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contrastações; é capaz de estabelecer conexões, dar explicações, demonstrando entendimento 

de situações familiares, de contextos mais amplos e complexos. O leitor crítico infere informações 

relevantes em um texto com maior grau de abstração, interpreta o significado de nuances de 

linguagem, entende e explica categorias não familiares; lê textos longos ou complexos, usando 

o conhecimento formal para formular hipóteses e avaliá-los.

Com vistas a otimizar o trabalho escolar a partir da leitura literária, também nos 

preocupamos em sugerir possibilidades interdisciplinares, referindo temas transversais que 

podem ser trabalhados. Para isso, reportamo-nos aos documentos oficiais, especialmente aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Ainda é preciso destacar que as sugestões apresentadas, além do cânone, se reportam a 

outros textos que também devem circular na escola, pois os recursos investidos na recepção do 

leitor colocam as obras em interação com outras manifestações artísticas, como efetivamente 

ocorre hoje no cotidiano dos jovens fora da sala de aula.

Complementando as sugestões, você encontrará uma seção com obras de apoio pedagógico 

destinadas a subsidiar o professor, teórica e metodologicamente, no desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem da leitura da literatura.

Desse modo, queremos sinalizar que ler é um excelente veículo de conhecimento dos 

modos como o ser humano se relaciona com o mundo e seus semelhantes, alem de ser, desde 

sempre, fonte de prazer.

A L&PM Editores, desde 1974, quando foi fundada 

em Porto Alegre, mantém interesse pela cultura brasileira, 

a qual pretende prestigiar por meio da valorização da 

cultura letrada, de notável e crescente expressão na 

organização da sociedade contemporânea.

Ler favorece o exercício da cidadania e a escola 

possibilita o acesso a diferentes textos literários que 

compõem o patrimônio da humanidade, capazes de proporcionar 

a ampliação do conhecimento de si e do mundo, de provocar emoção e indicar modos 

prazerosos de levar a vida.

Reconhecemos o importante papel dos professores na formação de leitores e na 

construção das histórias de leitura de seus alunos. Para orientar sua escolha, ampliar a 

quantidade e a qualidade dos leitores que se iniciam na escola em contato com nossos livros, 

é preciso estar sempre informado a respeito de nossas publicações, bem como do potencial 

de trabalho que cada uma delas possui. Para isso, estamos lhe oferecendo este catálogo 

exclusivo. 

Aqui estão algumas coleções que podem se constituir em instrumentos pedagógicos 

úteis na preparação de aulas, em leituras de trabalho ou lazer, além de textos que podem ser 

indicados aos alunos.

O catálogo está organizado de modo a simplificar sua consulta e a seleção dos títulos. 

São sugeridas obras para leitores do Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio. Em cada obra, indicamos o gênero (narrativa, teatro, poesia, ensaio) e as competências 

básicas de leitura requeridas, apoiados em critérios que regulam as avaliações do PISA,  SAEB 

e  ENEM. Nomeamos leitor iniciante aquele que é capaz de localizar informações, reconhecer 

o tema principal ou o propósito do autor sobre tema familiar, estabelecendo conexões simples 

entre informações do texto e conhecimentos do cotidiano e faz inferências pela integração 

entre texto verbal e não verbal. Consideramos leitor ativo aquele capaz de ler textos mais 

extensos, fazer alguma inferência e reconhecer a idéia central, entendendo relações e 

construindo significados a partir do contexto, fazer comparações e estabelecer conexões entre 

o lido e os conhecimentos derivados da experiência, de atitudes pessoais ou com apoio em 

imagens. Leitor interativo foi considerado aquele que estabelece relação entre diversas partes 

de textos mais complexos, lida com informações concorrentes ou contraditórias, entende 

relações e constrói significados por meio de inferências básicas, efetuando comparações ou 
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A Coleção L&PM POCKET, 

em parceria com a Lexikon 

obras de referência, reeditou 

e atualizou – de acordo 

com as novas regras de 

ortografia determinadas 

pelo Acordo Ortográfico da 

Língua Portuguesa – guias, 

dicionários e gramáticas 

fundamentais, constituindo-se 

em instrumento de trabalho 

para todos os interessados em 

aprender e aprimorar seus 

conhecimentos.

DICIONÁRIO CALDAS AULETE DE BOLSO 
Uma nova edição está sendo preparada pela editora.
L&PM Pocket | Lexikon
Gênero: Dicionário
Série: Obras de Referência
Páginas: 1072
Com mais de 1.000 páginas e cerca de 30 mil verbetes, o Dicionário Caldas Aulete é um dos mais 
prestigiados e tradicionais dicionários brasileiros, com definições claras, separação silábica, informações 
gramaticais e exemplos de uso das palavras. E é o primeiro em formato de bolso lançado no Brasil.

DICIONÁRIO DE DIFICULDADES DA LÍNGUA PORTUGUESA
Gênero: Dicionário
Língua Portuguesa
Série: Obras de Referência
Páginas: 464
Essa nova edição do Dicionário de Dificuldades da Língua Portuguesa, ampliada e revisada, aborda, de forma 
simples e com objetividade, casos geradores de dúvidas. Destacam-se as questões de regência e concordância 
verbal; registro de homônomos, parônimos e adjetivos eruditos; origem das palavras; principais radicais gregos 
e latinos e relação de vocábulos de grafia consideradas difíceis.

GRAMÁTICA DO PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO
Gênero: Gramática
Língua Portuguesa
Série: Obras de Referência
Páginas: 424 
A Gramática do Português Contemporâneo destina-se ao público brasileiro e foi elaborada pensando em 
alunos da educação básica e em professores quando da preparação de suas aulas, constituindo-se em obra 
de fácil consulta. Dezenas de quadros explicativos e expressivos exemplos de usos linguísticos colhidos na 
literatura possibilitam que o leitor aprofunde seus conhecimentos sobre a língua e a utilize com proficiência em 
diferentes situações de comunicação.

Dicionários 
e gramática

Coleções
Os livros da coleção É só o começo destinam-se à leitura de jovens e adultos que estão iniciando 
sua história de leitor. As adaptações possuem uma linguagem simples e são acrescidas com notas 
históricas, geográficas, culturais e de vocabulário – inclusive mapas, dados sobre a obra, a época em 
que foi escrita, o autor e os personagens – que contextualizam e permitem maior facilidade de leitura,  
diminuindo a distância entre obras clássicas e o neoleitor.  Foram escolhidas histórias importantes da 
literatura brasileira e universal, com o objetivo de motivar o debate de temas inspirados pelas obras, 
estabelecendo relações entre o lido e outros livros e formas de cultura, o texto e o contexto, atual 
ou não. Ao final de cada livro, são também encontradas sugestões para ampliação da leitura, como 
algumas ideias pra pensar e saber mais, sugestões de outros livros, vídeos e sites relacionados, com 
vistas a desenvolver a visão de mundo e ampliar os conhecimentos dos leitores menos experientes.

VIVER E ESCREVER – V.1
Edla van Steen
256 páginas
Mario Quintana; Orígenes Lessa; 
Ricardo Ramos; Nélida Piñon; Dias 
Gomes; Jorge Amado; Edilberto 
Coutinho; Ary Quintella; Ignácio de 
Loyola Brandão; João Antônio; Lêdo 
Ivo; Octávio de Faria; Menotti Del 
Picchia.

VIVER E ESCREVER – V.2
Edla van Steen
208 páginas
João Cabral de Melo Neto; Dyonélio 
Machado; Maria de Lourdes 
Teixeira; Plínio Marcos; Geraldo 
Ferraz; Raduan Nassar; Cyro 
dos Anjos; Luiz Vilela; J. J. Veiga; 
Osman Lins; Ivan Ângelo; Fernando 
Sabino; Décio Pignatari.

VIVER E ESCREVER – V.3
Edla van Steen
200 páginas
Vinicius de Moraes; Herberto Sales; 
Marcos Rey; Nelson Rodrigues; Luís 
Martins; Rachel de Queiroz; Otto 
Lara Resende; Jorge Andrade; Lygia 
Fagundes Telles; Adonias Filho; 
Autran Dourado; Moacyr Scliar; 
Henriqueta Lisboa.

Viver & Escrever – que a Coleção L&PM POCKET publica em três volumes – 

reúne 39 entrevistas com autores brasileiros de diversas gerações, entre eles, 

grandes nomes da literatura que já não se encontram entre nós, mas que 

influenciaram uma infinidade de leitores, críticos e intelectuais. Edla van Steen 

realiza um registro histórico, entre a década de 70 e 80, com depoimentos 

valiosos e relatos biográficos comoventes. Sua leitura oportuniza conhecer o 

contexto de produção e aproxima escritores e leitores.

A ESCRAVA ISAURA  
Bernardo Guimarães 
Temas transversais:  Ética / dignidade 
da vida humana; Pluralidade cultural 
/ desigualdade, discriminação e 
preconceito; Trabalho e consumo / 
direitos humanos, cidadania e gênero
Abordagem interdisciplinar: Língua 
portuguesa e literatura; Geografia; 
História
Páginas: 64 

O CORTIÇO 
Aluísio Azevedo 
Temas transversais: Ética / dignidade 
da vida humana; Pluralidade cultural 
/ desigualdade, discriminação 
e preconceito; Meio Ambiente / 
sociedade e meio ambiente; Trabalho 
e consumo / relações de trabalho
Abordagem interdisciplinar: Língua 
portuguesa e literatura; Geografia; 
História
Páginas: 56 

TRISTE FIM DE POLICARPO 
QUARESMA 
Lima Barreto 
Temas transversais: Ética / dignidade 
da vida humana; Pluralidade cultural 
/ formação do Brasil, relações sociais, 
desigualdade, discriminação e 
preconceito; Trabalho e consumo / 
relações de trabalho
Abordagem interdisciplinar: Língua 
portuguesa e literatura; História
Páginas: 64 

GARIBALDI E MANOELA 
Josué Guimaraes 
Temas transversais:  Ética / dignidade 
da vida humana; Pluralidade cultural 
/ formação do Brasil, relações sociais, 
desigualdade, discriminação e 
preconceito
Abordagem interdisciplinar:  Língua 
portuguesa e literatura; Geografia; 
História 
Páginas: 51 

O GUARANI
José de Alencar 
Temas transversais:  Pluralidade 
cultural / formação do Brasil, 
características étnicas e culturais de 
diferentes grupos
Abordagem interdisciplinar: Língua 
portuguesa e literatura; Geografia; 
História 
Páginas: 71 

O ALIENISTA 
Machado de Assis
Temas transversais:  Ética / ética 
e moral, dimensão pessoal da 
moralidade; Pluralidade cultural / 
relações sociais
Abordagem interdisciplinar:  Língua 
portuguesa e literatura; Geografia; 
História 
Páginas: 48 

ROBINSON CRUSOÉ 
Daniel Defoe 
Temas transversais: Ética / dignidade 
da vida humana; Pluralidade cultural / 
relações sociais; Trabalho e consumo 
/ trabalho e meio ambiente
Abordagem interdisciplinar:  Língua 
portuguesa e literatura; Geografia; 
História 
Páginas: 51 

ROMEU E JULIETA  
Shakespeare 
Temas transversais: Ética / ética e 
convivência, afetividade; Pluralidade 
cultural / relações sociais
Abordagem interdisciplinar:  Língua 
portuguesa e literatura; História 
Páginas: 63

DOM QUIXOTE 
Miguel de Cervantes
Temas transversais:  Ética / ética e 
cidadania, a participação do indivíduo 
na sociedade, dignidade da vida 
humana; ética e moral, dimensão 
pessoal da moralidade; Pluralidade 
cultural / relações sociais
Abordagem interdisciplinar:  Língua 
portuguesa e literatura; História; 
Geografia 
Páginas: 97 
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A série L&PM Pocket Encyclopaedia apresenta temas importantes de várias áreas 

do conhecimento e os explica por meio de textos claros, acessíveis e com um alto 

nível de informação. Constituem-se em fontes secundárias úteis para o contato com 

diferentes questões presentes no currículo da educação básica. Ao lê-las, o leitor 

poderá conhecer alguns fundamentos das grandes religiões, das ciências e das artes, 

a biografia de personalidades importantes da história da humanidade e muitos outros 

temas de interesse geral.

