Tema - FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA
Lema - “Em Cristo somos todos irmãos” (Mt.23,8)

PROFESSOR(A)
O tema da Campanha da Fraternidade 2018 permitirá
refletir sobre a violência, presente em vários segmentos
da sociedade, e que se manifesta nas ruas, dentro de casa,
nos meios de comunicação, na discriminação social
e de gênero e até na intolerância das palavras.
A Editora Moderna, com o objetivo de contribuir para o
desenvolvimento de ações no ambiente escolar, selecionou
livros que abordam a temática da violência, organizados com
informações que auxiliam na escolha e no planejamento escolar.

Vamos combater juntos esse problema social.

ENSINO
FUNDAMENTAL 1
NÓS

TRUDI E KIKI

EVA FURNARI

EVA FURNARI

Mel estava sempre rodeada de borboletas e os habitantes da
sua cidade insistiam em zombar da garota. Certo dia, sentiu
foi um repuxo no pé: seu dedinho tinha dado nó! E não parou
aí. Cada vez que a menina ouvia uma zombaria, nascia um
nó novo: na perna, nas mãos, na garganta. Descubra como
Mel conseguiu desfazer esses nós, nesta obra lírica e delicada
sobre o sentimento de inadequação doloroso que muitos
de nós vivemos no decorrer da infância e da adolescência.
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Ilustrações: Eva Furnari
32 páginas
21 x 28 cm
ISBN 978-85-16-09640-3
ISBN (ePub) 978-85-16-09736-3

> TEMAS CENTRAIS: identidade, bullying, superação
> TEMA TRANSVERSAL: ética
indicado para:

Trudi é uma bruxa e Kiki não. Um dia, porém, seus caminhos
se cruzam. Um pequeno incidente numa festa
das bruxas as leva a trocar de mãe, de casa e de vida.
Esta história é uma divertida comédia de erros que,
felizmente, acaba bem.

prêmio FNLIJ ALTAMENTE RECOMENDÁVEL, 2011
prêmio FNLIJ CATÁLOGO DE BOLOGNA, 2011
PNBE INCLUÍDO EM 2014
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Ilustrações: Eva Furnari
32 páginas
21 x 28 cm
ISBN 978-85-16-06708-3
ISBN (ePub) 978-85-16-08802-6

RUMBOLDO

É PROIBIDO MIAR

EVA FURNARI

PEDRO BANDEIRA

Ao ler este livro, você vai ver que um simples cocô de
passarinho pode mudar o destino de um reino. A culpa, porém,
não foi do passarinho, foi do Rei Rumboldo. Esse Rei Rumboldo
tinha uma certa mania de grandeza, queria mandar em tudo,
fazer as leis mais importantes do mundo, mas acontece que
ele não tinha o menor talento para isso e acabou criando um
monte de encrencas.

> TEMAS CENTRAIS: respeito às diferenças, trapalhadas de bruxinhas
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, pluralidade cultural
indicado para:

Bingo é um cachorrinho brincalhão, que faz amizade
com um gato misterioso. Fascinado por esse amigo,
Bingo decide imitá-lo e... resolve aprender a miar! Pra
quê! “Onde já se viu um cão miar? Que vergonha!”, logo
berram os preconceitos e o mundo passa a perseguir
o nosso pequeno herói. Essa história é um brado de
protesto contra a estupidez do preconceito em todas as
suas formas.

prêmio FNLIJ ALTAMENTE RECOMENDÁVEL, 2002
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Ilustrações: Eva Furnari
32 páginas
18 x 26 cm
ISBN 978-85-16-07436-4
ISBN (ePub) 978-85-16-08795-1

> TEMAS CENTRAIS: respeito mútuo, justiça, diálogo, solidariedade
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, pluralidade cultural

>
>
>
>

Ilustrações: Avelino Guedes
48 páginas
21,5 x 25,5 cm
ISBN 978-85-16-04549-4

> TEMAS CENTRAL: preconceito
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, pluralidade cultural
indicado para:

O POETA E O CAVALEIRO

CHAPEUZINHO E O LOBO MAU

PEDRO BANDEIRA

PEDRO BANDEIRA

A aventura da menina de chapéu e capinha vermelha é
mesmo de arrepiar! Ela já não era mais criancinha, ganhou
a tal capinha, sentiu-se mocinha, e daí achou-se grande o
suficiente para andar por caminhos diferentes dos que a
mamãe recomendava... Ai, ai, ai! Daí, é claro que tudo tinha
de dar errado, não é? E não deu outra: veio o Lobo Mau,
morrendo de fome e disposto a devorar a menininha, mais
a pobre da vovó da menininha e... E, na recriação de Pedro
Bandeira, todas as reviravoltas dessa famosa história ficam
pra lá de divertidas!

Findomundo era uma cidadezinha simples e pacata, até
que um estrondo ensurdecedor vindo de cima de um
morro assustou todo mundo! Parecia ser um terrível
dragão. Que medo! No meio da confusão, surgiu um
tremendo cavaleiro, declarando-se um herói que dedicava
a vida a combater dragões. Apavorados, todos imploraram
que o cavaleiro ficasse ali para defendê-los. Vai daí que o
tal cavaleiro exigiu tanta coisa que... Bom, se você quiser
rir a valer, é só mergulhar nessa aventura!

