importância de nos reconhecermos no mundo e nos orgulharmos de quem somos – desde 

criança e para sempre.

Gênero: poema, livro ilustrado

Temas: cultura afro-brasileira, diversidades (gênero, raça, social), autoestima, identidade

MUSTAFÁ 
Marie-Louise Gay
Tradutora: Gilda de Aquino

Mustafá conta a história de um garoto que teve de sair de seu país com a família e que, aos 

poucos, descobre seu novo lar. A lua, as estações, as flores, os insetos e a música desse lugar ora 

lhe lembram sua antiga terra, ora o encantam pelo que têm de diferente do que ele já conhece. 

Mesmo com esse mundo novo a descobrir, Mustafá sente-se invisível ali onde as pessoas falam 

uma língua que ele não entende. Mas, um dia, uma menina, com um gesto simples, irá mostrar a 

ele que a amizade, a gentileza e o afeto superam as fronteiras entre línguas e lugares.

Gênero: narrativo

Temas: diversidade cultural, respeito às diferenças, bullying,  

empatia, cooperação, solidariedade, refugiados

DE FLOR EM FLOR 
JonArno Lawson; Ilustrador: Sydney Smith

Muitas vezes, as ações (e as imagens) falam mais que as palavras. Nesse 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.

Gênero: livro-imagem

Temas: empatia, infância, relações familiares

MEEXERCÍCIOS DE SER CRIANÇA 
Manoel de Barros
Ilustradores: Fernanda Massotti e Kammal João

Nestes poemas cativantes e divertidos, conhecemos um menino que carrega água na peneira e descobre as 

palavras, e uma menina avoada que brinca no quintal ao lado do irmão. Entre brincadeiras e reflexões típicas 

da infância, as personagens divertem o leitor ao mesmo tempo em que fazem uma homenagem à poesia, à 

fluidez da linguagem e à capacidade das crianças de imaginar cenas tão lúdicas nos mais singelos cenários.

Gênero: poema

Temas: infância, clássico, brincadeiras

SELO
CÁTEDRA  
UNESCO

PRÊMIO  
FNLIJ – 2018
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O INCRÍVEL LIVRO DO GILDO 
Silvana Rando

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

Laurinha, 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? 

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

a outra, mirabolante, assustadora e divertida!

Gênero: narrativo, livro ilustrado

Temas: humor, amizade, relações familiares

MATEMÁTICA ATÉ NA SOPA 
Juan Sabia
Ilustrador: Pablo Picyk
Tradutora: 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, o que o círculo tem de tão especial, entre outros conceitos. No final, a matemática, 

além de muito útil, se mostra também muito divertida.

Gênero: narrativo, informativo

Temas: matemática, relações familiares

A FABULOSA MÁQUINA DE AMIGOS 
Nick Bland
Tradutora: Gilda de Aquino

Pipoca era uma galinha muito simpática, a mais simpática da fazenda Fricotico. Insistia 

em dizer olá para todos os amigos pela manhã, usava palavras como “maravilhoso”, 

“fabuloso” e alegrava todo mundo. Além disso, ela também contava histórias e fazia 

companhia aos outros animais. Até que um dia, no celeiro, encontrou um misterioso 

retângulo iluminado que dizia “olá”. O que seria aquele objeto? Pipoca resolveu dizer 

“olá” também, já que era tão simpática, e de “olá” em “olá”, foi fazendo novos amigos. 

Será? Uma divertida fábula sobre relacionamentos na era da tecnologia.

Gênero: narrativo

Temas: amizade, comunicação digital

Conheça também:
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MEVIAGENS PARA LUGARES QUE EU NUNCA FUI 
Arthur Nestrovski
Ilustrador: Andrés Sandoval

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

implica deslocamento. 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.

Nesse livro, Arthur Nestrovski explora essa ideia, criando um caderno de viagens 

imaginárias. Com muita poesia, descreve lugares como Sevilha, Marrakech, Itapuã, 

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

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

chinesas, Alexandria e o bairro paulista do Cambuci.

Gênero: livro ilustrado

Temas: diversidade cultural, geografia, história geral

MEPEDRO E O PORTAL 
Glaucia Lewicki
Ilustradora: Valentina Fraiz

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 esse 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.

Gênero: romance

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

Obra sugerida para projeto sobre 

Bicentenário da 
Independência do Brasil
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MEO 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 decifrar 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.

Gênero: romance policial

Temas: amizade, mistério, suspense, investigação

MEDIÁRIO DE PILAR NA AMAZÔNIA 
Flávia Lins e Silva
Ilustradora: Joana Penna

Pilar e Breno montaram a Sociedade dos Espiões Invisíveis (SEI) e estão dispostos a desvendar 

os mistérios do passado. A menina achou um recorte de jornal com uma notícia pela metade e 

tem certeza de que é uma pista sobre o paradeiro de seu pai, que não chegou a conhecer e de 

quem só tem uma foto antiga. A investigação exige malas prontas e mais uma incrível viagem.

Em um giro na rede mágica, os dois e o gato Samba vão parar em pleno rio Amazonas! Lá, 

aprendem a comer pupunha cozida e peixe com açaí, dormir em rede, andar de gaiola e canoa e 

morar em uma palafita. E, juntos, vão enfrentar os feitiços da Iara, descobrir os segredos da Floresta 

Encantada habitada pela temível Cobra-Grande e ainda se dar conta de que suas árvores estão 

sendo destruídas e de que é preciso tomar alguma atitude para preservá-las.

Gênero: diário, informativo

Temas: diversidade cultural, amizade, história, geografia

Outros títulos da coleção:
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MEHISTÓRIAS DA CAZUMBINHA 
Meire Cazumbá e Marie Ange Bordas
Ilustradora: Marie Ange Bordas

Era uma vez uma menina chamada Cazumbinha. Ela nasceu no interior da Bahia, às margens do 

rio São Francisco, em um lugar muito especial: uma comunidade quilombola.

Nesse livro, conhecemos as histórias da infância dessa menina – as comidas e as roupas, as plantas 

e os bichos, as pessoas e os lugares, as canções e as festas, as brincadeiras e os medos –, tão 

diferentes e, ao mesmo tempo, tão semelhantes às histórias de qualquer criança.

A ideia inicial do livro nasceu de um projeto concebido por Marie Ange Bordas, que envolveu 

as crianças do Quilombo Rio das Rãs, na Bahia. Elas participaram de oficinas em que ouviram as 

histórias da Cazumbinha e criaram desenhos para elas. Superpostos a fotos do local, os desenhos 

ilustram este volume. Há ainda um texto explicativo sobre os quilombos e as comunidades 

quilombolas.

