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Caro professor:

Você está recebendo a versão atualizada do catálogo da Mercuryo Jovem.

Neste ano de importantes eventos nacionais, entre eles, a Copa do Mundo, oferecemos aos jovens 
leitores muitas novidades. 

Uma delas é o livro Rola... tatu-bola , da escritora e educadora Ducarmo Paes, com ilustrações 
de Jefferson Galdino. Além de homenagear a Copa do Mundo, este livro, em parceria com a 
Associação Caatinga de Fortaleza, Ceará, contribui para a campanha da preservação do tatu-bola, 
animal em estado de vulnerabilidade, ou seja, propenso a ser extinto.  

Barafunda, traduzido diretamente da língua russa por Belkiss Rabello, é um clássico do século XIX, 
escrito por Korney Chukovsky e ilustrado por Francesca Yarbusova. 

Inaugurando nossa série de clássicos em quadrinhos, editamos em 2013 O espelho de Machado 
de Assis em HQ, com roteiro  e desenhos de João Pinheiro e adaptação de Jeosafá. 

Nosso diferencial: oferecemos o conto quadrinizado e, no final do livro, o conto integral. A este 
livro se seguirá  A lenda do belo Pecopin e da bela Bauldour, conto medieval de Victor Hugo,  
agora na versão quadrinhos. 

Yaguarê Yamã, um dos nossos escritores indígenas, presenteia o jovem leitor com a obra: 
Mapinguary, o dono dos ossos: contos indígenas de assombração, sete contos de arrepiar...

Fabrício Carpinejar, dando continuidade à série Meninos e meninas, vem desta vez acompanhado 
pelo premiadíssimo ilustrador David Pintor, natural da Galícia, em A menina alta.

Há, evidentemente, muitas outras novidades que, por falta de espaço, não caberão nesta página. 

Como nosso catálogo é atraente, temos certeza que não lhe passarão despercebidas. 
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A Mercuryo Jovem criou quatro símbolos para indicar  
o grau de complexidade da leitura. Pelo destaque do 
símbolo, você conhecerá o grau de complexidade da 
leitura.

Predomínio das ilustrações, textos curtos,enredos simples, 
centrados em poucas personagens.

Equilíbrio entre ilustrações e texto, texto mais longo, enredo 
linear, poucas personagens.

Menor quantidade de ilustrações, predomínio do texto, 
narrativas mais longas, enredos menos lineares maior 
quantidade de personagens.

Poucas ilustrações, enredo mais complexo, muitas 
personagens.



3

P
a

r
a
 o

s 
le

ito
res-mirins, exPloradores das cores

 e 
im

a
g

en
s

G
. 

Za
m

on
er



Faz de Conta no Jardim
TexTo de Jeosafá 

IlusTrações de João Pinheiro

No jardim, primeiro aparece uma formiga. Depois mais uma. Em seguida 
outras vão surgindo... picotam folhas e mais folhas e levam para suas tocas.  
As abelhas também descobrem o paraíso. Pousam nas flores, retiram o néctar, 
enchem seus baldes e levam para a colmeia.

Entretanto, as flores estão apreensivas... oito formigas confabulam e, famintas, 
observam cada um dos oito ramalhetes. 

O que acontecerá se as abelhas resolverem levar todo o néctar e as formigas 
cortarem todas as folhas?

Gênero: conto focado nos números de 0 a 9 e na alimentação  
de formigas e abelhas
Assunto: formigas e abelhas  retiram do apetitoso jardim seu alimento: 
folhas e néctar
Área de conhecimento: ciências da natureza e matemática

24 páginas
23 x 23 cm
ISBN 978-85-7272-296-4

A partir de 3 ANOS
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ProVisÓrio

TroCar
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rola... tatu-bola 
DuCarmo Paes 
IlusTrações de Jefferson GalDino

Você sabia que este animalzinho, o tatu-bola,  está ameaçado de extinção?

Por isso a mãe de Tutinha pedia para ele não se afastar da toca. Tinha medo 
de que o filho fosse pego por caçadores.

Tutinha obedeceu à mãe?

Estava tão feliz, rolando pra cá e pra lá que, num descuido, rolou ladeira 
abaixo e... foi parar dentro de um saco!

Com as afiadas unhas conseguiu escapar do predador.

E aqui começa a grande aventura de Tutinha...

Depois de muito rolar, viu-se num grande estádio de futebol. E o pior, chutado 
de lá pra cá pelos jogadores. Até dentro da rede foi parar.

Entre na história, acompanhe as peripécias de Tutinha e role com ele no mundo 
delicioso da fantasia.

Gênero: poesia infantil
Assunto: homenagem à Copa do Mundo 2014 preservação  
dos animais e esporte 
Área de conhecimento: linguagem e códigos e ciências biológicas

32 páginas
20 x 26 cm
ISBN 978-85-7272-322-0

A partir de 3 ANOS
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o mágiCo, o rei
e o Futuro rei 
TexTo e IlusTrações de miChele iaCoCCa

Lá vai o pequeno mágico fazendo bolhinhas de sabão...

Dezenas de bolhinhas enchiam o céu do mágico...

No mágico céu, sonhos, alegrias e desejos futuros.

Então chegou o rei, o dono do tempo, junto com seu soldado.

Qual será o futuro do rei?

Gênero: conto infantil
Assunto: brincadeiras e quebra de autoritarismo
Área de conhecimento: linguagens e códigos

32 páginas
23 x 28 cm
ISBN 978-85-7272-234-6

A partir de 3 ANOS
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baraFunda
Korney ChuKoVsKy 
Tradução de BelKiss raBello 
IlusTraões de franCesCa yarBusoVa

Os gatinhos, cansados de miar, queriam guinchar como os porquinhos; os 
patinhos, coaxar como rãzinhas; os pintinhos, grasnar;  os pardaizinhos, mugir 
como vacas; o urso, cantar como galo e o cuco,  ladrar como cão... O mundo 
dos bichos virou de ponta-cabeça. Nada e nem a ninguém ouviam. Precisou 
de um quase desastre para que os doidos animais percebessem o importante 
papel de cada um na natureza e voltassem a seu estado original.

Gênero: poesia infantil
Assunto: Pequenas atitudes individuais podem causar grandes  
consequências no equilíbrio da natureza
Área de conhecimento: linguagens e códigos

32 páginas
21 x 31 cm
ISBN 978-85-7272-318-3 
(brochura)
ISBN 978-85-7272-320-6 
(capa dura)

A partir de 3 ANOS

IÓ, IÓ, IÓ, GUINCHAVAM OS GATINHOS.
MIAU, MIAU, MIAU, MIAVAM OS PORQUINHOS.
COACH, COACH, COACH, COAXAVAM OS PATINHOS.
QUÉ, QUÉ, QUÉ, GRASNAVAM OS PINTINHOS.
MU-U-U, MUGIAM OS PARDAIZINHOS.
CÓ-CÓ-RI-CÓ, CANTAVA O URSO...
O QUE ACONTECEU COM A BICHARADA?
O COELHINHO, O ÚNICO COM A CABEÇA NO LUGAR,
FALAVA, FALAVA E NENHUM BICHO ESCUTAVA.
SERÁ QUE ESSES MALUQUINHOS VÃO CRIAR JUÍZO?
DE REPENTE...

ISBN 978-85-7272-318-3
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Vítor Virtual
reGina rennÓ

Vítor adora computador. Nem vê que lá fora o sol o convida para correr, 
pular e brincar com outras crianças.

Amanhece, entardece, anoitece e lá está Vítor, descobrindo as maravilhas  
do universo virtual.

Mudam as estações do ano. As paisagens de Vítor estão na pequena tela  
do computador.

Vítor também faz aniversário. Quem não sonha com uma festa cheia  
de amigos?

Você já comemorou um aniversário virtual?

Gênero: livro de imagens
Assunto: convívio social
Área de conhecimento: linguagens e códigos

24 páginas
21 x 21 cm
ISBN 978-85-7272-281-0

A partir de 3 ANOS
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doCe água doCe
reGina rennÓ

Era uma vez um rio... Nasceu limpo e cristalino. Ainda criança, corria feliz. 
Purificava o ar. Alimentava as pessoas com seus peixes...

Um pouco mais crescido, encontrou as indústrias. No rio, um mar de espuma. 
As águas ficaram pesadas, muita sujeira e peixes mortos... Encontrou a cidade 
e mais lixo. Choveu, choveu muito. Desesperado, sem poder correr livremente, 
o rio invadiu casas, derrubou paredes, expulsou as pessoas...

Se você joga lixo no lixo, respeita a reciclagem 
e não desperdiça água, está ajudando a melhorar a vida dos rios.

Gênero: livro de imagens
Assunto: preservação da natureza
Área de conhecimento: ciências da natureza

32 páginas
21 x 21 cm
ISBN 978-85-7272-239-1

A partir de 5 ANOS



Coração de ganso
reGina rennÓ

A galinha e seus filhotes ciscavam e se divertiam...

Os gansos viviam tranquilos em seu universo branco...

Até o dia em que um deles olhou além de sua brancura e percebeu que  
no mundo não havia só gansos.

Descobrir o diferente assusta, tira o fôlego, alarga os horizontes,  
destrói barreiras...  

Gênero: livro de imagens
Assunto: respeito às diferenças
Área de conhecimento: linguagens e códigos

24 páginas
21 x 21 cm
ISBN 978-85-7272-232-2

A partir de 5 ANOS
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ProVisÓrio
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PalaVras
GuTo lins

Os livros são feitos de palavras e imagens. E as palavras são feitas de letras. 
As imagens deste livro também são feitas de letras que, interagindo com as 
figuras, se transformam em instigantes ilustrações. Os poemas abusam do 
nonsense  e do humor, duplos sentidos que instigam a inteligência do leitor, 
levando-o a criar hipóteses e a recriar o que está implícito nas entrelinhas.

Gênero: poesia infantil
Assunto: arte lúdica com as palavras de duplos sentidos,  
com as conotações, palavras parônimas, homônimas associadas  
às ilustrações metafóricas.
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 5 ANOS

40 páginas
21 x 31 cm
ISBN 978-85-7272-294-0

ProVisÓrio

TroCar
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Qual é a Cor?
TexTo e IlusTrações de GuTo lins 

TexTo de 4ª capa de ZiralDo

32 páginas
21 x 28 cm
ISBN 978-85-7272-254-4

A partir de 5 ANOS

Gênero: adivinhas
Assunto: brincadeiras
Área de conhecimento: linguagens e códigos

Cores, desenhos e textos conversam com o leitor, desafiando-o a ir além  
da resposta conhecida, incitando-o a descobrir que, por trás do óbvio,  
há leituras inesperadas.
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tiri-biri-biri-bis  
TaTiana BelinKy

IlusTrações de ViCTor TaVares

Você já pensou numa palavra bem intrometida que sirva para definir 
quase tudo nesta vida?

