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Eu vi!
Fernando Vilela.
Editora Brinque-book. 

Todos nós podemos ver formas 
fantásticas na natureza, nas asas 
nos pelos ou nas escamas de 
alguns animais. 
Neste livro, cada página revela 
uma surpresa para você. 
Curiosidades que revelam os mais 
diversos mistérios sobre a vida 
dos animais na natureza. 



O Patinho feio.
Attilio Cassinelli.
Editora Melhoramentos.

Mamãe pata observava todos os 
seus filhos patinhos que tinham 
acabado de nascer, mas até então 
o ovo maior não tinha quebrado. 
Quando finalmente o ovo se 
abriu, perceberam que o patinho 
não era igual aos outros, e nem 
mesmo seus irmãos queriam 
brincar com ele...
Attilio Cassinelli, grande ilustrador 
e escritor italiano, reconta neste 
livro com seu traço marcante e 
divertido a história do Patinho 
Feio.
 



Gildo.
Silvana Rando.
Editora Brinque-book. 

Gildo é muito corajoso. Ele gosta 
de montanha-russa, de avião, de 
filme de terror e de cantar em 
público. Mas como quase todo 
mundo, existe uma coisa que o 
deixa apavorado... Sempre na 
noite anterior a alguma festinha 
de aniversário de um amigo, ele 
não consegue pregar os olhos, 
por que será?

A carta do Gildo.
Silvana Rando.
Editora Brinque-book.



Quem canta seus
males espanta. 
Theodora Maria Mendes de Almeida. 
Editora Caramelo.

Quem não se lembra da música “Fui 
no Itororó”? Ou da letra de “O sapo 
não lava o pé”? Atemporais, as 
cantigas continuam emocionando 
diversas gerações, pois cantar ainda é 
uma das brincadeiras mais divertidas 
para as crianças (e para os adultos). 
Após vinte anos de sucesso, Quem 
canta seus males espanta chegou à 
era da tecnologia e ganhou esta 
edição comemorativa, com as 
quarenta canções mais votadas pelos 
leitores na internet, prontas para 
continuar conquistando cada vez 
mais admiradores. É possível acessar 
as cantigas, cantadas por crianças, 
através do QR code impresso no livro.
 



O casamento do passarinho. 
Hendrik Jonas.
Editora Companhia das Letras.

Neste livro ilustrado para pequenos 
leitores, um passarinho que não 
lembra seu canto precisa 
redescobrir sua voz para encontrar 
uma noiva e se casar.
Quando a primavera chega, os 
passarinhos cantam para atrair suas 
noivas passarinhas. Mas o 
protagonista desta história 
esqueceu o próprio canto! Então 
ele resolve arriscar alguns sons que 
já ouviu por aí… Será que ele vai 
ter sorte?



Bichos poéticos.
Roberto Guimarães e Ana Starling.
Editora Peirópolis.

As histórias em versos, escritas por 
Roberto Guimarães ganham novas 
camadas de significado com as 
marcantes ilustrações de Ana 
Starling. Gato Gato, Lobo Bobo, Sapo 
Bom de Papo e Porco Oco são os 
quatro primeiros títulos da coleção 
“Bichos Poéticos”. Um gato que é 
gato, caseiro e do mato. Um lobo que 
foge dos livros para inventar suas 
próprias histórias. Um porco que fica 
oco por comer as consoantes do 
próprio nome. Um sapo brincalhão 
com seu papa furado cheio de ar. 
Numa só caixa, quatro pequenos 
grandes livros, coloridos e 
bem-humorados bichos poéticos.
 



Bem lá no alto.
Susanne Straber.
Editora Companhia das Letras.

Neste livro, um urso avista um 
bolo. Ele parece muito apetitoso. 
Mas, puxa, está bem lá no alto... 
Como o urso vai conseguir 
pegá-lo? 

Ainda bem que, nessas horas, 
podemos contar com amigos - e 
com certas surpresas...



Baleia na banheira.
Susanne Straber.
Editora Companhia das Letras.

Divertido e cheio de ilustrações 
vibrantes, este livro sobre a 
hora do banho vai tirar boas 
risadas.
Uma baleia está na banheira, 
tomando tranquilamente seu 
banho… Até que uma tartaruga 
aparece com dor nas costas, e 
pula na banheira também! A 
baleia não se importa, mas o 
problema é que tem outros 
animais querendo um 
espacinho ali…



A fabulosa máquina
de amigos.
Nick Bland.
Editora Brinque-book.

Pipoca era uma galinha muito simpática. 
A mais simpática da fazenda Fricotico. 
Insistia em dizer olá para todos os 
amigos pela manhã, usava palavras  como 
maravilhoso, fabuloso e alegrava todo 
mundo. Além disso, ela também contava 
histórias e fazia companhia aos outros 
animais. 
Até que um dia, no celeiro, encontrou um 
misterioso retângulo iluminado que dizia 
olá. O que seria aquele objeto? 
Ela resolveu dizer olá também, já que era 
tão simpática, e de “olá” em “olá”, foi 
fazendo novos amigos. 
Será? 
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Ernesto o leão faminto.
Lola Casas e Gusti.
Editora Solisluna Design.

Ernesto, o mais forte e temido 
dos animais, acordou com uma 
fome atroz. Seus olhos ferozes 
percorreram a savana em busca 
de uma presa para saciar sua 
fome. Quando, por fim, a 
encontrou e se preparava para 
agarrá-la, Ernesto ouviu uma voz 
que o fez lembrar coisas que o rei 
da savana nunca deve esquecer.



Histórias de bichos brasileiros: 
folclore brasileiro.
Vera do Val e Geraldo Valério. 
Editora WMF Martins Fontes.

Macacos, onças, jabutis, veados, 
coelhos, cotias, tartarugas são 
personagens frequentes dos contos 
populares brasileiros. Neste livro, 
Vera do Val reconta algumas dessas 
histórias com linguagem fluente e 
graciosa, dando vida e voz humana 
aos animais da nossa fauna. Nas 
ilustrações o artista Geraldo Valério 
mostra toda a sua mestria em 
magníficas colagens de papel colorido.



Sete cordéis para
sete cantigas.
Cris Gouveia.
Edição do autor.

O novo livro apresenta histórias 
escritas em formato de cordel, 
inspiradas em cantigas 
tradicionais. 
Quer saber por que o cravo 
brigou com a rosa debaixo de 
uma sacada?  
Ou por que o sapo não lava o pé? 
Então mergulhe nesses cordéis e 
descubra! 



O que vamos construir: planos 
para nosso futuro juntos.
Oliver Jeffers.
Editora Salamandra. 

