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Prezadas educadoras, prezados educadores,
É com alegria, orgulho e responsabilidade que apresentamos a
vocês as nossas obras indicadas para o trabalho escolar. Livros de
ficção estrangeira, de ficção brasileira e de não ficção adequados
para Ensino Fundamental – Anos Finais e para Ensino Médio.
Os dois grandes destaques deste catálogo escolar são O apanhador
no campo de centeio, de J. D. Salinger, e O educador, de Sérgio Haddad.
Obra que segue marcando gerações de leitores, O apanhador
no campo de centeio recebeu uma nova tradução a cargo do
premiado tradutor e professor Caetano W. Galindo. Pela primeira
vez no Brasil, o romance é publicado com a capa de sua edição
original. Um livro essencial, que fala especialmente aos jovens.
Em O educador, o doutor em educação e pesquisador
Sérgio Haddad retraça o perfil biográfico de Paulo Freire,
apresentando um painel vivo e esclarecedor acerca do
legado do principal nome da educação no Brasil.
Os dois livros destacados dão o tom da nossa atuação
no ambiente escolar: apresentar (ou reapresentar) histórias
universais, com pertinência e atenção à atualidade. Porque
bons livros contribuem com o trabalho em sala de aula na
formação de jovens leitores, tornando-os mais conscientes
de si e da sociedade. Queremos acima de tudo que nossas
publicações sejam fonte de conhecimento, prazer e cidadania.
Boa leitura e um ótimo trabalho. Esperamos que vocês
recebam este nosso primeiro catálogo escolar com a mesma
alegria com a qual o concebemos. Ele foi pensado para ser
uma ferramenta de apoio para sua atuação em sala de aula e
também para suas horas de leitura e aprimoramento pessoal.

Aproveite-o integralmente, ele é todo seu.
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Ficção estrangeira

O apanhador no
campo de centeio
J. D. Salinger

•
temas
Relações familiares, adolescência.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura,
História, Geografia.
categoria Romance
tradução Caetano W. Galindo
páginas 256 | ISBN 978-65-80309-03-0
formato 13,5 × 20,8 × 1,6 cm
Sugerido para
Ensino Fundamental – Anos Finais
(8o e 9o anos)
Ensino Médio

É Natal, e Holden Caulfield conseguiu
ser expulso de mais uma escola. Com
uns trocados e seu indefectível boné
vermelho de caçador, o jovem traça
um plano incerto: vagar três dias por
Nova York, adiando a volta à casa
dos pais. Seus dias e noites serão
marcados por encontros confusos,
ocasionalmente comoventes, e por
brigas e dúvidas que irão consumi-lo.
E acima de tudo, paira a inimitável
voz de Holden, o adolescente raivoso
e idealista que quer desbancar o
mundo dos “fajutos”, num turbilhão
de ressentimento, humor, frases
lapidares, insegurança, bravatas e
rebelião juvenil. Esta edição brasileira
tem tradução de Caetano W. Galindo
e, pela primeira vez no Brasil, traz a
capa original de seu lançamento.
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Nove histórias
J. D. Salinger

•
temas
Relações familiares, infância,
adolescência, guerra, religião.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura,
Geografia.
categoria Contos
tradução Caetano W. Galindo
páginas 208 | ISBN 978-65-80309-43-6
formato 13,5 × 20,8 × 1,3 cm
Sugerido para
Ensino Médio
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Neste que é um dos mais célebres
e festejados livros da língua inglesa,
J. D. Salinger deu a seus leitores
nove obras-primas da narrativa curta.
Do cultuado “Um dia perfeito para
peixes-banana”, em que o leitor tem
seu primeiro — e impactante —
contato com a família Glass, ao
emocionante “Para Esmé — com
amor e sordidez”, as histórias aqui
reunidas dão a justa medida do talento
inesgotável de Salinger. Poucos
escritores souberam capturar com
tanta maestria uma época, seus temas
e conflitos. Nestas nove histórias,
os Estados Unidos do pós-guerra
aparecem com inédito frescor
literário, conforme acompanhamos
os efeitos, às vezes sutis, do conflito
na vida de indivíduos e famílias, mas
também da sociedade como um todo.
Mais que isso, Nove histórias traz
à tona alguns dos mais marcantes
personagens da prosa do século xx,
como o misterioso Seymour e a
adorável Esmé, bem como pistas
importantes para o quebra-cabeça da
família Glass, que Salinger continuaria
trabalhando em seus próximos livros.

Bone 1: O Vale
ou Equinócio Vernal
Jeff Smith
•
temas
Amizade, ética, relações familiares.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura, Arte.
categoria Quadrinhos
tradução Érico Assis
páginas 448 | ISBN 978-85-88808-41-6
formato 15,7 × 23 × 2,3 cm
Sugerido para
Ensino Fundamental – Anos Finais
(8o e 9o anos)
Ensino Médio