Se você pensar bem, é claro que tem.

Eu aposto que sim: tiri-biri-biri-bem!

Do jeito dos repentes e dos desafios, a autora convida a criança a 
improvisar, usando de preferência o nonsense, a subversão da lógica 
cotidiana, não se esquecendo da rima e do tiri-biri-biri - ... palavra 
mágica que dá  encanto e  humor ao último verso e às vezes espanto: 
tiri-biri-biri-banto!

Gênero: conto infantil
Assunto: em versos de 7 sílabas, os quartetos (estrofes de quatro versos)  
brincam com  coisas e pessoas  do cotidiano,  sem nenhum compromisso 
com a lógica da realidade. Disparates criativos e inteligentes possuem um 
único padrão: as rimas paralelas do primeiro com o segundo verso e do 
terceiro com o quarto, sendo que  no quarto a constante será sempre  
tiri-biri-biri + bim/bou/bum/bói/bacha/barte, rimando com a última 
palavra do terceiro verso.
Área de conhecimento: linguagens e códigos

24 páginas
20 x 26 cm
ISBN 978-85-7272-323-7

A partir de 5 ANOS
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Tatiana Belinky
Ilustrações de Victor Tavares

Você já pensou numa palavra bem intrometida 
que sirva para de� nir quase tudo nesta vida? 

Se você pensar bem, é claro que tem. 
Eu aposto que sim: Tiri-biri-biri-bem.

Descobriu? Encontrou? 
Tiri-biri-biri-bou.

Você já deve ter descoberto. 
Pra que tanto zum-zum-zum? 

Tiri-biri-biri-bum!

Em Tiri-biri-biri-bis, um livro pra lá de engraçado, 
encontramos típicos deliciosos mistérios saídos da

 “cachola” de Tatiana Belinky. Para encontrar os signi� cados, 
basta mergulhar de cabeça nesta história, que tem 

belas ilustrações de Victor Tavares.  

em  
produção
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Que Cansaço!   
TaTiana BelinKy

IlusTrações de ana Terra

Tem gente que acorda alegre, outros acordam de mal com o mundo e outros 
ainda acordam cansados, cansados... devem estar cansados de tanto dormir!

E é sobre o cansaço de estar cansado que Tatiana Belinky fala, jocosamente, 
neste livro. Como a autora sempre acordava disposta e de bom humor, ela se 
sentiu à vontade para brincar com esses cansaços, que de trabalho pesado 
não têm nada... 

Gênero: poesia
Assunto: curtos poemas bem-humorados sobre o cansaço de estar cansado
Área de conhecimento: linguagens e códigos

24 páginas
20 x 26 cm
ISBN 978-85-67789-03-3

A partir de 5 ANOS

Com vontade de botar as pernas para o ar?

E alguma vez você já se cansou da mamãe, do papai e da escola?

Do periquito, do papagaio, de estudar e de passar cola?

Já teve moleza, preguiça e canseira?

Já quis ficar um dia inteiro de bobeira?

Puxa, então você já ficou cansado de verdade! Que calamidade!

Mas sabe qual é o melhor remédio para curar o tédio?

É lembrar de coisas que a gente nunca se cansa: de brincar e ser criança!

Que cansaço! é mais um delicioso livro de Tatiana Belinky, que nunca  

se cansa de escrever. Cheio de poesia e diversão, ele é uma forma 

inteligente de aliviar as canseiras diárias tanto dos adultos quanto  

dos pequenos.

Tatiana Belinky

Ilustrações de Ana Terra

em  
produção



o malVado 
TaTiana BelinKy

IlusTrações de César lanDuCCi

De vez em quando o espelho é um grande amigo: como é gostoso ver nossa 
imagem refletida! 
Outras vezes, cheio de azedume, nos acusa sem piedade: orelhas de abano, 
tanajura, nariz de tomada, cabelo ruim...
Amigo fiel e generoso ou inimigo mesquinho e invejoso?

Gênero: poesia infantil
Assunto: autoimagem e autoestima
Área de conhecimento: linguagens e códigos

24 páginas
23 x 28 cm
ISBN 85-7272-221-1

A partir de 5 ANOS

16
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língua ViPerina:  
desmancha-prazeres

o otimista:  
é fácil  
TaTiana BelinKy

IlusTrações de Jefferson GalDino

Este livro é tão criativo que possui duas capas, dois pontos de vista sobre   
o humor, ou seja, dois livros num só.  Se você começar pela capa de  
Língua viperina, encontrará pessoas desmancha-prazeres, que colocarão por 
terra todas as qualidades dos outros. Se, no entanto, optar pela capa de  
O otimista, as diversidades de cada um ou as inseguranças se transformarão 
em  possibilidades  de superação.  Ambos, o desmancha-prazeres e o otimista, 
se encontrarão na página 16. Nesse caso o culpado será mesmo o mordomo, 
como se fala popularmente? 

Gênero: poesia infantil
Assunto: O mundo tem a cor que jogamos sobre ele.  
Para o desmancha-prazeres é nebuloso e intransponível.  
Para o otimista, iluminado e possível de ser melhor.
Área de conhecimento: linguagens e códigos

32 páginas
21 x 28 cm
ISBN 978-85-67789-05-7

A partir de 5 ANOS

obras pubicadas juntas 
em sentido inverso

em  
produção
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o trem Vem... o trem Vai... 
DuCarmo Paes

IlusTrações de Jefferson GalDino

O trem não para, gente embarcando e desembarcando. Dentro do trem muitas 
pessoas, uma diferente da outra, na aparência física e no jeito de lidar com 
seus semelhantes e com elas mesmas. Com as pessoas o trem também se enche 
de sonhos, esperanças e alegrias.

 Quando as pessoas saem, será que elas levam também seus sonhos e 
esperanças? Ou estes ficam dentro do trem para animar o coração dos que 
estão entrando?  

Gênero: poesia
Assunto: : na estação, a movimentação das pessoas; dentro do trem  
as características de cada um. 
Área de conhecimento: linguagens e códigos

24 páginas
20 x 26 cm
ISBN 978-85-67789-02-6

A partir de 5 ANOS

O TREM VEM... O TREM VAI...

Ilustrações de Jeff erson Galdino

Ducarmo Paes

O trem vem. O trem vai. Todos os dias. 
Por isso mesmo é que ele é uma coisa assim... fantástica!
Um monte de gente entrando e um monte de gente saindo. 
Um monte de gente chegando e um monte de gente partindo. 

Tem roupa de todo jeito. Cabelo, também. 
Tem dia que todo mundo ri. Tem dia que ninguém.
Uns gostam de ler; outros, de sonhar.
Alguns escutam música; outros querem conversar.

Mas o que importa mesmo é saber que cada pessoa ali tem uma 
história inteira – e muito interessante – para contar. Aprender a con-
viver e a respeitar o espaço comum é fundamental, afinal o trem nun-
ca vai parar! 

Embarque nesta viagem comandada pela autora Ducarmo Paes 
e copilotada pelo ilustrador Jefferson Galdino. 

em  
produção
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maria bonita 
DuCarmo Paes 

IlusTrações de Jefferson GalDino 

Com o mote, “Maria Bonita, o que leva na mala?” o poema se desenrola 
cumulativamente , transformando uma simples mala num quase baú, de peso 
incomensurável. Assim as crianças vão conhecendo o jeito de Maria Bonita 
viajar, levando coisas de uso pessoal e afetivo, e entre elas, um tesouro  
impossível de ser deixado em casa: um livro de histórias.  

Gênero: poesia
Assunto: história cumulativa, a partir do mote: “Maria, Bonita,  
 o que leva na mala?”
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 5 ANOS

24 páginas
20 x 26 cm
ISBN 978-85-67789- 01-9

Ducarmo Paes

Ilustrações de Jefferson Galdino

Maria 
Bonita

Maria Bonita, o que leva na mala?
Talvez sonhos, fantasia e caixinhas de alegria.
Ou seria uma grande mala cheinha de poesia?
Fala Maria...

O que acontece quando uma “Maria Bonita” é desafiada 
a revelar quais – e quantos – itens carrega em sua mala?
Caberia um pouco de tudo no meio de tanta coisa?
Ou há algo tão oculto e raro que nem mesmo ela possui 
para levar consigo?

Viaje pelo criativo texto em “lenga-lenga” de Ducarmo 
Paes, ilustrado pelos divertidos desenhos de Jefferson 
Galdino, e descubra você mesmo o conteúdo dessa 
“misteriosa” bagagem.

em  
produção



origamiando 
poesias em origami
TexTo e IlusTrações de Josué franCo

Neste  livro há dez poemas, homenageando animais pequenos como o 
gatinho, o galo, o sapo, a galinha, a borboleta, o peixinho, a joaninha; 
animais grandes como a girafa e a zebra e também um objeto como a casa, 
fácil de construir. 

As ilustrações, muito coloridas, nasceram dos origamis - técnica oriental 
de dobrar papéis, criando formas de animais, flores e outros objetos que,  
associados ao recorte e à colagem, resultaram num original trabalho artístico. 

Gênero: poesia
Assunto: poemas rimados que nasceram a partir da criação  
de origamis: dobraduras com forma de animais, flores, objetos ... 
Neste livro  poesia e  dobraduras se fundem, ambas, porém, conservam 
sua natureza artística. Na poesia, o ritmo e a musicalidade.   
Nas ilustrações,  os origamis, os recortes e as colagens dão vida aos 
versos rimados.
Área de conhecimento: linguagens e códigos

24 páginas
18 x 26 cm
ISBN 978-85-67789- 06-4

A partir de 5 ANOS
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O origami – técnica oriental de dobrar 

papéis criando formas de animais, flores, aves 

e outros objetos – foi o recurso utilizado por 

Josué Franco, que mistura também o recorte 

e a colagem à dobradura para ilustrar seus 

deliciosos poemas rimados.

A combinação de cores, desenhos e sons 

resulta neste trabalho especialmente dedicado 

a aguçar a imaginação das crianças  

e apresentá-las com graça ao universo  

da poesia transformada em arte.

em  
produção
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lá em Casa tem um bebê! 
e Pra Que serVe?
TexTo e IlusTrações de GuTo lins

Quem é esse que está chegando e que todo mundo diz que é uma gracinha? 
Ele não tem graça nenhuma. Não fala, não anda, não brinca. Só chora.  
O nome dele vai ser Buzina, isso sim! Um cachorrinho que seria legal.  
A gente ia brincar até. Você sabe pra que serve esse bebê?

O tempo vai contar para o garoto pra que serve o irmão.