Gênero: narrativo, informativo

Temas: cultura afro-brasileira, diversidades, história do Brasil, geografia

MENINGUÉM É PEQUENO DEMAIS  
PARA FAZER A DIFERENÇA 
Jeanette Winter
Tradutora: Lígia Azevedo

O livro apresenta aos pequenos leitores a vida e luta de Greta, uma criança como qualquer 

outra – mas que resolveu ser ouvida e fazer a diferença para mudar o mundo.

Greta Thunberg tinha quinze anos quando sua professora falou sobre as mudanças climáticas 

que vêm acontecendo na Terra de forma cada vez mais acentuada. Ao pesquisar mais sobre 

o assunto, percebeu que, se não agirmos rápido para reverter essa situação, logo será tarde 

demais. Sozinha, Greta deu início a um movimento que se espalhou pelo mundo inteiro, 

liderado por crianças e jovens, e fez com que grandes líderes e políticos ouvissem o que 

ela tem a dizer: é nossa obrigação cuidar do planeta para garantir um futuro às próximas 

gerações – e todos nós podemos fazer a diferença.

Gênero: narrativo, livro ilustrado

Temas: ecologia, sustentabilidade, cooperação,  

solidariedade, política

MENAS FOLHAS DO CHÁ – O SEGREDO DAS CARTAS CHINESAS 
Flávia Lins e Silva e Liu Hong

Gabriela mora no Rio de Janeiro, tem treze anos e sua avó está doente. He Juhua mora em 

Pequim, tem a mesma idade e seu avô também não está nada bem. As duas meninas não se 

conheciam até que Gabi decide escrever uma carta endereçada a uma casa de chá chinesa em 

busca de ajuda para o mal de sua avó. He Juhua é quem responde e as duas meninas começam 

a trocar uma correspondência emocionante e curiosa, substituindo, logo de início, o envelope 

pela rapidez do e-mail.

As autoras deste livro – uma brasileira e outra chinesa – também não se conheciam quando 

criaram esta delicada história, ao longo de intensa troca de e-mails. Nas folhas do chá foi 

idealizado por Flávia Lins e Silva para que nosso jovem leitor possa entrar em contato com 

escritores e ambientes de outras culturas.

Gênero: epistolar (cartas)

Temas: amizade, diversidade cultural, relações familiares, comunicação digital
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CONTOS E LENDAS DA MITOLOGIA GREGA 
Claude Pouzadoux
Ilustrador: Frédérick Mansot
Tradutor: Eduardo Brandão

Grandes histórias da mitologia grega estão reunidas nesse livro, que, a exemplo dos 

outros volumes da Coleção Contos e Lendas, também traz um apêndice para auxiliar na 

contextualização histórica das narrativas apresentadas. A mitologia grega continua por toda 

parte. Está na literatura, no cinema, na música, na dança, no teatro, na filosofia, na língua 

que usamos diariamente.

Entre várias histórias dos deuses do Olimpo, o livro traz as histórias de Perseu, o argiano; 

Édipo, o tebano; Antígona e Ártemis. 

Gênero: conto

Tema: mitologia grega

MEQUE HISTÓRIA É ESSA? 
Flávio de Souza

Nessa homenagem aos personagens secundários dos contos de fadas, quem narra a história 

da Bela Adormecida é um dragão que come salsichas. A história de Chapeuzinho Vermelho é 

contada pelo caçador. O livro foi construído um pouco à maneira dos jogos eletrônicos: se o 

leitor entrar na história de Cinderela por uma porta “errada”, vai olhar a mesma história pelos 

olhos do lagarto que se transformou em criado de libré: tudo muda, mas a essência da história 

permanece inalterada.

Gênero: narrativo, reconto

Temas: clássico, humor

MEO QUINTAL DA MINHA CASA 
Fernando Nuno
Ilustrador: Bruno Nunes

O quintal da casa que conhecemos nesse 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?

Nessa 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, ainda há esperança – e as futuras gerações podem estar 

prestes a salvar a Terra!

Gênero: narrativo, livro ilustrado

Temas: ecologia, sustentabilidade

Conheça a coleção:
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MEVOZES NO PARQUE 
Anthony Browne
Tradutora: Clarice Duque Estrada

Um mesmo passeio no mesmo parque é contado por quatro vozes diferentes, ofe-

recendo ao leitor perspectivas muito diversas e dando 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 coisas estranhas 

em meio ao familiar.

As ilustrações de Vozes no parque são expressivas e provocadoras, revelando sempre algo 

novo numa segunda olhada, ou terceira...

Gênero: narrativo, livro ilustrado

Temas: diversidades (gênero, raça, sociais, necessidades  

especiais), relações familiares, amizade

PRÊMIO HANS 
CHRISTIAN ANDERSEN

21



TODO MUNDO É MISTURADO
Beth Cardoso

Pablo, o novo menino da classe de Júlia, é boliviano. Curiosa, ela logo quer saber mais sobre 

ele, mas seus colegas de classe não tem uma opinião tão favorável sobre o aluno recém- 

-chegado de longe. Uma série de mal-entendidos e palavras trocadas em português e espanhol 

armam um cenário nada amigável para Pablo. Será que Júlia conseguirá ajudar o novo amigo e 

fazer todos entenderem que, no fundo, somos todos “misturados”?

Nessa delicada história, a autora Beth Cardoso traz de forma leve e bem-humorada temas 

como a tolerância e o respeito a diferentes línguas e culturas. Por meio da convivência entre 

Júlia e Pablo, a autora aborda tanto a relação do Brasil com culturas latino-americanas quanto 

a formação da nossa própria identidade por meio dos diversos povos e culturas que imigraram 

para o Brasil.

Gênero: romance

Por que ler para a CF? Porque a educação integral considera diversas fontes de conhecimento 

(de outras culturas, de outras gerações).

Temas: amizade, diversidade cultural, cooperação, 

 solidariedade, empatia

ME

Ensino Fundamental 
Anos Finais

NA MINHA PELE
Lázaro Ramos

Movido pelo desejo de viver num mundo em que a pluralidade cultural, racial, étnica e social 

seja vista como um valor positivo, e não uma ameaça, Lázaro Ramos divide com o leitor suas 

reflexões sobre temas como ações afirmativas, gênero, família, empoderamento, afetividade e 

discriminação.

Ainda que não seja uma biografia, em Na minha pele, Lázaro compartilha episódios íntimos de sua 

vida e também suas dúvidas, descobertas e conquistas. Ao rejeitar qualquer tipo de segregação 

ou radicalismos, o artista nos fala da importância do diálogo. Não se pode abraçar a diferença pela 

diferença, mas lutar pela sua aceitação num mundo ainda tão cheio de preconceitos.