O que vamos construir juntos, eu e você?
Vamos construir um relógio para vigiar
o tempo.
E construir nosso futuro curtindo
cada momento.

Uma novidade do premiado ilustrador 
Oliver Jeffers para enternecer e 
maravilhar leitores de todas as idades.
Os tempos podem ser incertos e até 
intimidantes, mas o futuro está por 
construir e de mãos dadas reunimos as 
ferramentas necessárias: amor, 
imaginação, coragem e um pouco
de magia.



A grande fábrica de palavras.
Agnès de Lestrade e a Valeria Docampo.
Editora Aletria.

Existe um país onde as pessoas quase 
não falam. Neste estranho país, é preciso 
comprar palavras para poder 
pronunciá-las. O pequeno Philéas precisa 
de palavras para abrir seu coração à doce 
Cybelle. Mas como fazê-lo se tudo o que 
ele tem vontade de dizer à Cybelle custa 
uma fortuna? Uma ode à magia das 
palavras em uma linda história de amor. 



Jardim de Haijin.
Alice Ruiz S e Fê.
Editora Iluminuras.

Alice Ruiz S, experiente e 
indiscutível poetisa da atualidade, 
se destaca por sua capacidade 
em captar pequenos instantes 
transformando-os em grandes 
esculturas de palavras. Neste 
jardim de Alice as palavras 
precisam se despojar dos 
sentidos acumulados ao longo da 
história para refazer a 
experiência humana a partir de 
um olhar inédito. Surge então o 
diálogo direto com as crianças.



Três.
Stephen Michael King.
Editora Brinque-book.

O cachorro Três é um grande 
explorador! Anda pela cidade com 
as suas três patas, sempre muito 
contente, fazendo amigos e 
aprendendo coisas novas. Ele 
descobriu, por exemplo, que as 
pequenas seis-patas, as formigas, 
têm casas subterrâneas e que a 
oito-patas, uma aranha, construiu 
sua casa lá no alto para se proteger 
do trânsito da cidade. Um dia, de 
farejada em farejada, ele foi parar 
no campo, onde conheceu outros 
animais com diferentes números de 
patas e, também, uma duas-pernas, 
a Flávia!



A inacreditável, porém 
verdadeira, história
dos dinossauros.
Guido van Genechten.
Editora Brinque-book.

Um álbum de família de uma galinha 
pode não despertar interesse de 
muita gente. Mas e se dissermos que 
ela descende dos dinossauros?! Para 
provar isso, a galinha dessa história 
decidiu compartilhar com os leitores 
fotos e lembranças divertidas de sua 
família. Veremos a ágil família dos 
velociraptors, mostrando suas 
habilidades no patinaptor; e os 
diplódocos. Veremos também – de 
uma distância segura – os temíveis 
tiranossauros; os iguanodontes, que 
botavam ovos como as galinhas; os 
estegossauros e muitos outros. 



Coleção Judy Moody.
Megan McDonald.
Editora Salamandra.

Estando de bons ou de maus modos, 
sempre inventando moda, essa 
menina movimenta a vida da família, 
da vizinhança, da 3ª série onde 
estuda... e conquista o coração de 
todos. 

Megan McDonald é a premiada 
autora da Coleção Judy Moody. Ela 
conta que a maioria das histórias 
surge de casos que aconteceram com 
ela e com suas quatro irmãs, quando 
eram pequenas. Ela confessa: “Eu sou 
a Judy Moody. Igualzinha! Na minha 
família, todas nós somos famosas 
pelo exagero. Judy Moody sou eu... 
mas bem exagerada”.



De onde nascem as flores.
Daniel Ianae e Anna Charlie.
Editora Semente Editorial.

Este livro conta a história de uma 
garota que nasce como todas as 
demais: Única. No caso dela, em 
vez de pelos, de seus poros 
brotam flores. E o que é motivo 
de alegria e brincadeiras na 
infância, vai aos poucos se 
transformando ante as cenas de 
espanto e olhares de incômodo.
Como lidar com tais cenas de 
modo a se permitir entrar em 
sintonia com o que há de 
essencial em seu interior?
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Cantigas por um
passarinho à toa.
Manoel de Barros.
Editora Companhia das Letras.

Neste livro de poemas que Manoel de 
Barros escreveu para as crianças, o 
mundo parece um grande faz de 
conta. 
Ele é cheio de palavras que brincam 
com a gente e de acontecimentos 
típicos do imaginário das crianças. 
Árvores que falam, ventos que 
cantam, algazarras de cigarras, um 
menino que mora numa garça e até 
uma rã que sonha ser passarinho são 
algumas das personagens que 
brincam com o leitor, conduzido por 
este grande artista das palavras.



A rainha das rãs não 
pode molhar os pés.
Davide Cali e Marco Somà.
Editora Pulo do gato.

Era uma vez um lago onde 
viviam rãs que faziam coisas 
de rãs: saltavam e apanhavam 
moscas, cochilavam, 
brincavam com as libélulas. 
Até que a tranquila rotina é 
subitamente quebrada por 
um objeto caído do céu. 
O imprevisto altera 
completamente o cotidiano 
do lago assim que uma das 
rãs torna-se rainha. E o que 
faz a rainha das rãs além de 
não molhar os pés e dar 
ordens às súditas?



Zathura. 
Chris Van Allsburg. 
Editora Darkside.

Queridos leitores, estamos prestes a 
embarcar nas jornadas mais extraordinárias 
e estranhas de nossas vidas. Mexam seus 
peões e leiam as instruções com cuidado. 
Tirando dados iguais, a rodada se repete. O 
primeiro a chegar ao final é o vencedor. Mas 
atenção: é preciso começar o jogo querendo 
terminar... Na última página de Jumanji, livro 
vencedor da Medalha Caldecott, vemos 
Danny Budwing correndo para casa com a 
caixa de um jogo embaixo do braço. Agora, 
vinte anos depois, Chris Van Allsburg pode 
revelar o que acontece quando Danny e seu 
irmão jogam os dados. Desta vez, o nome do 
jogo é Zathura, e Walter e Danny, que estão 
sempre brigando, precisam trabalhar em 
equipe para concluir a partida. 



Obrigado.
André Neves.
Editora Pulo do Gato.

Obrigado é uma narrativa poética que 
reúne poemas verbais e visuais criados por 
André Neves para mergulhar a infância 
dos poetas que o marcaram em sua 
trajetória de vida e o constituíram na 
pessoa do leitor, ilustrador e escritor.
Ponte com mundos imaginários, o livro se 
abre em uma narrativa: um livro é 
encontrado por um menino. Ao abri-lo, 
abre-se o mundo das linguagens. Ele lê e 
se lê ao mesmo tempo.
Os poemas dialogam com os poetas, suas 
vidas, obras e estilos. Os temas mais 
referentes de cada poeta passeiam pelos 
poemas e ilustrações como evocação e 
homenagem, e,  ao mesmo tempo, 
como pétalas autobiográficas do leitor e 
criador André.