Gênero: conto infantil
Assunto: ciúmes e família
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 5 ANOS

40 páginas
21 x 28 cm
ISBN 978-85-7272-306-0



Que horas são?
TexTo e IlusTrações de GuTo lins

Este livro chegou na hora certa! Bem na hora em que mais uma hora está  
indo embora. 

Que horas são? Hora de acordar, de almoçar, de dormir, de ler, de sonhar...  
É hora do lanche,que hora tão feliz! Acabou? Eu quero bis. 

Que horas são?

Gênero: conto infantil
Assunto: o lar e as atividades cotidianas
Área de conhecimento: linguagens e códigos

24 páginas
21 x 28 cm
ISBN 978-85-7272-280 -3

A partir de 5 ANOS

22
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o mistério da Pedra 
Que andou
milTon Célio De oliVeira filho 
desIgn e IlusTrações de Graça lima

O coelho preparou seu lanche com todo o capricho e o colocou em cima  
de uma pedra. Aí, sentiu muito sono e resolveu tirar um cochilo.

Quando acordou... cadê o lanche? 

Alguém lhe pregara uma peça. Seria o gorila, a águia, a hiena ou o boi?

Ou ainda outro bicho? Se a amiga raposa não solucionar esse enigma,  
o coitado do coelho orelhudo vai ficar de barriga vazia.

Gênero: poesia
Assunto: como um fato do cotidiano pode se transformar numa gostosa 
brincadeira  e num mistério para 
ser desvendado por um esfomeado coelho detetive
Área de conhecimento: linguagens e códigos

32 páginas
20 x 26 cm
ISBN 978-85-7272-280 -3

A partir de 5 ANOS



o guarda-ChuVa 
da ProFessora 
Januária CrisTina alVes

IlusTrações de César lanDuCCi

Quer saber o que cabe no guarda-chuva da professora? Ela própria e a classe 
inteira, por exemplo. Mais giz, lápis de cor, lanche gostoso,tanque de areia e 
até trepa-trepa. Só não tem lugar para a chuva. O mundo todo se acomoda 
nesse objeto de espaço surpreendente. O guarda-chuva idealizado pela autora 
configura uma paródia dos esforços, do carinho e da ternura que um docente 
dedica à sua turma. Uma merecida homenagem a quem abriga o universo 
dentro da sala de aula.

Texto de 4a capa de Tatiana Belinky
Gênero: conto infantil
Assunto: a professora, a criança e os jogos simbólicos
Área de conhecimento: linguagens e códigos

24 páginas
21 x 28 cm
ISBN 978-85-7272-278-0

A partir de 5 ANOS
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um Conto Que não é reConto 
yolanDa reyes

Tradução de ruTh roCha

IlusTrações de PaTríCia Gwinner

No começo era do tamanho de uma ervilha, dentro do peito, o barulho  
de um trenzinho...

Fazia o que bem entendia: nadava, dormia, acordava, chupava o dedo, 
treinava pontapés e dava reviravoltas...

E crescia, crescia dentro da casa-barriga...

Até que um dia se cansou de tanta estripulia.

O que mais queria é que a porta do mundo se abrisse...

E ela se abriu para receber o bebê novinho, enrugadinho, com olhos  
da cor dos gatos e as mãos apertadinhas...

Gênero: conto infantil
Assunto: família e amigos
Área de conhecimento: linguagens e códigos

32 páginas
21 x 28 cm
ISBN 978-85-7272-235-3

A partir de 5 ANOS
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mariCota e o mundo  
das letras
frei BeTTo 

IlusTrações de marCo Carillo

O que são os livros e os brinquedos sem a curiosidade das crianças?   
Objetos silenciosos e adormecidos à espera de alguém que os desencante.

E Maricota abriu sua caixa de letras, presente da avó... Todas tão quietas  
e tão coloridas.

De repente, se viu conversando com o Alfabeto, seu novo amigo.

E muitas foram as descobertas. Quem podia imaginar que as palavras podem 
ser alegres, tristes, quentes e frias?  E que, com apenas 26 letras, bilhetes, 
cartas, livros de muitas e poucas páginas podem ser escritos?

Ao acordar e desencantar sua caixa de letras, Maricota teve despertado  
seu desejo de ler e escrever, de se comunicar com universos próximos  
e distantes...   

Gênero: conto infantil
Assunto: leitura e escrita
Área de conhecimento: linguagens e códigos

40 páginas
21 x 28 cm
ISBN 978-85-7272-265-0

A partir de 6 ANOS
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Jogo Jogado
TexTo e IlusTrações de reGina rennÓ

Por  meio do resgate de jogos e brincadeiras antigas, Jogo jogado relaciona  
a busca dos resultados com o cotidiano, o comportamento e a expectativa  
das crianças. O jogo, sinônimo de competição e de resultados já 
determinados – ganhar, perder ou empatar - , ganha nesta obra mais  
uma faceta, o prazer de jogar.

Gênero: poema em prosa
Assunto: resgate de jogos e brincadeiras antigas
Área de conhecimento: linguagens e códigos

24 páginas
21 x 21 cm
ISBN 975-85-7272-253-7

A partir de 6 ANOS
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a oVelha negra 
BernarDo aiBê

IlusTrações de mariana massarani

Tita, a ovelha negra, queria ser branca como todas as suas amigas, por isso 
era uma ovelha infeliz. E quanto mais infeliz ficava, mais diferente se sentia. 
Por viver só pensando nisso, o mundo se resumia à sua dor. E como ninguém 
nasceu para ser infeliz, Tita terá que descobrir que a aparência nem sempre 
traz a felicidade.

Gênero: conto infantil
Assunto: autopreconceito, autoaceitação e convívio social
Área de conhecimento: linguagens e códigos

24 páginas
23 x 28 cm
ISBN 978-85-7272-299-5

A partir de 7 ANOS
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Vómi, Vóli e eu – no ParQue
mirna PinsKy

IlusTrações de riCarDo DanTas

Nada como férias de pai e mãe. Mi e Li aproveitam e se mudam para a casa 
do netinho.  
Até Tango, o cão, se anima e entra na bagunça. VóLi desembarca com 
prancheta, pincéis e tintas.  
VóMi, com histórias malucas e vontade de cantar. A casa é pequena para 
tanta confusão. 

O mundo é grande. O parque,não tão grande quanto o mundo, recebe todos 
de braços abertos.

Manhã de sol, avós animadíssimas,menino doido para voar, cão namorador...

Gênero: conto infantil
Assunto: relacionamento familiar
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 6 ANOS

24 páginas
23 x 28 cm
ISBN 85-7272-180-0
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Pra Que serVe o zero?
ana ViCenTe 

IlusTrações de maDalena maToso 

adapTação do TexTo para o porTuguês do BrasIl de Ciça alVes PinTo

Você tem 1 coração e nele cabem muitas pessoas. E 2 olhos para ler  
a história dos 3 Porquinhos.

4 são as estações do ano. 5 são os dedos de sua mão; 6, as faces  
de um cubo,e 7, as maravilhas do mundo.

A aranha tem 8 patas e 9 foram os meses que você morou na barriga  
desua mãe...

Os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 se achavam muito importantes...

E o Zero, será que ele serve pra alguma coisa?

Gênero: conto infantil
Assunto: convívio social
Área de conhecimento: ciências da natureza e matemática

A partir de 6 ANOS

32 páginas
24 x 24 cm
ISBN 978-85-7272-233-9
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PisCa-tudo
José ClemenTe PoZenaTo

IlusTrações de riCarDo DanTas

Gênero: conto infantil
Assunto: autoimagem e autoestima
Área de conhecimento: linguagens e códigos

Pisca-tudo conta a história do encontro de Januário, um homem cheio  
de ideias, com um besouro vaidoso e apaixonado. E como a paixão é um 
sentimento que rejeita limites e adora extravagâncias, Januário terá que ser 
muito paciente e criativo, para contentar o besouro de casco lustroso,  
doido para ser diferente.

A partir de 6 ANOS

24 páginas
23 x 28 cm
ISBN 85-7272-133-9
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Em O Cavaleiro do sonho – As aventuras e desventuras de Dom Quixote de la 
Mancha, Ana Maria Machado rende homenagem aos que ousam sonhar com 
um mundo melhor. Para isso lança mão de duas obras máximas. A de Miguel de 
Cervantes, Dom Quixote de la Mancha, e a de Candido Portinari, a série Dom 
Quixote, criada há mais de 50 anos.

Ao recontar a obra clássica de Cervantes, o narrador reconstrói a história em 
torno de significativos episódios do Quixote original e, por meio deles, conversa 
com o jovem leitor sobre a singularidade de certos homens que, lutando contra 
moinhos de vento,  arriscam a própria vida para o bem da humanidade.

o CaValeiro do sonho
As AventurAs e desventurAs de  
dom Quixote de lA mAnchA
ana maria maChaDo & CanDiDo PorTinari

Gênero: biografia lírica
Assunto: tragetória de D. Quixote e de Portinari
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 8 ANOS

56 páginas
21 x 28 cm
ISBN 978-85-7272-251-3



36

Como chegar ao mundo dos sonhos onde portas, portinhas e portinholas se 
abrirão para todas as brincadeiras possíveis sem limites para a imaginação?

Um dos caminhos está no livro Portinholas. O caminho da menina foi também 
um livro lindo: Portinari.
Lá ela encontrou meninas prontas para a festa. Meninos pulando carniça, 
soltando pipas, se balançando,  
jogando futebol. Palhacinhos  
brincando nas gangorras. Céu  
estrelado enfeitado de balões  
e pipas. Céu azul, azul-Portinari.

Portinholas
homenAgem A cAndido PortinAri

ana maria maChaDo

pInTuras de CanDiDo PorTinari

IlusTrações de luísa marTins BaêTa BasTos

FoTos de ana maria maChaDo

Gênero: conto infantil
Assunto: artes infantil x arte plástica
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 8 ANOS

48 páginas
21 x 28 cm
ISBN 978-85-7272-261-2
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Em O menino e o maestro, a história de Teleco, o menino do morro que 
se apaixonou pela música clássica, e do maestro que, sem preconceitos, 
acreditou no talento musical e pessoal do garoto. Alinhavando essa amizade, 
a história de Mozart, o menino prodígio que, aos 5 anos já tocava cravo e 
compunha; aos 6, se apresentava no palácio do imperador da Áustria e aos 
7, tocava para os reis da França em seu castelo.