Gênero: relato autobiográfico

Por que ler para a CF? Porque o direito à educação é um direito universal;  

educação integral é educação para o respeito e a inclusão de todos.

Temas: diversidades (gênero, raça, sociais, necessidades especiais),  

respeito às diferenças, bullying

ME

INDICAÇÕES PARA A CAMPANHA DA FRATERNIDADE
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MALALA – MINHA HISTÓRIA EM DEFESA DOS  
DIREITOS DAS MENINAS
Malala Yousafzai e Patricia McCormick
Tradutora: Lígia Azevedo

Antes de se tornar uma ativista conhecida no mundo inteiro, Malala era apenas uma garota que 

lutava por aquilo em que acreditava. Quando a região onde morava, no Paquistão, foi dominada 

pelo Talibã e as meninas foram proibidas de ir à escola, Malala arriscou a própria vida para 

defender o direito à educação.

Nesta edição adaptada de suas memórias – enriquecida com ilustrações, glossário e linha do 

tempo –, você vai conhecer a história impressionante de uma jovem que se recusou a ficar em 

silêncio. Malala nos mostra a importância de combater o ódio e o extremismo, e nos traz uma 

mensagem inspiradora de determinação e esperança.

Gênero: autobiografia

Por que ler para a CF? Porque o direito à educação é um direito universal.

Temas: diversidade cultural, relações familiares, educação, geografia, geopolítica

NÓS – UMA ANTOLOGIA DE LITERATURA INDÍGENA
Autores: vários
Organização: Maurício Negro

A antologia reúne histórias contadas ou recontadas por escritores das nações indígenas 

Mebengôkre Kayapó, Saterê-Mawé, Maraguá, Pirá-Tapuya Waíkhana, Balatiponé Umutina, 

Desana, Guarani Mbyá, Krenak e Kurâ Bakairi.

Tratando dos mais diversos temas – dos mitos de origem às histórias de amor impossível –, as 

narrativas conduzem o leitor por situações e desenlaces peculiares, acompanhadas de um 

glossário e um texto informativo sobre o povo indígena de origem de cada autor. Trata-se de uma 

chance preciosa para todos aqueles que desejam entrar em contato com as raízes mais profundas 

de nossa cultura que, por puro desconhecimento, ainda são pouco valorizadas e respeitadas.

Gênero: conto

Por que ler para a CF? Porque a educação integral considera diversas  

fontes de conhecimento (de outras culturas, de outras gerações).

Temas: diversidade cultural, indígena, geografia, meio ambiente

CINDERELA CHINESA 
Adeline Yen Mah
Tradutor: José Rubens Siqueira

Quinta filha de um milionário chinês, Adeline perdeu a mãe apenas duas semanas depois de 

nascer. Além de sofrer com a hostilidade dos irmãos, que a responsabilizam pela morte da 

mãe, Adeline ainda sofre com a indiferença do pai e a crueldade da madrasta. Por ter ousado  

contrariá-la e por apresentar um rendimento exemplar na escola, Adeline padece nas mãos 

dessa mulher, que parece ter saído diretamente da fábula Cinderela. Por isso, acaba num 

colégio interno, sem visitas nem presentes, e é nos livros que encontra refúgio para sua tristeza 

e solidão. É dessas leituras que vem sua redenção: aos 14 anos, ela se inscreve em um concurso 

internacional de peças teatrais para alunos de língua inglesa, e ganha. A partir daí, Adeline tem 

a chance de escapar do seu destino.

Gênero: biografia

Por que ler para a CF? Porque a educação pode transformar e libertar.

Temas: diversidade cultural, relações familiares, autoestima

ME

ME

23



O DIA EM QUE MINHA A VIDA MUDOU  
POR CAUSA DE UM CHOCOLATE COMPRADO  
NAS ILHAS MALDIVAS
Keka Reis

Parecia um dia comum. Bom, pelo menos um dia comum do sexto ano. Até que, no meio da aula 

de ciências, Mia recebeu um embrulho inesperado. Um chocolate Pura Magia! Aquele chocolate 

trazia as melhores lembranças de seu pai, e há anos ela não encontrava mais para vender. Junto 

com o chocolate, um bilhete: “Quer sentar do meu lado hoje na perua?”, com a letra do Bereba! 

E agora? Eles não eram só amigos? Por que tudo estava ficando estranho de repente? O pessoal 

tinha começado a passar o dia inteiro no celular e a chamar o recreio de intervalo, os adultos 

só queriam ter conversas sérias, não dava mais para comprar roupa na seção infantil... Como 

sobreviver a tudo isso e ainda decidir como responder o bilhete. Mais do que decidir qual é a sua 

resposta, Mia precisa lidar com a chegada nem sempre tranquila da pré-adolescência.

Gênero: romance

Temas: identidade, relações familiares, amizade

ME

OS CIENTISTAS E SEUS EXPERIMENTOS DE ARROMBA 
Dr. Mike Goldsmith
Ilustrador: Clive Goddard

A ciência é parte fundamental do nosso dia a dia – já imaginou como seria a vida sem carro, telefone, 

computador, pasta de dente?... E sem algumas mentes brilhantes que, com seus experimentos e 

descobertas, revolucionaram o mundo?

Pois é, mesmo depois de mortos, os cientistas ainda são como caixinhas de surpresas; e os nove 

apresentados por esse livro são particularmente incríveis: Aristóteles, Galileu Galilei, Isaac Newton, 

Michael Faraday, Charles Darwin, Gregor Mendel, Louis Pasteur e Marie Curie.

Aqui você vai conhecer a história secreta de cada um deles graças aos seus cadernos de anotações, 

vai ler reportagens sobre suas descobertas que viraram manchete e saber mais sobre suas fantásticas 

experiências.

Gênero: biografia, informativo

Temas: tecnologia, história, humor

Indicações Gerais

TUDO TEM PRINCÍPIO E FIM
Marina Colasanti
Ilustradora: Marina Colasanti

Nesse delicado livro, a autora demonstra um olhar poético sobre o cotidiano, mesmo nas atividades 

e nos 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.

Gênero: antologia, poesia

Temas: diversos

ME

Outros títulos da coleção:

FINALISTA DO  
PRÊMIO JABUTI 2018
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AS AVENTURAS DE D. QUIXOTE E  
SEU FIEL ESCUDEIRO SANCHO PANÇA
Miguel de Cervantes
Adaptação: Luciana Sandroni
Ilustradora: Ana Matsusaki

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 

esse 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.