>
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Ilustrações: Marcos Guilherme
88 páginas
21,5 x 25,5 cm
ISBN 978-85-16-08539-1
ISBN (ePub) 978-85-16-08933-7

> TEMAS CENTRAIS: autoritarismo, democracia, cidadania
> TEMA TRANSVERSAL: ética
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>
>

Ilustrações: Cris Eich
32 páginas
21,5 x 25,5 cm
ISBN 978-85-16-07496-8
ISBN (ePub) 978-85-16-08713-5

> TEMAS CENTRAIS: processo de amadurecimento, obediência, independência
> TEMA CENTRAL: pluralidade cultural
indicado para:

ENSINO
FUNDAMENTAL 1
OS TRÊS MOSQUETEIROS - Recriação da obra de Alexandre Dumas

O PATINHO FEIO

PEDRO BANDEIRA

PEDRO BANDEIRA

Esta é a mais famosa e mirabolante aventura de capa e
espada do mundo! Quatro amigos, Dartanhan, Athos,
Porthos e Aramis, agem como se fossem uma turma de
adolescentes maluquinhos, sempre enfrentando os mais
tremendos perigos, e sempre vencendo, com sua coragem,
honestidade, patriotismo, mas, principalmente com sua
incrível habilidade com a espada!

Coitado daquele patinho! Tinha nascido grandão, cinzento,
desengonçado... Não era nem um pouco parecido com
seus irmãos tão lindinhos, todos amarelinhos e fofos como
pompons... E os outros patos, até mesmo as galinhas e os
perus, ficaram caçoando dele, perseguindo o pobrezinho,
até que ele acabou ficando sozinho, abandonado e triste
como ele só. Mas o que o patinho feio não sabia, era que,
na verdade, ele era... Bom, você vai ter de ler a história pra
ficar sabendo quem ele era na verdade.

prêmio FNLIJ CATÁLOGO DE BOLOGNA, 2016
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Ilustrações: Alberto Pez
112 páginas
21,5 x 25,5 cm
ISBN 978-85-16-09649-6
ISBN (ePub) 978-85-16-10143-5

> TEMAS CENTRAIS: identidade, bullying, superação
> TEMA TRANSVERSAL: ética
indicado para:

A CASINHA DO TATU
ELZA SALLUT

>
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>
>

Ilustrações: Rogério Borges
32 páginas
21,5 x 25,5 cm
ISBN 978-85-16-07439-5

> TEMAS CENTRAIS: discriminação, insegurança, padrões de perfeição
> TEMA TRANSVERSAL: ética
indicado para:

GUERRA NO RIO

VA
NO
O
IÇÃ

ED

GANYMÉDES JOSÉ

VA
NO
O
IÇÃ

ED

A raposa, orgulhosa de sua linda casa, não
aceitava na vizinhança alguém tão pobre como
o tatu. Mas, ao pedir o auxílio do rei leão para
solucionar o caso, a raposa recebe uma lição!
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>
>

Ilustrações: Suppa
40 páginas
20,5 x 27,5 cm
ISBN 978-85-16-10592-1

> TEMAS CENTRAIS: respeito, solidariedade justiça, diálogo
> TEMAS TRANSVERSAIS: trabalho e consumo, ética
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>
>
>

indicado para:

DE CARA COM O ESPELHO
LEONOR CORRÊA

O livro possibilita ao leitor pensar no desespero dos
habitantes de um rio que está sendo destruído pela
poluição. Em uma ação desesperada, os peixes,
as plantas e as pedras do rio unem-se para
enfrentar o mal causado pelos homens.

VA
NO
O
IÇÃ

Ilustrações: Loro Verz
64 páginas
20,5 x 24 cm
ISBN: 978-85-16-10602-7

> TEMAS CENTRAIS: obesidade, alimentação saudável,
imagem, estereótipos de beleza, bullying
> TEMAS TRANSVERSAIS: saúde, ética

> TEMAS CENTRAIS: saneamento básico, poluição,
meio ambiente, mobilização social
> TEMAS TRANSVERSAIS: meio ambiente, saúde

A FORÇA DA VIDA

ED

GISELDA LAPORTA NICOLELIS

De cara com o espelho reflete a cobrança atual que existe
sobre a imagem. O excesso de valorização da beleza física,
o culto ao corpo, a busca de uma perfeição estética ditados
pela mídia e pela sociedade. Por meio de crônicas bemhumoradas, questionamos a importância desses valores.
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>

Ilustrações: Rogério Coelho
88 páginas
20,5 x 24 cm
ISBN: 978-85-16-10609-6

indicado para:

indicado para:

VA
NO
O
IÇÃ

ED

Edileusa tem apenas dez anos. Dez anos de favela,
de vida dura, de um monte de irmãos para cuidar.
Dez anos de esperança de uma vida melhor, uma
vida de artista. Artista como o velho Borzeguim,
palhaço aposentado. Uma história comovente,
verdadeira, cheia de força. Cheia de força da vida.