A grande aventura vai começar.
Expulsos da cidade de Boneville,
osprimos Fone, Phoney e Smiley se
veem perdidos no Vale, uma região
misteriosa e repleta de criaturas
fantásticas. Ao lado da garota Espinho,
da Vovó Ben e do Grande Dragão
Vermelho, os primos acabam por se
embrenhar em um conflito entre os
cidadãos do Vale e um exército de
ratazanas. Ao mesmo tempo, forças
tenebrosas parecem ressurgir das
sombras, e uma grande guerra se
anuncia no horizonte. Vencedor de
dez prêmios Eisner e onze prêmios
Harvey, repleto de humor, ação e
suspense, Bone é um épico moderno
ao melhor estilo de O senhor dos anéis.
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O espírito dos
meus pais continua
a subir na chuva
Patricio Pron
•
temas
Relações familiares, memória,
ditadura argentina.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura,
História, Geografia.
categoria Romance
tradução Gustavo Pacheco
páginas 160 | ISBN 978-85-93828-40-9
formato 13,5 × 20,8 × 1,1 cm
Sugerido para
Ensino Médio
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Um jovem escritor que retorna ao
seu país de origem para visitar o pai
moribundo inicia uma busca obsessiva
por um homem misteriosamente
desaparecido. Quando a verdade — e
não apenas sobre seu pai, mas sobre
uma geração inteira — vem à luz,
o narrador é forçado a enfrentar os
fantasmas do passado político mais
obscuro e violento da Argentina,
bem como lembranças há muito
escondidas sobre a história de sua
própria família. Forte e audacioso, este
romance com tintas autobiográficas
apresenta um relato completamente
original sobre vida privada,
responsabilidade política, história
nacional e lembrança pessoal.

Golias

Tom Gauld

•
temas
Intertextualidade com a história
bíblica de Davi e Golias, reconto,
conflito entre povos.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura,
História, Geografia, Arte.
categoria Quadrinhos
tradução Hermano Freitas
páginas 96 | ISBN 978-65-80309-10-8
formato 17 × 24 × 0,9 cm
Sugerido para
Ensino Fundamental – Anos Finais
(7o, 8o e 9o anos)
Ensino Médio

Golias de Gate não é lá um grande
soldado. Se dependesse dele, preferia
pegar as tarefas do administrativo
a patrulhar ou participar de algum
combate. Isso muda quando o rei
dos filisteus o envia para desafiar
os israelitas do outro lado do vale.
Nesta versão surpreendente da
história bíblica, Tom Gauld vê
Golias não como o guerreiro ao qual
nos acostumamos, mas como um
burocrata de fala mansa e hábitos
tranquilos. Ao tomar o ponto de
vista de Golias, o autor transforma
a narrativa mitológica num retrato
sutil desse personagem que, em
sua derrota para Davi, sempre
simbolizou a primazia da inteligência
sobre a força bruta. Com seu pacato
Golias, Gauld reescreve a tradição
com humor e graça, mostrando que
mesmo as mais conhecidas histórias
sempre oferecem novos caminhos
quando sabemos para onde olhar.
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A gorda

Isabela Figueiredo

•
temas
Autoimagem, humor.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura.
categoria Romance
páginas 208 | ISBN 978-85-93828-42-3
formato 13,5 × 20,8 × 1,4 cm
Sugerido para
Ensino Fundamental – Anos Finais
(9o ano)
Ensino Médio
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Maria Luísa, a protagonista deste
romance tão engraçado quanto
cruel, é uma moça inteligente, boa
aluna, voluntariosa e dona de uma
forte personalidade. Porém, ela é
gorda. E inapelavelmente gorda.
Essa característica física a incomoda
de tal maneira que parece colocar
todo o resto em xeque: sua relação
com o mundo, sua vida sentimental
(a relação complicada com David,
seu primeiro amor), sua postura
diante dos fatos. Adolescente, sofre
e aguenta em resignado silêncio as
piadas e os insultos de companheiros
de escola. Divertido, cruel e
desabusado, A gorda confirma Isabela
Figueiredo como um dos grandes
nomes da ficção portuguesa atual.

A mercadoria
mais preciosa

Jean-Claude Grumberg

•
temas
Segunda Guerra Mundial, relações
familiares, ética.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura,
História, Geografia.
categoria Romance
tradução Rosa Freire d’Aguiar
páginas 80 | ISBN 978-65-80309-29-0
formato 13,5 × 20,8 × 0,8 cm
Sugerido para
Ensino Fundamental – Anos Finais
(7o, 8o e 9o anos)
Ensino Médio

Neste breve e arrebatador relato,
Jean-Claude Grumberg, celebrado
roteirista e autor de peças para
adultos e crianças, adota uma forma
que evoca O Pequeno Polegar para
falar de um dos capítulos mais
tenebrosos da história da humanidade:
a deportação de milhões de judeus
para os campos de concentração
nazistas. Um casal de lenhadores
observa, diariamente, comboios
atulhados de gente passarem diante
de seus olhos. Ingênua, a mulher
sempre espera por um aceno ou
mesmo um presente. Para onde vão
essas pessoas?, ela se pergunta. Até
que alguém joga o presente que ela
jamais pensou receber: um bebê.
Verdadeira fábula do Holocausto, o
livro tem arrebatado leitores de
todas as idades no mundo todo
graças à imaginação de Jean-Claude
Grumberg para tratar do horror da
aniquilação de milhões de pessoas.
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Mil sóis:
Poemas escolhidos
Primo Levi

•
temas
Pós-guerra, cultura judaica.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura,
História, Geografia.
categoria Poesia
tradução Maurício Santana Dias
páginas 160 | ISBN 978-65-80309-19-1
formato 13,5 × 20,8 × 1,4 cm
Sugerido para
Ensino Médio
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Primo Levi entrou para a história da
literatura logo após a Segunda Guerra
Mundial. De origem judaica, o então
jovem químico e opositor do regime
fascista foi capturado pelos alemães
e enviado ao campo de concentração
de Auschwitz. Da temporada no
inferno nazista emergiu com um dos
mais poderosos documentos sobre
a aniquilação do ser humano: É isto
um homem?, obra que praticamente
engendrou um novo gênero literário,
o testemunho do horror. Com uma
poesia bissexta, escrita em períodos
fervorosos de criatividade, a lírica
de Primo Levi atravessou diversas
fases. Em todas, temas como a
sobrevivência em meio às catástrofes
e a desumanização se unem a um
registro delicado que parece buscar
a claridade, a comunhão e o amor
por todos os seres vivos. Nesta
antologia bilíngue, o leitor brasileiro
conhecerá a poesia de um escritor que
transformou o compromisso moral em
alta literatura, e a força da memória,
num verdadeiro ofício.