Assim Ana Maria Machado homenageia Mozart em comemoração aos 
250 anos de seu nascimento, os garotos anônimos que aceitam desafiar 
o preconceito de que gosto refinado pertence apenas aos bem-nascidos e 
também os descobridores de talentos cujos olhos não se direcionam à fama 
rápida e descartável.

o menino e o maestro
homenAgem A mozArt

ana maria maChaDo 
IlusTrações de maria inês marTins

TexTo de 4ª capa de riCarDo PraDo

Gênero: conto infantil
Assunto: inclusão social via música clássica
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 8 ANOS

48 páginas
21 x 28 cm
ISBN 978-85-7272-270-4
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Hans Christian Andersen, João Cristiano, tinha um 
desejo: ser famoso e aplaudido por todos. Filho de 
sapateiro e lavadeira, neto de jardineiro: como alcançar 
a fama com tão poucos recursos?

O pequeno Hans perseguiu seu sonho e enfrentou os 
obstáculos impostos pela vida. Na bagagem, histórias 
que ouviu do pai e da avó, leitura dos livros que jamais 
abandonou  e confiança nos conselhos dos amigos.

Estudou, viajou, conheceu novos lugares e pessoas. 
Aprendeu diferentes idiomas.

Sonhava ser ator. Tornou-se um escritor famoso, 
aplaudido por crianças e adultos do mundo inteiro.

Nesta livro, um lírico relato biográfico do autor de  
O patinho feio, A pequena sereia, O soldadinho de 
chumbo e de outras centenas de preciosidades literárias.

Palmas Para João Cristiano
de AnA mAriA mAchAdo PArA  
hAns christiAn Andersen

ana maria maChaDo 

IlusTrações de maria inês marTins

Gênero: biografia lírica de Andersen
Assunto: a determinação do escritor em busca da fama
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 8 ANOS

48 páginas
21 x 28 cm
ISBN 978-85-7272-279-7



39

o Velhinho Que  
Virou Criança
homenAgem A  
mArio QuintAnA

anTonio hohlfelDT

IlusTrações de renaTo alarCão

O velhinho que virou criança, homenagem do porto--alegrense Antonio 
Hohlfeldt ao gaúcho de Alegrete Mario Quintana. 

Antonio, que conviveu com o ser humano e sempre conheceu o poeta, 
selecionou significativas passagens da trajetória de Mario cujos poemas  
e narrativas comprovam os fatos e enriquecem a delicada trama narrativa  
do escritor porto-alegrense. Quem vira criança tem o futuro pela frente e assim 
Mario Quintana se eterniza em sua vasta e magnífica obra.

Gênero: biografia lírica de Mário Quintana
Assunto: a trajetória poética e humana do poeta
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 8 ANOS

48 páginas
21 x 28 cm
ISBN 978-85-7272-262-9
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as PeriPéCias do Jabuti
Daniel munDuruKu

IlusTrações de Ciça fiTTiPalDi

Em As peripécias do jabuti, o velho pajé conta três histórias. Nas três  
o principal personagem é o jabuti, símbolo da paciência, constância e da 
perseverança em vencer os desafios. Seus adversários – a raposa, a onça  
e o veado catingueiro –, mais espertos, mais fortes e mais rápidos, estão tão 
preocupados com suas habilidades pessoais que se esquecem de que, se 
há obstáculos que se vencem com força física, há outros mais difíceis que se 
vencem com o pensamento e a inteligência.

Gênero: contos tradicionais
Assunto: fábulas indígenas
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 8 ANOS

32 páginas
21 x 28 cm
ISBN 85-7272-228-5
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Em Coisas de onça, os velhos pajés e a sábia Kaluhá contam histórias que 
ensinam às crianças como superar desavenças e hostilidades, por meio da 
negociação, evitando o confronto e o enfrentamento, e que a respeitabilidade 
torna-se mais duradoura, se conquistada em grupo e não individualmente. 
E, por fim, ensinam que encontrar saídas inteligentes para situações difíceis 
assusta mais do que as ameaças diretas.

Coisas de onça
Daniel munDuruKu

IlusTrações de Ciça fiTTiPalDi 
Gênero: contos indígenas
Assunto: os ensinamentos da tradição indígena passados pelos mais   
velhos, por meio das histórias, às gerações mais novas 
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 8 ANOS

40 páginas
21 x 28 cm
ISBN 978-85-7272-290-2
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historinhas maruPiaras 
elias yaGuaKãG

IlusTrações de uZiel Guaynê e elias yaGuaKãG

Em Historinhas marupiaras, o autor Elias Yaguakãg, indígena do Amazonas, 
nos mostra., por meio de suas histórias, que a felicidade individual só tem 
sentido, se contribuir para a felicidade do grupo. E que pessoas felizes,  
sem rancor no coração, formam com os outros seres da natureza, uma forte 
corrente de harmonia e solidariedade.

Gênero: contos indígenas
Assunto: as histórias como elementos para a formação dos mais jovens e   
 para a conservação da tradição do povo maraguá
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 8 ANOS

48 páginas
17 x 24 cm
ISBN 978-85-7272-291-9

ProVisÓrio

TroCar



Neste livro, sete contos enfocando entidades malévolas muito temidas no 
universo indígena: Pókuára, a monstrenga de mãos furadas; Mapinguary, o 
terrível monstro comedor de carne humana;

Zuruãgá, aquele que vagueia, apreciador das noites escuras e luas cheias, 
dos nevoeiros e temporais noturnos; Mat~i tapewéra, o que aparece sob a 
forma de uma mulher velha, de um garoto maltrapilho ou de um pássaro negro; 
Jougororou, o que assombra e come as pessoas; Tipuã, transformado pela 
magia  numa entidade devoradora de pessoas e, por fim, um ser maldoso que 
adquire o aspecto físico de pessoas desaparecidas para devorar os parentes.

Gênero: contos indígenas
Assunto: sete contos de assombração, mistério e terror do universo 
indígena
Área de conhecimento: linguagens e códigos 

40 páginas
16 x 23 cm
ISBN 978-85-67789-00-2

A partir de 9 ANOS

44

maPinguary,  
o dono dos ossos  
Contos indígenas de assombração 
coleção linhAs de cordel

wilson marques

IlusTrações de DeDê PaiVa

no  
prelo
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as Pegadas do kuruPyra
yaGuarê yamã

IlusTrações de uZiel Guaynê

Tuim, o indiozinho, andava muito triste. Ao se mudar com sua família para  
as imediações do rio Abacaxis, se distanciou de todos os amigos.

Kurukawa, o pequeno kurupyra, também sentia falta de um amigo para brincar 
e cuidar da natureza.

Tuim queria ser um grande caçador, respeitado por sua força e ousadia. 
Kurukawa queria apenas proteger a floresta, preservar a mãe natureza.

Quem procura um amigo acaba encontrando.

Descobriram-se seres diferentes. Tuim caçava e se alimentava de carne.

Kurukawa revivia os animais mortos, curava os doentes e alimentava-se  
de frutas.

Na diferença, a aprendizagem. Ambos tinham muito para ensinar ao outro.

Gênero: conto infantil
Assunto: conto indígena: ecologia, solidariedade e respeito
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 8 ANOS

40 páginas
21 x 28 cm
ISBN 978-85-7272-244-5
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A ira do curupira conta a história de Cairi, o menino que tinha pressa de 
crescer. Ser criança era pouco para ele. Chegar à idade adulta, sem o rito de 
passagem, parecia fácil para o curumim.

Ao lutar contra o tempo, Cairi não percebia o quanto estava preso à infância. 
Convivia com a contradição dos que estão entre a infância e a adolescência: 
ao mesmo tempo em que se amedrontava com as lendas do boto e do curupira 
e se emocionava com as histórias de amor e desencontros contadas por sua 
mãe e sua avó, Cairi desafiava as leis da natureza e as regras de conduta 
estabelecidas por seu povo. Impaciente, vai de encontro aos seus desejos. 
Quer ser homem, guerreiro respeitado. Voltará dessa aventura tão inocente 
como quando partiu?

Gênero: conto infantil
Assunto: lendas indígenas
Área de conhecimento: linguagens e códigos

64 páginas
20 x 24 cm
ISBN 978-85-7272-287-2

A partir de 7 ANOS

a ira do CuruPira
José arraBal

IlusTrações de mauríCio melo e Gil Vasques
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Zizinho, garoto maranhense, morador de uma comunidade quilombola, era  
muito curioso. Não entendia por que o lugar onde morava era tão visitado por 
pessoas de outras cidades, outros estados e também de outros países.

Quem não sabe pergunta. E Zizinho era um perguntador sem descanso.

Em busca de respostas, foi à casa da professora Joci  que,  mesmo ocupada, 
entendeu a curiosidade do menino.

E foi além, desafiou o garoto a  ajudá-la na recuperação das tradições 
do lugar, tão admiradas pelas pessoas  de fora e tão esquecidas pelas da 
comunidade.

Começariam com uma das festas  significativas , o Tambor de Crioula. E 
ninguém melhor do que o Mestre Bié para liderar a retomada de tão antiga 
tradição. Zizinho abraçou a causa sem titubear. De perguntador se transformou 
em um dos líderes da comunidade. 

Gênero: conto infantil
Assunto: cultura popular, resgate das tradições, inclusão infantil
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 8 ANOS

32 páginas
21 x 28 cm
ISBN 978-85-7272-275-9

o tambor do 
mestre zizinho
wilson marques

IlusTrações de DeDê PaiVa
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Em 1578, o rei Dom Sebastião, de Portugal, deixou seu país para guerrear em 
Marrocos contra os mouros. 

Obstinado por guerras e tomado de forte fervor religioso, o jovem soberano 
não deu ouvidos aos que o alertavam contra os perigos dessa aventura. Foi 
derrotado e morto, para a infelicidade do povo português.

Contada aqui em versos de cordel, uma das lendas afirma que o jovem rei 
ainda vive, na Ilha de Lençóis, no Maranhão, na triste figura de um touro 
encantado. Se alguém acertar uma lança na estrela que o touro traz na testa, o 
rei renascerá, trazendo poder e glória para Portugal.

a lenda do rei sebastião  
e o touro enCantado 
coleção linhAs de cordel

wilson marques

IlusTrações de DeDê PaiVa 
Gênero: cordel
Assunto: uma das versões da lenda do jovem rei português Dom Sebastião, 
morto na batalha de Alcácer Quibir, em Marrocos
Área de conhecimento: linguagens e códigos e ciências humanas 

40 páginas
15.5 x 22.5 cm
ISBN 978-85-7272-300-8

A partir de 9 ANOS
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Maria Stella e Frei Betto, em Fogãozinho, alimentam jovens leitores. A mãe  
com os apetitosos sanduíches, canapés e outras delícias nacionais e 
internacionais. Para matar a sede, sucos naturais de frutas brasileiras. 
Completando a refeição, mousses, geladinhos, cocadinhas, espuma de 
morangos e outros doces de dar água na boca.

Frei Betto, o filho, alimenta os leitores com as histórias da turma do Fogãozinho, 
contadas por João Limonada, um menino do morro Quebra-vento. João 
Limonada e seus amigos viajam para o passado e para o futuro, para lugares 
reais e imaginários.