NIETZSCHE
Jean Granier
Tradução de Denise Bottmann
Ref : 823 
128 páginas 

GERAÇÃO BEAT
Claudio Willer
Ref. 756
128 páginas

SANTOS DUMONT
Alcy Cheuiche
Ref. 757
128 páginas

BUDISMO
Claude B. Levenson
Tradução de Rejane Janowitzer
Ref. 758
128 páginas

CLEÓPATRA
Christian-Georges Schwentzel
Tradução de Paulo Neves
Ref. 759
128 páginas

CRISE DE 1929, A
Bernard Gazier
Tradução de Julia da Rosa Simões
Ref. 761
128 páginas

SIGMUND FREUD
Edson Sousa
Paulo Endo
Ref. 762
128 páginas

IMPÉRIO ROMANO
Patrick Le Roux
Tradução de William Lagos
Ref. 763
144 páginas

CRUZADAS
Cécile Morrisson
Tradução de William Lagos
Ref. 764
144 páginas

CABALA
Roland Goetschel
Tradução de Myriam Campello
Ref. 780
128 páginas

CAPITALISMO
Claude Jessua
Tradução de William Lagos
Ref. 781
128 páginas

MITOLOGIA GREGA
Pierre Grimal
Tradução de Rejane Janowitzer
Ref. 782
128 páginas

ECONOMIA:  
100 PALAVRAS-CHAVE
Jean-Paul Betbèze
Tradução de Rejane Janowitzer
Ref. 783
128 páginas
 
MARXISMO
Henri Lefebvre
Tradução de William Lagos
Ref. 784
128 páginas

VINHO
Jean-François Gautier
Tradução de Julia da Rosa Simões
Ref. 804
128 páginas

EGITO ANTIGO
Sophie Desplancques
Tradução de Paulo Neves
Ref. 805
128 páginas

TRAGÉDIAS GREGAS
Pascal Thiercy
Tradução de Paulo Neves
Ref. 821
128 páginas

EXISTENCIALISMO
Jacques Colette
Tradução de Paulo Neves
Ref. 822
128 páginas

Futuros Lançamentos:
Consulte nosso site 
www.lpm.com.br 
e conheça os novos
lançamentos desta série.
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O MELHOR DO RECRUTA ZERO – v. 1 e 2

Mort Walker

Recruta Zero, um clássico da literatura de quadrinhos, reúne, 

nos volumes 1 e 2,  tiras selecionadas que mostram a trajetória 

do personagem, comentada em textos pelo próprio Mort Walker. 

Prepondera o ambiente da caserna, ironizado pela maneira como 

a autoridade é representada – Tainha impondo autoridade e Zero 

desobedecendo-a; os temas da vida civil também aparecem, 

como o sexismo ou a convivência doméstica. Por sua natureza, a 

obra possibilita a abordagem de temas transversais, como Ética e 

Pluralidade cultural, e a interdisciplinaridade, especialmente entre 

Língua portuguesa e literatura e Sociologia. 

O MELHOR DE HAGAR, O HORRÍVEL – v. 1, 2, 3, 4, 5 e 6Dik Browne
Os 6 volumes da coleção reúnem tiras de Hagar, o horrível.  Nelas encontram-se uma releitura bem-humorada da figura mítica do viking escandinavo e do mundo medieval correspondente, além da sátira às relações familiares e de gênero. As tiras de Hagar são veiculadas em 1.400 jornais em todo o mundo, traduzidas em 13 idiomas e lidas em 58 países. Por sua autoria, Dik Browne recebeu o prêmio The Reuben, Oscar das artes cômicas para histórias em quadrinhos. Por sua natureza, a obra possibilita a abordagem de temas transversais, como Ética, Pluralidade cultural e Sexualidade, e a interdisciplinaridade, especialmente entre Língua portuguesa e literatura, História e Biologia. 

SNOOPY 1 - SNOOPY E SUA TURMA

SNOOPY 2 - FELIZ DIA  
DOS NAMORADOS!

SNOOPY 3 - ASSIM É A VIDA, 
CHARLIE BROWN!

SNOOPY 4 - É NATAL!
 
SNOOPY 5 - POSSO FAZER  
UMA PERGUNTA, PROFESSORA?

SNOOPY 6 - COMO VOCÊ É 
AZARADO, CHARLIE BROWN!

SNOOPY 7 - DOCES  
OU TRAVESSURAS?

SNOOPY 8 - NO MUNDO DA LUA!

SNOOPY 9 - PAUSA PARA SONECA
Charles M. Schulz 
Esta coletânea da série Peanuts, em 9 volumes 
com formato pocket, destaca no título Snoopy 
e traz historinhas de todas as personagens – 
Charlie Brown, o próprio Snoopy, Lucy, Linus, 
Sally, Schroeder, Patty Pimentinha, Marcie e 
o passarinho Woodstock – , publicadas entre 
1984 e 1988. Apresentam o contexto infantil 
– o cotidiano, as brincadeiras e os interesses 
– e as dúvidas e reflexões características 
do final do século XX, com humor delicado 
e melancólico. Por sua natureza, a obra 
possibilita a abordagem de temas transversais, 
como Ética e convivência e Pluralidade cultural, 
e a interdisciplinaridade, especialmente 
entre Língua portuguesa e literatura, Língua 
estrangeira, Educação física e Arte. 

PEANUTS COMPLETO - 1950 A 1952 
Charles M. Schulz
Primeiro volume de Peanuts Completo inclui, além das tiras 
de 1950 a 1952, uma introdução do escritor estadunidense 
Garrison Keillor e uma entrevista com Schulz (falecido 
em 2000), realizada pelo jornalista Rick Marshall. Os 
personagens crianças falam na linguagem do dia a dia e 
questionam o sentido da vida, mostrando a sociedade norte-
americana pós-guerra. Nas histórias protagonizadas por 
Charlie Brown e sua turma estão retratados os sentimentos 
de insegurança, inadequação e melancolia que sempre 
acompanharam seu autor. Por sua natureza, a obra possibilita 
a abordagem de temas transversais, como Ética e Pluralidade 
cultural, e a interdisciplinaridade, especialmente entre Língua 
portuguesa e literatura, Língua estrangeira, Educação física 
e Arte. 

DILBERT 1: CORRA, O CONTROLE DE 
QUALIDADE VEM AÍ!

DILBERT 2: VOCÊ ESTÁ DEMITIDO!

DILBERT 3: PRECISO DE FÉRIAS!

DILBERT 4: TRABALHANDO EM CASA! 

DILBERT 5: ODEIO REUNIÕES
Scott Adams
As tiras Dilbert foram criadas em 1989 pelo 
americano Scott Adams e hoje são publicadas 
em mais de 1.500 jornais em todo o mundo. 
Além de provocar o riso em seus leitores, o 
personagem representa uma crítica a todas as 
situações absurdas do cotidiano das empresas: 
o controle de qualidade, a demissão, a 
necessidade de férias, as reuniões e o trabalho 
em casa. Por sua natureza, a obra possibilita a 
abordagem de temas transversais, como Ética, 
Trabalho e consumo, e a interdisciplinaridade, 
especialmente entre Língua portuguesa e 
literatura e Sociologia.

CEBOLINHA EM APUROS!

MÔNICA TEM UMA NOVIDADE! 

Mauricio de Sousa    

Esses dois volumes, destinados aos leitores iniciantes, contêm uma seleção 

de tirinhas de Mauricio de Sousa publicadas em diversos jornais do país. 

Apresentam as conhecidas personagens em situações bem-humoradas, típicas 

do cotidiano infantil: na escola, nas brincadeiras com os amigos, em casa ou 

na praça. Através delas, se pode observar relações de gênero, a referência 

crítica ao uso da força como meio para manter a autoridade, a amizade, entre 

outros temas. Por sua natureza, a obra possibilita a abordagem de temas 

transversais, como Ética, Pluralidade cultural e Saúde, e a interdisciplinaridade, 

especialmente entre Língua portuguesa e literatura e Ciências. 

GARFIELD 1 - EM GRANDE FORMA

GARFIELD 2 - GARFIELD  
ESTÁ DE DIETA 

GARFIELD 3 - UM GATO DE PESO 

GARFIELD 4 - NUMA BOA

GARFIELD 5 - TONELADAS  
DE DIVERSÃO

GARFIELD 6 - DE BOM HUMOR

GARFIELD 7 - UM CHARME  
DE GATO

GARFIELD 8 - GARFIELD  
E SEUS AMIGOS

GARFIELD 9 - UM GATO EM APUROS

GARFIELD 10 - O REI DA PREGUIÇA
Jim Davis
Nesta coletânea da série Garfield, em 10 
volumes em formato pocket, o leitor irá 
encontrar as tiras do gato mais charmoso (e 
preguiçoso) das histórias em quadrinhos, 
sempre na companhia de Odie, o cachorro 
que é a vítima número 1 das travessuras de 
Garfield, e Jon, que ainda nutre esperanças 
de educar seu gato, com o humor e o 
sarcasmo que lhes são característicos. Criado 
pelo norte-americano Jim Davis em 1978, o 
personagem figura em tiras publicadas em 
mais de 2.500 jornais do mundo inteiro. Por 
sua natureza, a obra possibilita a abordagem 
de temas transversais, como Ética, Saúde 
e Trabalho, e a interdisciplinaridade, 
especialmente entre Língua portuguesa e 
literatura e Língua estrangeira.

GARFIELD 2.582 TIRAS
Jim Davis
O álbum Garfield: 2.582 Tiras, em formato de 

luxo, tem 624 páginas e reúne todas as tiras dos 

dez volumes de Garfield já publicados na Coleção 

L&PM POCKET. Criado pelo norte-americano Jim 

Davis em 1978, o personagem figura em tiras 

publicadas em mais de 2.500 jornais do mundo 

inteiro. Por sua natureza, a obra possibilita a 

abordagem de temas transversais, como Ética, 

Saúde e Trabalho, e a interdisciplinaridade, 

especialmente entre Língua portuguesa e 

literatura e Língua estrangeira.



Um Elefante no Nariz
Sérgio Capparelli

Público: Leitor iniciante

Gênero: Poesia 

Temas: Ética / respeito mútuo; 

Pluralidade cultural / convivência com a 

diferença, tradição cultural

Abordagem interdisciplinar: Língua 

portuguesa e literatura, História 

Páginas: 40
Medidas: 16 x 23 cm

Certificado de Livro 
de Poesia Altamente 

Recomendável pela 
Fundação Nacional 
do Livro Infantil e 
Juvenil (2000)

Combinando humor, nonsense, lirismo e com algumas incursões pelos 

poemas concretos, Capparelli apresenta poesias que dialogam com  

os desenhos de Alcy Linares. Com uma linguagem simples, que brinca 

com a palavra, o autor trata do universo infantil, recorrendo a animais, 

jogos e situações típicas da escola.