A formiga Aurélia e outros 
jeitos de ver o mundo. 
Regina Machado e Angela-Lago. 
Editora Companhia das Letras.

Os sete contos dessa coletânea vêm da 
tradição oral de culturas orientais. Eles têm 
em comum o fato de conservarem saberes 
e experiências acumulados pelas gerações: 
todos transmitem um aprendizado, um 
modo de lidar com determinada situação. 
Há, por exemplo, o conto "Zabeidas, trolas, 
pimoras, gripas", em que quatro homens de 
quatro regiões diferentes enfrentam um 
mesmo problema para o qual imaginam 
uma mesma solução, mas correm o risco de 
não resolverem nada porque nenhum deles 
fala a língua do outro. A solução proposta 
pelo saber tradicional é um elogio ao 
convívio das diferenças, ao uso da 
inteligência em favor do bem comum, ao 
multiculturalismo.



O guardador de memórias. 
Denise Guilherme. 
Editora Moderna.

Em um povoado distante, havia um 
menino que tinha um dom especial. 
Mas então veio a guerra, que levou 
seus mais preciosos tesouros. 
Como recuperar as palavras perdidas 
e tudo aquilo que antes havia sido 
guardado? 
Como reconstruir a sua própria 
identidade e também a de seu povo? 
Um livro lindo e sensível que releva a 
importância e o poder transformador 
das histórias.



Aula de carnaval e
outros poemas. 
Ricardo Azevedo. 
Editora Ática.

Em “Aula de carnaval e outros poemas”, 
Ricardo Azevedo, escritor, ilustrador e 
pesquisador do folclore brasileiro traz através 
dos poemas, quadrinhas e adivinhas a “visão 
de mundo carnavalesca”. 
Esta, seria marcada pelo riso festivo, pela a 
alegria, pelo o espírito de coletividade, pela 
igualdade e renovação não só no período das 
festas, mas, durante o ano todo. Imbuído 
desse espírito carnavalesco, o livro leva o 
leitor a brincar e se deliciar com os textos 
extremamente bem escritos, ritmados e 
sonoros, acompanhados de ilustrações 
coloridas, alegres e bem- humoradas que 
deixam transparecer a extraordinária 
diversidade de “carnavais” do Brasil.



O corte e a chama.
Leo Cunha e Paulo Rea.
Editora Pulo do Gato.

Dois poemas narrativos exploram um 
mesmo tema por dois pontos de partida 
que convergem na mesma consequência: 
a destruição da flora, fauna e dos povos da 
floresta por meio das queimadas e do 
desmatamento. O texto verbal é 
estruturado em duas narrativas poéticas 
simetricamente, espelhadas em ritmo 
seco, vocabulário justo, sem floreado, 
jogos de linguagem que não fazem rir, mas 
geram agonia, desalento. Duas capas, dois 
títulos, dois autores. Não há final feliz ou 
esperança. O leitor vira então o livro de 
cabeça para baixo e inicia a outra narrativa 
até chegar à mesma imagem central: a 
terra queimada e sem vida. Não há por 
onde escapar. Engole-se a seco. 



O Ickabog. 
J.K. Rowling.
Editora Rocco.

O reino da Cornucópia já foi o mais feliz do 
mundo. Tinha muito ouro, um rei com os 
melhores bigodes que você poderia 
imaginar, e açougueiros, padeiros e 
queijeiros cujas comidas deliciosas faziam 
uma pessoa dançar de prazer. Tudo parecia 
perfeito, mas nos pântanos enevoados ao 
norte, segundo a lenda, vivia o monstruoso 
Ickabog. Qualquer pessoa sensata sabia 
que o Ickabog era apenas um mito para 
assustar as crianças e fazê-las se 
comportar. Mas quando esse mito ganha 
vida própria, lançando uma sombra sobre o 
reino, duas crianças - os melhores amigos 
Bert e Daisy - embarcam em uma grande 
aventura para desvendar a verdade, 
descobrir onde está o verdadeiro monstro e 
trazer a esperança e a felicidade de volta 
para Cornucópia.



Leve.
Sandra Dieckmann.
VR Editora.

Quando o estranho animal branco é 
visto flutuando sobre um bloco de 
gelo, os outros bichos o temem e 
evitam-no. Até que um dia, os 
habitantes daquela terra percebem 
que ele não era tão estranho assim... 
Com uma linguagem sensível, a obra 
mostra como podemos aprender 
muito convivendo com a diversidade.
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O dia em que a minha vida mudou 
por causa de um pneu furado em 
Santa Rita do Passa Quatro. 
Keka Reis. 
Editora Seguinte. 

Longe da mãe pela primeira vez na vida e 
dentro de um ônibus de excursão cheio de 
crianças enlouquecidas, Mia tem mais um 
dia maluco pela frente. Para começar, o 
Bereba, que agora é seu Namorado com N 
maiúsculo, apareceu no ônibus com o 
cabelo espetado. Seus amigos resolveram 
brincar de chão de lava e cantar músicas 
rimadas um tanto maldosas. Lá fora, sua 
mãe está muito esquisita desde que 
começou a namorar um moço 
carecacabeludo que rouba a faca do pão 
com manteiga na hora do jantar. E, de 
repente, todo mundo parece se importar 
com o fato de Mia e Bereba não terem se 
beijado ainda…



Jardins.
Roseana Murray e Roger Mello. 
Editora Global.

“Neste livro repousam a mais linda 
poesia e os mais lindos jardins, à 
espera de que o leitor os penetre com 
a mais singela delicadeza.”A obra traz 
quinze pequenos poemas que 
representam os mais diversos jardins. 
Com muita delicadeza, Roseana 
Murray mexe com o imaginário do 
leitor. Cada poema-pintura faz os 
pequenos descobrirem a poesia que 
vive ao seu redor, nas pequenas 
coisas, como nas flores, por exemplo.
A organização dos poemas com as 
ilustrações do talentoso e premiado 
Roger Mello imprime qualidade que 
sensibiliza adultos e crianças.



A escolha de Shiraz:
um conto iraniano. 
Rita Jahanforuz e Vali Mintzi. 
Editora WMF Martins Fontes.

