


Nossos livros desempenham um papel importante na 
educação dos alunos desde os anos iniciais do Ensino 
Fundamental até o Ensino Médio, podendo ser adotados 
inclusive na Educação de Jovens Adultos. Seguindo nossa 
tradição de mais de 50 anos no mercado editorial, temos 
um vasto catálogo a ser usado pelos professores e educa-
dores para sua constante formação.

Este material foi elaborado de forma simples e objeti-
va para auxiliar professores, coordenadores e responsáveis 
nas secretarias de educação na escolha de material didático 
e paradidático. Os títulos estão separados por áreas e, após 
o resumo de cada livro, é possível encontrar as indicações 
de séries em que a obra pode ser adotada, a interdisciplina-
ridade e os temas transversais, além de material extra para 
pesquisa e algumas sugestões de atividades que podem ser 
desenvolvidas com os alunos em sala de aula. Uma tabela, 
ao fim do catálogo, auxilia a consulta, concentrando todos 
os títulos e informações. Destacamos ainda uma seleção 
de títulos para auxiliar na formação de uma Biblioteca Bá-
sica para cada etapa de ensino. 

Muitos dos nossos livros estão disponíveis também em 
versão eletrônica (e-book). Consulte a página do título em 

nosso site para mais informações.
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Pilar é uma menina curiosa, criada pela escritora Flávia 
Lins e Silva, que já rodou o mundo com sua rede mági-
ca. Ela tem gulodice geográfica e já viajou pela Grécia, 
Amazônia e Egito. Os livros da Pilar são altamente infor-
mativos e divertidos e têm sido adotados em escolas de 
diversos estados. A personagem ganha cada vez mais fãs 
com suas viagens repletas de curiosidades e diversidade 
cultural.

Diário de Pilar na Amazônia
Flávia Lins e Silva 
Ilustrações: Joana Penna

P ilar, seu inseparável amigo Breno e o gato Samba vão 
parar em pleno rio Amazonas! Juntos, vão enfrentar os 
feitiços da Iara, descobrir os segredos da Floresta En-
cantada, habitada pela temível Cobra-Grande, entrar em 
contato com a mitologia dos povos da f loresta e ainda se 
dar conta de que suas árvores estão sendo destruídas e de 
que é preciso fazer alguma coisa para preservá-las. Pilar 
aprende a comer pupunha cozida e peixe com açaí, a dor-
mir em rede, a andar de gaiola e canoa e a morar em uma 
palafita. E, no meio de tanta aventura, ainda experimenta 
a emoção do primeiro beijo.

“ Conhecer a Amazônia ao lado da Pilar e de seus amigos 
é uma aventura deliciosa." Simone Intrator, O Globo

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental  
(anos iniciais e finais)
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Meio Ambiente,  
Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Língua Portuguesa (Literatura),  
História, Geografia, Ciências

148pp, isbn: 978-85-378-0717-0

sugesTão pArA sALA de AuLA O livro pode ser a base 
para um trabalho interdisciplinar entre Geografia, Ciências e 
Literatura. Além da análise da estrutura do gênero textual diá- 
rio e de aspectos relacionados à cultura popular brasileira, o 
professor pode aprofundar o estudo sobre a Floresta Amazôni-
ca e os principais problemas que a população local enfrenta na 
atualidade. A mitologia dos povos da floresta também pode ser 
um elemento a ser explorado em aulas de História e Geografia.
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Diário de Pilar na Grécia
Flávia Lins e Silva
Ilustrações: Joana Penna 

Que tal embarcar para a Grécia numa rede mágica? Nessa 
aventura, Pilar e seus amigos descobrem o fascinante mun-
do da mitologia grega, repleto de deuses e heróis. Eles aca-
bam conhecendo o lado mais inesperado de Zeus, Hércules, 
Orfeu, e chegam ao Olimpo montados em Pégaso, um ca-
valo alado. Nessa viagem por mitos e lendas, Pilar descobre 
alguns dos maiores mistérios da vida e anota tudo em seu 
diário, que inclui mapa da região, listas com as característi-
cas dos fantásticos seres que encontra e até a pronúncia de 
certas palavras gregas. O livro é amplamente adotado nas 
escolas brasileiras.

“ Zeus é o chefe de todos os deuses. Midas, um rei que trans-
forma tudo em ouro. Esses são alguns dos mitos gregos que 
aparecem no divertido Diário de Pilar na Grécia." O Globo

152pp, isbn: 978-85-378-0798-9

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental  
(anos iniciais e finais) 
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Geografia, Ciências

sugesTão pArA sALA de AuLA Os alunos, divididos em 
dupla, podem selecionar um trecho do livro e transformá-lo em 
história em quadrinhos, internalizando os conhecimentos sobre 
a mitologia grega presentes no livro.

piLAr esTá TAmbém no mundo virTuAL

O Diário de Pilar na Grécia virou aplicativo para iPad  
e pode ser encontrado na loja virtual iTunes.
bit.ly/pilarnagrecia
O aplicativo permite salvar fotos pessoais no álbum da Pilar, navegar pelo rio 
Estige, ouvir o canto da harpa de Orfeu e muitas outras interatividades.

Visite o blog da Pilar! Por lá os alunos vão poder acompanhar as andanças da 
personagem, suas tardes de autógrafo e os projetos para o futuro.
http://diariodepilar.wordpress.com/

No site da editora, 
leia entrevista com  
a autora.
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Caderno de viagens da Pilar
Flávia Lins e Silva 
Ilustrações: Joana Penna

Nesse livro em formato de caderno de atividades, Pilar 
convida o leitor a escrever seu próprio Caderno de Viagens. 
Nele, o leitor pode fazer a viagem dos seus sonhos, criar 
personagens e histórias incríveis, anotar as comidas mais 
estranhas que já provou, as palavras que aprendeu em 
outras línguas, os animais diferentes que já viu … Tudo 
com a ajuda da Pilar. 

“De forma lúdica, obra promove aventura e troca de co-
nhecimento." Folha de S. Paulo

72pp, isbn: 978-85-378-0271-7

AdequAdo pArA Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) 
TemAs TrAnsversAis Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde Língua Portuguesa (Literatura), História, Geografia, Ciências

FLáviA Lins e siLvA nasceu no Rio de Janeiro, mas, 
como sua personagem Pilar, adora estar sempre de 
malas prontas para uma nova viagem. É escritora, 
roteirista, documentarista e autora de uma série de 
livros infantojuvenis. Foi vencedora do Prêmio de Me-
lhor Livro Juvenil de 200 pela FNLIJ com Mururu no 
Amazonas. Quem quiser saber mais, pode se aventu-
rar pelo site da autora www.flavialinsesilva.com. 

joAnA pennA é carioca da gema e cidadã do mundo. 
Saiu do Rio de Janeiro em 997 para estudar design e 
ilustração em Barcelona, na Espanha, e desde então 
fez muitos desenhos dos lugares onde morou: Barce-
lona, Londres, Sri Lanka e Nova York. Tem ilustra-
ções publicadas em 6 livros e seus desenhos e diários 
estão no site www.joanapenna.com.
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em breve:

Diário de Pilar no Egito
Flávia Lins e Silva
Ilustrações: Joana Penna

Pilar embarca em uma viagem fantástica no tempo e no 
espaço para o Egito antigo. Com o amigo Breno, ela tenta 
ajudar Tutancâmon a voltar para seu reino e se envolve 
em situações incríveis, conhecendo os deuses, a astrolo-
gia, a escrita e vários aspectos da cultura egípcia. Ao fim 
do livro, um glossário e uma lista de obras recomendadas 
trazem mais informações sobre o Egito, completando 
essa divertida oportunidade de conhecer a história da an-
tiga nação dos faraós.

sugesTão pArA sALA de AuLA O livro pode ser 
a base para um trabalho interdisciplinar entre Histó-
ria, Ciências e Literatura. Além da análise da estrutura 
do gênero textual diário e de aspectos relacionados a 
civilização egípcia antiga e atual, os faraós, a rainha 
Cleópatra e as recentes transformações no país. 

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental  
(anos iniciais e finais)
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Língua Portuguesa (Literatura), 
História, Geografia, Ciências

LAnçAmenTo previsTo:  
novembro de 2012
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Onde os porquês têm resposta
Rosane Svartman
Ilustrações: Fabiana Egrejas

Por que o sol é amarelo? Por que a China é tão 
longe? Por que o caramujo se esconde? Por quê? Por 
quê? Por quê? Toda criança tem mania de sempre 
querer saber o porquê de tudo. E há aquelas que não 
se conformam em receber um “Porque sim!” como 
resposta. Assim é Pedro, um menino que adora fa-
zer perguntas, igual a todas as crianças. Até que uma 
noite, depois de muito perguntar, ele tem um sonho 
esquisito, com um lugar onde todos os porquês têm 
resposta. Uma história que trata das descobertas de 
toda criança, das pequenas curiosidades do mundo 
até os mistérios da morte, criada pela premiada dire-
tora e roteirista de cinema e televisão Rosane Svart-
man e ilustrada pela diretora de arte Fabiana Egrejas.

32pp, isbn: 978-85-7110-712-0

Melhores amigas
Rosane Svartman 
Ilustrações: Fabiana Egrejas

alice e Maria, Maria e Alice, de tão grudadas, as 
pessoas achavam que as duas eram irmãs. Elas brin-
cam juntas, viajam juntas, trocam segredos… Com 
o tempo, porém, os interesses diferentes levam cada 
uma por um caminho. Novas amizades surgem. 
Muito tempo se passa, as meninas crescem, têm fi-
lhos… E quando um dia se reencontram por acaso, 
a velha amizade ressurge, emocionante e definitiva! 
Uma história sobre amizade e sobre como lidar com 
as diferenças. 32pp, isbn: 85-7110-947-8 

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos iniciais)
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural 
inTerdiscipLinAridAde  
Língua Portuguesa, Estudos Sociais

sugesTão pArA sALA de AuLA Para trabalhar 
o gênero textual carta, pode-se usar a história e esti-
mular os alunos a escreverem para alguém distante. 
Além disso, sugerimos a produção de cartazes que 
transmitam a importância de valores como amizade, 
solidariedade e companheirismo.

AdequAdo pArA Ensino 
Fundamental (anos iniciais)
TemAs TrAnsversAis  
Saúde
inTerdiscipLinAridAde  
Língua Portuguesa, Ciências
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O estranho bicho Zim
Flávia Lins e Silva
Ilustrações: Fabiana Egrejas

Z im é um bicho estranho que vive sozinho na f lo-
resta, sem pai, nem mãe, querendo muito encontrar 
algum bicho como ele para brincar e conversar. Essa 
é a história da sua aflição de viver sem saber que tipo 
de bicho ele é. Uma busca pela identidade que vai fa-
zer com que os pequenos leitores se encontrem.

AdequAdo pArA Ensino Fundamental (anos iniciais)
TemAs TrAnsversAis Ética, Pluralidade Cultural 
inTerdiscipLinAridAde Língua Portuguesa, Ciências

36pp, isbn: 85-7110-680-0

Mudança às vezes cansa
Flávia Lins e Silva
Ilustrações: Maria Inês Martins

há quem adore uma mudança, mas também há 
quem prefira a vida mais quieta, sem andanças. Bem, 
é verdade que mudança às vezes cansa, ainda mais 
para uma criança! E foi o que aconteceu com a pe-
quena Lelê: um dia ela soube que iria se mudar. 
Pronto! Se pôs a chorar! Mas eis que o Caracol Lino 
apareceu para ajudar. 