111 poemas para crianças
Sérgio Capparelli 
Público: Leitor ativo
Gênero: Poesia
Temas transversais: Pluralidade cultural / 
relações sociais; Trabalho e consumo; Meio 
ambiente
Abordagem interdisciplinar: Língua 
portuguesa e literatura; Geografia; Ciências
Páginas: 136
Medidas: 16 x 23 cm

Sérgio Capparelli reúne textos antigos e inéditos e transforma esse livro em um 
inventário da arte de fazer versos. Os mais variados assuntos do mundo infantil são 
abordados, e a seleção de poemas cativa as crianças pela emoção, pelo jogo de 
palavras e de sons, por mostrar seus conflitos interiores, a convivência com outras 
crianças, seu lugar na cidade onde vivem ou no mundo e na natureza que as cercam, 
recorrendo ao humor e ao nonsense. O livro está dividido em 10 partes, cada uma com 
estilo próprio. Ana Gruszynski ilustra, interage e, às vezes, até dá forma aos versos.

Obra com Selo de 
Ouro de altamente 
recomendável para 
jovens pela Fundação 
Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil (2004)

Ensino
Fundamental I Uma colcha muito curta

Sérgio Capparelli 

Público:  Leitor ativo

Gênero: Narrativa / conto

Temas transversais: Ética / respeito mútuo, 

diálogo; Pluralidade cultural / relações sociais, 

características culturais de grupos e regiões

Abordagem interdisciplinar:  Língua portuguesa 

e literatura; Geografia

Páginas: 152
Medidas: 16 x 23 cm

Alguns contos são quase poesia. Outros falam das relações familiares e da saudade das pessoas 

de quem gostamos. A obra apresenta também pequenas fábulas e até algumas histórias de 

assombração. As narrativas, na sua maioria, têm crianças e jovens como protagonistas. O delicado 

projeto gráfico de Ana Gruszynski recorre à letra cursiva e facilita a identificação das falas pelo leitor. 

Prêmio Açorianos de 

Literatura de Melhor 

Livro Infantojuvenil 

do ano de 2008

A queridinha da casa
Sérgio Capparelli
Público: Leitor ativo
Gênero: Narrativa / conto
Temas transversais:  Ética / respeito 
mútuo, diálogo; Pluralidade cultural 
/ relações sociais, características 
culturais de grupos e regiões
Abordagem interdisciplinar: Língua 
portuguesa e literatura; Geografia
Páginas: 144
Medidas: 16 x 23 cm

O livro traz histórias curtas que tratam de temas do cotidiano infantil, explorando a convivência com  o grupo, os problemas de identidade e a relação com os mais velhos. Fantasia, nonsense, rimas e lirismo mesclam-se a uma linguagem coloquial e dão forma aos contos de Capparelli. O tratamento gráfico dado por Ana Gruszynski, com a utilização de letra cursiva, colabora para aproximar o leitor do texto. 

Prêmio 
Açorianos de 
Literatura de 
Melhor Livro 
Infantojuvenil 
do ano de 
2008

Leitor iniciante

Aquele que é capaz de localizar 

informações, reconhecer o tema 

principal ou o propósito do autor sobre 

tema familiar, estabelecendo conexões 

simples entre informações do texto 

e conhecimentos do cotidiano e faz 

inferências pela integração entre texto 

verbal e não verbal.

Leitor ativoAquele capaz de ler textos mais extensos, fazer alguma inferência e reconhecer a idéia central, entendendo relações e construindo significados a partir do contexto, fazer comparações e estabelecer conexões entre o lido e os conhecimentos derivados da experiência, de atitudes pessoais ou com apoio em imagens.
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A casa das quatro luasJosué Guimarães 
Público: Leitor ativo
Gênero: Narrativa / História de aventuraTemas: Ética e respeito mútuo, justiça, diálogo, solidariedade
Pluralidade Cultural / características culturais do Rio Grande do SulAbordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e literatura; Geografia e História

Páginas: 132
Medidas: 14 x 21 cm

A casa das quatro luas conta as aventuras de seis crianças que exploram o sítio do avô de uma delas. Lá eles descobrem uma casa antiga, enorme  e cheia de mistérios. Em cada lado da velha construção, as crianças vêem  uma lua. À procura de tesouros, encontram relíquias de família gastas pelo tempo. O tom de suspense é uma constante nesta narrativa, bem como a leveza de tratamento e a alegria presentes nas combinações e decisões do grupo.

30 fábulas contemporâneas para crianças

Sérgio Capparelli 

Público: Leitor ativo

Gênero: Narrativa / fábula 

Temas: Ética e moral / moralidade e cultura; ética e cidadania; 

Trabalho e consumo / relações de trabalho; Pluralidade cultural / 

relações sociais

Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e literatura; 

História; Ciências

Páginas: 72

Medidas: 16 x 23 cm

Capparelli parte de provébios e cria histórias contemporâneas que 

atualizam a fábula, transpondo para as narrativas situações do cotidiano. 

Com uma linguagem simples e ilustrada por Eduardo Uchôa, mais do que 

apresentar “lições de moral”, a obra valoriza a sabedoria popular sobre  

os fatos da vida, por meio de situações inusitadas e bem-humoradas.

O Princípio e o Fim
Caulos

Público: Leitor iniciante

Gênero: Narrativa / história fantasiosa

Tema: Meio ambiente / ecologia

Abordagem interdisciplinar: Língua 

portuguesa e literatura; Ciências

Páginas: 32
Medidas: 27,4 x 20,5 cm

Com uma linguagem simples e poética,  

ao alcance da criança, integrando texto 

verbal e não verbal, Caulos, conhecido 

artista plástico e pioneiro no trato das 

questões  da ecologia, narra, através  

de uma estrutura que lembra a lenda,  

a história da criação. Ao final, questiona  

as relações entre o homem e a natureza.  

Boi da cara preta
Sérgio Capparelli
Público: Leitor iniciante
Gênero: Poesia 
Temas: Ética e respeito mútuo; Pluralidade cultural / 
convivência com a diferença, tradição cultural
Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e 
literatura, História 
Páginas: 56
Medidas: 16 x 23 cm

Uma vaca que toma guaraná de canudinho, lagartixas que 
choram, uma galinha que vai ao salão de beleza caracterizam 
algumas das situações inusitadas que Sérgio Capparelli 
apresenta em seus poemas.  São parlendas, cantigas de ninar 
e travalínguas que encantam pelo ritmo, as rimas, o humor  
e as brincadeiras, ilustrados por Caulos.

Prêmio Associação Paulista de Críticos de Arte (1983); 
Certificado de Livro Altamente Recomendável pela 
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (1983); 
Selecionado para participar da Feira de Frankfurt (1994).

Meu primeiro dragão
Josué Guimarães 

Público: Leitor ativo

Gênero: Narrativa / história de aventura

Tema: Ética e respeito mútuo

Abordagem interdisciplinar: Língua 

portuguesa e literatura, Ciências

Páginas: 38
Medidas: 16 x 23 cm

Este livro conta a história de um menino 

e de um dragão que ele encontra ainda 

bebê. Os dois levam uma vida de aventura 

e imaginação em meio à natureza, até 

que crescem e precisam reinventar sua 

amizade. A linguagem simples e envolvente 

de Josué Guimarães e a ilustração de  

Laura Castilhos fascinam o pequeno leitor  

e possibilitam que estabeleça relações  

entre o texto verbal e o não verbal. 

Deuses, Heróis & Monstros
A. S. Franchini & Carmen 
Seganfredo
Público: Leitor ativo
Gênero: Narrativa / mito
Temas transversais: Ética e presença da 
moralidade na cultura; Pluralidade cultural 
/ culturas de origem, tradições 
Abordagem interdisciplinar: Língua 
portuguesa e literatura; Geografia; História
Páginas: 72
Medidas: 16 x 23 cm

Deuses, heróis & monstros oferece aos leitores dez conhecidas histórias da mitologia antiga.  Os textos recontados despertam o interesse da criança que tem o seu primeiro contato com mitos, histórias que fazem parte do patrimônio cultural da humanidade e seduzem, por sua magia e sabedoria, geração após geração.  A lustração é de Eduardo Uchôa.C
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Vovô fugiu de casa
Sérgio Capparelli 

Público: Leitor ativo
Gênero: Narrativa / novela
Temas transversais: Ética / ética 
e convivência; Pluralidade cultural / 
culturas de origem; Saúde 
Abordagem interdisciplinar: 
Língua portuguesa e literatura; 
Geografia; História; Ciências; 
Língua estrangeira
Páginas: 150
Medidas: 14 x 21 cm

Ambientada na zona de colonização italiana no Rio Grande do 
Sul, a narrativa trata da solidão do idoso, da ligação entre neto e 
avô e da proximidade da morte. O avô propõe a fuga de casa ao 
neto quando descobre que um de seus filhos pretende colocá-lo 
num asilo um dia após seu aniversário de oitenta anos. Na fuga, 
o avô persegue o sonho de retornar ao seu país, a Itália, e o neto 
o apoia, numa atmosfera de sonho e realismo. 

Prêmio Jabuti de Literatura 
Infantojuvenil (1992); Certificado de 
Livro Altamente Recomendável pela 
Fundação Nacional do Livro Infantil 
e Juvenil (1981)

33 ciberpoemas  
e uma fábula virtual
Sérgio Capparelli 
Público: Leitor interativo
Gênero: Poesia
Temas transversais: Pluralidade cultural / 
relações sociais
Abordagem interdisciplinar: Língua 
portuguesa e literatura; Informática
Páginas: 56
Medidas: 16 x 23 cm

Capparelli vale-se de signos e vocábulos usados pelos internautas e renova 
assuntos universais, como amor, amizade, saudade, comunicação com o outro.  
A fábula (virtual), que encerra a obra, aproxima presente e passado.  

Certificado de livro altamente 
recomendável pe la Fundação 
Nacional do Livro Infantil 
e Juvenil (1996); Prêmio 
Associação Paulista de críticos 
de arte (1996); Prêmio Odylo 
Costa Filho – Melhor livro de 
poesia – Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil (1997)

Ensino
Fundamental II

Poesia de bicicleta
Sérgio Capparelli 
Público: Leitor interativo
Gênero: Poesia
Temas transversais: 
Pluralidade cultural / culturas de 
origem; Meio ambiente
Abordagem interdisciplinar: 
Língua portuguesa e literatura; 
Geografia; Ciências
Páginas: 104
Medidas: 16 x 23 cm

Agrupados em oito capítulos temáticos, os poemas exploram  
o lirismo do cotidiano infantojuvenil, os aspectos da natureza,  
recriam poemas do folclore universal, falam de sentimentos,  
de brincadeiras e até do gosto de ler, levam os leitores a refletir  
e propõem um modo lúdico de pensar o mundo. As ilustrações  
de Ana Gruszynski traduzem em cores e formas o que o poeta criou.

50 fábulas da China fabulosa
Sérgio Capparelli 

Público: Leitor interativo

Gênero: Narrativa / fábula 

Temas: Ética e moral / moralidade e cultura; ética e cidadania; 

Pluralidade cultural / relações sociais, características étnicas e 

culturais de diferentes grupos

Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e literatura; 

História; Geografia; Arte

Páginas: 144

Medidas: 16 x 23 cm

A obra reúne 50 fábulas de vários períodos da civilização chinesa. 

Muitas espelham o momento histórico e as preocupações da 

época em que se originaram, e outras – tal como fizeram Esopo 

e La Fontaine – valem-se de figuras de animais para representar 

e discutir o mundo dos homens. Os textos curtos levam a refletir 

sobre questões cotidianas, de forma poética, satírica, moralizante, 

ou ainda, provocam inquietação. Edição bilíngue e ilustrada com  

a técnica chinesa do papel recortado. 