O mundo perdido

Sir Arthur Conan Doyle

•
temas
Aventura, dinossauros, ficção científica.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura,
História, Geografia, Biologia.
categoria Romance
tradução Samir Machado de Machado
páginas 296 | ISBN 978-85-93828-76-8
formato 13,5 × 20,8 × 1,7 cm
Sugerido para
Ensino Fundamental – Anos Finais
(9o ano)
Ensino Médio

Liderada pelo professor Challenger,
um paleontólogo excêntrico e
carismático, uma expedição científica
parte de Londres para explorar
um território longínquo da selva
amazônica, congelado desde o tempo
em que os dinossauros vagavam sobre
a Terra. Aparentemente impossível
de penetrar, esse mundo perdido
apresenta diversos perigos para
os quatro membros do grupo,
de homens-macacos selvagens a
terríveis criaturas pré-históricas.
Obra precursora de todos os livros e
filmes sobre dinossauros, o romance
de Sir Arthur Conan Doyle —
o criador do célebre detetive
Sherlock Holmes — foi lançado em
1912, mas permanece um irresistível
clássico para todas as idades.
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O palácio da memória
•
temas
Narrativas de vida, cultura e sociedade
dos Estados Unidos, podcast.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura,
História, Geografia, Biologia.
categoria Contos
tradução Caetano W. Galindo
páginas 256 | ISBN 978-85-93828-01-0
formato 13,5 × 20,8 × 1,8 cm
Sugerido para
Ensino Fundamental – Anos Finais
(9o ano)
Ensino Médio
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Nate DiMeo

Seleção de algumas das melhores
narrativas recolhidas e apresentadas
por Nate DiMeo em The Memory
Palace, um dos podcasts de maior
sucesso dos Estados Unidos.
O palácio da memória reúne, pela
primeira vez em livro, um conjunto
absolutamente irresistível e viciante
de histórias sobre pessoas comuns que
enfrentaram — com coragem, paixão
e inteligência — as vicissitudes,
grandes e pequenas, oferecidas pela
vida. Muitas não fazem parte da
história oficial, com “h” maiúsculo:
mas suas trajetórias iluminam
aspectos que nos ajudam a entender
a vida de todos nós graças ao encanto
imorredouro da narrativa.

República luminosa
Andrés Barba

•
temas
Infância, violência, desigualdade social.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura.
categoria Romance
tradução Antônio Xerxenesky
páginas 160 | ISBN 978-85-88808-44-7
formato 13,5 × 20,8 × 1,1 cm
Sugerido para
Ensino Fundamental – Anos Finais
(8o e 9o anos)
Ensino Médio

O aparecimento de crianças violentas
de origem desconhecida perturba —
e subverte — a vida de San Cristóbal,
uma cidade encravada entre a selva
e o rio. Vinte anos depois, uma das
testemunhas revisita o episódio numa
crônica recheada de fatos, evidências
e especulações sobre como a cidade
foi forçada a reformular sua ideia
de ordem, além da própria noção
de infância. Ecoando autores como
Joseph Conrad (Coração das trevas)
e William Golding (O senhor das
moscas), num estilo depurado
e conciso que só amplifica o
terror provocado pelos episódios
narrados, o espanhol Andrés
Barba constrói neste romance uma
história exemplar sobre infância e
medo, terror e violência social.
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Também os brancos
sabem dançar
Kalaf Epalanga

•
temas
Migração, descolonização africana,
cultura africana, música popular.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura,
História, Geografia, Arte.
categoria Romance
páginas 304 | ISBN 978-85-93828-72-0
formato 13,5 × 20,8 × 1,9 cm
Sugerido para
Ensino Fundamental – Anos Finais
(8o e 9o anos)
Ensino Médio
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Um músico e escritor angolano
chega à fronteira entre Suécia
e Noruega com sua banda para
se apresentar em Oslo. Sem um
passaporte válido, vivendo num
limbo entre as cidadanias angolana
e portuguesa desde que escapou
da guerra em seu país para poder
tocar a vida em Lisboa, ele é
detido por tentativa de imigração
ilegal e conduzido à delegacia
para averiguação. Aflito com sua
situação e ansioso para conseguir
chegar ao concerto, se pergunta:
como explicar que ele é apenas um
pacato artista angolano? Esse é o
mote do romance de Kalaf Epalanga,
uma viagem colorida e repleta de
memórias pessoais, musicais e
literárias em torno da África, da
Europa e até mesmo do Brasil.

