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Fraternidade e superação da violência

m 2018, a Campanha da Fraternidade chamará atenção para um
problema que se apresenta de diferentes formas em vários ambientes e situações: a violência. Em seu relatório mundial
sobre violência e saúde de 2002, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu a
violência como “o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça,
contra si próprio, contra outra pessoa ou
contra um grupo ou uma comunidade, que
resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação”.

O tema é, portanto, exigente e amplo, e essa definição nos leva a refletir sobre as muitas formas de
violência com que a sociedade se depara todos os
dias: violência física, verbal, psicológica, ambiental,
doméstica, motivada por questões sociais, de gênero, nos meios de comunicação, entre outras.
Pensando na complexidade do tema e na necessidade de discuti-lo também com as crianças e os jovens
– para orientá-los e conscientizá-los quanto aos
danos causados pela violência e quanto à sua superação –, a Paulinas apresenta obras infantojuvenis
que retratam a temática em seus variados aspectos,
separadas de acordo com o nível de linguagem e de
compreensão do público a que se direcionam.

Leitor iniciante

Conheça indicações de livros da Paulinas para cada
etapa de compreensão da leitura.

Com
proposta
pedagógica

Bico calado,
assunto encerrado!
Hugo Ribeiro de Almeida
Parece inofensiva, mas a fofoca machuca, sim! Neste livro, conheça a história de
Chimbica e Biloca, duas galinhas fofoqueiras e linguarudas das quais ninguém
escapa. O livro procura mostrar o quanto falar
mal dos outros é prejudicial, tanto para o outro quanto para si mesmo.
16 págs. | 20 x 28 cm | Cód. 509353
Temas: comportamento, conflito, convívio
social, animais, vizinhança, mexericos

Com
proposta
pedagógica

Bolha de emoção,
meia na água e sabão

Quando um não quer
dois não brigam

Renata Adrião
Ilustrações: Hugo Ribeiro de Almeida

Alfredo Garcia
Ilustrações: Wagner

Às vezes, quando nos irritamos, dizemos coisas
que realmente ofendem e machucam o outro.
Neste livro, a autora nos apresenta, com muita
leveza e poesia, a história de um garoto explosivo
que encontra um meio criativo de controlar a raiva e a vontade de falar palavrão.

Baseada no refrão de uma conhecida cantiga
popular, esta história rimada de uma briguinha à
toa entre dois inimigos naturais revela o caráter
contagioso e incontrolável da violência entre os
homens.

16 págs. | 24 x 22 cm | Cód. 515655
Temas: comportamento, adversidade,
impetuosidade, autocontrole, indisciplina,
personalidade

28 págs. | 24 x 22 cm | Cód. 083909
Temas: comportamento, conflito, convívio social,
agressividade, violência

Leitor em processo

Com
proposta
pedagógica

Maria, a incorrigível

Verdade e Mentira
Um conto olímpico

Júlio Emílio Braz
Ilustrações: Soud
No campo de futebol, Maria é muito feliz, mas
o lugar também é palco de cenas de humilhação, protagonizadas quando sua mãe vai buscá-la, sempre brigando, porque futebol não
é coisa de mulher. A obra fala sobre desejos,
frustrações e o preconceito, que também é
uma forma de violência.
32 págs. | 20 x 28 cm | Cód. 525596
Temas: preconceito, futebol, esporte, família,
amizade, relacionamento

Com
proposta
pedagógica

Marcos Serra
Ilustrações: Al Stefano

Caio Riter
Ilustrações: Rosinha Campos

Neste livro, o autor utiliza a personificação de dois
princípios morais – Verdade e Mentira – para levar
o leitor a uma reflexão. Mentira desafia Verdade
nos Jogos Olímpicos e está disposta a qualquer
coisa para vencê-la, sem imaginar o preço que isso
lhe custará.

Em um reino onde todos são quadrados e azuis,
nasce uma criança vermelha e redonda, que o
rei quer que seja como todos os outros. O autor
apresenta a escola como um ambiente de transformação, especialmente no que diz respeito à
superação da discriminação, também uma forma
de violência.