Leitor interativo
aquele que estabelece relação entre 

diversas partes de textos mais complexos, 

lida com informações concorrentes ou 

contraditórias, entende relações e constrói 

significados por meio de inferências 

básicas, efetuando comparações ou 

contrastações; é capaz de estabelecer 

conexões, dar explicações, demonstrando 

entendimento de situações familiares, de 

contextos mais amplos e complexos.
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Os Meninos da Rua da Praia
Sérgio Capparelli 

Público: Leitor ativo
Gênero: Narrativa / novela

Temas transversais: Ética / ética e 

cidadania, ética e convivência; Pluralidade 

cultural / relações sociais, desigualdade, 

discriminação e preconceito; Meio ambiente 

/ ecologia; Trabalho e consumo / trabalho 

infantil
Abordagem interdisciplinar: Língua 

portuguesa e literatura; Geografia; Ciências

Páginas: 79
Medidas: 14 x 21 cm

Tiziu, Socó e Tonho, três meninos jornaleiros, adotam uma tartaruguinha que passa  

a acompanhá-los, transformando-se em testemunha da dura vida cotidiana que levam.  

Daí surge uma grande amizade, testada pela necessidade de devolver o animalzinho  

ao seu habitat natural. A obra mostra o valor do respeito ao outro, da solidariedade  

e do companheirismo, ao mesmo tempo que põe a nu os desajustes sociais e a miséria  

que atingem muitos brasileiros que vivem nas grandes cidades.

O Mágico de Oz
Frank Baum

Público: Leitor ativo

Gênero: Narrativa / história de aventura

Temas transversais: Ética / ética e moral, 

ética e cidadania; Pluralidade cultural / 

desigualdade, discriminação e preconceito

Abordagem interdisciplinar: Língua 

portuguesa e literatura; Geografia; História 

Páginas: 176

Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Os quatro amigos, Dorothy, juntamente com o Espantalho sem cérebro, o Lenhador 

de Lata e o Leão Covarde, partem em busca de seus mais profundos desejos, 

e numa série de aventuras fantásticas eles encontram um campo de papoulas 

mortíferas, animais selvagens, macacos voadores, uma bruxa malvada, uma bruxa 

boa e o próprio Mágico de Oz.

Alice no País das 
Maravilhas
Lewis Carroll

Público: Leitor interativo

Gênero: Narrativa / história 

fantástica
Temas transversais: Ética / ética 

e cidadania; Pluralidade cultural / 

relações sociais
Abordagem interdisciplinar: 

Língua portuguesa e literatura; 

Matemática; História 

Páginas: 174
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Esta é a obra mais conhecida de Lewis Carroll, publicada em 1865, e 

considerada um clássico da literatura inglesa, especialmente pelo nonsense. 

Conta a história de uma menina que cai na toca de um coelho e vai parar 

num lugar fantástico, povoado por criaturas peculiares e antropomórficas. 

Apresenta brincadeiras e enigmas lógicos, o que contribuiu para sua 

popularidade entre adultos e crianças. Versão integral.

Alice no País do EspelhoLewis Carroll 
Público: Leitor interativo
Gênero: Narrativa / história fantástica
Temas transversais: Ética / ética e cidadania; Pluralidade cultural / relações sociais
Abordagem interdisciplinar: Língua 
portuguesa e literatura; Matemática 
Páginas: 200
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

A obra, publicada em 1871, é a continuação de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, precursor da literatura infantil moderna. Nessa história, Alice precisa ultrapassar vários obstáculos – estruturados como etapas de um jogo de xadrez – para se tornar rainha. À medida que avança no tabuleiro, surgem personagens instigantes  e enigmáticos. Esta edição integral é uma nova tradução do texto clássico e reproduz as ilustrações originais de John Tenniel. C
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As aventuras de Robinson Crusoé
Daniel Defoe 
Público: Leitor interativo
Gênero: Narrativa / história de aventura
Temas transversais: Ética / dignidade da vida humana; Pluralidade cultural / relações sociais; Trabalho e consumo / trabalho e meio ambiente
Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e literatura; Geografia; HistóriaPáginas: 328
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Robinson Crusoé chegou a uma ilha deserta depois que o navio em que viajava naufragou. O relato do esforço pela sobrevivência é o foco da obra, considerada por muitos a precursora do romance moderno. Ao esforçar-se por construir, passo a passo, uma réplica da Inglaterra do século XVII, que havia deixado para trás, Crusoé representa o triunfo do individualismo, da capacidade humana de dominar a natureza. Versão Integral. 

Caninos brancos
Jack London 

Público: Leitor interativo

Gênero: Narrativa / história de aventura

Temas transversais: Ética / ética e moral, ética e cidadania; Pluralidade cultural / relações 

sociais; Trabalho e consumo; Meio ambiente / sociedade e meio ambiente

Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e literatura; Geografia; História; Ciências

Páginas: 232

Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Caninos brancos, do escritor norte-americano Jack London, publicado em 1910, narra a jornada de um 

lobo desde o nascimento, passando por inúmeros donos, até ser domesticado e civilizado. A maior parte 

da história é contada do ponto de vista dos cães e mostra como um animal vê o ser humano e o mundo. 

Retrata também a corrida do ouro que aconteceu no Alasca, mais intensivamente no norte, ao final do 

século XIX. Versão integral.  

As Aventuras de Tom Sawyer
Mark Twain 

Público: Leitor interativo

Gênero: Narrativa / história de aventura

Temas transversais: Ética / ética e cidadania, ética e convivência na escola; Pluralidade 

cultural / direitos humanos 

Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e literatura; Geografia; História

Páginas: 304
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Tom Sawyer é um garoto que mora com a tia Polly e o irmão Sidney numa cidadezinha às margens 

do rio Mississippi. Esperto, Tom e seu amigo Huckleberry Finn vivem aventuras que envolvem humor, 

mistério e muita ação. Originalmente escrito para jovens, a obra destaca o senso de justiça e a 

posição antiescravagista do autor, nos Estados Unidos da América, na metade do século XIX. Mark 

Twain é considerado precursor da literatura americana moderna. Versão integral. 

Pai e Filho, Filho e Pai
Moacyr Scliar

Público: Leitor interativo

Gênero: Narrativa / conto 

Temas: Ética / ética e convivência; Pluralidade cultural / 

relações sociais 
Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e 

literatura; História

Páginas: 112
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

A obra reúne 25 narrativas curtas, que tratam de temas variados, 

escritas originalmente para jornais e revistas. A unidade do livro é 

dada pela linguagem simples e pela extensão uniforme das histórias 

(nenhum dos textos ultrapassa cinco páginas), mostrando a concisão 

como um traço relevante da narrativa de Moacyr Scliar. 

O príncipe e o mendigo
Mark Twain 

Público: Leitor interativo

Gênero: Narrativa / história de aventura

Temas transversais: Ética / ética e moral, 

ética e cidadania; Pluralidade cultural / 

desigualdade, discriminação e preconceito

Abordagem interdisciplinar: Língua 

portuguesa e literatura; Geografia; História

Páginas: 240
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Edward é o príncipe herdeiro do trono da 

Inglaterra e Tom é uma criança dos cortiços 

da Londres do século XVI. O destino intervém 

e cada um tem de viver, durante algum 

tempo, a vida do outro. A partir do tema  

da troca de identidades, a obra reflete sobre  

o hábito de julgar as pessoas pela aparência 

e apresenta uma fábula bem-humorada sobre 

a hipocrisia e a injustiça. Versão integral.

Minha mãe não dorme  
enquanto eu não chegar
Moacyr Scliar
Público: Leitor interativo
Gênero: Narrativa / crônica 
Temas: Ética e convivência; Pluralidade 
cultural / relações sociais, vida dos 
jovens no Brasil
Abordagem interdisciplinar: Língua 
portuguesa e literatura; História 
Páginas: 91
Medidas: 14 x 21 cm

O livro abre com uma apresentação do autor, 
que narra a sua trajetória desde a infância até se 
tornar escritor. Numa linguagem coloquial e bem-
humorada, as crônicas que seguem tratam de 
relações familiares e de amizade, de namoros, do 
convívio na escola e dos conflitos de identidade 
típicos da juventude. 
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Aya de Yopougon
Marguerite Abouet 

Público: Leitor interativo

Gênero: Narrativa / quadrinhos

Temas transversais: Ética / ética e moral, ética e 

cidadania, ética e convivência; Pluralidade cultural /

características étnicas e culturais de diferentes grupos; 

Meio ambiente / sociedade e meio ambiente; Saúde 

/ autoconhecimento para o autocuidado; Orientação 

sexual 
Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e 

literatura; Geografia; História; Ciências

Páginas: 112

Medidas: 16 x 23 cm

O foco dessa narrativa em quadrinhos não é a guerra civil,  

a aids ou a fome na Costa do Marfim, mas as confusões de três 

amigas  que, na década de 70,  vivem os mesmos dilemas de 

tantas outras jovens de sua geração pelo mundo afora e estão 

preocupadas com garotos, festas e dúvidas a respeito do futuro. 

A obra mostra uma África desprovida de clichês e faz um retrato 

social sensível e bem-humorado de histórias de amor e amizade. 

Serão publicados mais dois volumes.

Brasil: Terra à Vista! 
Eduardo Bueno 
Público: Leitor interativo
Gênero: Narrativa / ensaio  
Temas: Ética / ética e moral / 
a presença da moralidade na 
cultura; Pluralidade cultural / 
formação do Brasil
Abordagem interdisciplinar: 
Língua portuguesa e literatura; 
História; Geografia
Páginas: 136
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Eduardo Bueno narra a história do descobrimento do Brasil  
a partir da visão da proa (os portugueses que chegavam)  
e a visão da praia (os habitantes de Pindorama). A obra  
apresenta conteúdos, informações e iconografia do mundo  
na época do descobrimento do Brasil, assim como suas causas  
e desdobramentos. Um conjunto de mapas possibilita que o leitor 
estabeleça relação entre os grandes acontecimentos, as viagens  
e a organização do mundo nos séculos XV e XVI. 

Prêmio de Melhor 

álbum de estreia no 

Festival Internacional 

de HQ de Angoulême, 

França em 2006

O fascinante personagem de Poe, o francês Monsieur C. Auguste Dupin, através de um sistema próprio  
de dedução baseado na sua profunda capacidade de observação dos fatos, é capaz de ler os pensamentos 
do seu interlocutor e desvendar um dos mais intrincados e misteriosos casos de assassinato já enfrentado 
pela polícia francesa: o bárbaro duplo assassinato de mãe e filha num apartamento na rua Morgue.

Assasinatos na Rua Morgue  
e Outras Histórias
Edgar Allan Poe 
Público: Leitor interativo
Gênero: Narrativa / conto de horror e mistério
Temas transversais: Ética / ética e cidadania
Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e literatura
Páginas: 160
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

As 100 Melhores  
Histórias da Mitologia
Carmen Seganfredo / A. S. Franchini

Público: Leitor interativo

Gênero: Narrativa / lenda e mito 

Temas: Ética / ética e moral; Pluralidade cultural / 

tradições, culturas de origem 

Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa 

e literatura; História; Filosofia; Geografia

Páginas: 464
Medidas: 14 x 21 cm

Nas cem histórias selecionadas, personagens pensam, 

sentem e amam, forças da natureza ganham vida, 

forma-se o Universo, nasce o homem, surgem os 

animais e explicam-se, segundo a ótica mágica da 

mitologia greco-romana, os primórdios da existência 

e da história da humanidade. Permitindo uma leitura 

sequencial ou como obra de referência, este livro dá a 

conhecer a origem da cultura ocidental. 