>
>
>
>

Ilustrações: Jean-Claude R. Alphen > TEMAS CENTRAIS: trabalho infantil, projeto de vida, família
> TEMA TRANSVERSAL: ética
64 páginas
20,5 x 24 cm
ISBN: 978-85-16-10607-2

ENSINO
FUNDAMENTAL 1
AMARELINHO

O PATINHO FEIO

GANYMÉDES JOSÉ

Recontado por LAÍS CARR RIBEIRO

Amarelinho, menino favelado. Menino ladrão. Um
texto pungente, mostrando que a criança, mesmo
depois de marcada pelo crime, continua sendo
criança, com os mesmos sonhos, os mesmos desejos,
a mesma necessidade de amor e compreensão...

prêmio JOÃO DE BARRO LITERATURA INFANTIL 1982
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Ilustrações: Victor Tavares
56 páginas
17 x 24 cm
ISBN 978-85-16-03175-6

> TEMA CENTRAL: menor abandonado
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, pluralidade cultural

>
>
>
>

Ilustrações: Osnei F. Rocha
32 páginas
18 x 27 cm
ISBN 85-16-01334-0

indicado para:

CHAPEUZINHO VERMELHO

FELICIDADE NÃO TEM COR

Recontado por JOÃO DE BARRO (BRAGUINHA)

JÚLIO EMÍLIO BRAZ

Fael é um menino negro e está cansado de receber apelidos
como Negão, Pelé e outros. Sua vontade é ficar branco para
acabar com as gozações. Aí aparece Maria Mariô, uma boneca
também negra, que não gostou nem um pouco da história.
Juntos, descobrem o que é preconceito e como lidar com ele.

prêmio FNLIJ ALTAMENTE RECOMENDÁVEL, 1995
PNBE INCLUÍDO EM 2003 E 2010
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Ilustrações: Claudia Scatamacchia
48 páginas
18 x 27 cm
ISBN 85-16-01331-6

indicado para:

>
>
>
>
>

Ilustrações: Odilon Moraes
64 páginas
17 x 24 cm
ISBN 978-85-16-03094-6
ISBN (ePub) 978-85-16-08730-2

> TEMA CENTRAL: preconceito racial
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, pluralidade cultural

ONDE TEM BRUXA TEM FADA...

SOMOS IGUAIS MESMO SENDO DIFERENTES!

BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓS

MARCOS RIBEIRO

Este livro promove o respeito e fomenta a igualdade de
direitos por meio do diálogo. Um livro que faz repensar
valores e preconceitos. Destinado a pais e filhos,
ensina a lidar com as diversidades diárias da vida.

Maria do Céu, uma fada, vem à Terra e descobre que
o consumismo tomou conta de todos e que não há
mais lugar para o sonho e a fantasia... Uma fábula cheia
de fascínio, mas que leva a pensar nas convenções
desumanas impostas pelo progresso, no sacrifício
do amor e da liberdade em troca do conforto material.

prêmio PNLIJ ALTAMENTE RECOMENDÁVEL, 1979
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Ilustrações: Suppa
32 páginas
17 x 24 cm
ISBN 85-16-03164-0

> TEMAS CENTRAIS: progresso, consumismo
> TEMA TRANSVERSAL: ética
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Ilustrações: Isabel de Paiva
40 páginas
20,5 x 24 cm
ISBN 978-85-16-07503-3
ISBN (ePub) 978-85-16-08439-4

> TEMAS CENTRAIS: diversidade, igualdade, respeito às diferenças
> TEMAS TRANSVERSAIS: pluralidade cultural, ética, orientação sexual
indicado para:

ENSINO
FUNDAMENTAL 1
MENINO BRINCA DE BONECA?

QUEM DISSE QUE EU NÃO VOU CONSEGUIR?

MARCOS RIBEIRO

MARCOS RIBEIRO

Este livro fala do papel do homem e da mulher em
nossa sociedade. O autor apresenta obstáculos que
permeiam uma educação mais igualitária entre
meninos e meninas, questionando o machismo e a
obrigação dos afazeres domésticos às mulheres.

>
>
>
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Ilustrações: Isabel de Paiva
48 páginas
20,5 x 24 cm
ISBN 978-85-16-07001-4

> TEMA CENTRAL: educação igualitária entre meninos e meninas
> TEMAS TRANSVERSAIS: orientação sexual, saúde e ética
indicado para:

Este livro é inspirador e mostra a força, a vontade e
a esperança para superar os desafios da vida: um
acontecimento triste, a morte de um ente querido, uma
limitação física, abandono, dificuldasdes financeiras
− como essas pessoas recuperaram o sorriso diante
das dificuldades? Afinal, ser feliz para sempre pode
ser um bom final para um livro de imaginação. Mas
ter garra todo dia é um bom enredo para a vida real.

>
>
>
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Ilustrações: Isabel de Paiva
48 páginas
20,5 x 24 cm
ISBN 978-85-16-10119-0

UM NATAL BEM DIFERENTE

EU VI POR AÍ!

JULIETA DE GODOY LADEIRA

ELIANA POUGY

Ilustrações: Fabiane Shizue
80 páginas
24 x 20,5 cm
ISBN 978-85-16-07369-5
ISBN (ePub) 978-85-16-08815-6

> TEMA CENTRAL: as tradições do Natal e a solidariedade
> TEMAS TRANSVERSAIS : ética, pluraridade cultural

indicado para:

A cultura que consumimos – e produzimos – afirma que,
para alcançar a felicidade, é preciso seguir determinadas
regras de conduta. Mas, muitas vezes, essas regras
estão atreladas a atitudes questionáveis, tais como o
preconceito e o consumismo exagerado.
De forma inventiva e multicultural, o livro desconstrói
esse significado e relaciona a felicidade a valores
talvez esquecidos, mas imprescindíveis ao bem-estar
das crianças de 6 a 10 anos, tais como o carinho,
a tranquilidade, uma boa escola e, principalmente,
o brincar pelo brincar.

Este livro resgata o significado do verdadeiro espírito
de Natal. Uma festa de todos – pobres e ricos. Com
uma história recheada de muita ação e ternura, são
abordados assuntos extremamente atuais, como o
consumismo, as diferenças sociais e a importância da
solidariedade na luta por um mundo melhor.