A cada viagem uma reflexão a respeito das desigualdades e da esperança 
de que, num futuro próximo, o preconceito e a injustiça sejam banidos da 
face da Terra.

Fogãozinho
culináriA infAntil em históriAs PArA  
As criAnçAs APrenderem A cozinhAr  
sem usAr fAcA e fogo
HIsTórIas de frei BeTTo

receITas de maria sTella liBanio ChrisTo

IlusTrações de reGina rennÓ

A partir de 8 ANOS

64 páginas
20 x 26 cm
ISBN 978-85-7272-276-6

Gênero: conto infantil
Assunto: culinária, desigualdade social e reflexão sobre o desperdicio
Área de conhecimento: linguagens e códigos
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Saborosa viagem pelo Brasil mostra como nosso país é grande e criativo. 
Reflete também sobre a possibilidade de todos os brasileiros terem o suficiente 
para viver com dignidade.

João Limonada e seus amigos, a Turma do Fogãozinho, sob a batuta de Maria 
Benta, convidam você para uma viagem de dar água na boca, do Norte  
ao Sul do Brasil.

saborosa Viagem Pelo brasil
limonAdA e suA turmA em históriAs e  
receitAs A bordo do fogãozinho

HIsTórIas de frei BeTTo  

receITas de maria sTella liBanio ChrisTo

IlusTrações de CláuDia sCaTamaCChia

Gênero: conto infantil
Assunto: culinária regional brasileira
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 8 ANOS

48 páginas
21 x 28 cm
ISBN 85-7272-200-9
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 série ecologia e Preservação da natureza
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Você sabia que do cambuci, fruto que emprestou seu nome a um bairro  
de São Paulo, fazia-se antigamente uma deliciosa geleia? E que o fruto 
do sabão-de-soldado foi usado, durante a Guerra do Paraguai, para lavar 
uniformes? E que Lúcio Costa, ao projetar Brasília, limitou a altura dos prédios 
à das árvores do cerrado?

Há neste livro curiosidades e reflexões a respeito das árvores, seres 
maravilhosos que nos oferecem alimento, descanso e beleza sem nada  
nos pedir em troca.

árVores das Cidades
ruBens maTuCK

FoTos de Guilherme maranhão

desenHos de  ruBens maTuCK

Gênero: obra informativa
Assunto: preservação da natureza
Área de conhecimento: ciências da natureza e ciências humanas

A partir de 8 ANOS

40 páginas
28 x 28 cm
ISBN 978-85-7272-252-0
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 coleção meninos e meninas
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Todas as pessoas têm um sonho. Você certamente tem o seu. O de Paulo era 
ser grande, crescer logo, virar um homem.

De um dia para o outro seus cabelos embranqueceram. Assim como num 
passe de mágica. Ser adulto, sim, mas não se tornar velho de repente! E quem 
descobriu isso foi tio Ernesto, o barbeiro de Bom Jesus. 

Quem quer envelhecer antes do tempo? 

Paulo, o garoto que torcia para se despedir da infância e virar um homem 
com H tem muitos desafios pela frente. Dois deles:  reconhecer-se como uma 
criança diferente das demais e ser aceito por si mesmo e pelos amigos. Sem 
medo nem preconceito. 

Selecionado como um dos “50 livros infantis mais legais de 2010.”
(O Estadinho, suplemento infantil de O Estado de S. Paulo, em Os livros mais legais de 2010.)

Leitura Altamente Recomendável - FNLIJ

o menino grisalho
faBríCio CarPineJar

IlusTrações de Guilherme Zamoner

Gênero: conto infantil
Assunto: autoimagem, autoestima e bulling
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 8 ANOS

32 páginas
20 x 30 cm
ISBN 978-85-7272-313-8
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Cínthya era linda e muito, muito inteligente. Seus pais se assustavam: como seu 
inglês era tão fluente? Onde tinha aprendido mecânica de carros? Cínthya não 
se cansava de surpreender colegas, professora, amigos e familiares.  
Ela se achava uma garota como as outras. 

Um dia, porém, Cínthya percebeu que não era tão querida...  Suas colegas 
torciam o nariz, a professora se incomodava. De repente entendeu: era 
discriminada por não errar. Cínthya começou a sofrer por ser diferente...

Seu maior sonho: ser chamada para ir ao quadro--negro, receber aplausos 
pelo acerto, palavras de entusiasmo por estar aprendendo coisas novas.

Saber tudo e não ter dificuldade de aprendizagem antes era um prazer. Agora, 
um castigo...

Até que ganhou um par de patins como presente de aniversário... 
Leitura Altamente Recomendável - FNLIJ

a menina suPerdotada
faBríCio CarPineJar

IlusTrações de Carla irusTa

Gênero: conto infantil
Assunto: autoimagem, autoestima e bulling
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 8 ANOS

32 páginas
20 x 30 cm
ISBN 978-85-7272-288-9
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Duas gerações, dois enfoques educacionais e comportamentais.  Elias tinha 
um sonho: ter cabelos compridos. O pai, militar austero, logo o dissuadiu: 
cabelo comprido é coisa de mulher. Triste, aceitou a ordem. Ao ficar adulto e 
independente, realizou o sonho da infância.

Elias casou-se e tornou-se pai. Aos oito anos, Gabriel, seu filho, quis ter cabelos 
compridos. Para comemorar, comprou-lhe a camiseta da seleção argentina, 
povoada de cabeludos.  Gabriel, porém, era tímido e Elias nunca se deu conta 
disso.  A timidez de Gabriel era proporcional ao crescimento de seus cabelos. 
E uma floresta de cabelos era o melhor lugar para se esconder. Aos poucos, foi 
desaparecendo em suas madeixas e, apesar de bom aluno, foi sendo ignorado 
pela professora e colegas. A invisibilidade o deixava confortável.

O tempo passou. Aos treze anos o pai  percebeu que nem sabia mais como 
era seu filho. 

Queria de volta seu menino, mas tinha medo de pedir que cortasse os cabelos. 
Do autoritarismo do pai militar à falta de limite de Elias, sobrou ao jovem pai 
apenas uma vaga lembrança do filho, antes dos oito anos de idade, e ao filho 
adolescente, a exacerbação da timidez.

o menino tímido 
faBríCio CarPineJar 
IlusTrações de ZuZana BočKayoVá BrunCKoVá

Gênero: conto infantojuvenil
Assunto: as diferenças entre a timidez, considerada positiva e possível de 
ser superada, e a retração, encarada como um aspecto problemático na 
convivência social 
Área de conhecimento: linguagens e códigos

32 páginas
20 x 30 cm
ISBN 978-85-7272-314-5

A partir de 9 ANOS

O menino 
tímido

Fabrício Carpinejar

ilustrações  
Zuzana Bočkayová 
Bruncková

F abrício Carpinejar nunca quis ser o  

 Pequeno Príncipe, mas o Menino do 

 Dedo Verde. Poeta, cronista, jornalis-

ta, apresentador de TV e de rádio, pai de dois 

filhos (Mariana, 19, e Vicente, 10), floresceu 

seis livros infantojuvenis. 

Entre eles, Diário de um apaixonado: sinto-

mas de um bem incurável (Mercuryo Jovem, 

2008) foi adotado pelo Programa Nacional 

Biblioteca Escola (PNBE); Menino grisalho 

(Mercuryo Jovem, 2010) recebeu o selo “Al-

tamente Recomendável” da Fundação Nacio-

nal de Literatura Infantil e Juvenil (FNLIJ); 

Filhote de cruz-credo venceu o Prêmio de me-

lhor livro infantojuvenil da Associação Pau-

lista dos Críticos de Arte 2012; e Votupira – o 

vento doido da esquina ganhou o Jabuti 2012 

(3º lugar) na categoria infantil.

http://twitter.com/carpinejar

http://www.carpinejar.blogspot.com/

http://www.facebook.com/carpinejar

carpinejar@terra.com.br

Um menino que deixou o cabelo crescer 
sem parar. 
E assim desapareceram sua testa, seus 
olhos, sua boca, sua cabeça, seu corpo.
A ponto de ninguém mais localizá-lo 
na escola. A ponto de o pai não lembrar 
mais de seu rosto.
Um menino que virou árvore que virou 
oca que virou o medo de viver. 
Uma história emocionante e 
inacreditável do premiado escritor 
Fabrício Carpinejar sobre as diferenças 
entre timidez (positiva) e retração 
(negativa) na infância. 
O volume integra a coleção 
Meninos & Meninas,  
da Mercuryo Jovem.

Z uzana Bočkayová Bruncková, ilus 

 tradora eslovaca, vive em Bratislava.  

 Formou-se na Academia de Belas 

Artes e Design. Seu trabalho centra-se numa 

técnica de pintura, na qual a cor assume pa-

pel de destaque. Os temas são tratados de for-

ma densa e profunda e personagens e objetos 

inundam a página, dando a impressão de que 

o espaço é muito pequeno para eles. A artista 

ainda recorre à perspectiva e a pinceladas rá-

pidas para dinamizar a cena e sugerir agitação 

e perturbação. Ilustrou treze livros, publicados 

por importantes editoras europeias. Recebeu 

cinco prêmios, entre eles, o Bibiana, em 2012, 

pelo Melhor Livro Infantil com o título Seven 

days in a cellar. Participou de sete exposições 

dentro e fora da Europa.

ISBN  978-85-7272-314-5
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Todos queriam que Juliana crescesse.  Comer para crescer. Dormir para crescer.

E Juliana cresceu. Aos cinco anos era maior que todas as crianças. Aos doze 
era muito, muito alta.

Era útil na cozinha. Sem levantar os pés, alcançava os pratos, potes e copos 
da mais alta prateleira.

Nunca mais ouviu que era bonita, magra e alegre. Odiou ser alta. Andava 
encurvada para não chamar a atenção. 

Ouvia os cochichos: girafa, escada... 

Só lhe restava chorar e se perguntar por que era tão alta.  Tão cheia de 
tristeza, pôs em prática o ditado: quem canta seus males espanta.

E gostou de sua voz, de seu jeito de cantar. Era tão novo e tão belo seu 
cantar que até os passarinhos a imitavam. Sentiu-se lisonjeada com tamanha 
homenagem. Cantou cada vez mais alto. Até que todos a ouviram e agora as 
pessoas só falam de sua voz bonita, de sua voz de anjo.

a menina alta  
faBríCio CarPineJar 
IlusTrações de DaViD PinTor

Gênero: conto infantojuvenil
Assunto: como ser diferente dos demais colegas pode se transformar  
em algo inovador
Área de conhecimento: linguagens e códigos

32 páginas
20 x 30 cm
ISBN 978-85-67789-04-0

A partir de 8 ANOS

 coleção contos da selva
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 coleção contos da selva
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Era uma vez um quati que tinha três filhos. Um deles adorava  besouros 
cascudos. O outro, laranjas. O terceiro era doido por ovos. Na selva 
era fácil encontrar besouros. Como viviam numa laranjeira, o segundo 
não precisou sofrer para achar seu alimento preferido. O terceiro, que só 
gostava de ovos, poderia ir a todos os lugares. A mãe, porém, lhe deu um 
conselho: nunca vá buscar ninhos no campo, porque é perigoso. E avisou 
a todos: cuidado com os cães. Atrás deles vem o homem com um grande 
barulho que mata.