16 págs. | 24 x 22 cm | Cód. 514438
Temas: comportamento, competição, padrões de
conduta, jogos olímpicos, mitologia grega

24 págs. | 24 x 22 cm | Cód. 512060
Temas: comportamento, preconceito,
discriminação, diversidade étnica, inclusão social

Ciça e a rainha

O anão de xaxim

Neusa Jordem Possatti
Ilustrações: Alarcão

Juliana Gonçalves
Ilustrações: Mario Bag

Neste livro, sequência de “Ciça”, a autora
avança nas questões sociais já abordadas
anteriormente, dando continuidade à
história da menina que, como muitas outras crianças no Brasil, sofre com a exploração e a falta de perspectivas impostas
pela miséria.

Retomando clássicas narrativas épicas e
utilizando diversos recursos linguísticos,
o livro aborda a expansão das cidades
e a destruição da natureza. Dirceu, filho
de anões de jardim, lidera seu povo na
busca de uma nova moradia, quando as
áreas verdes começam a se transformar
em concreto.
24 págs. | 19,5 x 27 cm | Cód. 513431
Temas: ecologia, preservação ambiental,
literatura clássica

Leitor fluente

Um reino todo quadrado

Com
proposta
pedagógica

40 págs. | 21 x 26 cm | Cód. 521744
Temas: questões sociais, escola, deficiência,
trabalho infantil, desigualdades sociais, família, morte, miséria, exploração

Com
proposta
pedagógica

O terrível Gosmakente

Tizin e Tiziu em A mosca azul

Menino de rua

Gosmakente, uma figura monstruosa, invadiu a
floresta, deixando um rastro de tragédias na mata.
O livro alerta para a violência contra a natureza e
para a busca desenfreada por poder e dinheiro,
postura gananciosa que ameaça a fauna, a flora e
também a vida de muitas pessoas.

Tizin, uma árvore, cansado de ficar plantado em
uma avenida, resolve sair pelo país em busca de
um lugar mais tranquilo, acompanhado pelo passarinho Tiziu. Sem abrir mão do caráter literário, o
livro provoca debates sobre questões ambientais
e sobre a violência que os humanos têm praticado
contra a mãe natureza.

A desigualdade social e a exclusão são formas de
violência que levam a ainda mais violência. Este
poema foi escrito há muitos anos, mas retrata uma
situação que não mudou: a das crianças abandonadas. Nele, repousa um caráter denunciador, que
visa à conscientização e à reflexão.

José Arrabal
Ilustrações: Andréa Vilela

88 págs. | 19,5 x 27 cm | Cód. 523178
Temas: ecologia, comportamento, poluição, natureza, fauna brasileira, ética, meio ambiente

José Carlos Aragão
Ilustrações: Fargas

232 págs. | 13,5 x 20 cm | Cód. 516660
Temas: ecologia, preservação ambiental, poluição,
superpopulação, desmatamento, aterros sanitários,
sustentabilidade, convivência

Dora Emmerich
Guazzelli

24 págs. | 21 x 26 cm | Cód. 518310
Temas: questões sociais, abandono, política,
exclusão, denúncia

Leitor fluente

Com
proposta
pedagógica

Bullying

Ciça

Sangue de barata

A história de Ciça é igual à de milhões de crianças
da zona rural, que desde cedo aprendem a lutar
pela sobrevivência e pelo direito de exercer a cidadania. Os sonhos da personagem sustentam o
fio de esperança que a torna uma criança muito
especial.

Inspirado em “A metamorfose”, de Kafka, o livro
pretende provocar reflexões e conscientizar. Barnabé é um menino acomodado, nada o afeta. Um
dia, acorda transformado em barata! Será que ele
voltará a ser gente novamente, desta vez não mais
indiferente aos desacertos do mundo?

32 págs. | 15,5 x 23 cm | Cód. 505048
Temas: questões sociais, trabalho infantil,
deficiência, ética, pluralidade cultural

24 págs. | 21 x 26 cm | Cód. 521191
Temas: comportamento, indiferença, participação,
sociedade, indignação, injustiça

Pela manhã
parte o trem

Quatro patas entre as nuvens

Não às drogas, sim à paz

Walther Moreira Santos

Sérgio Vieira Brandão
Ilustrações: Gilmar e Fernandes

O livro traz a história de um menino que vê o pai
ser exilado e tem que mudar para outra cidade por
causa das perseguições durante a ditadura militar.
O autor apresenta sob a perspectiva de uma criança
um difícil e violento período da história brasileira.