As Melhores Lendas MedievaisCarmen Seganfredo / A. S. Franchini Público: Leitor interativo
Gênero: Narrativa / lenda  
Temas: Ética / ética e moral; Pluralidade cultural / tradições, culturas de origem 
Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e literatura; História; Filosofia; GeografiaPáginas: 264
Medidas: 16 x 23 cm

Recontadas no ritmo de narrativas de aventura, esta obra apresenta as façanhas do rei Artur – que envolvem a Távola Redonda, a espada de Excalibur ou a busca pelo Santo Graal; lendas de origem celta, como Tristão e Isolda; episódios das Mil e uma noites e a lenda do flautista de Hamelin, de origem germânica.  A convivência da visão pagã de mundo com a crença judaico-cristã, predominante na Idade Média, retrata uma multiplicidade pouco comum em coletâneas medievais tradicionais. 
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Histórias de fantasmas

Charles Dickens 

Público: Leitor interativo

Gênero: Narrativa / conto de terror

Temas transversais: Ética / ética e moral, ética e 

cidadania

Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e 

literatura; História

Páginas: 192

Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Escritos por Charles Dickens para serem originalmente 

publicados em periódicos, esta obra reúne o texto 

integral de treze dos melhores contos sobrenaturais 

ambientados na Inglaterra vitoriana e apresentam 

histórias lúgubres vividas por pessoas comuns que 

transitam entre a loucura e a sanidade. 

Um Conto de Natal
Charles Dickens
Público: Leitor interativo
Gênero: Narrativa / conto fantástico
Temas transversais: Ética / ética e moral
Abordagem interdisciplinar: Língua 
portuguesa e literatura; Geografia 
Páginas: 152
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Esta é uma das histórias de Natal mais famosas do mundo, escrita por 
Dickens em 1843. O conto tem um tom otimista e um apelo a noções 
de solidariedade e generosidade natalinas ao relatar, com leveza e 
humor, a história do velho Scrooge e a experiência fantástica que vive 
por ocasião de um Natal. Versão integral. 

Contos de fantasmas
Daniel Defoe 
Público: Leitor interativo
Gênero: Narrativa / conto fantástico 
e conto de terror
Temas transversais: Ética / ética e 
moral, ética e cidadania
Abordagem interdisciplinar: 
Língua portuguesa e literatura 
Páginas: 128
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Os contos aqui reunidos, em versão integral, foram organizados por 
Defoe em duas partes: a primeira apresenta histórias reais contadas  
a ele por conhecidos, e a segunda relata histórias inventadas ou 
lendas urbanas da Inglaterra. As narrativas contêm ingredientes  
ao gosto do leitor jovem: aventura, terror e assombrações. 

Contos Gauchescos  
e Lendas do Sul
Simões Lopes Neto 

Público: Leitor crítico

Gênero: Narrativa / contos, lendas  

Temas: Ética e moral / a presença da moralidade 

na cultura; Pluralidade cultural / características 

étnicas e culturais de diferentes grupos; Meio 

ambiente / relação homem x natureza

Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa 

e literatura; História; Geografia

Páginas: 224

Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Essa coletânea – um clássico da literatura sul-rio-grandense – recorre à paisagem  

do Rio Grande do Sul, ao linguajar pitoresco do gaúcho e a personagens para mostrar 

seu regionalismo. Um elemento marcante é a exploração dos conflitos vivenciados 

pelos gaúchos que, embora enraizados no sul, ilustram situações experimentadas  

por todos os seres humanos. 

Meu tio matou um cara
Jorge Furtado 
Público: Leitor interativo
Gênero: Narrativa / conto, roteiro  
Temas: Ética / ética e moral / ética e cidadania 
/ ética e convivência; Pluralidade cultural / 
vida dos jovens no Brasil; Orientação sexual / 
relações de gênero
Abordagem interdisciplinar:  Língua 
portuguesa e literatura; Ciências; História
Páginas: 224
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Esta coletânea de contos apresenta temas que costumam agradar aos jovens. Envolve 
suspense, próprio das narrativas policiais, nonsense e ambiguidade, explorando com 
humor os pequenos mal-entendidos do cotidiano. As narrativas ágeis e concisas 
brincam com recursos de composição pós-modernas, propondo releituras de obras 
clássicas ou mesclando ensaio e ficção. Ao final, aparece também o roteiro do filme 
“Meu tio matou um cara” de Jorge Furtado e Guel Arraes. 

Leitor crítico
infere informações relevantes 
em um texto com maior grau de 
abstração, interpreta o significado 
de nuances de linguagem, entende 
e explica categorias não familiares; 
lê textos longos ou complexos, 
usando o conhecimento formal 
para formular hipóteses e avaliá-los.
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Ensino 
Médio

Dom Casmurro
Machado de Assis 

Público: Leitor interativo

Gênero: Narrativa / romance

Temas transversais: Ética / ética e moral, ética e 

convivência; Pluralidade cultural / relações sociais

Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e 

literatura; Geografia; História

Páginas: 256
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Esta nova edição de Dom Casmurro, romance publicado 

em 1899, auxilia o leitor a conhecer o universo de Machado 

de Assis. Traz, além de notas, dados biográficos, cronologia, 

um panorama cultural do Rio de Janeiro, um mapa da época 

e estudo crítico na perspectiva do narrador.  Texto revisto e 

cotejado com a edição crítica do Instituto Nacional do Livro.

Sem se ater a classificações simplistas, o autor destaca os 
pontos mais interessantes da literatura brasileira. Com um estilo 
que parece um bate-papo entre amigos, revela as principais 
vertentes da cultura escrita brasileira e ilumina a trajetória de 
escritores e movimentos, fornecendo ao leitor pontos de apoio 
para se localizar na tradição cultural do país, segundo critérios 
de afinidades formais, temáticas ou históricas.

Literatura Brasileira: Modos de Usar
Luís Augusto Fischer 
Público: Leitor interativo
Gênero: Ensaio 
Páginas: 144
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

O Alienista
Machado de Assis 
Público: Leitor interativo
Gênero: Narrativa / conto
Temas transversais:  Ética / 
ética e moral, ética e cidadania, 
ética e convivência; Pluralidade 
cultural / relações sociais
Abordagem interdisciplinar: 
Língua portuguesa e literatura; 
Sociologia
Páginas: 96
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Obra-prima da literatura brasileira, foi publicada pela primeira 
vez em 1882. Com um estilo realista e fantástico a um só tempo, 
Machado discute, nessa quase novela, a questão da loucura.  
De forma surpreendente e irônica, procura mostrar ao leitor  
que tudo é relativo e que a normalidade nem sempre é aquilo 
que a ciência e os fatos atestam de forma absoluta. 

Cecília de Bolso
Cecília Meireles 
Público: Leitor crítico
Gênero: Poesia
Temas: Ética; Pluralidade cultural; Meio 
ambiente 
Abordagem interdisciplinar: Língua 
portuguesa e literatura; Filosofia; História; 
Geografia; Arte
Páginas: 192
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Este volume reúne 157 poemas produzidos entre 1919 e 1964  por Cecília 
Meireles, aqui apresentados em ordem cronológica. ‘Motivo’, ‘Retrato’, 
‘Epitáfio da navegadora’, ‘Canção excêntrica’, ‘Reinvenção’, ‘Ou isto ou 
aquilo’ – o leitor encontrará na antologia estes e outros poemas inesquecíveis 
da mais lírica poeta do modernismo brasileiro, que cantou como ninguém  
a reinvenção da vida e a passagem do tempo. 

Quintana de Bolso
Mario Quintana

Público: Leitor crítico

Gênero: Poesia

Temas: Ética; Pluralidade cultural 

Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e literatura; 

Filosofia; Sociologia

Páginas: 176

Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Este volume reúne cerca de 200 poemas entre os mais marcantes 

produzidos pelo poeta Mario Quintana. Transitando habilmente por temas 

do cotidiano e sugerindo uma reflexão sobre questões interessantes da vida 

– como o passado e a morte –, o poeta se expressa ora de maneira simples 

e comoventemente terna, ora com fina ironia e até com sarcasmo, o que  

o torna popular e universal. 

Bandeira de Bolso
Manuel Bandeira 
Público: Leitor interativo
Gênero: Poesia
Temas: Ética / ética e moral, ética e convivência, ética 
e cidadania; Pluralidade cultural;  Meio ambiente / 
sociedade e meio ambiente
Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e 
literatura; História; Geografia; Filosofia; Sociologia
Páginas: 168
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Este volume reúne 149 dos mais populares e significativos poemas de Manuel Bandeira. 
Modernista de primeira hora e precursor do verso livre, Bandeira trouxe à poesia a 
realidade do país, a ginga, a malandragem, a fala das ruas e os pequenos personagens. 
A obra apresenta os mais variados temas: paisagens do Brasil, infância, morte, amor, 
problemas sociais, tudo tratado com a simplicidade que caracteriza a produção do poeta.
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Romanceiro da Inconfidência
Cecília Meireles 

Público: Leitor crítico
Gênero: Poesia / poema épico
Temas: Ética / Ética e cidadania; Pluralidade cultural / Formação do Brasil
Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e literatura; História; Geografia
Páginas: 216
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Esta obra literária, de 1953, recuperou o episódio da Inconfidência Mineira e contribuiu para 
dar-lhe um novo lugar na memória nacional. Cecília – uma das maiores poetas brasileiras –,  
por meio de versos narrativos, dá voz aos fantasmas do passado.  Preferindo os dramas 
humanos às discussões políticas, ela recria o que foi ouvido, sentido e pensado nas ruas  
e casas mineiras, e faz Vila Rica se universalizar e se eternizar. Versão integral.   

Pomba Enamorada e Outros Contos

Lygia Fagundes Telles 

Público: Leitor interativo

Gênero: Narrativa / conto

Temas transversais: Ética / ética e convivência; Pluralidade cultural / relações sociais

Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e literatura; Sociologia

Páginas: 176

Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Esta coletânea reúne 16 contos que apresentam, entre outros temas, as transformações 

que afetam o modelo de família da classe média brasileira a partir dos anos 50. Além de 

documentar a vida privada da burguesia urbana, explora suas emoções com a força da palavra, 

cria um mundo em que os limites entre o vivido e o imaginado se confundem e, em alguns 

contos, recebem um tratamento fantástico. 

Tróia
Cláudio Moreno 
Público: Leitor interativo
Gênero: Narrativa / romance histórico
Temas: Ética / ética e moral, ética e cidadania, ética e 
convivência; Pluralidade cultural / relações sociais, tradição
Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e 
literatura; História; Geografia
Páginas: 328
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Baseado no clássico Ilíada, de Homero, e na principal bibliografia 
sobre o tema, esta obra é um romance de amor, aventura e realismo 
mágico. Através de uma linguagem fluida, introduz o leitor iniciante 
ao mundo grego, apresenta e organiza informações relevantes  
a respeito da guerra de Tróia. 

Sermões do Padre Vieira
Antônio Vieira 

Público: Leitor crítico
Gênero: Sermão
Temas: Ética / Ética e cidadania, ética e moral, ética e convivência; Pluralidade cultural / 

formação do Brasil
Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e literatura; História; Sociologia; Filosofia

Páginas: 144
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Estão reunidos neste livro o ‘Sermão da Sexagésima’, que trata da arte de pregar e de falar às multidões; 

o ‘Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda’, no qual o padre roga ao Deus 

católico que auxilie os portugueses contra os holandeses, que ameaçavam invadir a Bahia, e o  ‘Sermão 

do bom ladrão’,  que mostra o entendimento de Vieira sobre os problemas do Brasil  ao criticar aqueles 

que se valiam da máquina pública para enriquecer ilicitamente. 

O Uraguai
Basílio da Gama 
Público: Leitor crítico
Gênero: Poesia / poema épico
Temas: Ética / ética e cidadania; Pluralidade cultural / formação do Brasil
Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e literatura; História; Geografia
Páginas: 144
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Basílio da Gama registrou, num longo poema escrito em 1769, a luta contra os índios promovida 
por portugueses e espanhóis na conquista dos Sete Povos das Missões. Os versos, com notas, 
versão em prosa e fixação de texto de Rodrigo Breuning, resgatam o tom aventuresco da trama 
e tornam-se acessíveis ao leitor contemporâneo. A edição traz ainda uma apresentação sobre 
a obra, o contexto histórico e a vida do autor e suas relações com o poder, além de mapas que 
situam o complexo conflito sociopolítico retratado neste épico brasileiro.  