Esse livro apresenta um caracol aventureiro que 
conta a uma menina como as mudanças podem ser 
positivas. Afinal, deixar lugares e amigos não é sinô-
nimo apenas de tristeza. A história é inspirada na pró-
pria experiência da autora, que já morou em várias 
cidades e países. 

AdequAdo pArA Ensino Fundamental (anos iniciais)
TemAs TrAnsversAis Pluralidade Cultural 
inTerdiscipLinAridAde Língua Portuguesa, Estudos Sociais

24pp, isbn: 85-7110-705-X
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Com certeza, muitas dúvidas
Flávia Lins e Silva
Ilustrações: Renata Richard

Duda, um menino que adora perguntas e investi-
gações, está fascinado pelos mistérios que guarda 
o céu. Sempre que fica confuso, ele sobe no muro, 
mais perto do escuro, e fica lá no alto pensando e 
observando o Universo. Muito curioso, Duda se in-
terroga sobre a origem dessa imensidão, das estrelas 
que observa, dos curiosos nomes dos astros, noite 
após noite, sem solução. Com tantas questões se 
multiplicando, Duda chega a duvidar da própria dú-
vida: e se ela não servir para nada? 

Através das dúvidas e certezas do personagem, o 
livro narra uma aventura cheia de curiosidades e que 
ajuda a desvendar algumas questões sobre os plane-
tas e o início do Universo.

24pp, isbn: 85-7110-808-0

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos iniciais)
TemAs TrAnsversAis 
Ética 
inTerdiscipLinAridAde  
Língua Portuguesa, Ciências

Come-come
Pais e filhos na cozinha
João Alegria
Ilustrações: Glenda Rubinstein

esse livro traz receitas simples para serem feitas 
por adultos e crianças. Tem também brincadei-
ras, histórias de dar água na boca e atividades re-
lacionadas aos alimentos, além de dicas de como 
aproveitar melhor os ingredientes e os pratos 
preparados. Escrito por João Alegria, gerente de 
programação do Canal Futura, conta ainda com 
um glossário de termos aparentemente indiges-
tos usados na cozinha, como “polvilhar”, “untar”, 
“banho-maria” e vários outros. No fim de tudo, 
alimentos para a cuca: uma lista de contos de fa-
das em que a comida tem um papel central.

96pp, isbn: 85-7110-689-4

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos iniciais)
TemAs TrAnsversAis  
Saúde, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  

Língua Portuguesa, Ciências, Artes
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Nas folhas do chá
O segredo das cartas chinesas
Flávia Lins e Silva e Liu Hong

Gabriela mora no Rio de Janeiro, tem treze anos e sua 
avó está doente. He Juhua mora em Pequim, tem a mes-
ma idade e seu avô também não está nada bem. As meni-
nas não se conheciam até que Gabi decide escrever uma 
carta endereçada a uma casa de chá chinesa em busca de 
ajuda para o mal de sua avó. He Juhua é quem responde e 
as duas começam a trocar uma correspondência emocio-
nante. As diferenças entre o Brasil e a China, a medicina 
alopata e a chinesa, o namoro na década de 950 e nos dias 
de hoje são alguns dos temas das conversas. As autoras, 
uma brasileira e outra chinesa, também não se conhe-
ciam quando criaram esta delicada história, ao longo de 
intensa troca de e-mails.

Nas folhas do chá abre a coleção Quatro Mãos, idealiza-
da por Flávia Lins e Silva para que o jovem leitor possa 
entrar em contato com escritores e ambientes de outras 
culturas. O próximo título fará uma ponte entre Brasil e 
África.

Coleção Quatro Mãos,  
tradução: Índigo, 116pp,  
isbn: 978-85-378-0596-1

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos 
finais), Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis  
Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Língua Portuguesa (Literatura), 
História, Geografia

No site da editora, leia entrevista com a autora.
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cLássicos  edições comentadas

\Alice, Contos de fadas, Os três mosqueteiros, O conde de Monte Cristo e muitos 
outros clássicos da literatura em uma versão comentada por renomados es-
pecialistas. A coleção pode ser usada pelos professores para desenvolver dife-
rentes projetos com a turma, já que as curiosidades e detalhes destacados na 
obra estimulam uma leitura mais crítica por parte do aluno. 

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges,  
introdução e notas: Martin Gardner,  
328pp, isbn: 978-85-7110-628-4

Alice
Edição definitiva – comentada e ilustrada
Lewis Carroll 
Ilustrações: John Tenniel

o leitor brasileiro tem agora a edição defini-
tiva e consagrada de Aventuras de Alice no País 
das Maravilhas e Através do espelho, com suas 
ilustrações originais, obras-primas de Lewis 
Carroll que não podem faltar nas bibliotecas 
e nas escolas. Esta tradução venceu o Prêmio 
Jabuti 2002.

As notas de Martin Gardner – um dos maio-
res especialistas em Carroll – dão sentido a pas-
sagens nunca antes elucidadas, esclarecendo 
trocadilhos de época, enigmas lógicos e refe-
rências à vida pessoal do autor, além de torna-
rem possível uma tradução mais próxima da 
versão original. Uma revolução nas interpre-
tações das histórias de Alice, proporcionando 
a crianças e adultos do século XXI o caminho 
perfeito para penetrar no País das Maravilhas e 
no mundo invertido do espelho. 

sugesTão pArA sALA de AuLA A partir 
da leitura do livro os alunos, divididos em gru-
pos, podem ser estimulados a identificar temas 
da matemática na história, escolher um trecho 
e apresentar para a turma usando as diferentes 
mídias disponíveis. 

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Língua Portuguesa (Literatura), 
Matemática
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Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges,  
edição, introdução e notas: Maria Tatar,  
388pp, isbn: 978-85-7110-755-7

Contos de fadas
Edição definitiva – comentada e ilustrada
de Perrault, Grimm, Andersen & outros

essa edição comentada e ilustrada é um ver-
dadeiro tesouro que reúne em um mesmo vo-
lume as mais famosas histórias infantis em suas 
versões originais, junto aos contextos históricos 
que desvendam seus mistérios ou acrescentam 
novos dados a essa imensa teia de princesas, 
bruxas, encantamentos e finais felizes. São ao 
todo 26 contos originais de Grimm, Perrault, 
entre outros, cada um enriquecido por notas e 
uma apresentação − elaborados por Maria Ta-
tar, eminente autoridade no campo do folclo-
re e da literatura infantil − que exploram suas 
origens históricas e complexidades culturais e 
psicológicas. 

Além disso, o volume conta com uma ex-
traordinária coleção de cerca de 300 pinturas 
e desenhos da autoria de ilustradores célebres 
como Arthur Rackham, Gustave Doré, Geor-
ge Cruikshank, Edward Burne-Jones, Edmund 
Dulac e Walter Crane. 

Essa é uma das melhores coletâneas de con-
tos de fadas em muitas décadas, uma obra ins-
tigante e original a ser valorizada por educa-
dores, estudantes, pais e crianças.

“Lindíssima e luxuosa antologia.” O Globo

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, Formação do Professor 
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Língua Portuguesa, História, Geografia, 
Filosofia, Sociologia

• Branca de Neve 
• Cinderela 
• João e Maria 
• Rapunzel 
• A Bela Adormecida 

• Chapeuzinho Vermelho 
• Rumpelstiltskin 
• O Pequeno Polegar 
• A Roupa Nova do  

 Imperador 

• O Gato de Botas
• A Pequena Vendedora  

 de Fósforos
• O Patinho Feio 
• A Bela e a Fera

incLui, enTre ouTros, os seguinTes conTos originAis

✸ prêmio fnlij de tradução jovem
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20.000 léguas submarinas
Edição definitiva – comentada e ilustrada
Jules Verne

há mais de 50 anos, a obra-prima do escritor fran-
cês Jules Verne (828-905), que ajudou a criar o gênero 
ficção científica, encanta leitores de todas as idades. A 
aventura é das mais emocionantes. O leitor é transpor-
tado para 866, ano em que navios de diferentes nacio-
nalidades começam a naufragar e sofrer misteriosas 
avarias. Atrás dos mistérios, uma equipe vai viajar pelo 
fundo do mar, desbravando águas remotas, enfrentan-
do criaturas das profundezas e descobrindo fauna e f lo-
ra exuberantes. 

Um clássico da literatura mundial que merecia uma 
edição brasileira à altura. Contém mais de 70 gravuras 
de época, notas explicativas e uma tradução cuidadosa.

• Leia em nosso site o que Lima Barreto diz sobre a obra de  
Jules Verne em O cemitério dos vivos.

• Veja em zahar.com.br, link para site dedicado a Jules Verne e 
conheça algumas das maravilhosas e misteriosas máquinas 
que aparecem descritas em seus livros.

Tradução e notas: André Telles, 
apresentação: Rodrigo Lacerda,  
ilustrado, 456pp, isbn: 978-85-378-0730-9

em breve nA  
coLeção cLássicos  

 boLso de Luxo

AdequAdo pArA  

Ensino Médio, Formação  
do Professor
TemAs TrAnsversAis 

Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde 
Língua Portuguesa (Literatura), 
Ciências (Biologia, Física), 
História, Geografia



L
it

e
r

a
tu

r
a

17

Tradução, apresentação e notas:  
André Telles e Rodrigo Lacerda, Ilustrado, 
1.376pp, isbn: 978-85-378-0113-0

O conde de Monte Cristo
Edição definitiva – comentada e ilustrada
Alexandre Dumas

um clássico da literatura, que mexe com a imagina-
ção e a sensibilidade de milhões de leitores desde sua 
primeira publicação, no século XIX. O romance cons-
trói um suspense atrás do outro, numa sequência de 
peripécias de tirar o fôlego – traições, denúncias anôni-
mas, tesouros fabulosos, envenenamentos e vinganças. 
Publicado originalmente na forma de folhetim entre 
844 e 846, dois anos depois já circulava em diversas 
línguas sob a forma de livro, numa carreira vertiginosa 
que só encontra paralelo na saga de Os três mosquetei-
ros, outro grande sucesso de Alexandre Dumas. O conde  
de Monte de Cristo voltou definitivamente às estantes 
brasileiras para acertar contas com seus leitores.

A obra vem em caixa com dois tomos, ilustrada 
com 70 gravuras de época e enriquecida por mais de 
500 notas explicativas. 

“Belíssima edição, com notas e ilustrações da época." 
Veja 

Leia em nosso site o que Lima Barreto diz sobre 
a obra de Jules Verne em O cemitério dos vivos.

prêmio jAbuTi 2009 de TrAdução LiTeráriA

AdequAdo pArA  
Ensino Médio,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética
inTerdiscipLinAridAde  
Língua Portuguesa (Literatura), 
História, Geografia

✸ menção fnlij para livros  
 altamente recomendáveis
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Tradução, apresentação e notas:  
André Telles e Rodrigo Lacerda, 688pp, 
ilustrado, isbn: 978-85-378-0278-6

AdequAdo pArA  

Ensino Médio,  
Formação do Professor

TemAs TrAnsversAis  

Ética, Pluralidade Cultural

inTerdiscipLinAridAde  

Língua Portuguesa (Literatura), 
História, Geografia

Os três mosqueteiros
Edição definitiva – comentada e ilustrada
Alexandre Dumas 

obra mais famosa do romancista francês Alexandre 
Dumas e um clássico da literatura mundial, Os três mos-
queteiros é um dos livros mais arrebatadores de todos 
os tempos. 