Ficção brasileira

Bom Crioulo
•
temas
Racismo, escravidão, relações
amorosas, homossexualidade, gênero.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura,
História.
categoria Romance
páginas 176 | ISBN 978-65-80309-15-3
formato 13,5 × 20,8 × 1,1 cm
Sugerido para
Ensino Médio

Adolfo Caminha
Amaro é um escravizado foragido
que, ingressando na Marinha, vê
se realizar seu sonho de liberdade.
Graças à sua compleição sólida e
sua quase inesgotável força física,
torna-se um marujo voluntarioso e
benevolente, por isso recebendo o
apelido de “Bom Crioulo”. É nessa
nova etapa da vida que conhece
Aleixo, e surge então uma história
de desejo, frustração e tragédia.
A publicação causou polêmica ao
mostrar seus protagonistas — um
negro e um branco — em uma
relação homossexual.
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O cortiço

Aluísio Azevedo

•
temas
Desigualdade social, racial e de gênero,
relações humanas, urbanização.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura,
História, Geografia.
categoria Romance
páginas 304 | ISBN 978-85-93828-96-6
formato 13,5 × 20,8 × 1,9 cm
Sugerido para
Ensino Médio
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Famílias inteiras empurradas pela
pobreza para lugares sem as mínimas
condições de higiene e saúde,
expostas ao perigo. A desigualdade
entre ricos e despossuídos. Mulheres
sendo exploradas. Uns poucos
felizardos que são favorecidos graças
a uma série de bons contatos. Essa
história é antiga e ainda hoje marca
nossa sociedade. Por essas razões e
também por sua imensa qualidade
literária, O cortiço, de Aluísio
Azevedo, continua como um dos
mais poderosos retratos da sociedade
brasileira — em qualquer tempo.
Um clássico da nossa literatura que,
passado mais de um século de sua
publicação original, mantém intacto
seu poder de emocionar e indignar.

Eles estão por aí

Bianca Pinheiro e Greg Stella

•
temas
Sentimentos, relações.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura, Arte.
categoria Quadrinhos
páginas 216 | ISBN 978-85-93828-64-5
formato 20,5 × 27,5 × 1,4 cm
Sugerido para
Ensino Médio

Num cenário que ora reconhecemos
e ora parece pertencer a outra
realidade, duas criaturas caminham
rumo a um lugar desconhecido.
Durante essa jornada, encontram
certos seres, envolvidos em seus
afazeres, tarefas, angústias e
dúvidas. A partir desse esqueleto
enganosamente simples, Bianca
Pinheiro e Greg Stela criaram um
dos mais assombrosos quadrinhos
brasileiros dos últimos anos.
Jogando para o ar as convenções
do gênero, os autores construíram
uma comédia que é dramática, um
mistério que não pede respostas,
um cenário que não tem lugar.
Eles estão por aí é um convite para
uma viagem insólita, sem rumo
definido e nem regras claras.
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Enquanto os dentes
Carlos Eduardo Pereira

•
temas
Relações familiares, deficiência física,
homossexualidade, discriminação,
memórias.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura.
categoria Romance
páginas 96 | ISBN 978-85-93828-30-0
formato 13,5 × 20,8 × 0,7 cm
Sugerido para
Ensino Médio
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Uma manhã chuvosa no Rio de
Janeiro. Antônio, um cadeirante negro
de classe média, circula pela cidade
enquanto um caminhão carrega sua
pequena mudança. Endividado e
sem alternativa, o protagonista está
voltando à casa da sua infância, do
pai, homem severo, que ele não vê há
mais de vinte anos. Enquanto avança
nessa odisseia particular, Antônio
atravessa também um percurso
acidentado pelos corredores de sua
própria memória: o relacionamento
com o pai — o “Comandante” —,
os anos na escola militar, a
homossexualidade, o acidente que o
tornou paraplégico. Uma das estreias
mais poderosas da literatura brasileira
contemporânea, o nascimento de
uma voz original e contundente.

Kafkianas

Elvira Vigna

•
temas
Intertextualidade com Kafka, reconto.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura.
categoria Contos
páginas 128 | ISBN 978-85-88808-19-5
formato 13,5 × 20,8 × 1,4 cm
Sugerido para
Ensino Médio

“Kafka é assim mesmo, completamente
kafkiano, você sabe. Não vou nem
explicar.” É dessa forma que Elvira
Vigna, ao recontar a célebre história
“Um médico do interior”, justifica a
aparição dos cavalos do médico em
um chiqueiro. E é nessa voz direta,
cômica e cortante que ela vai passear
por vinte contos de Franz Kafka, entre
eles clássicos como “O urubu” e
“Visitantes na mina”. Recontadas por
Elvira, as histórias de Kafka ganham
uma dicção nova, uma agilidade e
uma graça que servem de ponte
improvável entre a República Tcheca
e o Brasil. Uma das grandes escritoras
brasileiras contemporâneas, Elvira
deixa neste Kafkianas um irresistível
presente aos leitores de todas as idades.
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Pesado demais
para a ventania
Ricardo Aleixo
•
temas
Desigualdade social e racial, relações
humanas, fazer poético.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura, História.
categoria Poesia
páginas 200 | ISBN 978-85-93828-66-9
formato 13,5 × 20,8 × 1,3 cm
Sugerido para
Ensino Médio
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O mineiro Ricardo Aleixo é também
um performer experimentado e
mesmerizante. Sua atuação tem a
eletricidade de um show de rock,
e sua obra, reunida aqui em seus
momentos mais representativos,
traz temas como o amor,
relacionamentos, a literatura, a
cidade, o racismo, os antepassados
e a própria poesia. Divididos em
seis grandes seções, os poemas
compilados são a melhor porta de
entrada para a obra de uma das
grandes vozes líricas do Brasil.