Poesias
Fernando Pessoa
Público: Leitor crítico
Gênero: Poesia
Temas: Ética; Pluralidade cultural 
Abordagem interdisciplinar: 
Língua portuguesa e literatura; 
Filosofia; Sociologia; História 
Páginas: 136
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Alguns dos mais conhecidos poemas produzidos pelo grande poeta português  
e seus principais heterônimos, em suas diversas fases, estão reunidos nessa antologia 
– panorama da produção poética de Pessoa, em sua variedade formal e temática,  
e é excelente oportunidade para um primeiro contato com a vasta obra do autor. 
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A presente edição é voltada para estudantes e demais interessados em ler esse cânone 
da literatura portuguesa. Traz a versão integral da obra-prima de Camões, acompanhada 
de uma apresentação que contextualiza o surgimento do texto e a vida do autor – além de 
abundantes notas que esclarecem vocabulário, referências a personagens e fatos históricos, 
além de auxiliarem na compreensão de trechos cuja sintaxe pode dificultar a leitura.

Os Lusíadas
Luís Vaz de Camões
Público: Leitor crítico
Gênero: Poesia / poema épico
Temas: Ética / ética e cidadania; Pluralidade cultural 
/ culturas de origem; Meio ambiente / natureza 
cíclica
Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e 
literatura; História; Geografia; Biologia
Páginas: 328
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Auto da Barca do Inferno
Gil Vicente 

Público: Leitor crítico

Gênero: Drama / auto

Temas: Ética / ética e moral; ética e cidadania; ética 

e convivência

Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e 

literatura; História; Sociologia; Arte

Páginas: 78

Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Encenada pela primeira vez em 1517, Auto da barca 

do inferno é uma alegoria dramática e bem-humorada 

sobre os vícios que corroem o mundo e uma crítica à 

sociedade lisboeta do princípio do século 16. O texto 

integral, fixado por Jane Tutikian, apresenta estudo 

introdutório e notas. 

Este livro, publicado em 1557 e ilustrado por xilogravuras anônimas 
(reproduzidas nesta edição) baseadas nas descrições de Hans Staden, 
apresenta paisagens, riquezas, modos e costumes dos povos Tupinambás, 
incluindo a prática ritual do canibalismo. É uma das primeiras reportagens, 
realizada a partir do ponto de vista de um estrangeiro, sobre os povos que 
viviam no que viria a ser o Brasil.

Duas Viagens ao Brasil
Hans Staden 
Público: Leitor interativo
Gênero: Narrativa de viagem
Temas: Pluralidade cultural / formação do 
Brasil; Meio ambiente
Abordagem interdisciplinar: Língua 
portuguesa e literatura; História; Geografia; 
Sociologia; Biologia
Páginas: 184
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

A Carta de Pero Vaz de Caminha

Introdução, atualização e notas de Silvio Castro 

Público: Leitor interativo

Gênero: carta

Temas: Ética / Ética e cidadania, ética e moral, 

ética e convivência; Pluralidade cultural / 

formação do Brasil; Meio ambiente

Abordagem interdisciplinar: Língua 

portuguesa e literatura; História; Geografia; 

Biologia
Páginas: 160

Medidas: 10,7 x 17,8 cm

O livro apresenta o texto integral da Carta de Pero Vaz 

de Caminha, com grafia medieval, notas analíticas, 

comentários críticos, transcrição atualizada e ensaios  

que referendam o valor documental da Carta.
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Romeu e Julieta
Shakespeare
Público: Leitor interativo
Gênero: Drama / tragédia
Temas transversais: Ética / ética e moral, ética e 
convivência; Pluralidade cultural / vida dos jovens
Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa 
e literatura; Língua estrangeira; Arte
Páginas: 160
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Tragédia escrita entre 1591 e 1595, nos 
primórdios da carreira literária de William 
Shakespeare. Apresentada em nova tradução, 
Romeu e Julieta é uma das mais célebres 
e conhecidas histórias de amor de todos os 
tempos. O relacionamento dos dois jovens 
é considerado hoje como o arquétipo do 
amor juvenil, por eles tentarem se sobrepor 
às restrições familiares e políticas, que 
condicionam o final trágico dos amantes.  

Hamlet
Shakespeare

Público: Leitor interativo

Gênero: Drama / tragédia

Temas transversais: Ética / ética e 

moral, ética e convivência

Abordagem interdisciplinar: 

Língua portuguesa e literatura; Língua 

estrangeira; Arte

Páginas: 144

Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Essa obra clássica, que trata de problemas 

fundamentais da condição humana, apresenta 

a obsessão de uma vingança onde a dúvida 

e o desespero, concentrados nos monólogos 

do príncipe Hamlet, adquirem uma dimensão 

trágica. A tradução de Millôr mantém a 

dramaticidade do texto original e resgata o 

prazer de ler Shakeaspeare em uma das suas 

obras mais famosas.  

MACBETH
Shakespeare

Público: Leitor interativo

Gênero: Drama / tragédia

Temas transversais: Ética / ética 

e moral, ética e convivência

Abordagem interdisciplinar: 

Língua portuguesa e literatura; 

Língua estrangeira; Arte

Páginas: 128

Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Macbeth, apresentada em nova tradução, faz parte da chamada 

“fase trágica” de Shakespeare e, juntamente com Rei Lear, foi escrita 

durante a maturidade do dramaturgo, entre 1605 e 1606. A cobiça do 

poder, a traição e a culpa são os temas em torno dos quais a ação se 

desenrola, contrapondo lealdade e vilania.  

Um homem extraordinário  
e outras histórias
Tchekhov
Público: Leitor interativo
Gênero: Narrativa / conto
Temas transversais: Ética / ética e moral, 
ética e convivência; Pluralidade cultural 
/ características étnicas e culturais de 
diferentes grupos
Abordagem interdisciplinar: Língua 
portuguesa e literatura; Geografia; História
Páginas: 176
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Tchekhov pintou a Rússia rural e as pequenezas da condição humana.  Os contos aqui reunidos partem de detalhes cotidianos, seus personagens palpitam de vida, revelando-se ao leitor através de gestos, falas e situações aparentemente banais, expostas com economia de palavras.
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Publicada por Stevenson em 1886, O médico 

e o monstro é uma obra clássica de horror e mistério, 

com foco na dupla personalidade e a insinuação de 

que o mal é mais poderoso que o bem. A sociedade 

londrina da época, os rígidos padrões de educação, 

as casas dos ricos e os bairros pobres ambientam  

a criação de personagens bizarras e colocam o leitor 

numa atmosfera que reforça o suspense e o medo.

O Médico e o Monstro

Robert L. Stevenson

Público: Leitor interativo

Gênero: Narrativa / Romance de terror

Temas transversais: Ética / ética e moral; 

Pluralidade cultural / relações sociais; 

Saúde / vida coletiva 

Abordagem interdisciplinar: Língua 

portuguesa e literatura; Geografia; 

História; Biologia

Páginas: 112

Medidas: 10,7 x 17,8 cm

A carta roubada
Edgar Allan Poe
Público: Leitor interativo
Gênero: Narrativa / conto policial; 
conto de terror
Temas transversais: Ética / ética 
e moral
Abordagem interdisciplinar: 
Língua portuguesa e literatura
Páginas: 208
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Dez dos contos mais conhecidos de Edgar Allan Poe, mestre da narrativa 
curta e precursor do romance policial, estão reunidos nessa coletânea.
Neles se destaca a sensibilidade privilegiada e perturbada do autor que, 
ao explorar as profundezas psicológicas do ser humano, se confirma 
como um dos maiores escritores da literatura mundial.

Viagem ao centro da TerraJúlio Verne 
Público: Leitor interativo
Gênero: Narrativa / Romance de aventuraTemas transversais: Ética / ética e moral, ética e convivência; Pluralidade cultural / características étnicas e culturais de diferentes grupos; Meio ambiente 

Abordagem interdisciplinar: Língua portuguesa e literatura; Geografia; Física; Biologia; Matemática Páginas: 256
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Ao escrever Viagem ao centro da Terra (1864), Júlio Verne apresenta um dos melhores momentos de sua carreira,  pela imaginação, vigor e ritmo da narrativa.
Considerado um dos pais da ficção científica, o autor descrevia tecnologias e descobertas muito antes delas se tornarem realidade, como as viagens espaciais (Viagem ao redor da Lua) e o submarino (Vinte mil léguas submarinas).

A volta ao mundo em 80 dias
Júlio Verne 

Público: Leitor interativo

Gênero: Narrativa / Romance de aventura

Temas transversais: Ética / ética e moral, 

ética e convivência; Pluralidade cultural 

/ características étnicas e culturais de 

diferentes grupos; Meio ambiente 

Abordagem interdisciplinar: Língua 

portuguesa e literatura; Geografia; Física; 

Biologia; Matemática

Páginas: 348
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Este romance de aventuras, um clássico sobre 

viagens e viajantes, embora publicado em 1873, 

segue sendo uma ficção apaixonante em que Júlio 

Verne mostra que sabia captar o que agradava aos 

leitores de todas as idades, mantendo-os atentos  

e curiosos durante a leitura. 

C
at

ál
o

g
o

 I
n

fa
n

to
ju

ve
n

il
 L

&
P

M
 E

d
it

o
re

s 
  |

  E
n

si
n

o
 M

éd
io

34

C
at

ál
o

g
o

 I
n

fa
n

to
ju

ve
n

il
 L

&
P

M
 E

d
it

o
re

s 
 |

  E
n

si
n

o
 M

éd
io

35



Para o 
Professor

Como um romance
Daniel Pennac 

Tradução de Leny Werneck

Público: professor

Gênero: Ensaio

Páginas: 152

Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Num relato inteligente, Pennac questiona, através da 

recriação ficcional do ambiente de uma sala de aula, 

a razão de os jovens não gostarem de ler. Baseado em 

suas próprias experiências como professor, ensina como 

recuperar nos alunos o gosto pela leitura, mostrando que ler 

é um ato de prazer e não de obrigação. O autor cria também 

um decálogo, constituído não de deveres, mas de direitos 

imprescritíveis do leitor, entre os quais ler qualquer coisa  

e ler em qualquer lugar. 

A arte da ficção
David Lodge 
Tradução de Guilherme da Silva Braga
Público: professor
Gênero: Ensaio
Páginas: 246
Medidas: 14 x 21 cm

David Lodge, professor e renomado romancista  
de língua inglesa, reúne, em cinquenta artigos,  
os principais tópicos relacionados à arte narrativa.  
Os textos falam com inteligência ao leitor comum, 
não apenas a especialistas e acadêmicos. O autor 
utiliza exemplos da literatura americana e inglesa 
para discutir os elementos da ficção, como ponto  
de vista, polifonia, monólogo interior ou a presença 
do leitor no texto. Sem pretensão de esgotar cada um 
dos tópicos, sugere novas possibilidades de leitura, 
instrumentalizando o leitor para a abordagem crítica 
de textos ficcionais.  

Este livro apresenta, de modo sucinto, cem escritores, 
estrangeiros e brasileiros, desde o século V da Grécia antiga até 
o século XX, que se destacam como ficcionistas e que deixaram 
sua marca na imaginação humana, vindo a constituir um roteiro 
para a construção de uma história pessoal de leitura. O leitor 
encontrará dados sobre a vida de cada um, uma relação dos 
títulos mais importantes por autor e um breve ensaio crítico. 