Na história, o jovem d’Artagnan chega praticamente 
sem posses a Paris, mas, depois de alguns percalços, con-
segue se aproximar da guarda de elite do rei Luis XIII: 
os mosqueteiros. Nela conhece os inseparáveis Athos, 
Porthos e Aramis, que passarão a ser seus companheiros 
de aventuras. Aventura, aliás, é o que não falta nesse ro-
mance. Juntos, os quatro enfrentam combates e perigos 
a serviço do rei e sobretudo da rainha, Ana da Áustria, 
tendo por inimigos principais o cardeal de Richelieu, a 
misteriosa Milady e o ousado duque de Buckingham. 

A versão comentada conta com apresentação e mais 
de 200 notas de André Telles e Rodrigo Lacerda, além de 
mais de 00 ilustrações originais. 

“O poeta e ensaísta brasileiro José Paulo Paes defen-
de que histórias bem contadas fazem um grande bem, 
ajudando na formação de leitores… . Ele cita Alexandre 
Dumas como um dos pioneiros no ofício de transfor-
mar diversão em arte." Estado de Minas

Leia em nosso site entrevista com André Telles e  
Rodrigo Lacerda, tradutores da obra.

prêmio jAbuTi 2010 de TrAdução LiTeráriA

✸ menção fnlij para livros  
 altamente recomendáveis
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Persuasão
Edição definitiva – comentada 
Jane Austen

Na Inglaterra rural, no início do século XIX. Anne Elliot, 
filha de um vaidoso e esnobe baronete, apaixona-se  
por Frederick Wentworth, um jovem inteligente e ambi-
cioso, mas sem tradições ou conexões familiares im-
portantes. Por esse motivo, é persuadida pela família 
a romper com ele. Oito anos depois, Anne pensa com 
mais autonomia e maturidade e o destino fará com 
que seu caminho e o de seu grande amor se cruzem 
novamente.

Essa obra-prima ganhou uma edição definitiva, com o 
texto integral em cuidadosa tradução, centenas de notas 
explicativas e cronologia de vida e obra de Jane Austen. 
O romance é seguido ainda de duas novelas inéditas em 
português: “Lady Susan”, uma narrativa epistolar em 
que a personagem-título procura manipular a todos os 
parentes conforme seus interesses; e “Jack e Alice”, que 
se passa em uma festa à fantasia, onde, pouco a pouco, a 
identidade dos convidados vai sendo revelada.

• Leia em nosso site entrevista com a tradutora da obra.

• Por que ler esse livro? por Ricardo Lísias.

Tradução e notas: Fernanda Abreu, 
apresentação: Ricardo Lísias,  
colaboração nas notas: Juliana Romeiro, 
340pp, isbn: 978-85-378-0835-1

AdequAdo pArA  
Ensino Médio,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética
inTerdiscipLinAridAde  
Língua Portuguesa (Literatura), 
História, Filosofia, Sociologia

próximo LAnçAmenTo: peter pan  edição definitiva
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Sherlock Holmes 
Edição definitiva – comentada e ilustrada
Arthur Conan Doyle

sir Arthur Conan Doyle virou uma página na história 
da literatura policial ao criar Sherlock Holmes, seu 
maior personagem. Detetive mais amado de todos os 
tempos, ícone da virada do século XIX para o século 
XX e símbolo de uma Inglaterra cavalheiresca e genial, 
mas também problemática e ambígua, Holmes tem 
suas aventuras reunidas em nove volumes comentados 
e ilustrados, incluindo 56 contos e 4 romances.

Com notas de Leslie S. Klinger, a maior autoridade 
mundial no assunto, o livro procura esclarecer as dúvi-
das que ainda pairavam sobre os casos resolvidos por 
Holmes e Watson, além de trazer minuciosas informa-
ções sobre a época em que foram escritos.

Um bem precioso para fanáticos sherlockianos e 
para os que começam a se aventurar nesse fascinante 
mundo. 

“A mais atualizada e ambiciosa edição das histórias 
de Sherlock Holmes jamais tentada até hoje em lín-
gua portuguesa nada menos que a coleção ‘completa 
e definitiva’ das aventuras do gênio de Baker Street." 
revista Bravo
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Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
edição e notas: Leslie S. Klinger,  
ilustrado. 

conTos  

Vol. 1 As aventuras de Sherlock Holmes
 484pp, isbn: 978-85-378-0280-9

Vol. 2 As memórias de Sherlock Holmes
 408pp, isbn: 978-85-378-0281-6

Vol. 3 A volta de Sherlock Holmes
 456pp, isbn: 978-85-378-0320-2

Vol. 4 O último adeus de Sherlock Holmes
 280pp, isbn: 978-85-378-0402-5

Vol. 5 Histórias de Sherlock Holmes
 444pp, isbn: 978-85-378-0696-8

Em zahar.com.br, há muito mais sobre Sherlock Holmes e Conan 
Doyle. Curiosidades sobre a obra, as sociedades sherlockianas em 
funcionamento no mundo, quadro cronológico com a vida e a época  
de Holmes, links para o site de Leslie Klinger e outras informações.

romAnces 

Vol. 6 Um estudo em vermelho
 232pp, isbn: 978-85-378-0171-0

Vol. 7 O signo dos quatro
 200pp, isbn: 978-85-378-0259-5

Vol. 8 O cão dos Baskerville
 264pp, isbn: 978-85-378-0259-5

Vol. 9 O Vale do Medo
 248pp, isbn: 978-85-378-0259-5

AdequAdo pArA Ensino Médio, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis Ética
inTerdiscipLinAridAde Língua Portuguesa (Literatura), História, Filosofia 
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Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
272pp, isbn: 978-85-378-0823-8

A Casa da Seda
O novo romance de Sherlock Holmes
Anthony Horowitz

o detetive Sherlock Holmes está de volta! Os mesmos 
métodos irresistíveis de dedução, a incrível velocidade 
de raciocínio, a parceria com dr. Watson, os mesmos ví-
cios e manias, o clima de suspense e mistério que prende 
o leitor até a última página. O que muda é o autor que 
assina esse romance. O mais famoso detetive da história, 
criado por Arthur Conan Doyle no fim do século XIX, 
agora ganha vida pelas mãos do romancista e roteirista 
Anthony Horowitz. A Casa da Seda é o primeiro caso de 
Sherlock Holmes escrito por outro autor a obter reco-
nhecimento e autorização oficiais da entidade que ad-
ministra e protege a obra do escritor, o Arthur Conan 
Doyle Estate. Na trama, Holmes e Watson se veem às 
voltas com uma série de acontecimentos enigmáticos 
e sinistros, que se espalham da penumbra das ruas de 
Londres ao fervilhante submundo do crime de Boston. 
A dupla se depara com um nome, que é sempre sussur-
rado – “A Casa da Seda”. Uma misteriosa entidade, um 
adversário mais mortal que qualquer outro já enfrenta-
do por Holmes.

“A sensação é a de que se lê uma história de Conan 
Doyle, e só os invejosos verão defeitos nesse esplêndido 
thriller." The Bookseller

“Um romance palpitante e bem construído."  
Sunday Telegraph

AdequAdo pArA  
Ensino Médio
TemAs TrAnsversAis  
Ética
inTerdiscipLinAridAde  
Língua Portuguesa (Literatura), 
História, Filosofia

Entrevista exclusiva 
com Anthony Horowitz,  
no site da editora.
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Alice
Aventuras de Alice no País das Maravilhas  
& Através do espelho e o que Alice encontrou por lá
Lewis Carroll
Ilustrações: John Tenniel

Passados quase 50 anos da publicação original, a clássica histó-
ria de uma menina chamada Alice, que entra em uma toca atrás 
de um coelho falante e cai em um mundo de fantasia, continua 
popular. Essa charmosa edição de bolso contém o texto integral 
cuja tradução ganhou o prêmio Jabuti de 2002, capa dura e inclui 
as ilustrações originais de John Tenniel. Obra-prima que não 
pode faltar em nenhuma biblioteca.

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos finais), Ensino  
Médio, EJA, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Língua Portuguesa (Literatura), Matemática

série bolso de luxo

A série Bolso de luxo tem o texto integral das obras, a mesma tradução de quali-
dade da coleção Clássicos – Edições Comentadas, capa dura, visual caprichado. E, 
como se não bastasse, um preço mais que acessível. 

Tradução: Maria Luiza X. de  
A. Borges, 320pp,  
isbn: 978-85-378-0172-7
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Contos de fadas
de Perrault, Grimm, Andersen & outros

em um só volume, as 26 mais famosas histórias infan-
tis de Grimm, Perrault e Andersen, entre outros, em suas 
versões originais, sem adaptações. O livro conta ainda com 
uma extraordinária coleção de pinturas e desenhos, muitos 
deles raros, da autoria de ilustradores célebres como Ar-
thur Rackham, Gustave Doré, George Cruikshank e Walter  
Crane. 

A edição Bolso de luxo tem ainda capa dura e apresenta-
ção da escritora Ana Maria Machado.

“Esta antologia traz alguns desses contos mais conheci-
dos, reproduzidos aqui em novas traduções, a partir dos 
originais normalmente considerados como suas fontes li-
terárias. …este livro representa uma rara oportunidade de 
contato com esse universo multifacetado. …um tesouro 
que a humanidade vem preservando pelos tempos afora. 
Cada um de nós tem direito a um quinhão dele." 
Ana Maria Machado, da apresentação de Contos de fadas

Tradução: Maria Luiza X. de A. 
Borges, apresentação:  
Ana Maria Machado, 288pp,  
isbn: 978-85-378-0274-8

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental  
(anos finais), Ensino Médio,  
EJA, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Língua Portuguesa  
(Literatura), História,  
Sociologia, Filosofia

O conde de Monte Cristo
Alexandre Dumas

com texto integral e a mesma tradução premiada 
da edição comentada e ilustrada, vencedora do Jabuti, 
a versão bolso de luxo de O conde de Monte Cristo tem 
capa dura e preço mais que acessível. No romance, o 
marinheiro Edmond Dantés é preso injustamente, ví-
tima de um complô. Anos depois, consegue escapar da 
prisão, enriquece e planeja uma vingança mirabolante. 
A galeria de personagens criada por Dumas faz um re-
trato fiel da França do século XIX, um mundo em trans-
formação, em que passou a ser possível a mudança de 
posições sociais.

Tradução: André Telles e  
Rodrigo Lacerda, 1.664pp 
isbn: 978-85-378-0827-6

AdequAdo pArA Ensino Médio, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis Ética
inTerdiscipLinAridAde Língua Portuguesa (Literatura), História, Geografia
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As aventuras de Sherlock Holmes
Arthur Conan Doyle

o livro reúne os 2 primeiros contos de Holmes, publicados 
originalmente entre julho de 89 e junho de 892 na revis-
ta britânica Strand Magazine. Entre estes estão as histórias 
mais conhecidas do mestre de Baker Street, como “A Liga 
dos Cabeças Vermelhas”, “Escândalo na Boêmia” e “A banda 
malhada”. 