Gênero: romance

Temas: aventura, clássico, filosofia

ME

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS
Lewis Carroll
Ilustrações: John Tenniel
Tradutora: Maria Luiza X. de A. Borges

Passados 150 anos da publicação original, a clássica história de uma menina chamada Alice, que 

entra em uma toca atrás de um coelho falante e cai em um mundo de fantasia, continua popular.

Essa charmosa edição de bolso, com capa dura e ilustrações originais de John Tenniel, reúne as 

aventuras de Alice no País das Maravilhas e sua continuação, Através do espelho e o que Alice 

encontrou por lá. A versão impressa apresenta ainda capa dura e acabamento de luxo.

Gênero: romance

Temas: clássico, identidade, fantasia

ME

D. JOÃO CARIOCA
Lilia Moritz Schwarcz
Ilustrador: Spacca

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.

Elaborado com base em extensa pesquisa, não só documental e historiográfica, como fielmente 

pautada na iconografia da época, o livro reconta essa história usando a linguagem dos quadrinhos. 

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!

Gênero: história em quadrinhos

Temas: história do Brasil

ME

Outros títulos da coleção:
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HEROÍNAS NEGRAS BRASILEIRAS EM 15 CORDÉIS
Jarid Arraes
Ilustradora: Gabriela Pires

Coleção de cordéis que resgata a memória de mulheres negras que lutaram pela sua liberdade e seus 

direitos, reivindicaram seu espaço na política e nas artes, levantaram sua voz contra a injustiça e a 

opressão. A multiplicidade de histórias revela as mais diversas estratégias de sobrevivência e resistência, 

seja na linha de frente – como Tereza de Benguela, que liderou o quilombo de Quariterê – ou pelas 

brechas – como a quituteira Luisa Mahin, que transmitia bilhetes secretos durante a Revolta dos Malês.

O livro reúne quinze dessas histórias impressionantes: Antonieta de Barros, Aqualtune, Carolina 

Maria de Jesus, Dandara, Esperança Garcia, Eva Maria do Bonsucesso, Laudelina de Campos, Luisa 

Mahin, Maria Felipa, Maria Firmina, Mariana Crioula, Na Agontimé, Tereza de Benguela, Tia Ciata e 

Zacimba Gaba.

Gênero: cordel, biografia

Temas: cultura afro-brasileira, diversidades (gênero, raça, sociais, 

 necessidades especiais), história do Brasil.

ME

AQUELA ÁGUA TODA
João Anzanello Carrascoza
Ilustrador: Visca

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 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 de todo 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.

O artista plástico e ilustrador Visca compõe algumas imagens que expressam toda a potência e 

delicadeza das palavras de um dos autores mais sensíveis do país.

Gênero: antologia, conto

Temas: diversos (destaque para relações familiares)

ME
PRÊMIO 
APCA

ARSÈNE LUPIN CONTRA SHERLOCK HOLMES
Maurice Leblanc
Tradutores: André Telles e Rodrigo Lacerda

Arsène Lupin é o ladrão de casaca mais famoso e admirado que o mundo já conheceu. Genial 

e sedutor, ele age de acordo com suas próprias leis, mas sempre obedecendo a um código 

de honra cavalheiresco. Nesse volume, o segundo da série, Lupin trava um inesquecível duelo 

com seu arquirrival, o detetive inglês Sherlock Holmes, em duas histórias mirabolantes e muito 

divertidas: “A mulher loura” e “A lâmpada judaica”. Levará a melhor quem for mais rápido – no 

poder de raciocínio e dedução ou, se necessário, com os punhos.

Essa aventura de dois personagens clássicos da literatura policial traz o texto integral em 

primorosa tradução de André Telles e Rodrigo Lacerda – vencedores do prêmio Jabuti –, 

apresentação e cronologia de vida e obra do autor. A versão impressa apresenta ainda capa 

dura e acabamento de luxo.

Gênero: romance policial

Temas: clássico, mistério, suspense, investigação

ME
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O LIVRO SELVAGEM 
Autor: Juan Villoro
Tradutor: Antônio Xerxenesky

Durante o processo de separação dos pais, Juan tem de ir passar as férias na casa do tio Tito, um 

sujeito um tanto excêntrico, que ama os livros mais que tudo e tem estantes espalhadas por todos 

os cantos da casa. 

Tito adora Juan, que considera um leitor especial e por isso pede sua ajuda para encontrar uma 

obra singular entre as milhares que tem em sua casa, chamada “O livro selvagem”, que nunca foi 

lida por ninguém e que guarda um segredo destinado àquele que a encontrar. Mas por que o livro 

resiste à leitura? E por que Juan é o único capaz de desvendar seus mistérios?

Nessa busca, entre livros, leituras e a convivência com o tio e com Catalina, a menina que trabalha 

na farmácia em frente da casa de seu tio, Juan vai descobrindo um pouco mais sobre si mesmo e 

sobre a relação da literatura com as experiências que vivemos cotidianamente.

Gênero: romance

Temas: mistério, suspense, amizade, valorização da leitura

OS MENINOS DA RUA PAULO
Ferenc Molnár
Tradutor: Paulo Rónai

Publicada em 1907, a história dos meninos que travam batalhas pela posse do “grund” da rua 

Paulo, um pedaço de terra cercado onde se brinca à vontade, é conhecida por leitores de todo 

o mundo. A luta pelo “grund” vai além da vontade de comandar o local: ali, infância e fantasia 

prevalecem sobre as imposições do mundo adulto. O espírito de aventura, amizade e heroísmo 

presente nessa obra é capaz de transpor qualquer barreira de tempo, espaço ou idade. Esta edição 

conta com, além dos textos presentes na anterior, uma orelha assinada por Luiz Schwarcz, um 

posfácio de Michel Laub e um glossário.

Gênero: romance de formação

Temas: amizade, ética

ME

NO SEU PESCOÇO
Autora: Chimamanda Ngozi Adichie
Tradutora: Julia Romeu

A escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie vem conquistando um público cada vez maior, 

no Brasil e no exterior. Ao trabalho de ficcionista premiada, somou-se a expressiva e incontornável 

militância da autora em favor da igualdade de gênero e raça.

No seu pescoço contém todos os elementos que fazem de Adichie uma das principais escritoras 

contemporâneas. Nos doze contos que compõem o volume, encontramos a sensibilidade da 

autora voltada para a temática da imigração, da desigualdade racial, dos conflitos religiosos e das 

relações familiares.

Combinando técnicas da narrativa convencional com experimentalismo, como no conto que dá 

nome ao livro – escrito em segunda pessoa –, Adichie parte da perspectiva do indivíduo para 

atingir o universal que há em cada um de nós e, com isso, proporciona a seus leitores a experiência 

da empatia, bem escassa em nossos tempos.