>
>
>
>
>

> TEMA CENTRAL: superação
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, saúde e educação para a saúde

>
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>

Ilustrações: Weberson Santiago
32 páginas
20,5 x 23,5 cm
ISBN 978-85-16-06698-7

> TEMAS CENTRAIS: preconceito, consumismo, valores
> TEMAS TRANSVERSAIS : pluraridade cultural, ética
indicado para:

ENSINO
FUNDAMENTAL 2
IRMÃO NEGRO

OS MISERÁVEIS

WALCYR CARRASCO

Tradução e Adaptação de WALCYR CARRASCO

Após cumprir pena de trabalhos forçados por quase vinte
anos, Jean Valjean é posto em liberdade. Seu coração está
cheio de ódio e rancor. Sem ser aceito em nenhum lugar,
encontra abrigo na casa do bispo, que lhe oferece comida
e pouso. Mas a amargura e a revolta que traz no coração
fazem com que Jean Valjean não reconheça a generosidade
recebida. A partir desse acontecimento, Jean Valjean vai
descobrir uma fé que julgava morta dentro dele, e qualidades
que também desconhecia haver em si próprio.

Leo, loirinho de olhos claros, vive com os pais, pensando em
arrumar namorada ou dar um mergulho com os amigos na
piscina. Tem bicicleta, turma, futebol e escola. E Sérgio tem o
que, além de um passado misterioso e o rosto negro como a
noite escura? Um dia Sérgio chega de muito longe e vem para
ficar! E Leo deve apresentar seu irmão à cidade grande.

prêmio FNLIJ

>
>
>
>

> TEMAS CENTRAIS: preconceito racial, violência urbana, solidariedade
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, pluralidade cultural

Ilustrações: Mauricio Planel
72 páginas
14 x 21 cm
ISBN 978-85-16-10359-0

indicado para:

>
>
>
>
>

Ilustrações: Weberson Santiago
216 páginas
16 x 23 cm
ISBN 978-85-16-07973-4
ISBN (ePub) 978-85-16-08338-0

> TEMAS CENTRAIS: sistema carcerário, preconceito, abandono, miséria
> TEMA TRANSVERSAL: ética

PÂNICO NA ESCOLA

BRINCADEIRA MORTAL

PEDRO BANDEIRA

PEDRO BANDEIRA

O mundo de Fred é cheio de fantasias: em sua imaginação,
ele é super-herói, agente secreto, detetive, espião,
aventureiro. Em suas invenções, a coragem prevalece
sobre o medo, e Bebel, a vizinha e amiga de infância
por quem ele se sente atraído, sempre está ao seu lado.
Trancado no quarto, tentando se concentrar nos estudos,
pela janela ele avista o criminoso Scar no Beco dos
Ratos e... E a inocente brincadeira torna-se mortal!

Cinco fugitivos de uma penitenciária, fortemente armados,
invadem uma escola estadual. Em sua ânsia pela liberdade,
os criminosos estão dispostos a morrer se for necessário,
mas levando junto as pobres vidas de alunos indefesos...
Num enredo de sufocante suspense, Pedro Bandeira
sempre apontando a luz da esperança em um Brasil
que há de ser melhor, leva o leitor à dura realidade
em que vivem tantas crianças e jovens brasileiros.

>
>
>
>
>

Ilustrações: Julia Bax
152 páginas
15 x 23,5 cm
ISBN 978-85-16-08569-8
ISBN (ePub) 978-85-16-09065-4

> TEMAS CENTRAIS: violência, drogas, criminalidade, racismo
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, pluralidade cultural
indicado para:

>
>
>
>

> TEMAS CENTRAIS: suspense, mistério, imaginação, coragem
> TEMA TRANSVERSAL: pluralidade cultural

Ilustrações: Gil Tokio
88 páginas
15 x 23,5 cm
ISBN 978-85-16-10309-5

indicado para:

PROVA DE FOGO

GARROTE, MENINO CORAGEM

PEDRO BANDEIRA

PEDRO BANDEIRA

Gil era um rapaz a quem ninguém prestava atenção. Não
era destaque nem na escola, nem nos estudos, nem nos
esportes. Mas, quando ele teve de enfrentar uma verdadeira
prova de fogo, quando um perigo de morte rondava Pris, a
querida menina causadora das palpitações do coração de
Gil, e quando uma sinistra quadrilha sequestra o lindo bebê
de quem Pris tomava conta, o rapaz se mostrou um herói
especial, brilhante e corajoso como um verdadeiro Sherlock!

>
>
>
>

Ilustrações: Amilcar Pinna
88 páginas
15 x 23,5 cm
ISBN 978-85-16-10352-1

> TEMAS CENTRAIS: autoestima, coragem, crime
> TEMA TRANSVERSAL: ética
indicado para:

ACERVO BÁSICO 2003
ALTAMENTE RECOMENDÁVEL PARA O JOVEM, 2002

De repente órfão, o jovem Eduardo tem de mudar-se da cidade
grande para a Fazenda do Encantado, controlada por sua avó,
uma mulher dura, tirana, para quem a vida dos outros nada
valia comparada às necessidades da fazenda. Em sua luta para
impedir que a violência de Nhá Nana o dominasse, Eduardo
tinha de agir de punhos cerrados, com a coragem de um jovem
touro, de um garrote... Para apoiá-lo nessa imensa batalha,
havia a dedicação de um velho vaqueiro e o amor de Ritinha.