Com tratamento gráfico especial, capa dura e com 50 ilus-
trações originais de Sidney Paget, esta edição é digna do de-
tetive mais famoso da história da literatura policial, criado 
pelo escritor inglês Arthur Conan Doyle (859-930). 

Tradução: Maria Luiza X. de A. 
Borges, 416pp, ilustrado,  
isbn: 978-85-378-0725-5

Tradução: André Telles e  
Rodrigo Lacerda, 792pp,  
isbn: 978-85-378-0604-3

AdequAdo pArA Ensino Fundamental (anos finais), Ensino Médio, EJA, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde Língua Portuguesa (Literatura), História, Geografia

Os três mosqueteiros
Alexandre Dumas 

Nessa luxuosa edição de bolso, com capa dura, o leitor en-
contra o texto integral, cuidadosamente trabalhado pela mes-
ma dupla de tradutores de O conde de Monte Cristo, ganhado-
res do Prêmio Jabuti de tradução literária. 

Na história, o jovem d’Artagnan chega praticamente sem 
posses a Paris, mas, depois de alguns percalços, consegue se 
aproximar da guarda de elite do rei Luis XIII: os mosquetei-
ros. Nela conhece os inseparáveis Athos, Porthos e Aramis, 
que passarão a ser seus companheiros de aventuras. 

Misturando personagens reais, fictícios e romanceados, 
Dumas coloca seus mosqueteiros em meio às mais perigosas 
intrigas políticas da Europa do século XVII.

prêmio jAbuTi 2010 de TrAdução LiTeráriA

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos 
finais), Ensino Médio, EJA, 
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Língua Portuguesa 
(Literatura), História,  
Geografia
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escritores em 90 minutos

Paul Strathern

A coleção Escritores em 90 minutos traz a biografia e as ideias de grandes 
escritores, em relato atraente e informativo. Paul Strathern, especialista em 
livros introdutórios, sucinto, acessíveis e informativos, explica a importân-
cia e influência de quatro dos grandes escritores do século XX.

AdequAdo pArA Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde Língua Portuguesa (Literatura), História, Filosofia

Borges em 90 minutos

Jorge Luis Borges é considerado o maior escritor argentino 
do século XX. Entrelaçando ficção e fatos reais, material fan-
tástico e personagens históricos, concentrou-se em temas uni-
versais, o que lhe garantiu reconhecimento mundial. Autor 
de clássicos com O Aleph, sua obra é tanto atemporal quanto 
emocionante, produto de um grande sofrimento e de uma in-
corrigível inocência.

Kafka em 90 minutos

Franz Kaf ka é autor de obras que estão entre as mais notá-
veis do século XX, como A metamorfose e O processo. Apesar de 
recluso, atormentado pela hipocondria e a indecisão, exibia 
uma força extraordinária e sua influência transcende a litera-
tura. Antes de morrer de tuberculose, em 924, determinou 
que seus textos inéditos fossem destruídos – o que, felizmente, 
não foi atendido.

Tradução: Roberto Valente,  
94pp, isbn: 978-85-378-0153-6

Tradução: Maria Luiza X.  
de A. Borges, 106pp,  
isbn: 978-85-378-0151-2

Virginia Woolf em 90 minutos
Trad.: Maria Luiza X. de A. Borges, 96pp, isbn: 978-85-378-0152-9

García Márquez em 90 minutos
Tradução: Lygia Jobim, 102pp, isbn: 978-85-378-0154-3

ouTros TíTuLo dA coLeção
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pequeno vAmpiro A série criada por Joann Sfar, um dos mais brilhantes e 
talentosos artistas da nova geração do quadrinho contemporâneo francês, é um 
grande sucesso mundial, já adaptado para desenho animado. Encanta por seu 
universo e personagens cativantes e seu visual original.

História em quadrinhos

Pequeno Vampiro vai à escola
Joann Sfar

Numa velha casa abandonada, vive o Pequeno Vam-
piro, seus pais e uma turma de monstros ao mesmo 
tempo encantadores, grotescos e apavorantes. O vam-
pirinho convence seus pais de que ir à escola é legal – 
mas ele tem que ir à noite, quando não há humanos 
– e conhece Michel, um menino órfão que mora com 
os avós. Apesar de viverem em mundos tão diferentes, 
surge desse encontro uma amizade verdadeira, que os 
levará a aventuras enriquecedoras para ambos.

AdequAdo pArA Ensino Fundamental (anos iniciais) 
TemAs TrAnsversAis Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde Língua Portuguesa

Pequeno Vampiro e o kung fu
Joann Sfar

Depois que Michel leva uns tapas diante da me-
nina de quem gosta, ele só pensa em se vingar de 
Godofredo, seu agressor – o que anima seus amigos 
monstros. Mas o Pequeno Vampiro tem uma ideia 
melhor: Michel deve aprender a se defender com um  
professor de kung fu, um velho rabino que mora nu- 
ma pintura de Chagall. 

AdequAdo pArA Ensino Fundamental (anos iniciais)
TemAs TrAnsversAis Ética, Pluralidade Cultural, Saúde
inTerdiscipLinAridAde Língua Portuguesa

Tradução: André Telles, ilustrado, 
32pp, isbn: 978-85-7110-882-0

Tradução: André Telles, ilustrado, 32pp, 
isbn: 978-85-378-0241-0
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A cartomante
Machado de Assis 
Ilustrações: Flavio Pessoa

a cartomante é a história de um triângulo amoro-
so. Depois de anos de distância, Vilela reencontra 
o amigo Camilo e apresenta-lhe sua esposa, Rita. 
Paixão, traição e adultério fazem parte desta trama, 
que tem uma cartomante como personagem chave, 
selando o destino dos três. O conto foi publicado ori-
ginalmente em 884, e esta versão em quadrinhos, 
com desenhos em aquarela do jovem designer Fla-
vio Pessoa, é uma adaptação fiel ao espírito do origi-
nal. Fotos de Marc Ferrez e Augusto Malta ajudam 
a recriar o Rio de Janeiro do fim do século XIX e 
inserem o leitor no mundo de Machado de Assis.

Machado de assis dispensa apresentações e é con-
siderado por muitos o maior escritor brasileiro de 
todos os tempos. Autor de obras clássicas, como os 
romances Dom Casmurro e Memórias póstumas de Brás 
Cubas, nasceu em 839 e morreu em setembro de 908.

Adaptação: Flavio Pessoa e  
Mauricio O. Dias, 32pp, ilustrado,  
isbn: 978-85-378-0084-3

AdequAdo pArA  

Ensino Fundamental (anos finais), 
Ensino Médio, EJA 
TemAs TrAnsversAis  

Ética
inTerdiscipLinAridAde  

Língua Portuguesa (Literatura), 
História, GeografiaLeia entrevista exclusiva do ilustrador em nosso site.
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Em busca do tempo perdido
Marcel Proust
Ilustrações: Stéphane Heuet 
Tradução: André Telles

Vol. 1 No Caminho de Swann: Combray
76pp, isbn: 978-85-7110-757-1

Vol. 2 À sombra das raparigas em flor (parte I)
52pp, isbn: 85-7110-770-X

Vol. 3 À sombra das raparigas em flor (parte II)
52pp, isbn: 85-7110-819-6

Vol. 4 Um amor de Swann (parte I)
52pp, isbn: 978-85-7110-992-6

Vol. 5 Um amor de Swann (parte II)
52pp, isbn: 978-85-378-0488-9

a adaptação deste clássico da literatura mundial 
para a linguagem dos quadrinhos é uma excelen-
te porta de entrada para a inesquecível experiên-
cia de se ler Proust. Compilado de forma fiel ao 
texto original do escritor francês Marcel Proust 
(87-922), um dos mais importantes do século XX,  
permite ao leitor um contato direto com a obra 
do autor. No fim do volume, informações, curiosi-
dades e notas fornecem referências para a leitura.

“Quem teme uma traição a Proust saiba que, 
pelo contrário, a fidelidade obtida pelo criador 
dessa inimaginável ‘bande dessinée’ foi a maior 
possível." O Globo

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA, Formação do 
Professor
TemAs TrAnsversAis  
Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Língua Portuguesa (Literatura), 
Artes, História, Filosofia

✸ menção fnlij para livros  
 altamente recomendáveis
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coleção tragédia grega

Aurora do teatro moderno, a tragédia grega, profundamente ligada a cultos 
e tradições, é também um reflexo da vida pública do período clássico. 

Verdadeira antologia das principais obras que ficaram de Ésquilo, Sófo-
cles e Eurípides, os volumes de A tragédia grega são traduzidos diretamente 
do original pelo eminente helenista Mário da Gama Kury.

A trilogia tebana
Édipo Rei, Édipo em Colono, Antígona
Sófocles

Trilogia tebana traz ao público três peças do autor grego 
que compôs mais de 00 dramas, dos quais apenas 7 tra-
gédias completas chegaram até o nosso tempo. Depois 
de quase 2 milênios e meio, é considerada uma das mais 
belas e importantes obras da cultura universal. 

264pp, isbn: 978-85-7110-081-7

Oréstia
Agamêmnon, Coéforas, Eumênides
Ésquilo

reunidas nesse volume, a edição conjunta das três pe-
ças que formam a trilogia Oréstia, do filósofo Ésquilo. 
As notas e a introdução do tradutor fornecem argumen-
tos e antecedentes de cada peça, dando ao leitor o emba-
samento necessário para leitura do volume. 

ouTros TíTuLos dA coLeção

Medeia, Hipólito, As Troianas
Eurípides 
240pp, isbn: 978-85-7110-206-4 

Prometeu Acorrentado, Ájax, Alceste
Ésquilo, Sófocles e Eurípides 
220pp, isbn: 978-85-7110-266-8 

200pp, isbn: 978-85-7110-180-7

AdequAdo pArA Ensino  
Médio, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural 
inTerdiscipLinAridAde  
Língua Portuguesa (Literatura),  
Artes (Teatro), História, Filosofia



Língua portuguesa

e crítica Literária
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Para conhecer Machado de Assis 
Keila Grinberg, Lucia Grinberg  
e Anita Correia Lima Almeida

um dos pilares fundamentais da literatura brasileira, 
Machado de Assis, autor de obras-primas como Dom Cas- 
murro e Memórias póstumas de Brás Cubas, tem a vida es-
miuçada pelas historiadoras Keila Grinberg, Anita Cor-
reia Lima Almeida e Lucia Grinberg. O livro transforma 
a cidade em fio condutor da trajetória do menino pobre e 
mestiço, nascido no Morro da Providência, que se tornou 
um dos maiores escritores brasileiros. 

A narrativa é entremeada por textos explicativos sobre 
os livros de Machado, sua relação com o Rio de Janeiro e 
sobre o período em que viveu. No fim, as autoras suge-
rem diversas atividades relacionadas ao temas abordados, 
como a montagem de uma tipografia e a organização de 
uma biblioteca. 

Além de ilustrado por imagens do Rio de Janeiro do 
século XIX, essa apresentação de Machado de Assis aos 
jovens leitores inclui ainda glossário, linha do tempo, 
biografias comentadas de contemporâneos de Machado, 
referências bibliográficas e indicações de sites e museus.