Faminto, o terceiro se aventurou em campo aberto. A fome era mais forte 
que o conselho da mãe. E no campo aberto encontrou um ovo tão grande 
que era impossível resistir a ele. À primeira mordida, a dor profunda 
causada pela armadilha. Chegou o cão. E também o homem. E os louros 
filhotes de homem... 

a história dos dois  
Filhotes de Quati e dos  
dois Filhotes de homem
horaCio quiroGa

Tradução de Zé roDrix 
IlusTrações de mariana massarani

Gênero: conto clássico
Assunto: o homem em convívio com a natureza
Área de conhecimento: linguagens e códigos

32 páginas
22 x 31 cm
ISBN 978-85-7272-282-7

A partir de 8 ANOS
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De tanto voar livremente, sem colaborar para a vida comunitária, a 
abelhinha encontrou à noite, a porta da colmeia fechada. 

Ouviu apenas: quem não trabalha não entra.

Noite chuvosa e fria. Ao achar um esconderijo, a frágil abelhinha se viu 
cara a cara com a cobra verde de costas alaranjadas, predadora de 
doces abelhas.

 A cobra lhe propôs um desafio, certa de que o banquete estava à sua 
frente. Tremendo da cabeça aos pés, de frio e de medo, só restava à 
abelhinha ser mais astuta que sua pior inimiga.

Essa foi a noite decisiva para a abelhinha.

a abelhinha Folgada 
horaCio quiroGa

Tradução de CaTarina meloni

IlusTrações de iVan ZiGG

Gênero: conto infantil
Assunto:  como uma abelhinha folgada tornou-se prestativa e solidária
Área de conhecimento: linguagens e códigos

32 páginas
22 x 31 cm
ISBN 978-85-7272-289-6

A partir de 8 ANOS
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Numa época em que os bichos falavam, houve uma grande festa no céu. Uma 
das atrações eram as cobras-coral que, vestidas com grandes véus de gaze 
vermelho, branco e preto  dançavam feito serpentinas, levando o público ao 
delírio. 

 Os flamingos, além de serem os únicos que não souberam como se enfeitar, se 
apaixonaram pelas cobras. 

E saíram à procura de meias vermelhas, brancas e pretas, para chamar 
atenção das amadas.

Voltaram enfeitados tal como queriam. E dançaram, dançaram, até que, 
exaustos, não aguentaram mais. 

As cobras, então, foram verificar bem de pertinho que meias tão lindas eram 
aquelas. Quando descobriram, pobres flamingos, estão até hoje com as patas 
vermelhas. E continuam com medo das cobras-coral. 

as meias dos Flamingos  
horaCio quiroGa

Tradução de CínTia mosCoViCh

IlusTrações de eDuarDo alBini

Gênero: conto infantojuvenil
Assunto: por que os flamingos têm as patas vermelhas e ficam sempre   
dentro d´água, evitando a terra firme
Área de conhecimento: linguagens e códigos

32 páginas
22 x 31 cm
ISBN 978-85-7272-311-4

A partir de 8 ANOS

série Poesia e Prosa Poética

falTa
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série Poesia e Prosa Poética
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Forrobodó no Forró
elias José 
IlusTrações de miChele iaCoCCa

Com humor e musicalidade, Elias José retoma velhos temas – a Cigarra e a 
Formiga, o Cravo e a Rosa – e lhes dá nova e surpreendente roupagem poética.

Em voos leves e breves o poeta desafia o jovem leitor a refletir a respeito da 
riqueza da diversidade: “Como o mundo seria sem graça, se a comida tivesse 
um só sabor!”. Com irreverência desmonta máximas consagradas “em boca 
fechada não entra mosquito” e relê com olhos de hoje provérbios de ontem 
“quem espera sempre alcança”.

E os argutos olhos do poeta também conseguem pinçar achados poéticos no mais 
prosaico cotidiano “um picolé é uma coisa louca, colorida, fria, deliciosa, legal”.

Por fim presta uma justa e delicada homenagem à Tatiana Belinky, a grande 
dama da literatura infantil, com “Limeriques”, poema que finaliza Forrobodó  
no forró, de Elias José.

Gênero: poesia infantil
Assunto: linguagem poética e releitura do cotidiano
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 8 ANOS

40 páginas
21 x 28 cm
ISBN 978-85-7272-277-3
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O que é que cabe numa mochila? Livro, caderno, lanche, caneta, lápis e 
papel...

Nela também cabem a viagem, a montanha, o mar e o coração batendo 
disparado...

Assim é a poesia: caixa de surpresas recheada muitas vezes de cotidiano; 
outras vezes, de esperas, chegadas e indagações.

moChila
PoemAs PArA viAgem

anTonio BarreTo

IlusTrações de aDalBerTo CornaVaCa

Gênero: poesia jovem
Assunto: linguagem poética para viagens reais e imaginárias
Área de conhecimento: linguagens e códigos

32 páginas
16 x 23 cm
ISBN 978-85-7272-310-7

A partir de 8 ANOS
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Antonio Barreto descobriu que as palavras escondem dentro 
delas inúmeras possibilidades de criação e de brincadeiras. 
Assim como quem monta e desmonta um quebra-cabeça, foi 
aproximando as mais disparatadas peças do jogo... O que ele 
não sabia é que as palavras são capazes de criar armadilhas 
que surpreendem até um escritor tarimbado. Quando se deu 
conta, estava rodeado de bichos malucos e engraçados,  
todos habitantes do Zoonário...

zoonário
anTonio BarreTo

IlusTrações de ana raquel

Gênero: prosa poética e poesia infantil
Assunto: brincadeiras com as palavras
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 8 ANOS

32 páginas
20 x 26 cm
ISBN 978-85-7272-285-8
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A partir de 8 ANOS

Quem é que não gosta de bichos de estimação? Uns preferem gatos; outros, 
cachorros. Mariana gostava mesmo era do Afrânio, um elefante dançarino, 
equilibrista e músico. Da sua tromba-clarineta nasciam as mais doces melodias.

Os moradores do prédio achavam Afrânio uma aberração. As músicas, um horror.

Mariana enfrenta um dilema: abrir mão de suas preferências ou lutar com 
unhas e dentes para defender seu amigo.

Você acha que é fácil ser diferente, numa comunidade que preza, acima de 
tudo, a unanimidade? 

a menina e o eleFante
frei BeTTo 

IlusTrações de CaCo GalharDo

Gênero: conto infantil
Assunto: bicho de estimação não convencional
Área de conhecimento: linguagens e códigos

40 páginas
20 x 26 cm
ISBN 978-85-7272-247-6
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o menino Que  
não sonhaVa só
anTonio BarreTo

IlusTrações de luiZ maia

Magrobó mora em Imagina Só, uma cidade de mentira. Em Imagina Só quem 
não sonha desaparece. Lá todos se alimentam de sonhos e engordam a cada 
dia. Magrobó, ao contrário, está virando um palito, de tão magro. E o maior 
desejo do menino é aprender a sonhar, inventar, imaginar coisas. Se até a 
bruxa Gorfeia sonha, por que ele não?

Existia, sim, um monstro, o Gordolhão, que comia o que as pessoas tinham 
de mais importante na vida: a imaginação, a esperança e a capacidade de 
sonhar.

E não é preciso dizer que ele estava cada dia mais gordo e Magrobó, cada 
dia mais magro. Para aprender a sonhar, não basta querer. Magrobó terá que 
enfrentar Gordolhão, o maior de seus medos. Terá de encará-lo de frente, se 
quiser se tornar Gordobó.

Gênero: conto infantil
Assunto: luta contra o medo e as inseguranças
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 9 ANOS

32 páginas
20 x 24 cm
ISBN 85-7272-135-5
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o leão Que aChaVa Que era 
domador 
nelson De oliVeira

IlusTrações de Graça lima

Naquele circo ninguém se contentava com o que era: o domador achava que 
era leão, o pequinês achava que era pastor alemão. À noite, às escondidas, o 
engolidor de fogo se vestia de trapezista e a trapezista se vestia de engolidora 
de fogo. Até a bola, uma simples bexiga, jurava que era de capotão... E, 
nesse faz-de-conta, todos se engalfinhavam, lutando para ser o que não eram. 
Como ninguém se encontra por acaso, foi nesse circo que o leão foi procurar 
emprego... de domador.

Gênero: conto infantil
Assunto: vontade de ser o outro
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 8 ANOS

32 páginas
20 x 26 cm
ISBN 85-7272-136-3
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Poesia e História do Brasil
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José João não precisava de muito esforço para tirar boas notas.

O amor, porém, fez do garoto um matador de aulas. Recreio sim e outro também, 
lá estava José João trocando ideias intermináveis com sua amada...

No final do ano, a surpresa: ou tirava dez em História do Brasil ou levava bomba!

O que esse espírito  livre e apaixonado faria com a Independência do Brasil?

Recontaria em versos livres e cheios de bom humor os fatos históricos: da 
chegada da família real à Independência ou morte!

Fértil de imaginação, José João recheia sua poética história com proezas e 
aventuras de um príncipe que, apaixonado como ele e vestindo a camisa do 
povo brasileiro, liberta nosso país do domínio português.

Entre uma rima e outra, eis que José João descobre que “saber o passado ajuda 
a entender o presente para se jogar no futuro com mais domínio de bola”... 

Cumprida a missão, voltaria aos braços de sua amada!

José João, rimador sangue bão!
indePendênciA & sorte

PeDro ViCenTe

desIgn e IlusTrações de Zélio e luw
TexTo de 4ª capa de Ciça alVes PinTo

Gênero: conto infantil
Assunto: recriação ficcional do fato histórico: Independência do Brasil
Área de conhecimento: linguagens e códigos, ciências humanas

A partir de 9 ANOS

40 páginas
16 x 23 cm
ISBN 978-85-7272-271-1
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novo olHar soBre os oBjetos do cotid
iano
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Você sabia: 

que a gente só percebe a utilidade das chaves quando ficamos trancados  
do lado de fora?

que dentro da caneta cabem todos os pensamentos do mundo e também todas 
as palavras e todas as letras?

que o sapato é muito útil quando anda em par e que um sapato sozinho  
não anda, pula?

que quem não gosta muito do martelo são os pregos, que ficam levando 
marteladas na cabeça o dia inteiro?

que as malas estão sempre descansando e quem cansa é quem carrega todo 
aquele peso?

e que a peruca é um chapéu de pelos?