Guia de leitura – 
100 autores que você precisa ler
Léa Masina
Público: professor
Gênero: Ensaio
Páginas: 256
Medidas: 10,7 x 17,8 cm

Horacio Quiroga, narrador uruguaio (1878-1937), escreveu um decálogo 

em que constam preceitos a serem seguidos por quem deseja escrever 

bons contos. Cada um dos preceitos é comentado por 20 escritores  

e intelectuais brasileiros. O volume se completa com as biografias dos 

comentadores, uma bibliografia recomendada sobre o ofício de escrever, 

uma cronologia de Quiroga e os perfis dos organizadores. Pela qualidade  

e variedade das observações que apresenta, a obra realiza um debate 

sobre o fazer literário e constitui um guia para a orientação  

dos formadores de leitores e produtores de textos.

Horacio Quiroga: Decálogo  
do Perfeito Contista
Organizado por Sergio Faraco e Vera Moreira  

Público: professor

Gênero: Ensaio
Páginas: 168
Medidas: 14 x 21 cm

C
at

ál
o

g
o

 I
n

fa
n

to
ju

ve
n

il
 L

&
P

M
 E

d
it

o
re

s 
  |

  P
ar

a 
o

 P
ro

fe
ss

o
r

36

C
at

ál
o

g
o

 I
n

fa
n

to
ju

ve
n

il
 L

&
P

M
 E

d
it

o
re

s 
 |

  P
ar

a 
o

 P
ro

fe
ss

o
r

37



Título Autor A partir do Pág.
100 MELHORES HISTÓRIAS DA MITOLOGIA, AS A. S. FRANCHINI ENSINO FUNDAMENTAL II 23

111 POEMAS PARA CRIANÇAS SÉRGIO CAPPARELLI ENSINO FUNDAMENTAL I 12

30 FÁBULAS CONTEMPORÂNEAS PARA CRIANÇAS SÉRGIO CAPPARELLI ENSINO FUNDAMENTAL I 14

33 CIBERPOEMAS E UMA FÁBULA VIRTUAL SÉRGIO CAPPARELLI ENSINO FUNDAMENTAL II 16

50 FÁBULAS DA CHINA FABULOSA SÉRGIO CAPPARELLI ENSINO FUNDAMENTAL II 17

ALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS - POCKET LEWIS CARROLL ENSINO FUNDAMENTAL II 19

ALICE NO PAIS DO ESPELHO - POCKET LEWIS CARROLL ENSINO FUNDAMENTAL II 19

ALIENISTA, O - NEOLEITORES MACHADO DE ASSIS ENSINO FUNDAMENTAL I 7

ALIENISTA, O - POCKET MACHADO DE ASSIS ENSINO MÉDIO 26

ARTE DA FICÇÃO, A DAVID LODGE ENSINO MÉDIO 36

ASSASSINATOS DA RUA MORGUE - POCKET EDGAR ALLAN POE ENSINO FUNDAMENTAL II 23

AUTO DA BARCA DO INFERNO - POCKET GIL VICENTE ENSINO MÉDIO 30

AVENTURAS DE ROBINSON CRUSOÉ, AS - POCKET DANIEL DEFOE ENSINO FUNDAMENTAL II 20

AVENTURAS DE TOM SAWYER, AS - POCKET MARK TWAIN ENSINO FUNDAMENTAL II 20

AYA DE YOPOUGON 1 MARGUERITE ABOUET ENSINO MÉDIO 22

BANDEIRA DE BOLSO, UMA ANTOLOGIA POÉTICA - POCKET MANUEL BANDEIRA ENSINO MÉDIO 27

BOI DA CARA PRETA SÉRGIO CAPPARELLI ENSINO FUNDAMENTAL I 15

BRASIL: TERRA À VISTA  - POCKET EDUARDO BUENO ENSINO FUNDAMENTAL II 22

BUDISMO - POCKET ENCYCLOPAEDIA CLAUDE B. LEVENSON ENSINO MÉDIO 9

CABALA - POCKET ENCYCLOPAEDIA ROLAND GOETSCHEL ENSINO MÉDIO 9

CANINOS BRANCOS - POCKET JACK LONDON ENSINO FUNDAMENTAL II 20

CAPITALISMO - POCKET ENCYCLOPAEDIA CLAUDE JESSUA ENSINO MÉDIO 9

CARTA DE PERO VAZ DE CAMINHA - POCKET SILVIO CASTRO ENSINO MÉDIO 31

CARTA ROUBADA, A - POCKET EDGAR ALLAN POE ENSINO MÉDIO 34

CASA DAS QUATRO LUAS, A - L&PM JOSUÉ GUIMARÃES ENSINO FUNDAMENTAL I 14

CEBOLINHA EM APUROS! - POCKET MAURICIO DE SOUSA ENSINO FUNDAMENTAL I 11

CECÍLIA DE BOLSO - POCKET CECÍLIA MEIRELES ENSINO MÉDIO 27

CLEÓPATRA - POCKET ENCYCLOPAEDIA CHRISTIAN-GEORGES SCHWENTZEL ENSINO MÉDIO 9

COLCHA MUITO CURTA, UMA SÉRGIO CAPPARELLI ENSINO FUNDAMENTAL I 13

COMO UM ROMANCE - POCKET DANIEL PENNAC ENSINO MÉDIO 36

CONTO DE NATAL, UM - POCKET CHARLES DICKENS ENSINO FUNDAMENTAL II 24

CONTOS DE FANTASMAS - POCKET DANIEL DEFOE ENSINO FUNDAMENTAL II 24

CONTOS GAUCHESCOS E LENDAS DO SUL - POCKET SIMÕES LOPES NETO ENSINO FUNDAMENTAL II 25

CORTIÇO, O - NEOLEITORES ALUÍSIO AZEVEDO ENSINO FUNDAMENTAL I 7

CRISE DE 1929, A - POCKET ENCYCLOPAEDIA BERNARD GAZIER ENSINO MÉDIO 9

CRUZADAS - POCKET ENCYCLOPAEDIA CECILE MORRISSON ENSINO MÉDIO 9

DECÁLOGO DO PERFEITO CONTISTA HORACIO QUIROGA PARA O PROFESSOR 37

DEUSES, HERÓIS & MONSTROS A. S. FRANCHINI ENSINO FUNDAMENTAL I 15

DICIONÁRIO CALDAS AULETE DE BOLSO (atualizado) - POCKET CALDAS AULETE ENSINO FUNDAMENTAL I 6

DICIONÁRIO DE DIFICULDADES DA LINGUA PORT. (atualizado) - POCKET DOMINGOS PASCHOAL CEGALLA ENSINO FUNDAMENTAL II 6

DILBERT 1: CORRA, O CONTROLE DE QUALIDADE VEM AÍ! -  POCKET SCOTT ADAMS ENSINO FUNDAMENTAL I 11

Índice
de títulos

Título Autor A partir do Pág.
DILBERT 2: VOCÊ ESTÁ DEMITIDO! - POCKET SCOTT ADAMS ENSINO FUNDAMENTAL I 11

DILBERT 3: PRECISO DE FÉRIAS! - POCKET SCOTT ADAMS ENSINO FUNDAMENTAL I 11

DILBERT 4: TRABALHANDO EM CASA! - POCKET SCOTT ADAMS ENSINO FUNDAMENTAL I 11

DILBERT 5: ODEIO REUNIÕES - POCKET SCOTT ADAMS ENSINO FUNDAMENTAL I 11

DOM CASMURRO MACHADO DE ASSIS ENSINO MÉDIO 26

DOM QUIXOTE - NEOLEITORES MIGUEL DE CERVANTES ENSINO FUNDAMENTAL I 7

DUAS VIAGENS AO BRASIL - POCKET HANS STADEN ENSINO MÉDIO 31

ECONOMIA: 100 PALAVRAS-CHAVE - POCKET ENCYCLOPAEDIA JEAN PAUL BETBEZE ENSINO MÉDIO 9

ELEFANTE NO NARIZ, UM SÉRGIO CAPPARELLI ENSINO FUNDAMENTAL I 12

ESCRAVA ISAURA - NEOLEITORES BERNARDO GUIMARÃES ENSINO FUNDAMENTAL I 7

EXISTENCIALISMO - POCKET ENCYCLOPAEDIA JACQUES COLETTE ENSINO MÉDIO 9

GARFIELD 1 - EM GRANDE FORMA - POCKET JIM DAVIS ENSINO FUNDAMENTAL I 11

GARFIELD 2 - GARFIELD ESTÁ DE DIETA - POCKET JIM DAVIS ENSINO FUNDAMENTAL I 11

GARFIELD 3 - UM GATO DE PESO - POCKET JIM DAVIS ENSINO FUNDAMENTAL I 11

GARFIELD 4 - NUMA BOA - POCKET JIM DAVIS ENSINO FUNDAMENTAL I 11

GARFIELD 5 - TONELADAS DE DIVERSÃO - POCKET JIM DAVIS ENSINO FUNDAMENTAL I 11

GARFIELD 6 - DE BOM HUMOR - POCKET JIM DAVIS ENSINO FUNDAMENTAL I 11

GARFIELD 7 - UM CHARME DE GATO - POCKET JIM DAVIS ENSINO FUNDAMENTAL I 11

GARFIELD 8 - GARFIELD E SEUS AMIGOS - POCKET JIM DAVIS ENSINO FUNDAMENTAL I 11

GARFIELD 9 - UM GATO EM APUROS - POCKET JIM DAVIS ENSINO FUNDAMENTAL I 11

GARFIELD 10 - O REI DA PREGUIÇA - POCKET JIM DAVIS ENSINO FUNDAMENTAL I 11

GARFIELD SÉRIE OURO - 2.582 TIRAS JIM DAVIS ENSINO FUNDAMENTAL I 11

GARIBALDI E MANOELA - NEOLEITORES JOSUÉ GUIMARAES ENSINO FUNDAMENTAL I 7

GRAMÁTICA DO PORT. CONTEMPORÂNEO (atualizada) - POCKET CELSO CUNHA ENSINO FUNDAMENTAL II 6

GUARANI, O - NEOLEITORES JOSÉ DE ALENCAR ENSINO FUNDAMENTAL I 7

GUIA DE LEITURA: 100 AUTORES QUE VOCÊ PRECISA LER - POCKET LÉA MASINA ENSINO MÉDIO 37

HAMLET - POCKET SHAKESPEARE - TRAD MILLÔR FERN ENSINO MÉDIO 32

HISTÓRIAS DE FANTASMAS - POCKET CHARLES DICKENS ENSINO FUNDAMENTAL II 24

HOMEM EXTRAORDINÁRIO E OUTRAS HISTÓRIAS, UM - POCKET TCHEKHOV ENSINO MÉDIO 33

IMPÉRIO ROMANO - POCKET ENCYCLOPAEDIA PATRICK LE ROUX ENSINO MÉDIO 9

LITERATURA BRASILEIRA: MODOS DE USAR - POCKET LUÍS AUGUSTO FISCHER ENSINO MÉDIO 26

LUSÍADAS, OS -POCKET LUÍS VAZ DE CAMÔES ENSINO MÉDIO 30

MACBETH - POCKET SHAKESPEARE ENSINO MÉDIO 33

MÁGICO DE OZ, O - POCKET FRANK BAUM ENSINO FUNDAMENTAL II 18

MÉDICO E O MONSTRO, O - POCKET ROBERT L. STEVENSON ENSINO MÉDIO 34

MELHOR DE HAGAR O HORRÍVEL VL. 1, O - POCKET DIK BROWNE ENSINO FUNDAMENTAL I 10

MELHOR DE HAGAR O HORRÍVEL VL. 2, O - POCKET DIK BROWNE ENSINO FUNDAMENTAL I 10

MELHOR DE HAGAR O HORRÍVEL VL. 3, O - POCKET DIK BROWNE ENSINO FUNDAMENTAL I 10

MELHOR DE HAGAR O HORRÍVEL VL. 4, O - POCKET DIK BROWNE ENSINO FUNDAMENTAL I 10

MELHOR DE HAGAR O HORRÍVEL VL. 5, O - POCKET DIK BROWNE ENSINO FUNDAMENTAL I 10

MELHOR DE HAGAR O HORRÍVEL VL. 6, O - POCKET DIK BROWNE ENSINO FUNDAMENTAL I 10
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Título Autor A partir do Pág.
MELHOR DO RECRUTA ZERO, O VL.1 - POCKET MORT WALKER ENSINO FUNDAMENTAL I 10