Coleção Para Conhecer, 128pp,  
isbn: 85-7110-871-4

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental  
(anos finais), EJA
TemAs TrAnsversAis  
Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Língua Portuguesa, História,  
Geografia

sugesTão pArA sALA de AuLA O livro pode ser utilizado 
em um projeto com foco na História do Rio de Janeiro no final 
do século XIX e inicio do século XX. A representação construída 
de Machado de Assis como um homem branco, negando sua ne-
gritude, pode ser fruto de debate voltado para a questão racial 
no Brasil.
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Como falam os brasileiros
Yonne Leite e Dinah Callou 

um verdadeiro convite ao leitor para desvendar os mis-
térios e sutilezas da diversidade e unidade dos falares 
brasileiros, apresentando um retrato sociolinguístico do 
falar culto carioca, gaúcho, paulista, baiano e pernambu-
cano. As autoras lecionam na pós-graduação em Antro-
pologia Social e em Letras Vernáculas da UFRJ.

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos finais), Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis  
Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  

Língua Portuguesa, História, Sociologia

Coleção Descobrindo o Brasil, 76pp,  
isbn: 978-85-7110-650-5

Ariano Suassuna
Um perfil biográfico
Adriana Victor e Juliana Lins

as pedras que balizam a vida de Ariano Suassuna – es-
critor, filósofo e advogado – são carregadas de sonho, 
riso, festa, graça. O Ariano sonhador, dedicado, apai-
xonado pela família, pela vida, pela arte e por suas raí-
zes brasileiras e sertanejas, é o que a jornalista Adriana 
Victor e a roteirista Juliana Lins revelam nessa obra que 
entremeia sua vida pessoal com episódios de sua vida 
profissional. Inclui ainda mais de 50 fotografias, mais 
de 20 boxes aprofundando temas correlatos à história 
que é contada, uma lista das obras, elaborada pelo pró-
prio Ariano Suassuna, que inf luenciaram sua formação 
como escritor, e uma bibliografia selecionada do autor, 
incluindo adaptações para TV e cinema.

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos finais), EJA
TemAs TrAnsversAis  
Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  

Língua Portuguesa (Literatura), História do Brasil, Artes

136pp, ilustrado, isbn: 978-85-7110-989-6
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Para ler como um escritor
Um guia para quem gosta de livros  
e para quem quer escrevê-los
Francine Prose 

É possível ensinar a um escritor o seu ofício? A questão 
é polêmica, especialmente quando proliferam cursos de 
graduação e de extensão com essa proposta. Escritora 
e crítica literária, Francine Prose defende que, sim, há 
muito o que aprender com os mestres. Virginia Woolf, 
Jane Austen, Nabokov, Philip Roth e Flaubert são alguns 
dos autores a quem dedica uma leitura atenta e cuida-
dosa, em busca do segredo do “escrever bem”. De cada 
um, extrai valiosas lições. 

Como encontrar a palavra mais adequada e chegar 
à frase perfeita? Vale observar as soluções encontradas 
por Katherine Mansfield e Ernest Hemingway. Onde 
fazer a quebra de parágrafo? De formas bem diferentes, 
Isaac Bábel e Rex Stout sugerem boas opções. Como 
construir diálogos convincentes, explorar os detalhes, 
caracterizar uma personagem? Examinar cenas criadas 
por Kaf ka e George Eliot, por exemplo, pode ajudar. 
Uma obra indispensável para escritores iniciantes e lei-
tores inveterados!

E mais:
• A edição brasileira conta com acréscimos de Italo 

Moriconi, que analisa a obra de mestres como Drum-
mond, Machado e Graciliano.

• Duas listas de livros de leitura obrigatória, preparadas 
por Francine Prose, com escritores estrangeiros, e Ita-
lo Moriconi, com autores nacionais.

“Para ler como um escritor proporciona uma espécie de 
viagem visceral por obras-primas da literatura. Tem 
tudo de manual, de guia, de livro-texto orientado para 
quem está na posição de escritor aprendiz ou iniciante, 
assim como para quem deseja perceber a literatura com 
os olhos livres do escritor e não com as lentes grossas do 
intelectual ou do ideólogo acadêmico.” 
da apresentação de Italo Moriconi

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
322pp, isbn: 978-85-378-0061-4

AdequAdo pArA  
Ensino Médio,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Língua Portuguesa (Literatura),  
História, Filosofia
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Fundamentos de gramática do português
José Carlos de Azeredo

ao analisar a língua escrita “viva” – ou seja, aquela em que 
geralmente são escritos os textos de jornais e revistas, assim 
como as obras técnicas e ensaísticas –, essa gramática renova 
o estudo do português, sendo instrumento de grande au-
xílio para professores, pesquisadores e outros profissionais. 
Aos estudantes dará estímulo para que tirem suas próprias 
conclusões, a partir da observação dos fatos da língua, de 
Italo Moriconi.

Ensino de português
Fundamentos, percursos, objetos
José Carlos de Azeredo

José Carlos de Azeredo, professor adjunto da UERJ e coor-
denador de gramática do Dicionário Caldas Aulete, aborda o 
ensino da língua materna, a função do livro didático e aspec-
tos da relação entre texto e construção de sentido. E, para 
facilitar a compreensão, inclui análises de notícias de jornal 
e investigações sobre a língua portuguesa no território da 
literatura, através de textos de Drummond, João Cabral e 
Roberto Drummond. Uma importante contribuição aos 
professores e à escola, ao auxiliar o professor na tarefa de 
ampliar a capacidade de leitura e escrita dos estudantes.

O escritor e sua missão
Thomas Mann

o escritor alemão Thomas Mann ficou mundialmente co-
nhecido por seus romances, mas pouco se fala de seus ensaios 
sobre literatura. Este livro reúne doze desses textos, dedicados 
à obra de escritores essenciais para o estudo da literatura mun-
dial, como Dostoiévski, Tchekhov e Zola. Um livro essencial 
para se aprofundar não apenas na obra de escritores modernos 
europeus e o contexto em que foram realizados os seus escri-
tos, mas também no próprio pensamento de Thomas Mann. 

216pp, isbn: 978-85-378-0021-8

pArA o proFessor

288pp, isbn: 978-85-7110-557-7

Tradução: Kristina Michahelles, 208pp,  
isbn: 978-85-378-0517-6
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Iniciação à sintaxe do português
José Carlos de Azeredo

um livro que rediscute conceitos, examina os mecanis-
mos internos da língua portuguesa. Procurando fazer 
justiça à gramática tradicional e num reexame crítico 
dessa, aponta rumos e apresenta soluções de análise, em 
um texto de valor para todos que se dedicam ao estudo 
da língua portuguesa.

Iniciação à semântica
Maria Helena Duarte Marques 

Para os estudiosos da semântica, formas linguísticas 
são muito mais do que simples palavras, são sinais 
sonoros portadores de múltiplos sentidos. A profes-
sora Maria Helena Duarte Marques escreveu uma 
obra concisa e acessível, que defende que o signifi-
cado da língua desempenha papel nuclear na comu-
nicação humana.

Estudos sobre a literatura  
clássica americana
D.H. Lawrence

D.H. Lawrence, autor de obras polêmicas como O 
amante de Lady Chatterley e Mulheres apaixonadas, con-
sidera que autores como Edgar Allan Poe, Herman 
Melville e Walt Whitman realizaram uma ruptura na 
história da literatura e inauguraram uma nova lin-
guagem.

Nessa coletânea de ensaios publicada pela primei-
ra vez em 923, considerada um clássico da crítica 
literária, ele analisa a literatura americana para mos-
trar como tudo poderia ser mais leve, sem a constan-
te preocupação em defender ideais, tão presente nos 
textos da época.

184pp, isbn: 978-85-7110-084-8

180pp, isbn: 978-85-7110-086-2

Col. Estéticas, tradução: Heloísa Jahn,  
256pp, isbn: 978-85-378-0675-3
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Leonardo da Vinci para crianças
Janis Herbert

cientista, artista, engenheiro, botânico, Leonar- 
do da Vinci foi um multi-homem! É com esse es- 
pírito divertido que sua vida e suas invenções são 
apresentadas nesse livro, que traz 23 atividades, 
incluindo como fabricar um alaúde e como fazer 
um jardim renascentista. Todas as atividades su-
geridas requerem apenas materiais caseiros ou 
fáceis de encontrar, dando prioridade ao uso de 
produtos recicláveis. Nada melhor do que apren-
der brincando. A coleção Guias de Atividades 
aproxima as crianças dos fatos e personagens 
mais importantes da história, buscando combi-
nar aprendizado com entretenimento. Para isso 
utiliza recursos didáticos, como atividades ma-
nuais que podem ser feitas individualmente ou 
em grupo, ilustrações, mapas e cronologia. 

AdequAdo pArA Ensino Fundamental (anos iniciais)
TemAs TrAnsversAis Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde Artes, Ciências, História

Tradução: Fernanda Abreu, 88pp, ilustrado,  
isbn: 85-7110-670-3

sugesTão pArA sALA de AuLA Não se sabe o motivo, mas Leonardo escrevia de 
trás para a frente e isso impedia que as pessoas tentassem ler por cima do seu ombro! 
Use um alfabeto com letras invertidas para que os alunos aprendam a escrever como 
Leonardo. Para essa atividade é preciso papel, caneta e um espelho. Escreva o alfabeto 
invertido no quadro e peça para que os estudantes escrevam mensagens em escrita 
espelhada e troquem com um colega de classe. Depois, cada um, segurando o papel na 
frente do espelho, poderá ler a mensagem secreta que recebeu. 



A
r

te
s

39

Retrato de Portinari
Antonio Callado

o pedido do Museu de Arte Moderna do Rio de Ja-
neiro a Antonio Callado, em 956, para que escrevesse 
um perfil de Portinari, desencadeou uma relação recí-
proca de afeto e admiração entre duas das figuras de 
maior destaque na vida cultural brasileira do século 
XX. Dessa proximidade resultou a primeira edição de 
Retrato de Portinari, com as memórias do pintor sobre 
sua infância no interior de São Paulo, a adolescên-
cia pobre no Rio de Janeiro, o aprendizado em Paris 
e a vida intelectual de seu tempo, acompanhadas de 
uma série de desenhos que o pintor fez especialmente 
para o volume. Depois da morte de Portinari, Calla-
do retomou o livro, complementando-o com o relato 
dos últimos anos de vida do pintor, sua doença, a se-
paração da mulher. A obra é enriquecida com os de-
senhos originais que Portinari fez para o livro, além 
de mais de 50 obras do pintor, fotos da época e o fac- 
símile de seu poema “Os inventariantes”. 

Prefácio: Ana Arruda Callado,  
ilustrações de Candido Portinari,  
200pp, isbn: 978-85-7110-750-2

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Artes, História, Língua Portuguesa

Guia ilustrado Zahar de cinema
Ronald Bergan

com pouco mais de um século de história, a invenção dos 
irmãos Lumière mudou os parâmetros da arte ao se transfor-
mar em um bem de consumo de massa capaz de criar novas 
linguagens e até mesmo inf luenciar outras formas de expres-
são artística, como a literatura e a pintura. O Guia ilustrado 
Zahar de cinema, organizado pelo crítico inglês Ronald Ber-
gan, é uma viagem pela história, os gêneros e as biografias de 
atores e diretores que fizeram da sala escura uma porta para 
um novo universo. Além de indicar as 00 obras-primas que 
nenhum cinéfilo pode deixar de ver, Bergan lista diretores do 
mundo todo de A a Z, perfila grandes estrelas e explica como é 
o ciclo de vida de um filme, do argumento à estreia.