Gênero: conto

Temas: diversidade cultural, empatia, imigração, história geral,  

desigualdade racial, conflitos religiosos, relações familiares
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CRÔNICAS PARA LER NA ESCOLA 
Ignácio de Loyola Brandão

Donos de livros premiados, João Cabral de Melo Neto, João Ubaldo Ribeiro, Carlos Heitor Cony e 

Ignácio de Loyola Brandão integram o primeiro time da literatura nacional. Referência para diversas 

gerações de leitores, esses autores fazem parte da coleção Para Ler na Escola, desenvolvida pela 

editora Objetiva e que tem como meta aproximar alunos dos anos finais do ensino fundamental e do 

ensino médio das obras de nomes fundamentais das letras brasileiras. 

Com um projeto gráfico pop, que facilita a leitura, os livros reúnem textos sobre temas relacionados à 

juventude, como colégio, vestibular, infância, esporte e cinema. A seleção do material ficou a cargo de 

professoras renomadas, especializadas em educação e literatura, como Marisa Lajolo e Regina Zilberman.

Gênero: antologia, crônica

Temas: diversos

A LUA NO CINEMA 
Autores: Vários
Ilustrador: Fábio Zimbres

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

esta coletânea reúne dezenove nomes representativos da poesia em 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 jovens leitores.

Gênero: antologia, poesia

Temas: diversos

DE REPENTE, NAS PROFUNDEZAS DO BOSQUE 
Amós Oz
Tradutora: Tova Sender

Uma pequena aldeia atravessada por um rio cristalino e rodeada por um bosque frondoso tem 

uma particularidade insólita: não há nela nem um único animal. Nem animais domésticos, nem 

silvestres; nem peixes, nem aves; nem mesmo insetos de qualquer espécie perturbam a monotonia 

da vida dos aldeões.

Mas o garoto Mati e sua amiga Maia não se conformam com os rodeios e as histórias mal contadas 

dos adultos e resolvem investigar por conta própria, desafiando a proibição de entrar no bosque, 

onde reina o temível Nehi, o demônio das montanhas. Depois dessa aventura, nenhum dos dois 

será mais o mesmo – nem a aldeia.

Numa linguagem desenvolta, plena de humor e sutileza, Oz nos envolve num universo assombroso 

e fascinante, exaltando o poder do conhecimento, da independência de espírito e da ética pessoal 

contra as ideias feitas que perpetuam a discriminação, a intolerância e a opressão.

Gênero: fábula

Temas: ecologia, sustentabilidade, ética,  

respeito às diferenças, bullying
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QUERIDA KITTY
Autora: Anne Frank
Tradutoras: Karolien van Eck e Ana Iaria

Anne passou dois anos em um esconderijo com a família para fugir dos nazistas e registrou sua 

vida em um diário hoje mundialmente conhecido.

Mas ela tinha um grande desejo: publicar um romance sobre essa experiência quando a guerra 

terminasse. Como trabalho preparatório para esse projeto, ela reelaborou minuciosamente 

seu diário. As cartas à amiga imaginária Kitty, apresentadas agora pela primeira vez como uma 

publicação em separado, dão prova do talento literário da jovem autora. Com grande sensibilidade 

e fino senso de humor, Anne relata à sua amiga o cotidiano da vida na casa, as relações entre seus 

moradores e o clima de terror que aumentava progressivamente com a escalada da guerra.

Mais de setenta anos depois, e pela primeira vez em português (em tradução direta do holandês), 

o desejo de Anne Frank se concretiza com a publicação do romance epistolar que idealizou e 

escreveu a partir das páginas do seu caderno.

Gênero: romance epistolar

Temas: história geral, identidade, direitos humanos

O FAZEDOR DE VELHOS
Rodrigo Lacerda

Lançado originalmente em 2008, O fazedor de velhos conta a história de Pedro, um garoto 

inteligente que está às portas da vida adulta. Com o amadurecimento, chegam questões 

fundamentais: que profissão escolher? Como lidar com os amores frustrados, os amigos deixados 

para trás, os sentimentos confusos que teimam em perturbar? Quem guia o garoto em meio 

a esses dilemas é Nabuco, um professor experiente, excêntrico e misterioso. Insatisfeito com a 

faculdade de História, Pedro encontra na literatura um destino possível. Mas essa não é uma 

descoberta simples – e para chegar até ela é preciso trilhar um caminho de perda e sofrimento.

Gênero: romance de formação

Temas: identidade, amizade, relações familiares

ME

A REVOLUÇÃO DOS BICHOS
George Orwell
Tradutor: 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.

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. 

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.

Gênero: romance

Temas: clássico, história geral, ética, política

ME

PRÊMIO  
JABUTI 2009
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Ensino Médio

MEPEQUENO MANUAL ANTIRRACISTA
Djamila Ribeiro

Neste pequeno manual, a filósofa e ativista Djamila Ribeiro trata de temas como atualidade do 

racismo, negritude, branquitude, violência racial, cultura, desejos e afetos. Em onze capítulos curtos 

e contundentes, a autora apresenta caminhos de reflexão para aqueles que queiram aprofundar sua 

percepção sobre discriminações racistas estruturais e assumir a responsabilidade pela transformação 

do estado das coisas. Já há muitos anos se solidifica a percepção de que o racismo está arraigado 

em nossa sociedade, criando desigualdades e abismos sociais: trata-se de um sistema de opressão 

que nega direitos, e não um simples ato de vontade de um sujeito. Reconhecer as raízes e o 

impacto do racismo pode ser paralisante. Afinal, como enfrentar um monstro desse tamanho? 

Djamila Ribeiro argumenta que a prática antirracista é urgente e se dá nas atitudes mais cotidianas. 

E mais ainda: é uma luta de todas e todos.

Gênero: manual

Por que ler para a CF? Porque a educação para o antirracismo é reponsabilidade de todos.

Temas: diversidades (gênero, raça, sociais), sociologia, antropologia, identidade

O MONGE E O PASTOR
Henrique Vieira e Marcelo Barros

Durante o mês de maio de 2020, o monge beneditino Marcelo Barros e o pastor Henrique Vieira 

trocaram uma série de mensagens. O pano de fundo da conversa são questões que afligem a todos 

nós. Como viver em tempos tão difíceis sem desanimar? É possível encontrar paz interior em meio 

à agitação e à angústia de uma situação tão extrema como uma pandemia? Essa experiência pode 

nos tornar pessoas melhores e mais humanas?