MELHOR DO RECRUTA ZERO, O VL.2 - POCKET MORT WALKER ENSINO FUNDAMENTAL I 10

MELHORES LENDAS MEDIEVAIS, AS CARMEN SEGANFREDO ENSINO FUNDAMENTAL II 23

MENINOS DA RUA DA PRAIA, OS SÉRGIO CAPPARELLI ENSINO FUNDAMENTAL I 18

MEU PRIMEIRO DRAGÃO JOSUÉ GUIMARÃES ENSINO FUNDAMENTAL I 15

MEU TIO MATOU UM CARA - POCKET JORGE FURTADO ENSINO FUNDAMENTAL II 25

MINHA MÃE NÃO DORME ENQUANTO EU NAO CHEGAR MOACYR SCLIAR ENSINO FUNDAMENTAL II 21

MITOLOGIA GREGA - POCKET ENCYCLOPAEDIA PIERRE GRIMAL ENSINO MÉDIO 9

MÔNICA TEM UMA NOVIDADE! - POCKET MAURICIO DE SOUSA ENSINO FUNDAMENTAL I 11

PAI E FILHO, FILHO E PAI - POCKET MOACYR SCLIAR ENSINO FUNDAMENTAL II 21

PENAUTS  COMPLETO - 1950 A 1952 CHARLES M. SCHULZ ENSINO FUNDAMENTAL I 10

POESIA DE BICICLETA SÉRGIO CAPPARELLI ENSINO FUNDAMENTAL I 17

POESIAS - POCKET FERNANDO PESSOA ENSINO MÉDIO 29

POMBA ENAMORADA - POCKET LYGIA FAGUNDES TELLES ENSINO MÉDIO 28

PRINCÍPIO E O FIM, O CAULOS ENSINO FUNDAMENTAL I 14

QUERIDINHA DA CASA, A SÉRGIO CAPPARELLI ENSINO FUNDAMENTAL I 13

QUINTANA DE BOLSO - POCKET (ANTOLOGIA) MARIO QUINTANA ENSINO MÉDIO 27

REVOLUÇÃO FRANCESA - POCKET ENCYCLOPAEDIA FREDERIC BLUCHE ENSINO MÉDIO 9

ROBINSON CRUSOÉ - NEOLEITORES DANIEL DEFOE ENSINO FUNDAMENTAL I 7

ROMANCEIRO DA INCONFIDÊNCIA - POCKET CECÍLIA MEIRELES ENSINO MÉDIO 28

ROMEU E JULIETA - NEOLEITORES SHAKESPEARE ENSINO FUNDAMENTAL I 7

ROMEU E JULIETA - POCKET SHAKESPEARE ENSINO MÉDIO 34

SANTOS DUMONT - POCKET ENCYCLOPAEDIA ALCY CHEUICHE ENSINO MÉDIO 9

SERMÕES DO PADRE VIEIRA ANTÔNIO VIEIRA ENSINO MÉDIO 32

SNOOPY 1 - SNOOPY E SUA TURMA - POCKET CHARLES M. SCHULZ ENSINO FUNDAMENTAL I 10

SNOOPY 2 - FELIZ DIA DOS NAMORADOS - POCKET CHARLES M. SCHULZ ENSINO FUNDAMENTAL I 10

SNOOPY 3 - ASSIM É A VIDA, CHARLIE BROWN - POCKET CHARLES M. SCHULZ ENSINO FUNDAMENTAL I 10

SNOOPY 4 - É NATAL - POCKET CHARLES M. SCHULZ ENSINO FUNDAMENTAL I 10

SNOOPY 5 - POSSO FAZER UMA PERGUNTA, PROFESSORA? - POCKET CHARLES M. SCHULZ ENSINO FUNDAMENTAL I 10

SNOOPY 6 - COMO VOCÊ É AZARADO, CHARLIE BROWN! - POCKET CHARLES M. SCHULZ ENSINO FUNDAMENTAL I 10

SNOOPY 7 - DOCES OU TRAVESSURAS? - POCKET CHARLES M. SCHULZ ENSINO FUNDAMENTAL I 10

SNOOPY 8 - NO MUNDO DA LUA - POCKET CHARLES M. SCHULZ ENSINO FUNDAMENTAL I 10

SNOOPY 9 - PAUSA PARA SONECA - POCKET CHARLES M. SCHULZ ENSINO FUNDAMENTAL I 10

TRAGÉDIAS GREGAS - POCKET ENCYCLOPAEDIA PASCAL THIERCY ENSINO MÉDIO 10

TRISTE FIM DE POLICARPO QUARESMA - NEOLEITORES LIMA BARRETO ENSINO FUNDAMENTAL I 7

TRÓIA - POCKET CLAUDIO MORENO ENSINO FUNDAMENTAL II 28

URAGUAI, O - POCKET BASÍLIO DA GAMA ENSINO MÉDIO 29

VIAGEM AO CENTRO DA TERRA - POCKET JULIO VERNE ENSINO MÉDIO 35

VINHO - POCKET ENCYCLOPAEDIA JEAN FRANÇOIS GAUTIER ENSINO MÉDIO 9

VIVER & ESCREVER 1 - POCKET EDLA VAN STEEN ENSINO MÉDIO 6

VIVER & ESCREVER 2 - POCKET EDLA VAN STEEN ENSINO MÉDIO 6

VIVER & ESCREVER 3 - POCKET EDLA VAN STEEN ENSINO MÉDIO 6

VOLTA AO MUNDO EM 80 DIAS, A - POCKET JULIO VERNE ENSINO MÉDIO 35

VOVÔ FUGIU DE CASA SÉRGIO CAPPARELLI ENSINO FUNDAMENTAL I 16

Índice
de autores

Autor Páginas
A. S. FRANCHINI 23, 15

ALCY CHEUICHE 9

ALUÍSIO AZEVEDO 7

ANTÔNIO VIEIRA 29

BASÍLIO DA GAMA 29

BERNARD GAZIER 9

BERNARDO GUIMARÃES 7

CALDAS AULETE 6

CARMEN SEGANFREDO 23

CAULOS 14

CECILE MORRISSON 9

CECÍLIA MEIRELES 27, 28

CELSO CUNHA 6

CHARLES DICKENS 24

CHARLES M. SCHULZ 10

CHRISTIAN-GEORGES SCHWENTZEL 9

CLAUDE B. LEVENSON 9

CLAUDE JESSUA 9

CLAUDIO MORENO 28

DANIEL DEFOE 7, 20, 24

DANIEL PENNAC 36

DAVID LODGE 36

DIK BROWNE 10

DOMINGOS PASCHOAL CEGALLA 6

EDGAR ALLAN POE 23, 34

EDLA VAN STEEN 6

EDUARDO BUENO 22

FERNANDO PESSOA 29

FREDERIC BLUCHE 9

GIL VICENTE 30

HANS STADEN 31

HORACIO QUIROGA 37

JACK LONDON 20

JACQUES COLETTE 9

JEAN FRANÇOIS GAUTIER 9

Autor Páginas
JEAN PAUL BETBEZE 9

JIM DAVIS 11

JORGE FURTADO 25

JOSÉ DE ALENCAR 7

JOSUÉ GUIMARAES 7, 14

JÚLIO VERNE 35

LÉA MASINA 37

LEWIS CARROLL 19

LIMA BARRETO 7

LUIS AUGUSTO FISCHER 26

LUÍS VAZ DE CAMÕES 30

LYGIA FAGUNDES TELLES 28

LYMAN FRANK BAUM 18

MACHADO DE ASSIS 7, 26

MANUEL BANDEIRA 27

MARGUERITE ABOUET 22

MARIO QUINTANA 27

MARK TWAIN 20

MAURICIO DE SOUSA 11

MIGUEL DE CERVANTES 7

MOACYR SCLIAR 21

MORT WALKER 10

PASCAL THIERCY 9

PATRICK LE ROUX 9

PIERRE GRIMAL 9

ROBERT L. STEVENSON 34

ROLAND GOETSCHEL 9

SCOTT ADAMS 11

SÉRGIO CAPPARELLI 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18

SÍLVIO CASTRO 31

SIMÕES LOPES NETO 25

TCHEKHOV 33

WILLIAM SHAKESPEARE 7, 32, 33
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Representantes

Rua Comendador Coruja, 326 - Floresta
90.220-180 Porto Alegre - RS

Fone 51 3225.5777 Fax 3221.5380
divulgacao@lpm.com.br

www.lpm.com.br

São Paulo
Disal Distribuição e Show Room
Disal S/A distribuidora Associados de Livros
Av. Marquês de São Vicente, 182
São Paulo - SP - 01139-000
Fone: (11) 3226 3111
Fax: (11) 3226 3111
Email: comercialdisal@disal.com.br
Website: www.disal.com.br
 
Rio de janeiro
Booklook
Booklook Editora e Distribuidora de Livros Ltda.
Rua Curuzu, 17 - 2º andar - fundos
Rio de Janeiro - RJ - 20920-440
Fone: (21) 3860.7906
Fax: (21) 3860.8608
Email: booklook@terra.com.br
 
Espirito Santo
Comercial B. N. de Souza
Comercial B. N. de Souza Livros Ltda ME.
Av. Amazonas 180, lj. 01
V. Velha - ES - 29103-830
Fone: (27) 3289.7507 /
Fax: (27) 3289.7507
Email: comercialbn@yahoo.com.br
 
Distrito Federal
Arco Íris
Arco Íris Distribuidora de Livros Ltda.
Av. W 2 Sul Quadra, 509 - Bloco A Lj. 54
Brasilia - DF - 70360-510
Fone: (61) 3244.0940
Fax: (61) 3244.0477
Email: arcoiris@arcoirisdf.com.br

Paraná
A Página Distribuidora
Rua Santo Antônio, 866
Curitiba - PR - 80230-120
Fone: (41) 3213.5600
Fax: (41) 3213.5600
Email: juliana@apaginadistribuidora.com.br
Contato: Juliana

Livraria Curitiba
Livraria e Distribuidora Curitiba Ltda.
Av. Mal. Floriano, 1742
Curitiba - PR - 80230-110
Fone: (41) 3330.5000
Fax: (41) 3333.5047
Email: ricardo@livrariacuritiba.com.br
evelyn@livrariacuritiba.com.br
Contato: Ricardo ou Evelyn
 
Minas Gerais
Boa Viagem Distribuidora de Livros
Av. Mem de Sá, 962
Belo Horizonte - MG - 30.260-27
Fone: (31) 3194.5000
Fax: (31) 2105.7100
Email: vendas@boaviagemdistribuidora.com.br
Contato: Aldo ou Guilherme
 
Santa Catarina 
Outras Palavras
Outras Palavras Editora Ltda.
Rua Secundino Peixoto 112
Estreito Florianópolis - SC - 88075-080
Fone: (48) 3240.1077
Fax: (48) 3240.1077
Email: outraspalavras@brturbo.com.br