>
>
>
>

184 páginas
14 x 21 cm
ISBN 978-85-16-04707-8
ISBN (ePub) 978-85-16-07616-0

> TEMAS CENTRAIS: rito de passagem, amadurecimento
> TEMA TRANSVERSAL: ética
indicado para:

ENSINO
FUNDAMENTAL 2
O MEDO E A TERNURA

DA COR DA ESPERANÇA - A libertação dos escravos

PEDRO BANDEIRA

MARCIA ABREU

A jovem Esmeralda é confundida com a filha de um
milionário e levada por seus sequestradores para uma
igreja abandonada, à espera de um resgate que nunca
será pago! O que acontecerá com ela nas garras de três
monstruosos sequestradores e vigiada pelo corcunda a
quem chamam de Bicho Preto? O suspense e a tensão
que você já conhece em outras obras de Pedro Bandeira
estão mais impressionantes do que nunca neste romance
de horrorizar, mas, principalmente, de enternecer...

>
>
>
>
>

Ilustrações: Rogério Borges
96 páginas
14 x 21 cm
ISBN 978-85-16-06594-2
ISBN (ePub) 978-85-16-07613-9

> TEMAS CENTRAIS: violência urbana, sequestro, aventura
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, orientação sexual

Da cor da esperança conta a história de um grupo de negros
– escravos, livres e libertos – desde a captura na África até os
movimentos abolicionistas. Gente que tinha dor e queria ser livre,
gente que sofria e fazia festa, gente que amava e sentia medo.

>
>
>
>

indicado para:

> TEMAS CENTRAIS: abolicionismo, caifazes, escravidão, lei áurea
> TEMAS TRANSVERSAIS: pluralidade cultural, ética

Ilustrações: Diego Sanches
160 páginas
16 x 23 cm
ISBN: 978-85-16-10274-6

indicado para: indicado para:

UM GRITO DE LIBERDADE - A saga de Zumbi de Palmares

UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL

ÁLVARO CARDOSO GOMES E RAFAEL LOPES DE SOUSA

GANYMÉDES JOSÉ

Um jovem escravo, batizado como Francisco, vive em companhia
de um padre que é seu protetor. Aprendeu a ler, a escrever e tem
regalias que seus companheiros não têm. Mesmo assim, é um
eterno descontente, porque almeja conquistar o bem que considera
mais precioso – a liberdade. Isso faz com que ele fuja em busca
do reino dos negros, em Palmares. Perseguido como uma fera por
caçadores de escravos, terá que mostrar toda sua coragem para
conseguir o que deseja. Ao mesmo tempo, a história contempla
também o drama da jovem Kênia, uma escrava recém-chegada
da África e que se apaixonará por um forte guerreiro chamado
Vemba. Contando com muita ação, lutas sangrentas, atos de
heroísmo, a narrativa procura resgatar a saga de Palmares.
>
>
>
>

Ilustrações: Diego Sanches
144 páginas
16 x 23 cm
ISBN 85-16-10275-3

> TEMAS CENTRAIS: escravidão, palmares,
quilombos, sociedade açucareira, Zumbi
> TEMA TRANSVERSAL: pluralidade cultural

indicado para:indicado para:

Lúcio e Érica são dois adolescentes nascidos no lado pobre da
vida, no lado miserável das oportunidades. À volta deles, só há
os descaminhos da frustração, do desespero, da negação da
vida, da droga... Essas trilhas desembocam numa única saída:
a morte. Um livro realista e duro, um protesto tão forte quanto
a realidade que vitima grande parte da humanidade. Um textoverdade que o autor gostaria de não ter sido obrigado a escrever.
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> TEMAS CENTRAIS: envolvimento com drogas, adolescência desajustada
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, saúde

Ilustrações: Victor Tavares
136 páginas
14 x 21 cm
ISBN 978-85-16-07968-0

A GUERRA DO TÊNIS NAS ONDAS DO RÁDIO

GARROTE, MENINO CORAGEM

WAGNER COSTA

PEDRO BANDEIRA

Um estudante é assaltado. Um “comunicador” de rádio
aponta suspeitos, logo transformados em autores. Surgem
duas correntes de ação: a que quer o “prende, bate e mata”
e a que busca as causas da violência. Os dois grupos
agem. A história passa pelo grêmio; pelos valores, limites
e preconceitos; pela sala de aula, lanchonete, família,
alienação política, revolta, indignação e generosidade do
adolescente. Tudo num saboroso ritmo literário-jornalístico.
Um texto com ternura poética, ironia e bom humor.
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Ilustrações: Braz Uzuelle
120 páginas
14 x 21 cm
ISBN 978-85-16-07885-0

> TEMAS CENTRAIS: aventura jornalística de adolescentes
pelo mundo da violência, preconceitos, valores
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, pluralidade cultural

indicado para:

De repente órfão, o jovem Eduardo tem de mudar-se da cidade
grande para a Fazenda do Encantado, controlada por sua avó,
uma mulher dura, tirana, para quem a vida dos outros nada
valia comparada às necessidades da fazenda. Em sua luta para
impedir que a violência de Nhá Nana o dominasse, Eduardo
tinha de agir de punhos cerrados, com a coragem de um jovem
touro, de um garrote... Para apoiá-lo nessa imensa batalha,
havia a dedicação de um velho vaqueiro e o amor de Ritinha.
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184 páginas
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> TEMAS CENTRAIS: rito de passagem, amadurecimento
> TEMA TRANSVERSAL: ética
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CRIANÇAS NA ESCURIDÃO

MOLEQUES DE RUA

JÚLIO EMÍLIO BRAZ

ROBERTO FREIRE

Doca, Batata, Pidona, Santinha, Pereba, Maria Preta, Maria
Branca e... Rolinha! Oito crianças... Oito anjos jogados para
fora do céu materno para viverem o inferno da indiferença na
cidade grande. E como vivem! Catam papel, pedem esmola,
pedem comida, roubam, apanham, sofrem... sobrevivem!
Leia este livro e sinta, a cada página, um aperto
no coração. Se sua indignação vier à tona, então
terá valido a pena o autor tê-lo escrito!