Sem dó

Luli Penna
•
temas
Relações humanas, desigualdade social
e de gênero, história de São Paulo.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura,
História, Arte.
categoria Quadrinhos
páginas 192 | ISBN 978-85-93828-17-1
formato 21 × 30 × 1,2 cm
Sugerido para
Ensino Médio

A São Paulo dos anos 1920 é uma
cidade em transformação. A cada
esquina, sentem-se os efeitos da
modernização, seja na arquitetura,
na cultura ou nos próprios hábitos de
seus moradores. Lola é uma moradora
típica da cidade, o que significa dizer
que também já teve parte de seu
futuro definido pelos pais. Todavia,
nem sempre as coisas saem como se
deve. Sem dó é a história de um casal
que se apaixona nessa São Paulo, mas
também um passeio por seus bairros,
uma olhadela nos jornais, cinemas
e zootrópicos da época, e talvez
uma resposta para o sentido dessa
famigerada modernização.
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Torto arado

Itamar Vieira Junior

•
temas
Relações familiares, escravidão,
trabalho escravo, luta pela terra,
cultura afro-brasileira.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura,
História, Ensino Religioso.
categoria Romance
páginas 264 | ISBN 978-65-80309-31-3
formato 13,5 × 20,8 × 1,7 cm
Sugerido para
Ensino Médio
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Nas profundezas do sertão baiano as
irmãs Bibiana e Belonísia encontram
uma velha e misteriosa faca na mala
guardada sob a cama da avó. Ocorre
então um acidente. E para sempre
suas vidas estarão ligadas. Filhas
de humildes trabalhadores rurais
descendentes de escravos, as irmãs
irão crescer entre a extenuante rotina
do campo, as tradições religiosas
afro-brasileiras e a absorvente vida
familiar. Com o passar dos anos, a
antiga proximidade entra elas vai se
desfazendo aos poucos. Numa trama
conduzida com maestria e com uma
prosa melodiosa, tendo quase sempre
as mulheres como protagonistas,
este é um romance belo e comovente
que conta uma história de vida e
morte, de combate e redenção.
O autor não se perde, contudo, em
duvidosas recriações de um idioma
supostamente telúrico, nem trata seus
personagens com certo paternalismo,
tão daninho, que já assinalou um sem-número de tentativas, na ficção, de
dar voz aos despossuídos do campo.

Não ficção

Caderno de
memórias coloniais
Isabela Figueiredo

•
temas
Colonialismo português na África,
desigualdade racial, relações familiares.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura,
História, Geografia.
categoria Memórias
páginas 184 | ISBN 978-85-93828-94-2
formato 13,5 × 20,8 × 1,2 cm
Sugerido para
Ensino Médio

Este livro é um acerto de contas
da autora com o passado colonial
de Portugal, mas também com
seu pai, um eletricista que obteve
uma confortável posição social em
Moçambique. O pai (evocado com
iguais doses de crueza e carinho,
saudade e alguma repulsa) parece
personificar a metrópole: despreza
e explora os nativos enquanto vive
numa redoma de privilégios cercada
de miséria, ignorância e brutalidade.
Essa condição é testemunhada
pelos olhos de Isabela Figueiredo,
que nasceu em 1963 em Lourenço
Marques (atual Maputo) e voltou
para Portugal nos anos 1970, durante
o processo de descolonização. Tudo
isso numa linguagem desassombrada
e veemente, lírica e evocativa. Um
triunfo — literário e pessoal —
daquela que já se impôs como
uma das principais vozes do nosso
idioma. E este seu livro apaixonante
e devastador converteu-se numa das
obras decisivas do nosso tempo.
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Crônicas pra ler
em qualquer lugar

Gregorio Duvivier,
Maria Ribeiro e Xico Sá
•
temas
Cultura e política brasileiras,
atualidade, relações humanas, fazer
literário, humor.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura.
categoria Crônicas
páginas 112 | ISBN 978-65-80309-37-5
formato 13,5 × 20,8 × 1,1 cm
Sugerido para
Ensino Fundamental – Anos Finais
(8o e 9o anos)
Ensino Médio
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As crônicas selecionadas para
este livro funcionam como uma
conversa a três. Gregorio Duvivier,
Maria Ribeiro e Xico Sá falam
um pouco sobre tudo: humor e
nostalgia, sarcasmo e saudade,
lirismo e erudição, amor e — rima
pobre também vale — dor. O livro
começa em tom político, caminha
em direção a literatura, música,
filhos, a inevitável metalinguagem
(crônica sobre crônica? temos!),
relações amorosas, separações,
autodepreciação, envelhecimento
e, bem... a morte. São crônicas,
enfim, que nos ajudam a perceber
melhor a realidade que nos
circunda e feitas para ler a todo
momento, em qualquer lugar.

Paletó e eu: Memórias
de meu pai indígena
Aparecida Vilaça

•
temas
Relações humanas, morte, índios,
etnografia.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura,
História, Geografia.
categoria Memórias
páginas 200 | ISBN 978-85-88808-01-0
formato 13,5 × 20,8 × 1,3 cm
Sugerido para
Ensino Fundamental – Anos Finais
(7o, 8o e 9o anos)
Ensino Médio

Paletó morreu aos 85 anos, no interior
de Rondônia, em 10 de janeiro de
2017. Ele viveu pelo menos trinta
anos na floresta, sem contato com os
brancos. Viu chegar os forasteiros,
as doenças, as comidas estranhas.
Este livro conta sua história e a de
seu povo, os Wari’. Desde 1986, a
antropóloga Aparecida Vilaça investiga
o modo de vida do grupo. Aos poucos,
afloraria entre a autora e Paletó uma
relação de pai e filha. Paletó chegou a
visitá-la no Rio de Janeiro, onde foi à
praia, ao Pão de Açúcar, ao zoológico,
a concertos, festas, aulas de ioga. Este
é um livro raro, construído a partir
de uma relação afetiva sólida, em
que pessoas de carne e osso trocam
experiências e são profundamente
transformadas pelo convívio.
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Tudo que é belo