AdequAdo pArA Ensino Médio, EJA, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde Artes, História

Coleção Guia ilustrado Zahar, 
tradução: Carolina Alfaro, 510pp, 
isbn: 978-85-7110-983-4
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Conceitos da arte moderna
Nikos Stangos (org.)

os principais conceitos e transformações da arte a partir 
de 900 até o presente, analisados em uma coletânea de 
ensaios críticos escritos por alguns dos mais importantes  
e renomados historiadores e críticos de arte da Inglaterra e  
dos EUA. O livro traça um painel que é contribuição fun-
damental para uma história da arte moderna. Os ensaios 
dessa coletânea tratam de movimentos como o Expres-
sionismo, o Cubismo, o Futurismo, o Surrealismo, o Mi-
nimalismo e a Arte Conceitual.

Tradução: Álvaro Cabral, 344pp,  
ilustrado, isbn: 978-85-7110-142-5

pArA o proFessor

Arte e mídia
Arlindo Machado

Que relação mídia e arte mantêm entre si? De que modo se com-
binam, contaminam e distinguem? A artemídia é mais que a mera 
utilização de câmeras, computadores e sintetizadores na produção 
de arte, ou a simples inserção da arte em circuitos de massa como a 
televisão e a internet. Um livro esclarecedor, escrito por Arlindo Ma-
chado, professor da PUC-SP e USP, que recebeu o Prêmio Nacional 
de Fotografia da Funarte, em 995.

Coleção Arte +, 88pp,  
isbn: 978-85-7110-979-7

Pequena história da dança
Antonio José Faro

antonio José Faro, renomado crítico de dança falecido em 
99, nos oferece uma ideia geral de como surgiu a dança 
e de seu desenvolvimento até a atualidade. Sua intenção é 
dar uma visão panorâmica, detendo-se nas características 
básicas do desenvolvimento e do uso da dança como arte, 
como ritual e como entretenimento. Complementa o vo-
lume, um índice onomástico, com cerca de 700 nomes liga-
dos ao mundo da dança mencionados no livro, tais como 
coreógrafos, bailarinos, teatros, academias, estilos de dança 
ou peças de balé, dentre muitos outros. 184pp, isbn: 978-85-7110-453-2
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As principais teorias do cinema
Uma introdução
J. Dudley Andrew

uma história das teorias do cinema e uma introdução à 
obra dos principais autores que se dedicaram ao assun-
to. J. Dudley Andrew, diretor do Departamento de Ci-
nema da Universidade de Iowa, confronta as diferentes 
visões ao longo da história e analisa também o momen-
to atual, os temas tratados pelos teóricos contemporâ-
neos. O leitor será capaz de reconhecer as principais 
discussões da área e, segundo afirma o próprio autor no 
prefácio desse livro: “Começar a teorizar por conta pró-
pria, inspirado (apesar de nunca limitado) pelos homens 
e argumentos anteriores a ele.”

“Andrew faz um apanhado das principais teorias que 
tentaram explicar a estética cinematográfica, desde o ci-
nema mudo até os anos setenta." O Estado de S. Paulo

Tradução: Teresa Ottoni, 224pp, 
ilustrado, isbn: 978-85-7110-068-8

Filmar o real
Sobre o documentário brasileiro contemporâneo
Consuelo Lins e Cláudia Mesquita

Por que a busca pelo real tem ganhado tanta impor-
tância? Quais as fronteiras que delimitam ficção e rea- 
lidade? Consuelo Lins, professora da Escola de Comuni-
cação da UFRJ, e Cláudia Mesquita, professora do Cur-
so de Cinema da UFSC, exploram a produção contem-
porânea e levam o leitor a ref letir sobre as principais 
questões que afetam o mundo do documentário nos 
dias atuais. O livro analisa mais de 20 documentários, 
inclui uma lista de documentários exibidos no cinema 
entre 997 e 2007 e apresenta mais de 40 imagens extraí- 
das de filmes.

96pp, ilustrado,  
isbn: 978-85-378-0082-9
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Sobre a arte moderna
E outros ensaios
Paul Klee

a obra de Paul Klee (879-940), um dos grandes pin-
tores modernos, torna-se ainda mais enriquecedora 
quando analisamos suas ideias e ref lexões a respeito 
da criação artística e da arte moderna. Ensaios célebres 
do pintor reunidos nesse livro nos revelam seu pensa-
mento sobre a função da pintura moderna; as relações 
que esta mantém com a música, a poesia, a matemáti-
ca e a biologia; e as possibilidades da linha, do espaço, 
da forma e da cor.

Sobre a arte moderna traz também um prefácio de 
Günther Regel; textos de Kandinsky e Rilke sobre Klee; 
a tradução de Sobre a Luz, de Delaunay, feita pelo pró-
prio Klee. 

Tradução: Pedro Süssekind,  
revisão: Cecília Cotrim, 128pp,  
ilustrado, isbn: 85-7110-620-7

Tradução: Pedro Süssekind,  
Fernanda Abreu, Eliana Aguiar,  
Flávia Anderson, André Telles,  
464pp, isbn: 978-85-7110-939-1

Escritos de artistas
Anos 60, 70
Glória Ferreira e Cecilia Cotrim (orgs.)

reúne textos produzidos nos anos 960 e 70 por ar-
tistas e grupos de variadas tendências, áreas de atua-
ção e nacionalidades, inclusive inúmeros brasileiros 
que oferecem diversos pontos de vista e ref letem o 
pensamento estético contemporâneo.

A coletânea traz, tanto escritos considerados clássicos 
até agora indisponíveis no Brasil, quanto ensaios que 
indicam uma nova abordagem da sua produção. Re-
produzidos sempre na íntegra e seguindo a ordem de 
publicação original ou, em alguns casos, de sua produ-
ção, sugerem os possíveis diálogos dessas várias vozes, 
independentemente de rótulos. Conta com mais de 50 
textos de Ad Reinhardt, Richard Serra, Joseph Beuys, 
John Cage, Lygia Clark, Hélio Oiticica, Grupo Rex, Ar-
tur Barrio, Anna Bella Geiger, entre muitos outros.
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Uma breve história da música
Roy Bennett

uma série de livros didáticos, ilustrados e em for-
mato grande, atendendo ao estudante e ao estu-
dioso da música em seus mais variados aspectos. 
Uma breve história da música revela os caminhos da 
música do Ocidente a partir do século IX, quando 
surgiram as primeiras “composições”; o desenvol-
vimento da escrita e das ideias musicais e também 
os instrumentos e práticas adotadas nos diversos 
períodos dessa evolução. Quadros sinópticos de 
cada período mostram os vários tipos de música, 
seus locais de origem, sua gênese cronológica e os 
principais compositores da época.

AdequAdo pArA  

Ensino Fundamental (anos finais), Ensino Médio, EJA, Formação do Professor

TemAs TrAnsversAis Pluralidade Cultural

inTerdiscipLinAridAde Música, História

Coleção Cadernos de Música da Universidade 
de Cambridge, tradução: Teresa Resende Costa, 
revisão: Luiz Paulo Sampaio, 80pp, ilustrado, 
isbn: 978-85-7110-365-8

Coleção Cadernos de Música da Universidade 
de Cambridge, tradução: Teresa Resende Costa, 
revisão: Luiz Paulo Sampaio, 100pp,  
ilustrado, isbn: 978-85-7110-144-9

Elementos básicos da música
Roy Bennett

as temáticas musicais, estilos, instrumentos, parti-
turas e história da música são analisados nesse livro 
a partir da teoria musical e sua prática. O conteúdo 
desse volume abrange o conhecimento musical bási-
co: som, ritmo, acordes, escalas, ornamentos, todos 
os gêneros musicais e tipos de instrumentos de uma 
orquestra. Complementam o volume exercícios de  
verificação e um quadro sinóptico relacionando com- 
positores e períodos musicais.

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos finais),  
Ensino Médio, EJA, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  

Música, História
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Almanaque do choro
A história do chorinho, o que ouvir,  
o que ler, onde curtir 
André Diniz

um guia completo sobre o gênero musical que 
Heitor Villa-Lobos afirmava ser a “alma musical do 
povo brasileiro”. É uma introdução ao universo do 
choro, desde sua origem e passando pelos quase 50 
anos de história, em uma linguagem clara mesmo 
para quem desconhece música. Além de apresentar 
os principais músicos, compositores e instrumentos 
do gênero, esse livro traz uma pequena cronologia 
do choro, várias fotografias e ilustrações, além de 
depoimentos de músicos. 

“A melhor introdução contemporânea para se en- 
tender um pouco da história do mais importante 
gênero instrumental brasileiro." Folha de S.Paulo

Prefácio: Maurício Carrilho, 108pp, ilustrado, 
isbn: 978-85-7110-698-7

312pp, ilustrado, isbn: 978-85-7110-897-4

AdequAdo pArA 
Ensino Médio, EJA,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis 
Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde
Música, História

Almanaque do samba
A história do samba, o que ouvir, o que ler, onde curtir
André Diniz

histórias, curiosidades, pequenas biografias de di-
versos bambas do samba e muitas ilustrações dão o 
tom cadenciado ao Almanaque do samba. O autor faz 
um rico passeio pela história do samba – das raízes 
mestiças, passando pela bossa nova e pelas canções 
dos festivais, até suas incursões pelo rock e pela músi-
ca eletrônica. Com uma prosa leve e informativa, re-
vela como os rumos da cultura e da política nacionais 
se relacionam com o desenvolvimento do samba, e 
discute suas raízes e inf luências. Mais de 00 imagens 
e 80 boxes com informações complementam esse 
almanaque, que conta ainda com uma discografia 
comentada dos discos mais relevantes de diversos 
compositores e intérpretes, lista de lugares onde se 
pode ouvir bom samba em todo o Brasil e cronologia 
do ritmo.