Ao compartilhar suas diferentes vivências da espiritualidade, eles nos mostram como o diálogo é um 

elemento essencial da caminhada humana. Essas cartas de amizade levantam importantes reflexões 

e clamam por atitude: está em nossas mãos superar a cultura da competição e do individualismo 

e nos educarmos para formas de convivência mais amorosas e justas. Compreender e valorizar a 

diferença e a diversidade pode ser a chave para a autoaceitação e a conquista da liberdade interior.

Gênero: epistolar (e-mail)

Por que ler para a CF? Porque o diálogo e o respeito às diferenças são  

bases de uma educação integral (lembrando: a Campanha da  

Fraternidade é uma campanha ecumênica).

Temas: filosofia, respeito às diferenças, bullying, diversidade,  

tolerância religiosa

ME

INDICAÇÕES PARA A CAMPANHA DA FRATERNIDADE

PRÊMIO  
JABUTI 2020
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MEIDEIAS PARA ADIAR O FIM DO MUNDO
Ailton Krenak

Nesse livro, o líder indígena critica a ideia de humanidade como algo separado da natureza, uma 

“humanidade que não reconhece que aquele rio que está em coma é também o nosso avô”. 

Somente o reconhecimento da diversidade e a recusa da ideia do humano como superior aos demais 

seres podem ressignificar nossas existências e refrear nossa marcha insensata em direção ao abismo.

Desde seu inesquecível discurso na Assembleia Constituinte, em 1987, para protestar contra 

o retrocesso na luta pelos direitos indígenas, Krenak se destaca como um dos mais originais e 

importantes pensadores brasileiros. Ouvi-lo é mais urgente do que nunca.

Esta nova edição de Ideias para adiar o fim do mundo, resultado de duas conferências e uma entrevista 

realizadas em Portugal entre 2017 e 2019, conta com posfácio inédito de Eduardo Viveiros de Castro.

Gênero: ensaio

Por que ler para a CF? Porque a educação integral considera diversas fontes de conhecimento (de 

outras culturas, de outras gerações).

Temas: indígena, diversidade cultural, ecologia,  

sustentabilidade, meio ambiente, sociologia, antropologia

EU SOU MALALA EDIÇÃO JUVENIL
Malala Yousafzai e Patricia McCormick
Tradutora: Alexandra Esteche

Uma jovem comum, Malala Yousafzai 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.

Como Malala foi ensinada a defender aquilo em que acreditava, lutou com todas as forças por seu 

direito à educação. E, em 9 de outubro de 2012, quase perdeu a vida por isso.

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.

Gênero: autobiografia

Por que ler para a CF? Porque o direito à educação é um direito universal.

Temas: diversidade cultural, relações familiares, educação,  

geografia, geopolítica

ME

NOSSO LUGAR – O CAMINHO QUE ME LEVOU À LUTA  
POR MAIS MULHERES NA POLÍTICA
Tabata Amaral

Em Nosso lugar, Tabata Amaral narra a sua trajetória até a campanha que a elegeu deputada federal 

como a segunda mulher mais votada no país. Como ela mesma diz: “Eu poderia ter muito orgulho 

de ser a primeira da minha comunidade a conquistar aquele lugar, mas não poderia me aquietar 

enquanto fosse a única”.

Tabata cresceu na Vila Missionária, no extremo sul de São Paulo, e viveu na infância as dificuldades 

enfrentadas por tantas famílias de migrantes nordestinos instaladas precariamente nas periferias das 

grandes cidades. Depois de alcançar medalha de prata em uma olimpíada de matemática, percorreu 

um caminho extraordinário que desembocou na Universidade Harvard, onde se formou com uma 

tese sobre os fatores políticos que impactam a educação pública em diferentes municípios brasileiros.

Gênero: autobiografia

Por que ler para a CF? Porque o acesso à educação de qualidade é direito de todos e pode 

transformar o indivíduo e a sociedade.

Temas: diversidades (gênero, raça, sociais, necessidades especiais),  

sociologia/antropologia, política
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O VISCONDE PARTIDO AO MEIO
Italo Calvino
Tradutor: Nilson Moulin

O visconde partido ao meio, publicado originalmente em 1952, veio a compor com O cavaleiro 

inexistente e O barão nas árvores uma trilogia a que Italo Calvino (1923-85) chamou de “Os 

nossos antepassados”, uma espécie de árvore genealógica do homem contemporâneo, alienado, 

dividido, incompleto. É a história de Medardo di Terralba, o voluntarioso visconde que, na 

defesa da cristandade contra os turcos, leva um tiro de canhão no peito, mas sobrevive, ficando 

absurdamente partido ao meio. A metade direita atormentada pela maldade, e a esquerda, pela 

bondade. “Ainda bem que a bala de canhão o dividiu apenas em dois”, comentam aliviadas 

suas vítimas.

Gênero: romance

Temas: filosofia, mistério e aventura

ME

Indicações Gerais

MACUNAÍMA
Mário de Andrade

Mário de Andrade publicou Macunaíma em 1928. O livro foi um acontecimento. Debochado e 

intensamente brasileiro – ainda que muito pouco ou nada nacionalista –, este romance é ainda 

hoje um dos textos fundamentais do nosso Modernismo. E continua a influenciar as mais diversas 

manifestações artísticas. Nascido nas profundezas da Amazônia, o herói de Mário de Andrade é 

cheio de contradições – assim como o país que lhe serve de berço. É adoravelmente mentiroso, 

safado, preguiçoso e boca-suja. Suas peripécias vêm embaladas numa linguagem rapsódica e 

inventiva, um marco das pesquisas de seu autor em torno de uma identidade linguística brasileira.

Obra sugerida para projeto comemorativo do Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922.

Gênero: romance

Temas: clássico, sociologia, antropologia

ME

RELATO DE UM CERTO ORIENTE
Milton Hatoum

Após um longo período de ausência, uma mulher regressa a Manaus, cidade de sua infância. Deseja 

encontrar Emilie, a extraordinária matriarca de uma família libanesa há muito radicada ali. Encontra 

a casa desfeita – como desfeitas para sempre estão as casas da infância. Situado entre o Oriente e 

o Amazonas, este relato é a busca de um mundo perdido, que se reconstrói nas falas alternadas das 

personagens, longínquos ecos da tradição oral dos narradores orientais.

Gênero: romance

Temas: diversidade cultural, relações familiares

MEPRÊMIO  
JABUTI 2019
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O CONTO DA ILHA DESCONHECIDA
José Saramago
Ilustrador: Arthur Luiz Piza

Um homem vai ao rei e lhe pede um barco para viajar até uma ilha desconhecida. O rei lhe 

pergunta como pode saber que essa ilha existe, já que é desconhecida. O homem argumenta 

que assim são todas as ilhas até que alguém desembarque nelas. Este pequeno conto de José 

Saramago pode ser lido como uma parábola do sonho realizado, um canto de otimismo em que 

a vontade ou a obstinação fazem a fantasia ancorar em porto seguro. Antes, entretanto, ela é 

submetida a uma série de embates com o status quo, com o estado consolidado das coisas, como 

se da resistência às adversidades viesse o mérito e do mérito nascesse o direito à concretização.