O novelo de lã de Shiraz caiu da 
sacada de sua casa e foi parar no 
jardim da casa vizinha. Como tê-lo de 
volta? 
A velha senhora que mora ao lado 
está disposta a devolvê-lo, mas Shiraz 
terá de fazer uma coisa em troca. 
Será que Shiraz vai ouvir com a cabeça 
ou com o coração?



Rônia: a filha do bandoleiro.
Astrid Lindgren. 
Editora Companhia das Letras.

Rônia vive em um castelo no meio da 
floresta com seu pai, o temido bandoleiro 
Mattis, sua mãe, a poderosa Lovis, e um 
grupo de bandidos que há muitas 
gerações rouba qualquer viajante que se 
aventure pelas matas. Diferente de seu 
pai, porém, Rônia não tem vontade de se 
tornar uma ladra. O que ela mais ama em 
sua vida é a floresta e seus segredos e, 
desde pequena, passa o tempo ao lado de 
anões cinzentos, elfos, harpias e outros 
seres fantásticos. Um dia, ela conhece Birk, 
a primeira criança com quem tem contato 
e que além de tudo gosta da floresta tanto 
quanto ela. O único ― mas enorme ― 
problema é que ele é filho de Borka, o 
grande inimigo de seu pai... E talvez nem 
uma amizade tão pura quanto essa seja 
capaz de vencer tamanha rivalidade.



A história de Desperaux. 
Kate DiCamillo. 
Editora WMF Martins Fontes.

Esta é a história de Despereaux Tilling, um 
camundongo apaixonado por música e por 
uma princesa chamada Ervilha. 
Também é a história de um rato chamado 
Roscuro, que vive na escuridão mas deseja 
um mundo cheio de luz. 
E é a história de Migalha Sementeira, uma 
criada simplória que tem um desejo 
simples mas impossível. 
Esses personagens embarcam numa 
viagem que os leva a um horrível 
calabouço, a um castelo reluzente e, 
finalmente, para dentro da vida uns dos 
outros. 
E o que acontece depois?



Box Anne - Anne de Green Gables, 
Anne de Avonlea e Anne da Ilha. 
Lucy M. Montgomery. 
Editora Autêntica.

Há livros que não envelhecem, são 
eternos, tornam-se clássicos. A série Anne 
Green Gables, da autora canadense Lucy 
M. Montgomery, é um exemplo disso.

Em Anne de Green Gables (1908), Anne 
Shirley, órfã de 11 anos, é adotada pelo 
casal de irmãos Marilla e Matthew 
Cuthbert, da fazenda Green Gables, na Ilha 
Príncipe Eduardo, no Canadá. Como uma 
espécie de Pollyanna, sua capacidade de 
ver sempre o lado bonito e positivo de 
tudo, seu amor pela vida, pela natureza, 
pelos livros, conquista a todos, e Anne 
acaba sendo “adotada” também pela 
comunidade.



A vida não me assusta. 
Maya Angelou e Jean-Michel Basquiat. 
Editora Darkside.

Você tem medo de quê? Cachorros 
bravos, cobras, sapos, dragões 
soltando fogo? A vida não me assusta 
é um pequeno livro de arte para 
crianças valentes, que enfrentam 
fantasmas e meninos brigões da 
escola com a cabeça erguida.

Mas se você é daqueles que têm medo 
até da própria sombra, fique esperto. 
A vida não me assusta pode muito 
bem ser a inspiração que faltava para 
você trazer à tona toda a sua coragem.



Eu sou a monstra. 
Hilda Hilst. 
Editora Companhia das Letras.

Que monstra é essa? E como ela é?
Talvez nem ela saiba. A monstra deste livro 
convida seu amigo para desenhá-la em um 
papel e a sua verdadeira forma nós nunca 
descobrimos: fina ou larga, uma rainha ou 
um astronauta, uma roseira ou 
simplesmente sucata. A verdade é que a 
monstra pode ser tudo aquilo que ela 
quiser ― e a imaginação de uma criança 
permitir.
Este poema escrito por Hilda Hilst em 1988 
ganha ainda mais vida com as ilustrações 
da artista mexicana Ixchel Estrada, que a 
cada página transforma a monstra em 
uma nova combinação de cores, rabiscos e 
colagens ― que nos surpreende a cada 
estrofe.



Eu fico em silêncio. 
David Ouimet. 
Editora Companhia das Letras.

Uma garota tímida e introvertida se 
sente deslocada no mundo tão 
barulhento em que vivemos. 
Mas o poder da imaginação e o 
conforto dos livros podem trazer a 
esperança de que sua voz finalmente 
seja ouvida…
Nesta história emocionante para 
pequenos e grandes leitores, somos 
convidados a refletir sobre nosso lugar 
no mundo e o poder transformador 
que uma boa história pode ter na vida 
de alguém.



O livro do cemitério.
Neil Gaiman. 
Editora Rocco.

Enquanto seus pais e irmã são 
assassinados, um bebê consegue escapar 
de seu berço e se aventurar pelo mundo. 
A história começa quando ele chega à rua 
e sobe a colina em direção ao velho 
cemitério. Lá o neném conhece os 
habitantes do local. Fantasmas de outras 
épocas que vivem em suas covas e 
mausoléus e que por circunstâncias do 
destino são forçados a adotar e batizar o 
bebê, agora chamado de Ninguém Owens, 
o Nin, para salvá-lo do seu perseguidor. 
E o destino caminha para um embate final 
entre os dois, quando Ninguém descobre 
muito mais do que esperava sobre o 
mundo e as pessoas.



biblioteca

6º e 7º anos



O Hobbit.
J.R.R. Tolkien. 
Editora HarperCollins.

Bilbo Bolseiro era um dos mais 
respeitáveis hobbits de todo o Condado 
até que, um dia, o mago Gandalf bate à 
sua porta. 
A partir de então, toda sua vida pacata e 
campestre soprando anéis de fumaça com 
seu belo cachimbo começa a mudar. Ele é 
convocado a participar de uma aventura 
por ninguém menos do que Thorin 
Escudo-de-Carvalho, um príncipe do 
poderoso povo dos Anões.
Esta jornada fará Bilbo, Gandalf e 13 anões 
atravessarem a Terra-média, passando por 
inúmeros perigos, sejam eles, os imensos 
trolls, as Montanhas Nevoentas infestadas 
de gobelins ou a muito antiga e misteriosa 
Trevamata, até chegarem (se conseguirem) 
na Montanha Solitária. 



Clarice. 
Roger Mello. 
Editora Global.

"Clarice", obra inédita de Roger Mello, 
apresenta por meio da ficção as 
observações de duas crianças que 
vivenciaram a ditadura militar. O autor 
entrega no olhar curioso da menina 
Clarice os questionamentos de 
diferentes gerações sobre o exercício 
de poder do adulto, sobre os medos, 
as contradições, as fugas e a opressão. 
Quanto pesa um livro que afunda no 
lago com a sua história e a história de 
quem o leu? Quão perigoso é ter um 
lago de livros emergindo no 
pensamento?