Coisa & tal, de César Landucci, com doses de humor e nonsense, lança  
um novo olhar sobreo cotidiano, assim como fazem as crianças durante  
o processo de descoberta do mundo.

Coisa & tal 
César lanDuCCi

FoTos e monTagem Denise auTran

Gênero: minicrônicas sobre objetos utilitários do cotidiano
Assunto: novo olhar bem-humorado e curioso sobre as coisas com as  
quais convivemos no dia a dia: cadeira, óculos, garfo, chave, caneta, 
pente, sapato, martelo, espelho, mala, relógio, travesseiro, peruca e,  
por fim, livro.
Área de conhecimento: linguagens e códigos

32 páginas
16 x 23 cm
ISBN 978-85-7272-255-1

A partir de 9 ANOS
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aventura de uma traça seletiva
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Tracilda é uma traça diferente. Prefere livros novos e de bom conteúdo. Ao 
contrário de Xupitão, um guloso cupim que come toda e qualquer madeira. 
Tracilda é seletiva e elegante. Apaixonada por Alan Berger, um caruncho 
francês, especializado em antiguidades, Tracilda viverá uma alucinante 
aventura, transpondo seus limites de traça. Quando tudo parecia sereno, 
eis que lhe cruza o caminho o mais perigoso dos inimigos, um vírus de 
computador, anunciando o fim dos livros impressos.

Render-se à violência cibernética ou lançar mão de armas inteligentes trazidas 
de um passado não tão remoto?

traça Que traça traça
hilDeBranDo PonTes

IlusTrações de humBerTo Borém 
TexTo de 4a capa de frei BeTTo

Gênero: conto infantil
Assunto: leitura e escrita
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 8 ANOS

56 páginas
20 x 24 cm
ISBN 85-7272-134-7
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aventura, susPense e mistério
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O mote central desta história: o aparecimento de uma pegada vermelha, ainda 
fresquinha, no sótão, fechado há cinco anos, desde a morte de seu Nonô, avô 
de Beta, garota de 12 anos.

O que vai ser visto, no desenrolar da história, é muito mais do que um mistério. 
O leitor se defrontará com relacionamentos afetivos entre avô e neta e com 
o respeito aos mais velhos;  com a catarse da jovem frente à morte do avô; 
com o relacionamento mãe e filha e seus acertos e desacertos; com a nova 
configuração de casamento;  com o encontro de três gerações de mulheres e, 
finalmente,com a descoberta da afetividade amorosa na pré-adolescência.

Gênero: novela
Assunto: novela infantojuvenil de mistério e suspense que vai envolver  
o tempo presente — cinco anos depois da morte de seu Nonô —  
e o tempo passado — o peculiar relacionamento de seu Nonô com sua 
ex-mulher, com a filha e com a neta — para lançar luzes sobre um futuro 
próximo.
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 10 ANOS

54 páginas
16 x 23 cm
ISBN 978-85-7272-317-6

o mistério da 
Pegada Vermelha
luiZ anTonio aGuiar

IlusTrações de GuTo lins 
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cem razões Para gostar de ler
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A garota Elis levanta uma importante questão: “Onde uma pessoa sem razões 
para ler pode encontrar cem razões para ler? 

Num primeiro momento, Elis espelha-se em Larissa, sua grande amiga, 
apaixonada por contos, crônicas e romances. 

Esse espelhamento conduz Elis a outros caminhos: que livros os bons autores 
leram, para se espelhar e começar a escrever?

 Elis se surpreende com a atualidade de autores como José de Alencar e 
Machado de Assis. E da atualidade dos clássicos chega, paulatinamente, aos 
contemporâneos.  E devagar a garota envolve-se com um prazer que até então 
desconhecia. 

Não tinha dúvidas de que sua pergunta inicial já tinha resposta.

Gênero: crônicas encadeadas numa sequência novelística
Assunto: como a garota Elis, sem razões para ler, vai se aproximar dos   
livros e se apaixonar por eles?
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 10 ANOS

80 páginas
16 x 23 cm
ISBN 978-85-7272-293-3

CrôniCas de PaPel 
rAzões PArA gostAr de ler

Januária CrisTina alVes

ProVisÓrio

TroCar
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clássicos em Histórias em quadrinHos
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O rapaz era pobre e conhecido apenas por Joãozinho. Ao ser nomeado 
alferes da Guarda Nacional, nasce o rapaz fardado, elogiado e respeitado  
por todos, parentes e conhecidos. Sabedora da nomeação, é convocado pela 
tia Marcolina, moradora em um sítio afastado da cidade, para passar uns dias 
com ela.

Exige, porém, que vá o alferes e não o sobrinho Joãozinho. Lá é bajulado por 
todos -  tia,  cunhado e  escravos.

Um dia, estando sozinho no sítio e sentindo falta dos elogios, o rapaz 
toma consciência de que  possuía uma alma interior e que nesse momento 
precisava dela. Veste a farda e olha-se num grande espelho, em busca de sua 
identidade. O que encontra?  Uma imagem vaga, esfumaçada e difusa. Ou 
seja, sua alma exterior matara sua identidade. O espelho lhe revela que, se 
não viver de sua aparência e posição social, deixará de existir.

Gênero: HQ
Assunto: o ser humano possui duas almas: uma interior, que representa a  
identidade pessoal, e outra, a exterior, sinônimo de máscaras, de papéis 
que o indivíduo usa no seu convívio social. O desajuste ocorre no momento 
em que a exterior mata a interior.
Área de conhecimento: linguagens e códigos64 páginas

21 x 28 cm
ISBN 978-85-7272-304-6

o esPelho de maChado de 
assis em hQ
adapTação do TexTo orIgInal para HQ JeosAfá

roTeIro e desenHos de João Pinheiro 

A partir de 11 ANOS



82

Pecopin amava Bauldour e era apaixonado pela caça. Bauldour amava Pecopin 
e era exímia fiandeira. 

Pecopin não fugia dos desafios, enfrentava-os até vencê-los. O que ele 
desconhecia era o poder encantatório  da paixão, tramado, quem sabe, por 
inimigos ocultos. E, sem perceber, Pecopin vai se afastando de seu amor, certo 
de que retornará quando bem quiser. Os inimigos porém, eram muitos e, além 
disso, estavam sempre disfarçados e prontos para confundir o rapaz. Os elixires 
mágicos, talismãs, anões, bosques encantados e castelos misteriosos criam a 
ambiência por onde se move um cavaleiro que enfrenta inúmeras peripécias para 
voltar para sua amada Bauldour.

O sobrenatural está presente e o Diabo lá se encontra. Como tal, comete 
maldades e prega peças em Pecopin. 

O único objetivo de Pecopin: rever Bauldour. O Diabo lhe assegura que voltará 
aos braços de sua amada. 

Não será esta mais uma ironia, que é a verdadeira cara do Diabo?

Gênero: HQ
Assunto: amor e aventura
Área de conhecimento: linguagens e códigos

88 páginas
21 x 28 cm
ISBN 978-85-7272-67789-07-1

a lenda do belo PeCoPin e 
da bela bauldour em hQ   
ViCTor huGo & CanDiDo PorTinari

Tradução e roTeIro de Jeosafá

desenHos de João Pinheiro 

A partir de 10 ANOS

em  
produção
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Ana torna-se Pedro no dia do nascimento. Thomás, o pai, exige de Madalena 
um menino, momentos antes do parto. A parteira Ozana não titubeou: 
apresentou ao pai a nudez de Ruiter, nascido no mesmo dia, na casa ao lado. 
Thomás sentiu-se mais homem e Ana abdicou de sua feminilidade.
Pedro cresceu sob o olhos orgulhosos do pai e com ele aprendeu as artes do 
universo masculino.
A adolescência, porém, explodiu e com ela os sinais da existência de Ana.
Pedro quer ser Ana, sem perder o amor do pai.
O pai terá que enfrentar o seu monstro interior: o autoritarismo.

ana Pedro
miGuel JorGe

IlusTrações de roGério BorGes

Gênero: romance juvenil
Assunto: autoritarismo, patriarcalismo, autoimagem e autoestima
Área de conhecimento: linguagens e códigos

136 páginas
16 x 23 cm
ISBN 978-85-7272-263-6

A partir de 11 ANOS
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Com linguagem simples, bem humorada e sem preconceitos, Fabrício 
Carpinejar captura a intimidade sigilosa e atrapalhada de um apaixonado. 
Este é um livro que seduzirá os que sucumbem à paixão,  jovens e adultos; 
afinal, o apaixonado é um adolescente, não importa a idade. Todo 
apaixonado sofre uma transformação apoteótica de personalidade, vive num 
tempo de suspensão e num espaço muito distante da prosaica realidade dos 
seres comuns. 

diário de um aPaixonado
sintomAs de um bem incurável

faBríCio CarPineJar

IlusTrações de roDriGo rosa

Gênero: poema em prosa, máximas de um apaixonado
Assunto: amor e paixão adolescentes
Área de conhecimento: linguagens e códigos

80 páginas
21 x 28 cm
ISBN 978-85-7272-243-8

A partir de 11 ANOS
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“Eu sou muito feia e gostaria de ter nascido menino para não ter de usar 
os vestidinhos ridículos que a minha mãe compra pra mim.” Assim começa 
a história do Quinteto de Ouro, narrada por Ifigênia, a Dez de Ouros. Há 
também a Dama, o Valete, o Rei e o Ás. O Quinteto nasceu para arrecadar 
fundos para o Orfanato Santa Dominique. Valia tudo: de serviços de baby-sitter, 
conserto de aparelhos elétricos e eletrônicos, show da banda à atividades 
detetivescas. 

A cidade estava em festa e em sobressalto. Em festa, por conta da exposição 
das joias da princesa ABC, da Ruritânia e, entre elas, o cobiçado colar Arco-íris. 
Em sobressalto, por causa da espetacular fuga da detenta Brigitte Saint-Tropez.

Está pronta a receita: o orfanato necessitando de fundos; Brigitte, de olho no 
colar; a polícia, de olho em Brigitte. Como Ifigênia é adepta de surpresas e 
alquimias, ao leitor serão reservados desafios inesperados.

o Ca(u)so do Colar arCo-íris
flaVio De souZa

IlusTrações de aDalBerTo CornaVaCa

Gênero: novela infantojuvenil
Assunto: aventura, amizade e solidariedade
Área de conhecimento: linguagens e códigos

64 páginas
16 x 23 cm
ISBN 85-7272-155-X

A partir de 10 ANOS
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Aprendendo a crescer conta a história de Edu, um garoto em fase de 
crescimento, com as dúvidas e as certezas características dessa idade. 
Acostumado a transgredir os limites, teoricamente impostos pelos pais, 
acreditava que sempre seria possível arrumar um jeito de escapar das 
dificuldades.