AdequAdo pArA 
Ensino Médio, EJA,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis 
Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde
Música, História



m
ú

s
ic

a
 •

 p
a

r
a

 o
 p

r
o

fe
s

s
o

r

46

Chiquinha Gonzaga
Uma história de vida
Edinha Diniz

“ó abre alas, que eu quero passar …” A música mais po-
pular de Chiquinha Gonzaga bem poderia servir como 
lema para sua vida. Compositora e maestrina de suces-
so, numa época em que mulher não tinha profissão, ela 
abriu caminhos e ajudou a definir os rumos da música 
brasileira. Deixou uma obra estimada em cerca de duas 
mil canções e 77 partituras para peças teatrais, maior do 
que qualquer compositor de seu tempo. Esse livro, escri-
to pela pesquisadora de música brasileira, Edinha Diniz, 
traz cerca de 90 imagens raras do acervo fotográfico do 
Instituto Moreira Salles de Marc Ferrez, Augusto Malta 
e Georges Leuzinger, que convidam o leitor a conhecer 
o Rio de Janeiro da virada do século pelo olhar de gran-
des fotógrafos, além de fotos do acervo da família. 

pArA o proFessor

316pp, ilustrado, isbn: 978-85-378-0164-2

Joaquim Callado, o pai do choro
André Diniz

o historiador André Diniz guia o leitor pela obra de um artista 
pioneiro. Precursor de f lautistas da linhagem de Pixinguinha, 
Callado foi o criador de um gênero musical tipicamente ca-
rioca: o choro. Mas a história de vida do compositor, nascido 
em 848 e que viveu apenas 32 anos, ainda é pouco conhecida. 
Amigo e incentivador de Chiquinha Gonzaga e considerado 
um rouxinol por Machado de Assis, Callado fundou o primei-
ro grupo de choro do país e estabeleceu a formação definitiva 
dos conjuntos de chorões: f lauta, cavaquinho e dois violões. 
Rica em imagens, essa biografia oferece ainda um panorama 
do choro desde a sua retomada na década de 970, além de 
um inventário dos discos com as melodias do criador de “A 
f lor amorosa”. Inclui prefácio da pesquisadora Edinha Diniz, 
biógrafa de Chiquinha Gonzaga.

148pp, ilustrado, isbn: 978-85-378-0085-0

No site da editora,  
leia entrevista com  
a autora.



m
ú

s
ic

a
 •

 p
a

r
a

 o
 p

r
o

fe
s

s
o

r

47

O mistério do samba
Hermano Vianna

como o samba, música de morro discriminada pelo resto 
da população e reprimida pela polícia, transformou-se em 
símbolo da identidade nacional? Ao mostrar que a naciona-
lização do samba não consiste em fato isolado – sendo resul-
tado de longo processo de interação entre grupos sociais –, 
o antropólogo Hermano Vianna verifica que essa “virada” 
se deu em momento decisivo de nossa história: as décadas 
de 920 e 30, quando inaugurava-se uma ideia de brasilidade. 
Nesse livro, a possibilidade de transformação do samba, e 
das outras formas da cultura popular mestiça, um motivo de 
orgulho nacional, é vista como parte essencial, talvez mes-
mo principal, de um processo que confere originalidade e 
vigor à totalidade da cultura brasileira.

A música moderna
Uma história concisa e ilustrada de Debussy a Boulez
Paul Griffiths

começando no limiar da era moderna, com L’Après- 
Midi d’un Faune de Debussy e as sinfonias de Mah-
ler, Paul Griffiths segue as novas direções da músi-
ca através de compositores como Stravinsky, Satie,  
Stockhausen e Boulez, entre outros. As várias trajetó-
rias tornam-se claras com o foco nos principais traba-
lhos e momentos da música de nosso tempo: a nova 
força rítmica vinda com A Sagração da Primavera, o 
ilimitado universo da atonalidade de Schoenberg, as 
possibilidades nem sequer sonhadas abertas pela ele-
trônica, o papel do acaso na música de John Cage.

“Concisa e didática, acessível ao não iniciado nos 
mistérios das partituras e útil aos estudantes." Veja 

Coleção Antropologia Social,  
prefácio: Sérgio Cabral, 196pp,  
isbn: 978-85-7110-321-4

Tradução: Clóvis Marques, 208pp, 
ilustrado, isbn: 978-85-7110-004-6
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Guia ilustrado Zahar  
de música clássica
John Burraus (ed.)

Viaje por mais de mil anos de música clássica nesse 
guia ilustrado definitivo. Uma obra fácil de consultar, 
que traz a vida e a obra dos grandes mestres, desde os 
cantos medievais a sinfonias contemporâneas. Na apre-
sentação, oferece um panorama geral da música clás-
sica: seus elementos, instrumentos e formas de execu-
ção. De maneira didática, mostra a trajetória da música 
clássica dividida por períodos, da música antiga à mo-
derna. Inclui, ainda, centenas de ilustrações e verbete 
sobre o músico brasileiro Heitor Villa-Lobos. 

“Muita informação sobre os autores e suas obras, e 
uma disposição gráfica que facilita a leitura."
Luiz Paulo Horta, crítico de música de O Globo

Dicionário Grove de música
edição concisa
Stanley Sadie (ed.)

esse dicionário, com cerca de 0 mil verbetes sobre 
compositores, termos, instrumentistas e obras musi-
cais, oferece referências acuradas e de fácil acesso sobre 
os fatos destacados da música. É destinado a um públi-
co que vai desde o leigo, que procura explicações claras 
e sucintas, até o estudante mais avançado, o amante 
ou o profissional da música. A edição brasileira é ainda 
enriquecida com verbetes sobre os vários aspectos da 
música no Brasil.

Coleção Guia ilustrado Zahar, 
tradução: André Telles,  
introdução: Lady Solti, 512pp, 
ilustrado, isbn: 978-85-7110-911-7

Tradução: Eduardo Francisco Alves, 
supervisão musical: Luiz Paulo Sampaio  
e Luiz Paulo Horta, 1064pp, ilustrado, 
isbn: 978-85-7110-301-6

História



História
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coleção guias de Atividades

A coleção aproxima as crianças dos fatos e personagens mais importantes da his-
tória, buscando combinar aprendizado com entretenimento. Para isso, utiliza uma 
série de divertidos recursos didáticos. São propostas atividades manuais (todas re-
querem apenas materiais caseiros ou fáceis de encontrar, dando prioridade ao uso 
de produtos recicláveis), ilustrações e mapas, textos ágeis, claros e informativos e 
cronologia. É para aprender brincando!

Egito Antigo e Mesopotâmia  
para crianças
Marian Broida

Bem-vindo ao berço das civilizações. Esse livro co-
loca o leitor em contato direto com as culturas anti-
gas, mostrando sua influência em nossas vidas. Traz 
22 atividades, incluindo a confecção de roupas e san-
dálias e a construção de uma minipirâmide. 

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
88pp, ilustrado, isbn: 85-7110-671-1

Marco Polo para crianças e jovens
E sua viagem maravilhosa à China
Janis Herbert 

os estudantes vão acompanhar a viagem de Marco Polo do 
Ocidente ao Oriente, visitando Turquia, o Império Mongol, 
Pérsia, Afeganistão, China, Tibet, Myanmar, Indonésia e Sri- 
Lanka. Além de conhecer os costumes e um pouco da his-
tória de cada um desses lugares, o leitor aprende e se diverte 
com as 9 atividades propostas pelo livro, fazendo tapetes de 
parede, batik, mosaicos, lanternas de papel, jogos chineses, 
mandala e até ópera no estilo chinês, entre outras atividades. 

AdequAdo pArA Ensino Fundamental (anos finais), EJA
TemAs TrAnsversAis Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde História, Ciências, Geografia, Artes

Tradução: Fernanda Abreu, 108pp, 
ilustrado, isbn: 978-85-7110-706-9

AdequAdo pArA Ensino Fundamental
TemAs TrAnsversAis Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde História, Ciências, Geografia, Artes 



H
is

tó
r

ia

51

Invenções da Idade Média
Óculos, livros, bancos, botões e outras invenções geniais
Chiara Frugoni

muitas vezes nem paramos para pensar sobre a origem 
de coisas tão incorporadas à nossa vida cotidiana, como 
os óculos, os livros e os bancos. Sim, houve um tempo em 
que nada disso existia. É sobre ele que fala Chiara Frugoni,  
que lecionou história medieval nas universidades de Pisa 
e de Roma, revelando um período luminoso na história, 
com progressos e descobertas notáveis que mudaram a 
forma de viver dos homens, como a anestesia, a universi-
dade, o macarrão, as roupas de baixo e muito mais. 

“Frugoni nos desafia com uma narrativa que leva os lei-
tores numa viagem informativa, charmosa e curiosamen-
te bem-humorada.” Choice

Tradução: Eliana Aguiar, 184pp,  
ilustrado, isbn: 978-85-7110-974-2

AdequAdo pArA Ensino Fundamental (anos finais), Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo
inTerdiscipLinAridAde História, Geografia, Ciências

O Manifesto Comunista de Marx e Engels
David Boyle

em 848, a Europa atravessava uma profunda convulsão so-
cial, marcada sobretudo pela eclosão de movimentos ope-
rários. Para orientar a ação dos trabalhadores, Karl Marx 
e Friedrich Engels elaboraram um documento que definia 
com clareza o comunismo. Surgia assim o Manifesto Comu-
nista, que logo se tornou o panf leto mais lido na história.

• Versão integral do Manifesto Comunista.
• Efeitos imediatos e de longo prazo sobre as lutas sociais da 

segunda metade do século XIX.
• O papel desempenhado nas grandes revoluções do séc. XX.
• Ricamente ilustrado com fotos, pinturas, desenhos e fac- 

símiles.

Tradução: Débora Landsberg, 132pp, 
ilustrado, isbn: 85-7110-930-3

AdequAdo pArA Ensino Fundamental (anos finais), Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis Ética, Trabalho e Consumo
inTerdiscipLinAridAde História, Geografia, Sociologia
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Eu sou o último judeu
Treblinka (1942-1943)
Chil Rajchman 

c hill Rajchman, por sorte, esperteza, instinto ou destino 
suportou o inferno no campo de extermínio de Treblinka. 
Arrancando dentes dos mortos para extrair-lhes o ouro, cor-
tando os cabelos das mulheres que iam para a câmara de gás, 
escavando com as próprias mãos as valas comuns para exu-
mar os cadáveres, Chill sobreviveu por 0 meses, até organi-
zar o levante de agosto de 943, no qual foi um dos últimos a 
fugir. Este relato cru, direto e violento revela detalhes inédi-
tos das atrocidades nazistas. Escrito ainda durante a guerra 
e só agora publicado, é um importante testemunho do que 
preferíamos esquecer, mas não podemos.

Tradução: André Telles,  
prefácio: Annette Wieviorka, 152pp, 
ilustrado, isbn: 978-85-378-0199-4

Tradução: Carlos Alberto Medeiros,  
236pp, ilustrado, isbn: 85-7110-852-8

AdequAdo pArA Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde História, Língua Portuguesa (Literatura), Sociologia

Inverno na manhã
Uma jovem no gueto de Varsóvia
Janina Bauman 

Quando Hitler invadiu a Polônia em 939, Janina Bauman, es-
posa do renomado sociólogo Zygmunt Bauman, falecida em 
2009, tinha 4 anos. Nos seis anos seguintes ela enfrentou a luta 
pela vida e os dilemas da adolescência, o medo e a perda da 
inocência, a fome e as primeiras emoções do amor. A partir de 
seus diários da época – escondidos durante a guerra e reencon-
trados intactos após o conflito –, Janina retorna a esses duros 
anos, apresentando sua família, as amizades surgidas do infor-
túnio, a fuga do gueto de Varsóvia e a vida em esconderijos.