O Sol é para todos. 
Harper Lee e Fred Fordham. 
Editora Jose Olympio.

Nesta emocionante história ambientada no 
Sul dos Estados Unidos da década de 1930, 
região envenenada pela violência do 
preconceito racial, vemos um mundo de 
grande beleza e ferozes desigualdades 
através dos olhos de uma menina de 
inteligência viva e questionadora, enquanto 
seu pai, um advogado local, arrisca tudo 
para defender um homem negro 
injustamente acusado de cometer um 
terrível crime. Uma história sobre raça e 
classe, inocência e justiça, hipocrisia e 
heroísmo, tradição e transformação, O sol é 
para todos permanece tão importante hoje 
quanto foi em sua primeira edição, em 1960, 
durante os anos turbulentos da luta pelos 
direitos civis dos negros nos Estados Unidos.



O Segredo de Heap House. 
Edward Carey. 
Editora Bertrand Brasil.

Clod é um Iremonger. Ele vive nos 
Cúmulos, um vasto mar de itens perdidos 
e descartados coletados em Londres. No 
centro dos Cúmulos está Heap House, um 
quebra-cabeça de casas, castelos, 
cômodos e mistérios recuperados da 
cidade e transformados em um labirinto 
vivo de escadas e criaturas rastejantes. 
Uma tempestade está se formando sobre 
Heap House. Os Iremonger estão 
inquietos, e os objetos falantes estão 
gritando cada vez mais alto. Os segredos 
que mantêm a casa em pé começam a vir 
à tona para revelar uma verdade sombria 
capaz de destruir o mundo de Clod. Tudo, 
porém, começa a mudar quando ele 
encontra Lucy Pennant, uma órfã rebelde 
recém-chegada da cidade...



O misterioso Lar Cavendish. 
Claire Legrand. 
Editora Gutenberg.

Victoria é sempre impecável. Seus cabelos e 
unhas brilham, seu quarto não tem nada fora 
do lugar, sua rotina é precisa. Se há algo que 
ela pode considerar como um defeito em sua 
vida é Lawrence, que parece seu oposto: é 
preguiçoso, desorganizado, anda com a 
roupa desgrenhada e vive sonhando no 
mundo da música. Ela nem entende como 
eles vieram a se tornar amigos. Mas, exceto 
por isso, sua vida é perfeita na cidade de 
Belleville. Até que Lawrence desaparece. Ela 
começa a investigar, e percebe que ele não é 
o único a sumir na pequena cidade. Por trás 
de suas ruas tranquilas, há segredos 
sombrios e assustadores, e as pistas que 
Victoria encontra parecem apontar para um 
lugar em especial: o Lar Cavendish. As 
pessoas entram lá mas saem... diferentes.



Quando a primavera chegar. 
Marina Colasanti. 
Editora Global.

Com ilustrações da própria autora e 
projeto gráfico de Claudia Furnari, a 
obra traz dezessete contos inéditos. 
Um crisântemo floresce na palma da 
mão, um menino nasce com um olho 
no meio da testa, um relojoeiro fabrica 
um robô, um rei precisa de povo.
Tudo é surpreendente e tudo é 
verdadeiro no livre espaço do 
imaginário em que os contos deste 
livro acontecem. Mas não há 
estranhamento. Levado pela linguagem 
singular da autora, o leitor participa 
desse espaço, rumo a um encontro 
com suas próprias emoções.



O Labirinto do Fauno. 
Guillermo del Toro e Cornelia Funke. 
Editora Intrínseca.

No ano de 1944, Ofélia e a mãe cruzam 
uma estrada de terra que corta uma 
floresta longínqua ao norte da Espanha, 
um lugar que guarda histórias já 
esquecidas pelos homens. O novo lar é um 
moinho de vento tomado pela escuridão e 
pela crueldade do capitão Vidal e seus 
soldados, dispostos a tudo para 
exterminar os rebeldes que se escondem 
na mata.
Mas o que eles não sabem é que a floresta 
que tanto odeiam também abriga criaturas 
mágicas e poderosas, habitantes de um 
reino subterrâneo repleto de encantos e 
horrores, súditos em busca de sua 
princesa há muito perdida. Uma princesa 
que, segundo os sussurros das árvores, 
finalmente retornou ao lar.



PS Beijei. 
Adriana Falcão. 
Editora Moderna.

Bia e Lili estão transtornadas: vão ter de 
ficar um mês inteiro sem se falar. Tudo por 
causa das férias escolares e do tempo que 
Bia vai passar na casa da avó que mora em 
outra cidade. Mas como a vida é cheia de 
surpresas a primeira novidade é que a avó 
de Bia comprou um computador. Nele as 
duas encontram um meio de se comunicar 
sobre o assunto que mais as interessa: 
meninos. Afinal essas podem ser as férias 
em que vão fazer aquilo pelo que suspiram 
diariamente: beijar! Entre enganos e 
desenganos muitos e-mails trocados e um 
certo Lira Júnior entrando de contrabando 
na história Bia e Lili começam a entender o 
que significa crescer. 



O retrato de Dorian Gray. 
Oscar Wilde. 
Editora Penguin.

Seu tema central - um personagem 
que leva uma vida dupla, mantendo 
uma aparência de virtude enquanto se 
entrega ao hedonismo mais 
extremado - tem apelo atemporal e 
universal, e sua trama se vale de 
alguns dos traços que notabilizaram a 
melhor literatura de sua época, como 
a presença de elementos fantásticos e 
de grandes reflexões filosóficas, além 
do senso de humor sagaz e do 
sarcasmo implacável característicos de 
Wilde.



A poesia das coisas simples: 
crônicas. 
Moacyr Scliar. 
Editora Companhia das Letras.

O leitor se encantará com um Scliar vivo 
e móvel, falando com a leveza 
característica da crônica para revelar, 
uma e outra vez, o prazer que retirava 
do manejo da palavra, tão típico de sua 
literatura. Scliar discorre sobre as ideias 
evocadas por leituras e experiências, 
fala de pessoas queridas e admiradas, 
de fatos políticos e da crônica cotidiana. 
Aparecem - e passam, como num desfile 
- seus familiares e amigos, as 
lembranças da infância no bairro judeu 
do Bom Fim, em Porto Alegre, 
observações literárias, retratos de 
personalidades que admirava. 



biblioteca

8º e 9º anos



A elegância do ouriço. 
Muriel Barbery. 
Editora Companhia das Letras.