João Pão é um menino de 10 anos que vive a dura realidade
das ruas em uma cidade grande. Depois que ficou sozinho,
João Pão conheceu a turma do Ditão, em que havia o
Manga-Rosa, os índios, Celeste e Amelinha. Aprendeu a furtar,
a assaltar, a fugir dos grupos de extermínio e da polícia.
E foi aconselhado a não cultivar amizades, para não ter de
conviver com o destino de Celeste e a traição do Manga-Rosa.
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> TEMAS CENTRAIS: crianças carentes, realidade social da miséria
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, pluralidade cultural
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Ilustrações: Laurabeatriz
136 páginas
14 X 21 cm
ISBN 85-16-03627-8
ISBN (ePub) 978-85-16-07842-3

UM SINAL DE ESPERANÇA

SAUDADE DA VILA

GISELDA LAPORTA NICOLELIS

LUIZ GALDINO

Uma história para quem tem fé no futuro.
Na favela, o menino Oldemar tinha pouco a esperar
da vida. A miséria, a violência e a falta de perspectivas
compunham a única estrada que se estendia à sua frente.
Mas sua velha avó sabia que o garoto nascera para cumprir um
destino melhor. Ele haveria de construir seu próprio futuro,
um futuro que iria redimir toda aquela gente tão sofrida...
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Ilustrações: Jesus Dias
72 páginas
14 x 21 cm
ISBN 978-85-16-07956-7
ISBN (ePub) 978-85-16-07741-9

> TEMAS CENTRAIS: vida no morro, infância carente
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, pluralidade cultural, saúde
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DIÁLOGOS DE SAMIRA - Por dentro da guerra Síria

JOGO DUPLO
SILIO BOCCANERA

Neste livro você vai conhecer o desenrolar de uma história
que busca tecer, no rico encontro entre Samira e Karim, uma
vivência singular, talvez uma das mais delicadas propostas
ao ser humano: o desafio de escutar e conhecer o outro,
suas motivações e objetivos, seus temores e sonhos, por
mais estranhos e longínquos que possam nos parecer.

indicado para:indicado para:indicado para:

> TEMAS CENTRAIS: racismo, solidão infantil; brincadeiras da infância
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, pluralidade cultural
indicado para:

Terroristas sequestram um embaixador do Brasil no Oriente
Médio e exigem um resgate milionário. Repórteres brasileiros
deslocam-se para a região para noticiar o fato e acabam envolvidos
no labirinto de violência e conflitos político-religiosos locais.
Mesclando ficção e realidade, Silio Boccanera apresenta um
enredo de drama e ação, cujos ingredientes são sequestro,
terrorismo, romance, política internacional e jornalismo. Neste
livro ganha relevo o conflito ético entre os que defendem o
jornalismo de informação e os partidários
da notícia como espetáculo.
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> TEMAS CENTRAIS: guerra, religião, intolerância, costumes,
campos de refugiados
> TEMA TRANSVERSAL: pluralidade cultural

indicado para:

Benê, pobre menino negro, só queria a amizade de
alguém, só queria rodar pião com os meninos brancos.
Nesta história, o leitor vai emocionar-se com o drama de
Benê e revoltar-se contra a estupidez do preconceito racial,
que é registrado desde cedo na cabeça das crianças.

MÁRCIA CAMARGOS E CARLA CARUSO

> 184 páginas
> 14 x 21 cm
> ISBN 978-85-16-09974-9

> TEMAS CENTRAIS: infância abandonada, miséria, meninos de rua
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, meio ambiente, saúde

> 224 páginas
> 14 x 21 cm
> ISBN 85-16-01783-4

> TEMAS CENTRAIS: bastidores da notícia, a ética na imprensa,
terrorismo e política internacional, conflito no Oriente Médio,
o papel da mulher e da psicologia
> TEMAS TRANSVERSAIS: pluralidade cultural, ética
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VALENTÃO

BRIGAS, BILHETES E BEIJOS

RICARDO SOARES

RENATA TUFANO

Batata não tem mãe. Seu pai é violento, e ele próprio, sem
o carinho materno e tendo como modelo o machismo do
pai, subjuga seus colegas por meio da força e da violência.
O medo que ele impõe afasta todos os colegas. Esta história
permite a discussão do tema “valentia”. O que fazer quando
um “valentão” se impõe pela violência? Como garantir o
respeito entre as pessoas sem lançar mão da força bruta?