Gênero: conto

Temas: identidade, filosofia

NÃO PARAREI DE GRITAR
Carlos de Assumpção

Os versos de Carlos Assumpção reescrevem a diáspora africana e denunciam um Brasil que traz 

na sua origem as marcas da injustiça, da desigualdade e da discriminação social. Décadas mais 

tarde, sua atualidade se mantém.

Com dor e revolta, mas também com vitalidade e esperança na construção de um país mais justo, 

a poesia de Carlos de Assumpção é um testemunho poderoso sobre os tempos em que vivemos, 

um símbolo de luta contra o silenciamento e a opressão histórica.

Gênero: antologia, poesia

Temas: diversidades (raça, sociais)

ME

ME

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.

A 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.

Romance: romance

Temas: clássico, sociologia, antropologia

ME
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TRAMAS DE MENINOS
João Anzanello Carrascoza

Em “Começo”, história que abre o volume, um pai sente a tristeza da despedida. O filho vai pegar a 

estrada e voltar para a cidade, depois de um dos poucos finais de semana em que estiveram juntos.

No conto final, “Últimas”, há um pai que aguarda. Aguarda o filho, que percorre a estrada para 

encontrá-lo, depois de tanto tempo sem se verem. 

Entre a despedida de um pai e a espera de outro, tramas de vidas se entrelaçam, se completam 

ou se desfazem, retratando experiências delicadas e marcantes, felizes e também trágicas numa 

tessitura minuciosa sobre os anseios de cada um de nós.

Gênero: conto

Temas: relações familiares, morte

ME

MAUS
Art Spiegelman
Tradutor: Antonio de Macedo Soares

Maus (“rato”, em alemão) é a história de Vladek Spiegelman, judeu polonês que sobreviveu ao 

campo de concentração de Auschwitz, narrada por ele próprio ao filho Art. O livro é considerado 

um clássico contemporâneo das histórias em quadrinhos. Foi publicado em duas partes, a primeira 

em 1986 e a segunda em 1991. 

Nas tiras, os judeus são desenhados como ratos e os nazistas ganham feições de gatos; poloneses 

não judeus são porcos, e estadunidenses são cachorros. Esse recurso, aliado à ausência de cor dos 

quadrinhos, reflete o espírito do livro: trata-se de um relato incisivo e perturbador, que evidencia a 

brutalidade da catástrofe do Holocausto.

Spiegelman, porém, evita o sentimentalismo e interrompe algumas vezes a narrativa para dar espaço 

a dúvidas e inquietações. É implacável com o protagonista, seu próprio pai, retratado como valoroso 

e destemido, mas também como sovina, racista e mesquinho. De vários pontos de vista, uma obra 

sem equivalente no universo dos quadrinhos e um relato histórico de valor inestimável.

Gênero: história em quadrinhos

Temas: história geral, ética, holocausto, nazismo

ME

O ALIENISTA
Machado de Assis

Clássico da literatura brasileira, esse texto de Machado de Assis continua sendo, cento e 

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

insanidade. 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.

Gênero: novela

Temas: clássico, filosofia

ME
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O AVESSO DA PELE
Jeferson Tenório

O avesso da pele é a história de Pedro, que, após a morte do pai, assassinado numa desastrosa 

abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos 

paternos. Com uma narrativa sensível e por vezes brutal, Jeferson Tenório traz à superfície um 

país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido, além de um denso relato sobre 

as relações entre pais e filhos.

O que está em jogo é a vida de um homem abalado pelas inevitáveis fraturas existenciais da sua 

condição de negro em um país racista, um processo de dor, de acerto de contas, mas também de 

redenção, superação e liberdade. 

Gênero: romance

Temas: relações familiares, diversidades (gênero, raça, necessidades especiais)

ME

HISTÓRIAS DE MISTÉRIO
Lygia Fagundes Telles

Voltada para o público adolescente, a coletânea organizada pela jornalista Rosa Amanda Strausz 

enfatiza o poder que tem a imaginação, em textos literários, de mergulhar no desconhecido.

Assim, nos seis contos reunidos em Histórias de mistério, os personagens parecem presos a papéis 

trágicos: presos ao destino em cuja direção os fatos avançam inexoravelmente. Só que a força que 

os empurra não vem de fora, não decorre da decisão arbitrária de uma divindade todo-poderosa. 

Ela nasce de acontecimentos que vitimaram os próprios protagonistas: basicamente, de situações de 

perda. Perda de pessoas amadas, perda da segurança da família, perda de um sonho querido. Em 

Fagundes Telles, a mais terrível de todas as perdas é a perda do amor. Para a autora, o fim do amor abre 

uma fissura na realidade por onde se introduzem forças às vezes terríveis que nos habitam e que não 

conhecemos plenamente. Elas desencadeiam fatos que roçam o extraordinário, o inexplicável, fatos que 

introduzem novos estágios na vida de seus atores e que por isso podem ser vistos como ocasiões de 

amadurecimento: diante da dor e da perda, é preciso reorganizar-se para prosseguir.

Gênero: antologia, conto

Temas: mistério, suspense

ME

21 LIÇÕES PARA O SÉCULO 21
Yuval Noah Harari
Tradutor: Paulo Geiger

Seríamos ainda capazes de entender o mundo que criamos? Como podemos nos proteger de 

guerras nucleares, cataclismos ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de 

fake news ou a ameaça do terrorismo? O que devemos ensinar aos nossos filhos?

Em Sapiens, Yuval Noah Harari discute de onde viemos; em Homo Deus, para onde vamos. Em 

21 lições para o século 21, ele explora o presente e nos conduz por uma fascinante jornada pelos 

assuntos prementes da atualidade, abordando o desafio de manter o foco coletivo e o individual 

em face a mudanças frequentes e desconcertantes.

Gênero: ensaio

Temas: sociologia, antropologia, ecologia, sustentabilidade, tecnologia

ME
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CIDADANIA, UM PROJETO EM CONSTRUÇÃO 
Autores: Vários

Organizada por André Botelho e Lilia Moritz Schwarcz, esse volume traz dez autores, cada um com 

a sua especialidade, discutindo questões tão diferentes quanto essenciais para entender o Brasil 

atual. Os verbetes tratam de assuntos variados e urgentes, como a questão indígena, o racismo, a 

desigualdade social, a linha tênue que separa esferas públicas e privadas no Brasil, a violência e a 

diversidade sexual. Todos, no entanto, estão fundamentalmente ligados ao conceito de cidadania, 

cuja construção depende cada vez mais de um amplo e múltiplo debate.