À primeira vista, não se nota grande 
movimento no número 7 da Rue de 
Grenelle: o endereço é chique, e os 
moradores são gente rica e 
tradicional. Para ingressar no prédio e 
poder conhecer seus personagens, 
com suas manias e segredos, será 
preciso infiltrar um agente ou uma 
agente ou - por que não? - duas 
agentes.



Bom dia, camaradas. 
Ondjaki. 
Editora Companhia das Letras.

Uma Luanda dos anos 1980 com 
professores cubanos, escolas 
entoando hinos matinais e jovens de 
classe média é o cenário de Bom dia, 
camaradas. Do universo do romance 
também fazem parte as lembranças 
dos cartões de abastecimento, as 
desigualdades sociais e os conflitos 
entre modernidade e tradição. Através 
do olhar lírico de um garoto, o leitor é 
levado a uma Angola que acabou de 
se tornar independente e é obrigada a 
repensar as regras sociais e a 
questionar as causas da desigualdade.



Maus. 
Art Spiegelman. 
Editora Companhia das Letras.

Maus ("rato", em alemão) é a história de 
Vladek Spiegelman, judeu polonês que 
sobreviveu ao campo de concentração de 
Auschwitz, narrada por ele próprio ao filho 
Art. O livro é considerado um clássico 
contemporâneo das histórias em 
quadrinhos. A obra é um sucesso 
estrondoso de público e de crítica. Nas 
tiras, os judeus são desenhados como 
ratos e os nazistas ganham feições de 
gatos; poloneses não-judeus são porcos e 
americanos, cachorros. Esse recurso, 
aliado à ausência de cor dos quadrinhos, 
reflete o espírito do livro: trata-se de um 
relato incisivo e perturbador, que 
evidencia a brutalidade da catástrofe do 
Holocausto



As águas vivas não sabem de si. 
Aline Valek. 
Editora Rocco. 

A três mil metros de profundidade, o oceano 
é um mundo sem luz, cheio das mais 
curiosas formas de vida e em sua maior 
parte inexplorado para quem vive na 
superfície. É nesse ambiente que mergulha 
Corina, flutuando no escuro como um 
astronauta no espaço, do jeito que gosta: 
cercada de água. Mas também perseguida 
pela sensação de que não deveria estar ali. 
Está sendo observada? Corina faz parte de 
uma equipe que pesquisa os arredores de 
uma zona hidrotermal com o objetivo de 
testar trajes especiais de mergulho. Cinco 
pessoas trabalhando isoladas, da superfície e 
umas das outras, numa estação a trezentos 
metros de profundidade.



Hibisco roxo. 
Chimamanda Ngozi Adichie. 
Editora Companhia das Letras.

A adolescente Kambili mostra como a 
religiosidade extremamente “branca” e 
católica de seu pai, Eugene, famoso 
industrial nigeriano, inferniza e destrói 
lentamente a vida de toda a família. O 
pavor de Eugene às tradições primitivas do 
povo nigeriano é tamanho que ele chega a 
rejeitar o pai, contador de histórias 
encantador, e a irmã, professora 
universitária esclarecida, temendo o 
inferno. Enquanto narra as aventuras e 
desventuras de Kambili e de sua família, o 
romance também apresenta um retrato 
contundente e original da Nigéria atual, 
mostrando os remanescentes invasivos da 
colonização tanto no próprio país, como, 
certamente, também no resto do continente.



Nu, de botas. 
Antonio Prata. 
Editora Companhia das Letras.

As primeiras lembranças no quintal de 
casa, os amigos da vila, as férias na praia, o 
divórcio dos pais, o cometa Halley, Bozo e 
os desenhos animados da tevê, a primeira 
paixão, toda a educação sentimental de 
um paulistano de classe média nascido 
nos anos 1970 aparece em Nu, de botas. 
O que chama a atenção, contudo, é a 
peculiaridade do olhar. Os textos não são 
memórias do adulto que olha para trás e 
revê sua trajetória com nostalgia ou 
distanciamento. Ao contrário, o autor 
retrocede ao ponto de vista da criança, 
que se espanta com o mundo e a ele 
confere um sentido muito particular - 
cômico, misterioso, lírico, encantado.



Vejo a terra prometida: 
A vida de Martin Luther King. 
Arthur Flowers. 
Editora WMF Martins Fontes.

Esta biografia de Martin Luther King não 
é apenas uma história em quadrinhos - 
trata-se de uma extraordinária parceria 
entre o poeta afro-americano Arthur 
Flowers e o artista plástico Manu 
Chitrakar, integrados com maestria pelo 
projeto gráfico do designer italiano 
Guglielmo Rossi. 

'Vejo a terra prometida' reconta a 
grandiosa história da vida de Martin 
Luther King e a história da escravidão e 
da segregação racial nos Estados Unidos.



Coleção Feios. 
Scott Westerfeld. 
Editora Galera.

Séculos depois da destruição da civilização 
industrial em um apocalipse ecológico, a 
humanidade vive em cidades-bolha cercadas 
pela natureza selvagem. 
Lá, Tally Youngblood é feia. Não, isso não 
significa que ela é alguma aberração da 
natureza. Não. Ela simplesmente ainda não 
completou 16 anos. Em Vila Feia, os 
adolescentes ficam presos em alojamentos 
até o aniversário de 16 anos, quando recebem 
um grande presente do governo: uma 
operação plástica como nunca vista antes na 
história da humanidade. Suas feições são 
corrigidas à perfeição, a pele é trocada por 
outra, sem imperfeições ou espinhas, seus 
ossos são substituídos por uma liga artificial, 
mais leve e resistente, os olhos se tornam 
grandes e os lábios, cheios e volumosos. Em 
suma, aos 16 anos todos ficam perfeitos. 



A revolução dos bichos. 
George Orwell. 
Editora Companhia das Letras.

Verdadeiro clássico moderno, 
concebido por um dos mais influentes 
escritores do século XX, A revolução 
dos bichos é uma fábula sobre o 
poder. Narra a insurreição dos 
animais de uma granja contra 
seus donos.

Progressivamente, porém, a revolução 
degenera numa tirania ainda mais 
opressiva que a dos humanos.



O que o sol faz com as flores. 
Rupi Kaur. 
Editora Planeta.

O que o sol faz com as flores é uma 
coletânea de poemas arrebatadores 
sobre crescimento e cura, 
ancestralidade e honrar as raízes. 
Expatriação e o amadurecimento até 
encontrar um lar dentro de você. O 
livro percorre uma extraordinária 
jornada dividida em murchar, cair, 
enraizar, crescer, florescer. Uma 
celebração do amor em todas as suas 
formas. 



biblioteca

1ª a 3ª séries
(ensino médio)



Se deus me chamar não vou. 
Mariana Salomão Carrara. 
Editora Nós.