The Moth,
Catherine Burns (Org.)
•
temas
Narrativas orais, histórias reais, podcast.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa/Literatura, História.
categoria Memórias
páginas 384 | iSBN 978-85-93828-48-5
formato 13,5 × 20,8 × 2,3 cm
Sugerido para
Ensino Fundamental – Anos Finais
(7o, 8o e 9o anos)
Ensino Médio
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Criado em 1997 por amigos que
contavam histórias na varanda de suas
casas, no interior dos Estados Unidos,
The Moth tornou-se um fenômeno
internacional. São mais de 10 mil
histórias reais, reunidas no podcast
de mesmo nome e contadas no palco,
diante de audiências cada vez maiores,
que transformaram as concepções
sobre a arte da narrativa. Este livro,
publicado no vigésimo aniversário do
programa, reúne 45 histórias entre
as mais notáveis que já passaram por
lá. Contadas em primeira pessoa,
são exemplos eloquentes de como
episódios espetaculares podem residir
nas existências mais simples e comuns.

BIBLIOTECA DOS
EDUCADORES
Sugestões da Todavia para
formação e fruição

O educador: Um perfil
de Paulo Freire

Sérgio Haddad

•
temas
Educação, história do Brasil.

GÊNERO Não ficção
categoria Biografia
páginas 256 | ISBN 978-65-80309-27-6
formato 13,5 × 20,8 × 1,7 cm
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“Chega de doutrinação marxista, basta
de Paulo Freire!”. Era comum encontrar
frases assim nas manifestações contra
o governo Dilma Rousseff, em 2015.
Com a vitória de Jair Bolsonaro nas
eleições de 2018, as críticas a Freire
ganharam reforço contundente.
O educador, perfil biográfico
de Paulo Freire, traz sobriedade
a esse debate contaminado pela
polarização ideológica; recupera a
experiência exitosa de alfabetização
em Angicos, no Rio Grande do
Norte, às vésperas do golpe de 1964;
e conta em detalhe a perseguição
que Freire sofreu dos militares.
Depois vieram a prisão, o exílio,
a fama internacional, as vivências na
África, a volta ao Brasil após a anistia,
a retomada da carreira acadêmica
e a experiência como secretário
de Educação em São Paulo.
O livro também ilumina aspectos
pouco conhecidos da vida de Freire.
Ele nunca foi comunista. Ainda é mais
lido nas universidades do exterior do
que nas brasileiras. Nunca pregou
uma educação partidária nas escolas.
Com discrição e generosidade,
Sérgio Haddad, um dos mais
importantes estudiosos da obra de
Paulo Freire no Brasil, refaz o percurso
do educador sem aderir à disputa
ideológica, revelando as muitas
facetas de um intelectual complexo
e decisivo para a cultura brasileira.

Afiadas: As mulheres que
fizeram da opinião uma arte
Michelle Dean

Afiadas traz mulheres geniais que transformaram o
panorama de seu tempo e fizeram de suas opiniões
um novo capítulo das letras, influenciando autores e
autoras e moldando nosso cenário cultural.
temas Feminismo, mulheres escritoras, crítica
literária.
•
GÊNERO Não ficção | categoria Ensaio
TRADUÇÃO Bernardo Ajzenberg
páginas 416 | ISBN 978-85-88808-31-7
formato 13,5 × 20,8 × 2,5 cm

Como a democracia chega ao fim
David Runciman

David Runciman é autor de instigantes análises
sobre política contemporânea. Com leveza e
profundidade, este livro investiga as ameaças
sofridas pela democracia ao redor do mundo.
temas Democracia, ciência política.
•

GÊNERO Não ficção | categoria Ensaio
TRADUÇÃO Sergio Flaksman
páginas 272 | ISBN 978-85-88808-13-3
formato 13,5 × 20,8 × 1,7 cm

A Carta: Para entender a
Constituição brasileira

Naercio Menezes Filho e André Portela
Souza (Orgs.)

Crime e castigo

Compreender a Constituição brasileira é um passo
decisivo para a defesa das regras do jogo democrático,
questionadas de maneira temerária nos últimos
anos no país, tanto à esquerda como à direita.

Nova tradução direto do russo, a cargo de
Rubens Figueiredo, de um dos romances mais
importantes e influentes de todos os tempos.

temas Democracia, direitos, reformas
constitucionais.
•
GÊNERO Não ficção | categoria Ensaio
páginas 280 | ISBN 978-85-88808-73-7
formato 13,5 × 20,8 × 1,8 cm

Fiódor Dostoiévski

temas Ética, desigualdade social.
•

GÊNERO Ficção estrangeira | categoria Romance
TRADUÇÃO Rubens Figueiredo
páginas 608 | ISBN 978-85-88808-83-6
formato 15,7 × 23 × 3,7 cm

35

Édipo Tirano
Sófocles

Esta é uma nova e criativa tradução da tragédia
clássica de Sófocles feita para ser lida ou
diretamente levada aos palcos.
temas Tragédia grega, relações familiares,
política.
•

GÊNERO Ficção estrangeira | categoria Teatro
TRADUÇÃO Leonardo Antunes
páginas 176 | ISBN 978-85-88808-11-9
formato 13,5 × 20,8 × 1,1 cm

Forças Armadas e política no Brasil
José Murilo de Carvalho

Com o retorno do protagonismo militar, um dos
maiores historiadores do país reflete sobre o tema.
temas Militares, política brasileira.
•