>
>
>
>

Ilustrações: Cris e Jean
56 páginas
17 x 24 cm
ISBN 85-16-02365-6

> TEMA CENTRAL: valentia
> TEMA TRANSVERSAL: ética

Aurora acaba de chegar na escola nova. Ao contrário de sua
amiga Fabiane, ela quer passar despercebida e não pensa
em fazer amigos. O mais seguro é mesmo se fechar, pra
não sofrer com os apelidos que sempre a acompanharam:
“gordinha”, “quatro-olhos”... Porém, mais cedo do que se
podia esperar, os apelidos começam de novo... Isso não vai
acabar nunca? Enquanto o mundo está desabando, Aurora
recebe um bilhetinho de amor, de alguém querendo
conhecê- -la. Quem será que está por trás deste bilhete?
Será uma armadilha? Ou será que existe alguém que
realmente vê a beleza que ela insiste em esconder?
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> TEMAS CENTRAIS: adolescência, beleza, bullying, aceitação, vergonha
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, saúde
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DOCE MANUELA

CONVIVENDO EM GRUPO - Almanaque de sobrevivência em sociedade

JÚLIO JOSÉ CHIAVENATO

LEUSA ARAUJO

Mesmo com toda a tecnologia disponível e os imensos
progressos da ciência, conviver em sociedade e respeitar
as diferenças individuais ainda parece ser um dos
maiores desafios da humanidade. Com muito humor
e reflexões que mexem com nossas convicções, a
autora nos oferece caminhos e questões que servirão
para rever nosso modo de ser e agir, transformando
o nosso entorno num lugar melhor de se viver.

Manuela é ótima aluna e a principal jogadora de vôlei da
escola. Mas Manuela é negra, e o preconceito a envolve com
a polícia. Um radialista inventa acusações, atribuindo àquela
doce criatura uma imagem de criminosa. Os leitores vibrarão,
torcerão pela heroína, discutirão as injustiças de que ela é
vítima e aprenderão a repensar o seu próprio preconceito.
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Ilustrações: Eduardo Albini
128 páginas
14 x 21 cm
ISBN 85-16-03592-1

> TEMAS CENTRAIS: preconceito racial e social, discriminação,
ambiente escolar
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, pluralidade cultural
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20 x 26 cm
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> TEMA CENTRAL: regras para a boa convivência social
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, pluralidade cultural
indicado para:

PARA PENSAR DIFERENTE - Cidadania, igualdades e direitos

ENTRE A ESPADA E A PALAVRA - Violência ou diálogo?

ROSIANE RODRIGUES

MARIA LÚCIA DE ARRUDA ARANHA

A obra tem por objetivo lançar um olhar diferente sobre
os temas “cidadania, igualdade e direitos”, possibilitando
uma visão real sobre as questões que englobam racismo,
desigualdade e discriminação. Com dados esclarecedores,
o livro proporciona a conscientização necessária para a
desconstrução do “mito da democracia racial”, que impede
o real exercício de liberdade, igualdade e direitos e torna
invisíveis questões referentes ao racismo e às desigualdades,
impossibilitando que medidas eficazes sejam tomadas
e que políticas públicas sejam implementadas.

> 64 páginas
> 17 x 24 cm
> ISBN: 978-85-16-10251-7

> TEMAS CENTRAIS: cidadania, igualdade, direitos
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, pluralidade cultural
indicado para:
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Este livro mostra que a violência, revelada todo dia pelo
noticiário da tevê e dos jornais, é uma ameaça que nos
cerca por todo lado. Mas ela não se restringe a assaltos,
homicídios e, nos casos mais extremos, à guerra e
ao terrorismo. Porque a violência também existe nas
sociedades desiguais. Igualmente a encontramos na
intolerância, que leva à discriminação e ao preconceito,
bem como na ganância, responsável pelo sofrimento
da natureza devastada pela mão humana.
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Ilustrações: Elder Galvão
72 páginas
16 x 23 cm
ISBN 978-85-16-10598-3

> TEMAS CENTRAIS: concórdia, convivência,
intolerância, paz, preconceito, violência
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, pluralidade cultural
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EU E OS OUTROS - As regras da convivência
MARIA HELENA PIRES MARTINS
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A BÚSSOLA E A BALANÇA - Por um mundo mais justo

ED

MARIA LÚCIA DE ARRUDA ARANHA

Este livro trata das regras de convivência, proteção, organização
e das regras morais propriamente ditas. Como vivemos em
comunidade, o livro discute também a responsabilidade
pessoal diante dos conflitos morais, a fim de que a
autonomia não seja confundida com individualismo.
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Ilustrações: Elder Galvão
48 páginas
16 x 23 cm
ISBN 978-85-16-10241-8

> TEMAS CENTRAIS: normas sociais, proteção,
regras de convivência, viver em comunidade
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, pluralidade cultural
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Este livro é uma reflexão sobre a justiça. Discute aspectos
morais de atos do indivíduo e de sua relação com os outros.
Na sequência, os aspectos políticos das relações entre
cidadão, como participante ativo da sociedade, e Estado,
com leis que a tornem mais justa.
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> TEMA CENTRAL: igualdade e justiça
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, pluralidade cultural

Ilustrações: Môa
48 páginas
14 X 24 cm
ISBN 85-16-02953-007842-3
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SOMOS TODOS DIFERENTES! - Convivendo com a diversidade do mundo

VIVER EM FAMÍLIA - Reinventando os laços

MARIA HELENA PIRES MARTINS

MARIA LÚCIA DE ARRUDA ARANHA

Para entender as mutações na família contemporânea, este
livro faz uma retrospectiva histórica da família tradicional.
Atualmente, diante de suas diferentes configurações,
desfaz-se a modelo único de família. Por isso precisamos
refletir sobre os novos laços para melhor compreendêlos e evitar caminhos que fragilizem a família, a fim
de que ela não perca o que tem de bom, sob os mais
diversos aspectos, sobretudo os afetivos e éticos.