Quem vai te contar essa história é 
uma criança de 11 anos. O olhar 
fresco e bem humorado de quem 
ainda vê a vida como mistério está 
aqui, mas vá por mim: não subestime 
a solidão de Maria Carmem. 

A aprendiz de escritora, enfrentando 
as angústias da “pior idade do 
universo”, irá te provar que é possível, 
sim, que uma menina seja mais 
solitária do que um velho. 



Admirável mundo novo. 
Aldous Huxley. 
Editora Biblioteca Azul.

Mostra uma sociedade inteiramente 
organizada segundo princípios científicos, 
na qual a mera menção das antiquadas 
palavras “pai” e “mãe” produzem 
repugnância. 
Um mundo de pessoas programadas em 
laboratório, e adestradas para cumprir seu 
papel numa sociedade de castas 
biologicamente definidas já no 
nascimento. 
Um mundo no qual a literatura, a música e 
o cinema só têm a função de solidificar o 
espírito de conformismo. Um universo que 
louva o avanço da técnica, a linha de 
montagem, a produção em série, a 
uniformidade, e que idolatra Henry Ford. 



Demian. 
Hermann Hesse. 
Editora Record. 

Emil Sinclair é um jovem atormentado 
pela falta de respostas às suas 
questões sobre o mundo. Ao conhecer 
Max Demian, um colega de classe 
precoce e carismático, Sinclair se 
rebela contra as convenções de seu 
tempo e embarca em uma jornada de 
descobertas. 
Publicado originalmente em 1919, este 
clássico, considerado um divisor de 
águas na trajetória de Hermann 
Hesse, reflete os questionamentos do 
escritor alemão acerca da humana, 
com suas contradições e dualidades.



A vegetariana. 
Han Kang. 
Editora Todavia.

“…Eu tive um sonho”, diz Yeonghye, e 
desse sonho de sangue e escuros bosques 
nasce uma recusa vista como radical: 
deixar de comer, cozinhar e servir carne. 

É o primeiro estágio de um desapego em 
três atos, um caminho muito particular de 
transcendência destrutiva que parece 
infectar todos aqueles que estão próximos 
da protagonista.

A vegetariana conta a história dessa 
mulher comum que, pela simples decisão 
de não comer mais carne, transforma uma 
vida aparentemente sem maiores atrativos 
em um pesadelo perturbador e 
transgressivo.



O grande mentecapto. 
Fernando Sabino. 
Editora Record.

Em O grande mentecapto, clássico de 
Fernando Sabino, o leitor é transportado 
para o estado de Minas Gerais, mais 
precisamente para Rio Acima, pequena 
cidade onde nasce José Geraldo Peres da 
Nóbrega e Silva, conhecido como Geraldo 
Viramundo – ou apenas Viramundo.
Geraldo cresce e se dá conta de que sua 
forma de encarar o mundo está se 
transformando. Já rapaz, se interessa em 
saber os detalhes da vida religiosa, até 
decidir entrar para o seminário, em 
Mariana.Mas ele sai do seminário e dá 
continuidade a uma vida cheia de 
aventuras e reviravoltas: passa pelo 
hospício, pelo Exército, pela política, 
apaixona-se – mas não consegue se 
encaixar em nenhuma dessas realidades.



Eu sei por que o pássaro
canta na gaiola. 
Maya Angelou. 
Editora Astral Cultural.

A vida de Marguerite Ann Johnson foi marcada 
por racismo, abuso e libertação. A garota 
negra, criada por sua avó paterna, carregou 
consigo um enorme fardo que foi aliviado 
apenas pela literatura e por tudo aquilo que 
ela pôde lhe trazer: conforto através das 
palavras. 

Dessa forma, Maya, como era carinhosamente 
chamada, escreve para exibir sua voz e 
libertar-se das grades que foram colocadas em 
sua vida. As lembranças dolorosas e as 
descobertas de Angelou estão contidas e 
eternizadas nas páginas desta obra densa e 
necessária, dando voz aos jovens que um dia 
foram, assim como ela, fadados a uma vida 
dura e cheia de preconceitos. 



Os sofrimentos do jovem Werther. 
Goethe. 
Editora Antofágica.

Após se mudar para um encantador 
vilarejo no interior da Alemanha, o jovem 
Werther passa a escrever para seu amigo 
Wilhelm sobre os encantos do local - a 
natureza, os jardins, os aldeões e a paixão 
por Charlotte, um amor proibido que 
mudará os humores e o destino dele.
O desenvolvimento cada vez mais sombrio 
e o triste fim da história de Werther 
comovem leitores desde sua publicação 
original, em 1774. Goethe, um dos maiores 
nomes da literatura mundial, criou nesse 
romance uma das obras mais importantes 
da literatura alemã e promoveu uma 
literatura intimista e inspirada em 
sentimentos.



A teus pés. 
Ana Cristina Cesar. 
Editora Companhia das Letras.

A teus pés é o primeiro e único livro 
de poemas que Ana Cristina Cesar 
lançou em vida por uma editora, 
em 1982.
Desafiando o conceito de “literatura 
feminina” e dissolvendo as fronteiras 
entre prosa, poesia e ensaio, o eu 
lírico e o eu biográfico. 
Incluindo uma cronologia da autora, 
este clássico contemporâneo que 
integra Poética, a reunião de sua 
poesia completa.



Eu, robô. 
Isaac Asimov. 
Editora Aleph.

Um dos maiores clássicos da literatura 
de ficção científica, Eu, Robô, escrito
por Isaac Asimov foi publicado 
originalmente em 1950. 

Eu, Robô é um conjunto de nove 
contos que relatam a evolução dos 
autômatos através do tempo. 

É neste livro que são apresentadas as 
célebres Três Leis da Robótica: os 
princípios que regem o 
comportamento dos robôs e que 
mudaram definitivamente a percepção 
que se tem sobre eles na própria ciência.



O homem sem talento. 
Yoshiharu Tsuge. 
Editora Veneta.

Trabalho icônico do gênero mangá watakushi 
(“quadrinhos do eu”), como são conhecidos 
os quadrinhos autobiográficos japoneses.