O livro também aborda três dos 17 objetivos da Agenda 2030, da ONU: Igualdade de gênero 

(meta 5), redução das desigualdades (meta 10) e parcerias e meios de implementação (meta 17). 

A obra também inspira o desenvolvimento da Consciência Social, uma das cinco habilidades 

socioemocionais essenciais, e da inteligência interpessoal. Pode ser fonte para projetos interdis-

ciplinares, de voluntariado e de ativismo social, e contempla os seguintes componentes curricu-

lares: Língua portuguesa, História, Sociologia, Filosofia e Literatura.

Gênero: ensaio

Temas: sociologia, antropologia, diversidades (gênero, raça, 

sociais, necessidades especiais), política

ME

TERRA SONÂMBULA
Mia Couto

No Moçambique pós-independência, mergulhado na devastadora guerra civil que se estendeu por 

dez anos, o velho Tuahir e o menino Muidinga empreendem uma viagem recheada de fantasias 

míticas. Terra sonâmbula – considerado pelo júri especial da Feira do Livro de Zimbábue um dos 

doze melhores livros africanos do século XX – é um romance escrito numa prosa poética que 

remete a Guimarães Rosa. Mia Couto se vale também de recursos do realismo mágico e da arte 

narrativa tradicional africana para compor essa bela fábula, que nos ensina que sonhar, mesmo nas 

condições mais adversas, é um elemento indispensável para se continuar vivendo.

Gênero: romance

Temas: diversidade cultural, história geral, fábula, fantasia

ME

MORTE E VIDA SEVERINA
João Cabral de Melo Neto

Os poemas escolhidos para integrar essa coletânea desnudam os elementos fundamentais da obra 

de João Cabral de Melo Neto. “Morte e Vida Severina” (1954-55), poema que dá nome ao livro, é 

a obra mais popular de João Cabral e aborda o tema da seca nordestina, dando voz aos retirantes 

que fazem o duro percurso entre o rio Capibaribe e Recife. O poema “O rio” também retrata o 

universo árido às margens do rio Capibaribe, mas dá voz a ele próprio como condutor da narrativa. 

Engenhos de cana-de-açúcar, usinas, retirantes e trabalhadores são retratados na velocidade do 

correr das águas. Em “Paisagens com figuras” (1955), João Cabral sintetiza em palavras uma de 

suas principais características, que é o hibridismo de linguagens. Mesclando descrições de imagens 

de Pernambuco, com paisagens da Espanha, o poeta desfila toda sua expressividade onírica. Por 

fim, “Uma faca sem lâmina” (1955), trata do desafio da composição poética, que ele ilustra numa 

faca sem bainha, que corta o poeta por dentro.

Gênero: poema

Temas: diversidades, relações familiares, geografia,  

regionalismo, seca, retirantes

ME
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A FALÊNCIA
Júlia Lopes de Almeida

Rio de Janeiro, 1891. Francisco Teodoro, um bem-sucedido e ambicioso comerciante de café, 

conhece Camila. Em busca de um casamento que traga estabilidade, ele não vê melhor opção que 

desposar a jovem, bela e de família boa e humilde. A vida da família prospera, mas nem só de flores 

vivem os Teodoro. Francisco, cada vez mais ganancioso, vê outros comerciantes se arriscando no 

trato com o café e decide fazer o mesmo. Em um revés do destino, contudo, a fortuna da família 

acaba. Francisco Teodoro se suicida e todos, Camila e filhos, Mário, Rachel, Lia e Ruth, precisam 

aprender a lidar com a nova situação social.

Ícone do modernismo brasileiro, Júlia Lopes de Almeida consegue oferecer um notável panorama 

das repercussões do boom do café no final do século XIX na formação da nascente burguesia 

urbana, e também retratar, com maestria, os meandros de uma sociedade machista e hipócrita, em 

que subsistem as relações escravocratas e aprofundam-se as desigualdades sociais.

Gênero: romance

Temas: clássico, relações familiares, diversidades

ME

O SOM DO RUGIDO DA ONÇA
Micheliny Verunschk

Em 1817, Spix e Martius desembarcaram no Brasil com a missão de registrar suas impressões 

sobre o país. Três anos e 10 mil quilômetros depois, os exploradores voltaram a Munique 

levando consigo não apenas um extenso relato da viagem, mas também um menino e uma 

menina indígenas, que morreriam pouco tempo depois de chegar em solo europeu.

Em seu quinto romance, Micheliny Verunschk constrói uma poderosa narrativa que deixa de lado 

a historiografia hegemônica para dar protagonismo às crianças – batizadas aqui de Iñe-e e Juri –  

arrancadas de sua terra natal. Entrelaçando a trama do século XIX ao Brasil contemporâneo, 

somos apresentados também à Josefa, jovem que reconhece as lacunas de seu passado ao ver 

a imagem de Iñe-e em uma exposição.

Com uma prosa embebida de lirismo, esse é um livro sem paralelos na literatura brasileira ao 

tratar de temas como memória, colonialismo e pertencimento.

Gênero: romance

Temas: diversidade cultural, indígena, história do Brasil, memória, colonialismo

ME

POESIAS REUNIDAS
Oswald de Andrade

Oswald de Andrade deixou uma marca definitiva na literatura brasileira, graças à sua verve e 

ao seu estilo profundamente inventivo. Este volume de Poesias reunidas inclui ainda 22 poemas 

inéditos e farta fortuna crítica, além das ilustrações originais de Tarsila do Amaral, Lasar Segall 

e do próprio Oswald. Marcados pelos cortes rápidos, telegráficos, os versos se apropriam das 

técnicas de montagem das artes plásticas e do cinema. É uma obra transgressora que influenciou 

profundamente não só a literatura do país, mas também as artes visuais, a filosofia, a antropologia 

e os estudos culturais.

Gênero: poema

Temas: modernismo, arte, sociologia/ antropologia

ME
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ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA ESCOLAS

Para conhecer nossos projetos, solicitar atendimento de nossa equipe ou 
acessar mais de nosso conteúdo:

• Escreva-nos um e-mail e envie para professores@companhiadasletras.com.br. 
• Visite a Sala do Professor, nosso site voltado aos profissionais da educação.  
• Acompanhe-nos em nossas redes sociais. 

@companhianaeducacao  
@companhianaeducacao

via hashtag  
#COMPANHIANAEDUCACAO