Este livro trata do respeito pelas diferenças entre as pessoas,
em um mundo marcado pela riqueza da diversidade, seja
na natureza ou no âmbito da cultura humana. Enfatiza a
importância da preservação da natureza, do repúdio às
formas de preconceito e do aprendizado da tolerância.
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Ilustrações: Orlando Pedroso
48 páginas
14 x 24 cm
ISBN 85-16-02842-9

> TEMA CENTRAL: diferença entre pessoas
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, pluralidade cultural
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Ilustrações: Girotto
48 páginas
14 x 24 cm
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ISBN (ePub) 978-85-16-07644-3

> TEMA CENTRAL: viver em família
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, pluralidade cultural

BULLYING E CYBERBULLYING - O que fazemos com o que fazem conosco?

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

MARIA TEREZA MALDONADO

DALMO DE ABREU DALLARI

Quais são as fronteiras entre brincadeira, agressão e perseguição
implacável? Como distinguir entre brincadeiras saudáveis e o
padrão de ataques repetitivos, no qual apenas alguns se divertem
ou levam vantagens à custa de provocar sofrimento em outros?
O trabalho conjunto entre famílias, escolas e comunidades é
essencial para criar uma cultura de não tolerância à prática
do bullying e do cyberbullying. Neste livro, a autora mostra
como educadores, pais, crianças e adolescentes podem
desenvolver recursos para prevenir as ações de bullying e
cyberbullying, integrando-os em um programa antibullying
eficaz para criar um ambiente escolar em que seja possível
aprender a aprender, a ser e a conviver.
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144 páginas
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ISBN 978-85-16-06941-4
ISBN (ePub) 978-85-16-07594-1

> TEMAS CENTRAIS: guerra, religião, intolerância, costumes,
campos de refugiados
> TEMA TRANSVERSAL: pluralidade cultural
indicado para:

Além de um histórico das conquistas essenciais para o convívio
democrático, o autor descreve os direitos fundamentais de
todo ser humano, tais como o direito à vida, à liberdade,
à igualdade de oportunidades, à moradia, ao trabalho
decente, à educação, à saúde, à participação no poder, entre
outros. A consciência e a proteção desses direitos são condições
para uma sociedade mais justa, constituída de indivíduos
mais felizes.

> 112 páginas
> 16 x 23 cm
> ISBN 85-16-03945-5

> TEMAS CENTRAIS: filosofia, português
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, trabalho e consumo
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CONFLITOS DO MUNDO - Um panorama das guerras atuais
NELSON BACIC OLIC E BEATRIZ CANEPA

Nada tem mobilizado tanto a opinião pública quanto
as questões de violência e de intolerância em todos os
níveis. É fundamental mergulhar no assunto e tentar
descortiná-lo da maneira mais ampla possível, para
que não nos esqueçamos dos males causados pela
violência e tenhamos condições de minimizá-los. O
livro oferece informações e propõe questões que vão
facilitar a abordagem do tema em sala de aula.

> 72 páginas
> 20 x 26 cm
> ISBN 978-85-16-10706-2

> TEMAS CENTRAIS: violência, intolerância
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, pluralidade cultural

Os conflitos mais recentes, abordados neste livro, não
foram analisados ou agrupados segundo um critério
temporal, mas sim usando como referência suas
localizações geográficas em termos continentais ou
macrorregionais. A escolha dessa abordagem levou em
conta o fato de que cada vez mais o “entorno” das áreas
conflitadas interfere nos rumos das “guerras atuais”.

> 176 páginas
> 16 x 23 cm
> ISBN 978-85-16-04712-2

> TEMAS CENTRAIS: geografia, sociologia
> TEMAS TRANSVERSAIS: pluralidade cultural, ética
indicado para:indicado para:

ORIENTE MÉDIO - Uma região de conflitos e tensões

A FOME - Crise ou escândalo?

NELSON BACIC OLIC E BEATRIZ CANEPA

MELHEM ADAS

O objetivo principal deste livro é o de traçar um
panorama geopolítico do Oriente Médio, uma das mais
conturbadas regiões do planeta. Mostra a conjunção de
fatores históricos, geográficos, religiosos, estratégicos,
culturais, sociais, étnicos e econômicos como ponto
de partida para a compreensão de tantos problemas
que parecem longe de uma solução pacífica.

> 112 páginas
> 16 x 23 cm
> ISBN 978-85-16-07773-0

> TEMAS CENTRAIS: geografia, história, sociologia
> TEMAS TRANSVERSAIS: pluralidade cultural, ética
indicado para:

O GOLPE DE 1964 E A DITADURA MILITAR
JÚLIO JOSÉ CHIAVENATO

Tortura, violência política, mortes e perseguições a
intelectuais, estudantes, artistas e trabalhadores são os
ingredientes mais visíveis da ditadura militar a partir de
1964.
50 anos depois, este livro mergulha nos porões da
ditadura e faz uma análise fria do período, buscando
as raízes da luta ideológica e econômica e das suas
relações internacionais, desde os governos de Getúlio
Vargas, Jânio Quadros e, naturalmente, João Goulart.
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> TEMAS CENTRAIS: filosofia, geografia, história, sociologia
> TEMAS TRANSVERSAIS: pluralidade cultural, ética
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Após conceituar o que é fome e quais os tipos de fome,
o autor refuta as teorias conservadoras segundo as
quais a fome resultaria do crescimento populacional
ou de causas naturais e, a partir de inúmeros fatos
históricos e estatísticas variadas, demonstra que a
fome é fruto de um sistema econômico excludente
e de uma política que não privilegia o social.
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> TEMAS CENTRAIS: geografia, história, sociologia
> TEMAS TRANSVERSAIS: ética, saúde, pluralidade cultural
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