Autoritarismo, preconceito, manipulação, ideologia
e utopia são alguns dos temas abordados de maneira analógica e metafórica neste livro. Repleta de
intertextualidade, a obra fala sobre vários aspectos
da natureza humana e da vida em sociedade.

Num bate-papo com os jovens, a autora situa as
drogas em seu verdadeiro contexto e denuncia a
cultura da violência que ainda rege nossa pseudocivilização.

24 págs. | 21 x 26 cm | Cód. 516082
Temas: questões sociais, exílio, perseguição política,
relação familiar, convívio, ditadura

24 págs. | 15,5 x 23 cm | Cód. 505595
Temas: questões sociais, história,
autoritarismo, liberdade

Neusa Jordem Possatti
Ilustrações: Renato Alarcão

Não quero ir pra escola!

Christian David
Ilustrações: Rodrigo Rosa

João Pedro Roriz
Ilustrações: Jótah

Júnior e Sara sofrem perseguição na escola: são vítimas de agressões, xingamentos e boatos. Quem
pensa que bullying é uma brincadeira está enganado: é uma forma de violência. Nesta obra, o autor
aborda essa difícil temática utilizando uma linguagem descontraída, atrativa a crianças e jovens.
56 págs. | 13,5 x 20 cm | Cód. 523135
e-book: cód. 526444
Temas: bullying, comportamento, vivência,
respeito, escola, violência, punição, assédio,
aceitação

Margareth Fiorini
Ilustrações: Luiz Rodrigues

88 págs. | 11,5 x 16 cm | Cód. 504050
Temas: adolescência, drogas, consciência crítica,
internet, televisão, alienação, paz, consumismo,
violência

Lazarilho das crianças

Rosa Navarro Durán
Adaptado para o português por José
Arrabal
Ilustrações: Francesc Rovira

A obra, adaptação do clássico da Literatura
Espanhola, denuncia a miséria, a injustiça e
a hipocrisia de uma sociedade decadente em
valores morais e humanos. No livro, conhecemos Lazarilho, o pitoresco protagonista que
tenta sobreviver à fome e à hostilidade do
mundo que o cerca.
228 págs. | 15,5 x 20 cm | Cód. 520020
Temas: crítica social, literatura espanhola

Leitor fluente
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Com
proposta
pedagógica

Altamente
recomendável
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Um país de mil caras

Cartas a povos distantes

Conheça a história de Lenira, filha de mãe com ascendência indígena e pai negro, que vivencia na escola a dolorosa experiência do
preconceito. Neste livro, a autora resgata a cultura afrodescendente e expõe opiniões sérias sobre igualdade e respeito.

Um dia, Giramundo recebe uma carta misteriosa vinda de Luanda,
e isso dá início a uma amizade que o transformará. Por meio do
novo amigo, ele passa a conhecer a história de Angola: o passado
colonial, a luta pela independência, a guerra que assola a população local e suas consequências.

Edith Modesto
Ilustrações: Rubem Filho

96 págs. | 19 x 23 cm | Cód. 527262
Temas: amizade, culturas, cartas, África, guerra

Educadores

256 págs. | 13,5 x 20 cm | Cód. 516422
Temas: cultura africana, história, arte, aventura, suspense,
genealogia, bullying

Fábio Monteiro
Ilustrações: André Neves

Cód. 527815

Paz e Educação
Infantil
Escutando a voz
das crianças

Cód. 513733

Pobreza

Superar o
descaso para resgatar
a dignidade

Cód. 526037

Bullying
em debate

Cód. 515507

Meninos e
meninas de rua

Um apelo ao amor

Cód. 516309

Cód. 515221

Educação para
a paz

Violência familiar

Um caminho necessário

A paz começa
dentro de casa

Cód. 529222

Cód. 059528

Amor sem limites

A luta contra as drogas

Projeto
de ética mundial

Uma moral ecumênica
em vista da sobrevivência
humana