GÊNERO Não ficção | categoria Ensaio
páginas 320 | ISBN 978-65-80309-17-7
formato 13,5 × 20,8 × 2 cm

A era do cometa: O fim da Primeira
Guerra e o limiar de um novo mundo
Daniel Schönpflug

Com graça e leveza, misturando política,
cultura e vida cotidiana com erudição e
uma simplicidade desconcertante, Daniel
Schönpflug recupera o espírito de uma época
que inaugurou a modernidade.
temas Política e cultura alemãs, pós-Primeira
Guerra Mundial.
•
GÊNERO Não ficção | categoria Ensaio
TRADUÇÃO Luis S. Krausz
páginas 304 | ISBN 978-85-88808-46-1
formato 13,5 × 20,8 × 1,9 cm
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Guerra contra a paz
Ronan Farrow

O livro definitivo sobre o declínio da
diplomacia americana por um dos grandes
repórteres atuais.
temas Política externa, diplomacia.
•

GÊNERO Não ficção | categoria Reportagem
TRADUÇÃO Sergio Mauro Santos Filho
páginas 480 | ISBN 978-85-88808-99-7
formato 13,5 × 20,8 × 3,1 cm

Jinga de Angola:
A rainha guerreira da África
Linda M. Heywood

A guerra: A ascensão do pcc
e o mundo do crime no Brasil

Bruno Paes Manso e Camila Nunes Dias
Este livro comprova a falência da segurança
pública no Brasil. Os autores entrevistaram
diversos integrantes do pcc e revelam as
entranhas das organizações criminosas.
temas Crime organizado, tráfico de drogas,
sistema carcerário.
•
GÊNERO Não ficção | categoria Reportagem
páginas 344 | ISBN 978-85-88808-03-4
formato 13,5 × 20,8 × 2,2 cm

Mulher livre, corajosa e orgulhosa que soube
ardentemente defender sua posição e africanidade, e que teve ousadia o suficiente para enfrentar
as impiedosas lutas de poder, Jinga permanece
viva na memória dos descendentes de homens e
mulheres escravizados no Brasil e na África.
temas História da África, Angola, posição da
mulher na sociedade.
•
GÊNERO Não ficção | categoria Ensaio
TRADUÇÃO Pedro Maia Soares
páginas 320 | ISBN 978-85-88808-59-1
formato 15,7 × 23 × 2 cm

Jorge Amado: Uma biografia
Infância, Adolescência, Juventude
Liev Tolstói

Clássicos da literatura ocidental, as três novelas
aqui reunidas equilibram-se entre fato e ficção.
temas Memórias, Rússia.
•

GÊNERO Ficção estrangeira | categoria Novela
TRADUÇÃO Rubens Figueiredo
páginas 496 | ISBN 978-85-93828-82-9
formato 13,5 × 20,8 × 3 cm

Joselia Aguiar

Um dos mais populares autores de todos
os tempos, Jorge Amado foi lido com igual
satisfação nos cinco continentes. Marcou não
só as letras latino-americanas, mas também a
política, os costumes, a tv e o cinema.
temas Jorge Amado, cultura e política brasileiras.
•
GÊNERO Não ficção | categoria Biografia
páginas 640 | ISBN 978-85-88808-48-5
formato 13,5 × 20,8 × 4 cm
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Mastodontes: A história da fábrica e
a construção do mundo moderno
Joshua B. Freeman

Neste livro fascinante, Joshua B. Freeman
conta a história dos gigantescos centros de
produção de bens de consumo e da multidão
de pessoas que ajudou a construí-los — com
suor, ideias e força de vontade.
temas Revolução Industrial, capitalismo,
consumo.
•
GÊNERO Não ficção | categoria História
TRADUÇÃO Pedro Maia Soares
páginas 416 | ISBN 978-85-88808-78-2
formato 15,7 × 23 × 2,5 cm

Outras mentes:
O polvo e a origem da consciência
Peter Godfrey-Smith

Combinando história natural e filosofia,
Peter Godfrey-Smith conta uma nova
história da consciência e traz ao centro
desse debate um dos mais fascinantes
membros do reino animal: o polvo.
temas Consciência, sistema nervoso,
evolução, cefalópodes.
•
GÊNERO Não ficção | categoria Ensaio
TRADUÇÃO Paulo Geiger
páginas 280 | ISBN 978-85-88808-61-4
formato 13,5 × 20,8 × 1,8 cm

Medo: Trump na Casa Branca
Bob Woodward

Com detalhes sobre a rotina de Trump,
diálogos e documentação inédita, Medo é
o mais íntimo retrato já publicado de um
presidente em seus primeiros anos no cargo.
temas Política dos Estados Unidos, Donald Trump.
•
GÊNERO Não ficção | categoria Reportagem
TRADUÇÃO André Czarnobai, Paulo Geiger,
Pedro Maia Soares e Rogerio W. Galindo
páginas 400 | ISBN 978-85-88808-36-2
formato 15,7 × 23 × 2,6 cm
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O pai da menina morta
Tiago Ferro

O que acontece quando uma menina de oito
anos morre subitamente? A partir da tragédia
vivenciada pelo autor, o livro discute memória,
sexualidade, humor, confissão e fabulação.
temas Relações familiares, luto, autoficção.
•

GÊNERO Ficção brasileira | categoria Romance
páginas 176 | ISBN 978-85-93828-50-8
formato 13,5 × 20,8 × 1,1 cm

O quarto branco
Gabriela Aguerre

A Revolução Russa
Sheila Fitzpatrick

Gloria, uruguaia criada no Brasil, vê ruir suas
certezas após sofrer um aborto espontâneo e
descobrir que não pode mais engravidar. Demitida
e com o pai hospitalizado, ela retorna ao Uruguai
em busca de respostas e de um pouco de paz.