O protagonista, alter-ego do desenhista, é um 
autor de mangá que se recusa a 
comprometer seu trabalho e ceder às 
pressões da indústria editorial. Diante das 
vicissitudes da existência, ele parece 
determinado a tornar sua vida uma estranha 
ode ao fracasso, vendendo pedras retiradas 
de um rio perto de sua casa. Pedras que 
ninguém parece ter interesse em comprar. 
De maneira lenta, mas persistente, o “homem 
sem talento” se coloca à parte de uma 
sociedade que não lhe interessa mais, 
enquanto sua esposa insiste em vão para que 
ele encontre uma maneira de dar uma vida 
digna à sua família. 



biblioteca

famílias 
e equipe



O avesso da pele. 
Jeferson Tenório. 
Editora Companhia das Letras.

O avesso da pele é a história de Pedro, 
que, após a morte do pai, assassinado 
numa desastrosa abordagem policial, 
sai em busca de resgatar o passado da 
família e refazer os caminhos 
paternos. Com uma narrativa sensível 
e por vezes brutal, Jeferson Tenório 
traz à superfície um país marcado pelo 
racismo e por um sistema educacional 
falido, e um denso relato sobre as 
relações entre pais e filhos.



Desonra. 
J. M. Coetzee. 
Editora Companhia das Letras.

O livro conta a história de David Lurie, um 
homem que cai em desgraça. Lurie é um 
professor de literatura que não sabe como 
conciliar sua formação humanista, seu 
desejo amoroso e as normas politicamente 
corretas da universidade onde dá aula. 
Mesmo sabendo do perigo, ele tem um caso 
com uma aluna. 

Acusado de abuso, é expulso da 
universidade e viaja para passar uns dias na 
propriedade rural da filha, Lucy. No campo, 
esse homem atormentado toma contato 
com a brutalidade e o ressentimento da 
África do Sul pós-apartheid. 



A gorda. 
Isabela Figueiredo. 
Editora Todavia.

O romance é uma poderosa sátira a 
respeito de auto-imagem e preconceito de 
um dos nomes mais destacados da 
literatura portuguesa contemporânea. 
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.



O jogo da amarelinha. 
Julio Cortázar. 
Editora Companhia das Letras.

“A verdade, a triste ou bela verdade, é que 
cada vez gosto menos de romances, da arte 
romanesca tal como é praticada nestes 
tempos. O que estou escrevendo agora será 
(se algum dia eu terminar) algo assim como 
um antirromance, uma tentativa de romper 
os moldes em que esse gênero está 
petrificado”, escreveu Julio Cortázar numa 
carta de 1959, quando iniciava a escrita do 
que viria a ser O jogo da amarelinha. 

Publicado em 1963, o relato de amor entre 
um intelectual argentino no exílio, Horacio 
Oliveira, e uma misteriosa uruguaia, a Maga, 
ao acaso das ruas e das pontes de Paris, é 
um marco da literatura do século vinte. 



Manual da faxineira. 
Lucia Berlin. 
Editora Companhia das Letras.

Lucia Berlin teve uma vida repleta de 
eventos e reviravoltas. Aos 32 anos, já 
havia vivido em diversas cidades e 
países, passado por três casamentos e 
trabalhado como professora, 
telefonista, faxineira e enfermeira 
para sustentar os quatro filhos. Lutou 
contra o alcoolismo por anos antes de 
superar o vício e tornou-se uma 
aclamada professora universitária em 
seus últimos anos de vida. Desse vasto 
repertório pessoal, Berlin tira 
inspiração para escrever os contos 
que a consagraram como uma mestre 
do gênero. 



Os próprios deuses. 
Isaac Asimov. 
Editora Aleph.

Frederick Hallam é um cientista medíocre, 
mas acidentalmente descobre uma nova 
substância que permite a criação da 
Bomba de Elétrons, uma fonte de energia 
gratuita e inesgotável. Mais do que uma 
promessa de avanços importantes para a 
humanidade, essa inovadora tecnologia 
revela a existência de um universo 
paralelo, uma outra realidade que passa a 
ser analisada e com a qual os estudiosos 
tentam fazer contato.

No entanto, um jovem cientista decide 
pesquisar a fundo as origens desse incrível 
artefato, e acaba descobrindo uma 
verdade terrível que pode colocar em risco 
toda a humanidade. 



O morro dos ventos uivantes. 
Emily Brontë e Janaína Tokitaka. 
Editora Antofágica.

Publicado pela primeira vez em 1847, O 
Morro dos Ventos Uivantes é um 
romance de igual beleza e brutalidade. 
Com múltiplas perspectivas narrativas, 
o livro toca em temas primordiais para a 
sociedade, como questões de 
alteridade, empatia, comunicação e 
preconceitos. 
Reconhecido como uma das grandes 
obras da literatura mundial, o livro já 
teve mais de 10 adaptações 
cinematográficas, influenciando 
também a música pop com a canção de 
Kate Bush no final da década de 1970.



Poesia completa. 
Maya Angelou. 
Editora Astral Cultural.

Através de sua ilustre carreira na Literatura, 
Maya Angelou presenteou, curou e inspirou 
o mundo com suas palavras. 

Agora, a beleza e espírito dessas palavras 
vivem nesta nova e completa coleção de 
poesia que reflete e honra a vida notável da 
escritora. 

Todas as suas frases poéticas, todos os 
seus versos comoventes podem ser 
encontrados nas páginas deste volume - de 
suas reflexões sobre a vida afro-americana 
à celebração revolucionária da condição da 
mulher negra.



O conto da aia. 
Margaret Atwood. 
Editora Rocco.

O romance distópico se passa num futuro 
muito próximo e tem como cenário uma 
república onde não existem mais jornais, 
revistas, livros nem filmes. As 
universidades foram extintas. Também já 
não há advogados, porque ninguém tem 
direito a defesa. Os cidadãos considerados 
criminosos são fuzilados e pendurados 
mortos no Muro, em praça pública, para 
servir de exemplo enquanto seus corpos 
apodrecem à vista de todos. Nesse Estado 
teocrático e totalitário, as mulheres são as 
vítimas preferenciais, anuladas por uma 
opressão sem precedentes. O nome dessa 
república é Gilead, mas já foi Estados 
Unidos da América. 



Grama. 
Keum Suk Gendry-Kim. 
Editora Pipoca e Nanquim.

Grama é uma poderosa graphic novel 
antiguerra que narra a história real da 
sul-coreana Ok-sun Lee, vendida pela 
própria família na infância e forçada à 
escravidão sexual pelo Exército Imperial 
Japonês. 

Ela é uma das várias mulheres que foram 
capturadas para servir aos soldados nas 
chamadas “casas de conforto”, espalhadas 
pela China e por territórios ocupados pelo 
Japão durante a Segunda Guerra 
Sino-Japonesa e a Segunda Guerra 
Mundial, em um dos episódios mais 
vergonhosos do passado da humanidade. 
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