Até o dia em que o pai decidiu mudar o rumo de sua vida. Ao trocar a 
estabilidade financeira da carteira assinada por novas opções profissionais, o 
pai de Edu provocaria uma revolução, abalando antigas estruturas.

E agora: lutar contra a nova ordem ou aprender a crescer?

aPrendendo a CresCer
álVaro CarDoso Gomes

IlusTrações de riCarDo leiTe

Gênero: novela infantojuvenil
Assunto: autoimagem e autoestima
Área de conhecimento: linguagens e códigos

80 páginas
16 x 23 cm
ISBN 978-85-7272-284-1

A partir de 10 ANOS
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Imagine que, num dia comum, um estranho animalzinho saia da tela da televisão 
e convide você para uma aventura que marcará para sempre sua vida. Imagine 
que as coisas de seu mundo e a sua vida adquiram um outro sentido e você se 
encontre, de repente, desafiado a enfrentar enigmas e a mostrar toda a coragem 
e a sabedoria que nem sequer imaginava que possuía.

Como você se sentiria ao encontrar-se em um universo habitado por criaturas engra-
çadas, inteligentes, com poderes mágicos e com o destino do mundo nas mãos?

A aventura de Iara e seu encontro com a misteriosa Arca da Filosofia irá conduzir 
você e seus amigos a esse mundo fantástico, em que lêmures, corujas, cães, 
galinhas e pavões são os protagonistas. Ao mesmo tempo em que desvenda 
mistérios, decifra enigmas e enfrenta desafios, Iara descobre o que se esconde  
por trás das aparências e, assim, começa a entender o mundo da filosofia.

Ao se conscientizar de que tudo que a rodeia é carregado de significados e 
de histórias, a garota entende por que o estranho animalzinho entrou em sua 
vida, convidando-a para a maior, a mais bela e a mais profunda viagem de sua 
existência.

iara e a arCa da FilosoFia
mauríCio aBDalla

IlusTração da capa de renaTo alarCão

Gênero: novela infantojuvenil
Assunto: ver o mundo pela ótica da filosofia
Área de conhecimento: linguagens e códigos e ciências humanas

280 páginas
16 x 23 cm
ISBN 978-85-7272-246-9

A partir de 11 ANOS
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O tema do conto clássico de Edgar Allan Poe: o medo de ser enterrado vivo.

Julgando sofrer de catalepsia, o protagonista apresenta todos os sintomas da 
doença que se agudizam conforme o tempo passa. Atormentado por agonias, 
morbidez e pelos devaneios sobre a morte, deixa-se envolver por toda a 
espécie de pensamentos sinistros.

Na tentativa de diminuir seus temores, adaptou a cripta familiar com sinos, 
cordas, entradas de ar,para recebê-lo morto e, ao acordar, voltar triunfalmente 
ao convívio social.

Uma coisa é planejar; outra, é estar debaixo da terra e ter discernimento e 
confiança para que os planos deem certo.

o enterro  Prematuro  
eDGar allan Poe

Tradução de anDrea maTeus

InTrodução e noTas de DirCeu Villa

Gênero: conto gótico da literatura norte-americana
Assunto: o medo como propulsor de acontecimentos imprevistos e fatídicos;  
obsessões pelo medo de ser enterrado vivo; o ser humano diante da 
inevitabilidade da morte
Área de conhecimento: linguagens e códigos: literatura universal 

48 páginas
13 x 20 cm
ISBN 978-85-7272-268-1

A partir de 13 ANOS
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“Houve um tempo, quando o pai vivia em casa, que a gente tinha carro e 
viajava todas a férias.” Esse era o tempo inocente da infância de Marcelo. A 
infância se foi e hoje o garoto tem que trabalhar para ajudar a mãe a sustentar 
a família.

Com a perda da inocência, os voos desorientados e a incapacidade de lidar 
com as frustrações.

Nara, a terapeuta experiente em dependência química, lança a corda... Ou 
Marcelo se agarra a ela, reconstruindo a identidade e redefinindo valores, ou 
despenca num abismo sem volta.

a grande Viagem
mirna PinsKy

IlusTração da capa de César lanDuCCi

Gênero: novela infantojuvenil
Assunto: luta para superar os conflitos da adolescência
Área de conhecimento: linguagens e códigos

80 páginas
16 x 23 cm
ISBN 85-7272-217-3

A partir de 11 ANOS
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inclusão social
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COLEÇÃO TRAÇA TRAÇO

Gênero: conto infantil
Assunto: leitura e escrita inclusivas
Área de conhecimento:  
linguagem e matemática

Ana Carmen Franco Nogueira é arte educadora, 
especialista em educação especial com 
aprofundamento na área da deficiência visual. Os 
livros da Coleção Traça Traço são endereçados 
às crianças deficientes visuais na idade pré-escolar 
e nas primeiras séries do Fundamental I. Os textos 
curtos e sugestivos e as ilustrações em alto-relevo  
pretendem desenvolver a capacidade perceptiva tátil 
de diferentes estruturas gráficas -- vertical, horizontal e 
diagonal -- e suas combinações.
Ilustração em verniz texturizado, alto-relevo
Impressos em braille e tintaCaixa/embalagem 

16,5 x 15,5 x 5 cm
com 4 livros  
lombada com espiral  
ISBN 978-85-7272-260-5

Indicação: 3 a 6 ANOS
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o Ponto
ana Carmen franCo noGueira

IlusTração de capa de roBerTo weiGanD

Nesta obra a criança não vidente entrará em contato com o ponto, 
em alto-relevo. Por meio da percepção tátil, a criança terá a noção do 
formato da figura. A partir do ponto, trabalhará os conceitos espaciais: 
centro da página, lado superior e inferior, lado direito e esquerdo 
(lateralidade), proporção (ponto pequeno, médio e grande) e também 
com o conceito de espaço vazio.

32 páginas
15x 15 cm
ISBN 978-85-7272-258-2
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Chuuuu!
ana Carmen franCo noGueira

IlusTração de capa de roBerTo weiGanD

Neste livro, a criança não vidente entrará em contato com uma linha reta 
e suas inúmeras possibilidades de sinuosidades, na horizontal e vertical.

32 páginas
15x 15 cm
ISBN 978-85-7272-256-8
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32 páginas
15x 15 cm
ISBN 978-85-7272-259-9

Vou Pular!
ana Carmen franCo noGueira

IlusTração de capa de roBerTo weiGanD

O foco de Vou pular! também é o ponto. Em vez de aparecer sozinho, 
outros se juntam ao primeiro, formando conjuntos de dois, três e seis. Esses 
conjuntos verticalizados se transformam em linhas retas, possibilitando à 
criança deduzir que a linha reta nada mais é do que a união de pontos.
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era uma Vez  
uma Página em branCo
ana Carmen franCo noGueira

IlusTração de capa de roBerTo weiGanD

32 páginas
15x 15 cm
ISBN 978-85-7272-257-5

Como explicar para uma criança não vidente o que significa uma 
página em branco? Para sair da abstração e entrar na fase da 
concretização, a criança tateia a página várias vezes,percebendo sua 
superfície lisa, sem nada para interromper o trajeto de seus dedos. Ao 
inserir um ponto, a criança percebe que seus dedos encontram algo 
que desfaz a noção de página em branco. A partir disso, inserem-se 
conceitos fáceis de serem verificados pelo tato: centro da página, lado 
direito e esquerdo, início e fim da página, até a chegada de novos 
pontos que, unidos, formam uma reta vertical.
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Você conhece a história de Romeu e Julieta? Os dois 
se amavam, mas a inimizade das famílias impediu a 
felicidade do casal. Neste livro, o Romeu se chama Leo e 
a Julieta, Lina. Leo era da família dos vermelhos e Lina, da 
família dos amarelos. Eles eram de um país em que  
as cores não podiam se misturar. Leo e Lina se amavam. 
Terão um final trágico como Romeu e Julieta?

Leo e Lina são meninos como vocês, portanto, cheios de 
imaginação e criatividade, ingredientes que não podem 
faltar nos relacionamentos amorosos e também nas 
amizades.

nem tudo está azul  
no País azul
GaBriela raBelo

IlusTrações de César lanDuCCi

Gênero: teatro contemporâneo
Assunto: preconceito e apego às velhas ideias
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 7 ANOS

56 páginas
14 x 21 cm
ISBN 85-7272-316-9
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o JoVem lê e Faz teatro
GaBriela raBelo

IlusTração de capa de eDuarDo alBini

Neste livro de temas diversificados, “descobrir o que está submerso nas falas“ é 
apenas um dos desafios lançados aos jovens.

Muitas vezes o que está oculto nas entrelinhas revela as  faces  do ser humano 
e da sociedade. Um meio eficiente de encarar a realidade, tomar consciência 
e se transformar é a dramatização. Ao dramatizar, o ator e o espectador jovens 
deparam com comportamentos, emoções e sentimentos tão arraigados que 
no dia a dia passam despercebidos. Viver o personagem é estar no lugar do 
outro. Esse jogo de alteridade, tão rico no teatro, aguça a sensibilidade e a 
percepção, oferecendo ao jovem a oportunidade de se repensar criticamente, 
de se questionar como pessoa e cidadão. 

Gênero: teatro contemporâneo
Assunto: 10 pequenas peças teatrais com assuntos diversificados
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 9 ANOS

144 páginas
16 x 23 cm
ISBN 978-85-7272-3152



100

O tenente João Bezerra mata Lampião com um tiro certeiro. Dois anjos 
atrapalhados são encarregados de descer à Terra e resgatar o novo hóspede 
e levá-lo para o universo celeste. Só depois dos interrogatórios de rotina e 
do encontro com São Pedro é que se saberá se Lampião gozará ou não do 
descanso celestial.

“Lampião no céu é uma divertida incursão pelo imaginário nordestino. Mas 
baseia-se, também, em fatos verídicos e documentados. Faz referência às festas 
populares. (...) Evoca a literatura de cordel, narrativa popular composta em 
versos, que com frequência relata os feitos de Lampião.” (Lígia Cademartori)

Será que as portas do céu se abrirão para essa controvertida figura da História 
brasileira?

lamPião no Céu
TexTo e IlusTrações de eliana Carneiro

Gênero: teatro contemporâneo
Assunto: cangaço
Área de conhecimento: linguagens e códigos

A partir de 8 ANOS

64 páginas
16 x 23 cm
I SBN  85 -7272 -315 -2