Mais de cem anos depois da Revolução
Russa, o livro de Sheila Fitzpatrick deixa
de lado as doutrinações ideológicas e
consegue destrinchar os acontecimentos
desse evento-chave do século xx tanto
para especialistas quanto para leigos.

temas Mulher, maternidade, relações
familiares, memória, exílio, ditadura uruguaia.
•

temas Rússia, marxismo, socialismo,
Segunda Guerra Mundial.
•

GÊNERO Ficção brasileira | categoria Romance
páginas 120 | ISBN 978-85-88808-55-3
formato 13,5 × 20,8 × 1,1 cm

A questão da culpa
Karl Jaspers

A reflexão de um dos mais importantes filósofos
alemães sobre a desumanização do outro
durante o Nazismo permanece dolorosamente
atual diante dos últimos acontecimentos
na política no Brasil e no mundo.
temas Filosofia, nazismo, Alemanha.
•

GÊNERO Não ficção | categoria Ensaio
TRADUÇÃO Claudia Dornbusch
páginas 120 | ISBN 978-85-93828-36-2
formato 13,5 × 20,8 × 0,9 cm

GÊNERO Não ficção | categoria História
TRADUÇÃO José Geraldo Couto
páginas 320 | ISBN 978-85-93828-14-0
formato 13,5 × 20,8 × 2 cm

Sonhos da periferia
Sergio Miceli

O modernismo argentino é tão
rico quanto o brasileiro, mas segue
injustamente desconhecido no Brasil.
Este é um livro que contribui com
brilhantismo para alterar esse cenário.
temas Cultura argentina, literatura.
•

GÊNERO Não ficção | categoria Ensaio
páginas 184 | ISBN 978-85-93828-38-6
formato 13,5 × 20,8 × 1,2 cm
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Tempo de mágicos
Wolfram Eilenberger

Os filósofos Walter Benjamin, Martin
Heidegger, Ernst Cassirer e Ludwig
Wittgenstein e os rumos da filosofia
no século xx são apresentados e
discutidos neste passeio fascinante pela
história do pensamento ocidental.
temas História da filosofia, história cultural,
vida de filósofos.
•
GÊNERO Não ficção | categoria Ensaio
TRADUÇÃO Claudia Abeling
páginas 448 | ISBN 978-65-80309-08-5
formato 13,5 × 20,8 × 2,9 cm

Tudo pode ser roubado
Giovana Madalosso

Uma garçonete de um conhecido restaurante
na região da Avenida Paulista aproveita
encontros fortuitos para roubar. Um dia, um
desconhecido lhe oferece uma bolada para
que roube a primeira edição de O guarani.
A partir daí, ela mergulha em um estranho
submundo e em um profundo vazio.
temas Relações humanas, vida urbana.
•

GÊNERO Ficção brasileira | categoria Romance
páginas 192 | ISBN 978-85-93828-46-1
formato 13,5 × 20,8 × 1,2 cm

A tirania do amor
Cristovão Tezza

Através da crise pessoal e profissional
de um economista, Cristovão Tezza
constrói um panorama atualíssimo do
Brasil em tempos de Lava Jato.
temas Relações humanas, política brasileira,
economia, matemática.
•

GÊNERO Ficção brasileira | categoria Romance
páginas 176 | ISBN 978-85-93828-68-3
formato 13,5 × 20,8 × 1,1 cm
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Tudo tem a ver

Arthur Nestrovski
Ensaios sobre literatura e música produzidos
ao longo de mais de trinta anos de carreira.
temas Cultura brasileira.
•

GÊNERO Não ficção | categoria Ensaio
páginas 448 | ISBN 978-65-80309-21-4
formato 13,5 × 20,8 × 2,7 cm

Tupinilândia

Samir Machado de Machado
Neste livro, o autor vira de ponta-cabeça os
clichês dos romances de aventura e ação, e
reflete sobre temas como nostalgia, memória
e nacionalismo.
temas Anos 1980, ditadura brasileira, anistia.
•

GÊNERO Ficção brasileira | categoria Romance
páginas 454 | ISBN 978-85-93828-86-7
formato 15,7 × 23 × 2,6 cm

Verifique se o mesmo
Nuno Ramos

Reunião de textos inéditos e dispersos
que traz uma visão original e poderosa
sobre a cultura brasileira.
temas Cultura brasileira.
•

GÊNERO Não ficção | categoria Ensaio
páginas 304 | ISBN 978-85-88808-74-4
formato 13,5 × 20,8 × 1,9 cm

A vítima tem sempre razão?
Valsa brasileira:
Do boom ao caos econômico
Laura Carvalho

Um livro corajoso que traz uma visão arejada e
acessível sobre a economia brasileira durante
os governos Lula e Dilma.
temas Política e economia brasileiras.
•

GÊNERO Não ficção | categoria Economia
páginas 192 | ISBN 978-85-93828-62-1
formato 13,5 × 20,8 × 1,2 cm

Francisco Bosco

Neste livro, Francisco Bosco examina
em detalhe algumas polêmicas recentes
geradas nas redes sociais a partir da luta de
feministas, movimentos negros e lgbts por
reconhecimento e contra o preconceito.
temas
Lutas identitárias, redes sociais.
•

GÊNERO Não ficção | categoria Ensaio
páginas 208 | ISBN 978-85-93828-28-7
formato 13,5 × 20,8 × 1,5 cm
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ao atendimento de educadores, e uma
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