“A autora revela as experiências e emoções de uma adolescente 
de família próspera que sofreu os horrores de ser judia numa ter-
ra, a Polônia, controlada pelos nazistas." Folha de S. Paulo

AdequAdo pArA Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde História, Língua Portuguesa (Literatura),  
 Sociologia
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Anne Frank
A história do Diário que comoveu o mundo
Francine Prose

acrítica literária Francine Prose, professora de literatu-
ra e criação literária por mais de vinte anos em univer-
sidades como Harvard, Columbia e Iowa, acompanha 
a trajetória do diário de Anne Frank – desde sua cria-
ção, até as polêmicas que cercam suas adaptações e sua 
autenticidade. No caminho, mostra que Anne não era 
apenas uma adolescente registrando experiências de for-
ma casual, mas sim uma escritora talentosa. De fato, ela 
pretendia que seu diário fosse lido, e fez sucessivas revi-
sões do texto. Sem dúvida alcançou seu objetivo – pou-
cos livros no mundo foram tão inf luentes, e por tanto 
tempo. Com essa leitura reveladora e emocionante, nos 
reaproximamos de uma obra que ocupa lugar afetivo na 
memória de muitos leitores.

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
292pp, isbn: 978-85-378-0236-6

AdequAdo pArA  
Ensino Médio,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
História, Língua Portuguesa  
(Literatura)

Cartas do front
Relatos emocionantes da vida na guerra
Andrew Carroll 

o livro de Andrew Carroll, um dos principais historiado-
res militares dos Estados Unidos, reúne correspondências 
de soldados e civis que participaram de vários conf litos na 
história mundial – das mensagens manuscritas da Guerra 
de Independência norte-americana aos e-mails enviados 
do Afeganistão. Esta edição brasileira inclui um capítulo 
dedicado à correspondência dos pracinhas da FEB duran-
te a Segunda Guerra Mundial. Emocionante, envolvente 
e dramático, mostra que, na verdade, a guerra é uma su-
cessão de histórias particulares e anônimas. Tradução: Sérgio Lopes, 440pp,  

ilustrado, isbn: 978-85-378-0030-0
AdequAdo pArA Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde História, Geografia, Língua Portuguesa (Literatura)

No site da editora, leia entrevista com Francine Prose.



H
is

tó
r

ia

54

A Casa da Sabedoria
Como a valorização do conhecimento pelos  
árabes transformou a civilização ocidental
Jonathan Lyons 

Durante séculos, após a queda de Roma, o mapa da 
concentração e da evolução do conhecimento mostra-
va uma Europa numa situação bem diferente da que 
encontramos nos dias de hoje. A Europa medieval era 
uma região ignorante e atrasada, enquanto os árabes 
sabiam medir a circunferência da Terra (algo que o 
Ocidente só conseguiria oito séculos mais tarde), des-
cobriram a álgebra, eram adeptos da astronomia e da 
navegação, inventaram o astrolábio, traduziram os 
textos científicos e filosóficos gregos. No centro des-
se esforço estava a biblioteca real de Bagdá, conhecida 
como a Casa da Sabedoria, onde um exército de eru-
ditos trabalhava sob o comando dos califas abássidas. 
Sem os árabes e os viajantes que faziam o conhecimen-
to circular, o mundo apresentaria hoje um panorama 
muito distinto. Nessa instigante história da ciência, o 
jornalista Jonathan Lyons apresenta a dívida do Oci-
dente com o saber árabe medieval.

Tradução: Pedro Maia Soares, 304pp, 
ilustrado, isbn: 978-85-378-0525-1

sugesTão pArA sALA de AuLA Sugerimos um tra-
balho interdisciplinar entre História e Ciências, mostrando 
as relações entre essas duas áreas do conhecimento. O li-
vro, ao apontar a importância dos árabes e muçulmanos 
na difusão dos conhecimentos científicos, contribui para a 
construção de visões que reconheçam a importância das 
diferentes experiências históricas e que fujam de estereó-
tipos e hierarquizações.

AdequAdo pArA  
Ensino Médio,  
Formação do Professor

TemAs TrAnsversAis  

Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
História, Ciências (Biologia, Física),  
Matemática, Filosofia
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Napoleão
Uma biografia literária
Alexandre Dumas

alexandre Dumas, o mais célebre e criativo dos escri-
tores românticos, oferece nesse livro um retrato en-
xuto e eletrizante de Napoleão Bonaparte, o pequeno 
corso que levaria a França à condição de império – do-
minando grande parte do mundo e transformando-o  
geográfica, jurídica e culturalmente. 

AdequAdo pArA  
Ensino Médio
TemAs TrAnsversAis  
Ética
inTerdiscipLinAridAde  

História, Língua Portuguesa (Literatura)

Tradução, apresentação e notas: André 
Telles, 240pp, isbn: 978-85-7110-824-0

Tradução: Sérgio Lopes, Apresentação à 
edição brasileira e notas: Arthur Ituassu, 
184pp, isbn: 978-85-7110-898-1

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis  
Ética 
inTerdiscipLinAridAde  
História, Sociologia,  
Geografia

Um apelo à consciência
Os melhores discursos de Martin Luther King
Clayborne Carson e Kris Shepard (eds.)

martin Luther King Jr. (929-968) foi uma das perso-
nalidades mais importantes do século XX, em especial 
no que diz respeito às causas sociais e aos direitos huma-
nos. Com discursos, sermões e uma ação com base na 
não violência, Luther King inspirou toda uma geração 
nos Estados Unidos e no mundo a buscar transforma-
ções sociais e uma vida mais justa, sem abrir mão da 
paz. Esse livro é uma coletânea dos principais discursos 
desse militante negro norte-americano que entrou para 
a história ao desafiar o preconceito com fé e resignação, 
preocupado em combater não só o racismo, mas qual-
quer fonte de injustiça contra o ser humano.

“Martin Luther King é um dos grandes heróis de nos-
so tempo.” Da apresentação de Dalai Lama 
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102 Minutos
A história inédita da luta pela vida nas Torres Gêmeas
Jim Dwyer e Kevin Flynn

entre o instante em que o primeiro avião atingiu a Tor-
re Sul do World Trade Center, no dia  de setembro 
de 200, e o momento em que a Torre Norte desabou, 
passaram-se 02 minutos. É este intervalo de tempo que 
os jornalistas Jim Dwyer e Kevin Flynn, repórteres do 
New York Times, recriam nesse livro eletrizante. Para isso, 
adotam uma estratégia reveladora: dar voz às pessoas 
que estavam dentro dos prédios naquele momento. A 
partir de centenas de entrevistas com agentes de resgate 
e sobreviventes, documentos oficiais, gravações de tele-
fonemas, e-mails e transcrições de pedidos de socorro 
nos serviços de emergência, produzem uma reporta-
gem investigativa de primeira qualidade. 

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis  
Ética 
inTerdiscipLinAridAde  

História, Geografia, Sociologia, Língua Portuguesa (Literatura)

Tradução: Maria Lucia de Oliveira, 332pp, 
ilustrado, isbn: 85-7110-870-6

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
204pp, ilustrado, isbn: 85-7110-661-4

O que deu errado no Oriente Médio?
Bernard Lewis 

os atentados ao World Trade Center e ao Pentágono tor-
naram mais urgentes o estudo e a compreensão da história e 
da cultura islâmicas, que por séculos estiveram na vanguarda 
do progresso humano – predomínio militar e econômico, 
soberania nas artes e nas ciências da civilização –, até serem 
suplantadas pelo Ocidente. Bernard Lewis, eminente espe-
cialista no assunto, apresenta nesse livro a sequência e o pa-
drão de acontecimentos, ideias e atitudes que precederam o 
 de Setembro e em certa medida o produziram. 

AdequAdo pArA Ensino Médio, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis Ética, Pluralidade Cultural 
inTerdiscipLinAridAde História, Geografia, Sociologia
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Coleção Guia ilustrado Zahar, 
tradução: Maria Alice Máximo, 
512pp, isbn: 978-85-378-0674-6

Guia ilustrado Zahar de história mundial
Philip Parker 

o objetivo da história é tentar dar sentido e ordem à maneira 
como vemos o passado. Philip Parker, responsável pelos livros 
publicados sob o selo do jornal inglês The Times, conseguiu re-
velar a trajetória da humanidade de forma clara e compreensí-
vel e preparou um guia completo, de fácil consulta, que trata 
da pré-história aos dias de hoje. A última seção do livro ainda 
reúne quadros com informações complementares, como, por 
exemplo, os reis e governantes, as grandes descobertas cientí-
ficas, os mestres das artes e os avanços da medicina. O aluno 
vai entender melhor o que fez de nós quem somos e como o 
mundo se tornou o que é hoje. 

AdequAdo pArA Ensino Médio, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde História, Geografia, Sociologia 

Guia ilustrado Zahar de mitologia
Philip Wilkinson e Neil Philip 

Todos os grandes mitos em um único guia: dos épicos de 
amor, aventura e heroísmo a lendas sobre a criação. Além das 
famosas histórias da mitologia grega e romana e as lendas 
menos conhecidas dos povos da América, Ásia e África. Tudo 
isso ilustrado com imagens esclarecedoras. Os autores, que 
escreveram premiados livros sobre o tema, reuniram em um 
único volume um curso completo sobre mitologia. Indispen-
sável na estante de qualquer leitor.

AdequAdo pArA Ensino Médio, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde História, Filosofia, Ensino ReligiosoColeção Guia ilustrado Zahar, 

tradução: Aurea Akemi, 352pp, 
isbn: 978-85-378-0135-2
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248pp, isbn: 978-85-378-0726-2

Guia ilustrado Zahar de religiões
Philip Wilkinson

Para milhões de pessoas, a religião tem um papel fun-
damental, dando sentido para a vida e orientação moral. 
E, muitas vezes, ela esteve no centro de acontecimentos 
políticos e até de guerras, que mudaram a organização do 
mundo. Mas apesar de tão presentes, elas estão cercadas de 
dúvidas e mistérios.

Afinal, o que é religião? Como elas se organizam? Qual 
o papel de rituais, objetos e locais sagrados? Philip Wilkin-
son, com mais de 50 livros publicados, trata o assunto de 
forma completa, revelando, por exemplo, os deuses e pro-
fetas, os credos do mundo, ritos e festas religiosas, o nasci-
mento da fé. Ao final desse guia amplamente ilustrado e a 
cores, o leitor ainda encontra quadros para consulta rápida 
sobre temas como os nomes e papéis das divindades gregas, 
os santos cristãos e os principais papas. Um quem é quem 
esclarece as principais figuras religiosas e divindades de re-
ligiões monoteístas, indianas e orientais. 

Tradução: Maria Luiza X. de A. 
Borges, 352pp, ilustrado,  
isbn: 978-85-378-0671-5

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA, 
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética
inTerdiscipLinAridAde  
Ensino Religioso,  
História, Filosofia

A Bíblia
Um diário de leitura
Luiz Paulo Horta

Para a maioria dos leitores, à primeira vista, a leitura da 
Bíblia parece extremamente difícil. Não foi diferente com 
um dos mais importantes especialistas brasileiros em reli-
gião, Luiz Paulo Horta. Na década de 90, ele se reunia toda 
semana com um grupo de estudiosos para discutir, capítu-
lo por capítulo, os textos da Bíblia. Mais do que interpretar 
histórias no Antigo e no Novo Testamento, Horta mostra a 
unidade do conjunto, ao demonstrar como um texto reme-
te constantemente ao outro. Revela ainda a atualidade dos 
personagens bíblicos, enquanto vai tecendo ref lexões sobre 
dilemas e sentimentos típicos do homem contemporâneo. 

No site da editora, leia entrevista com Luiz Paulo Horta.

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Ensino Religioso, História,  
Filosofia, Sociologia
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AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Ensino Religioso, História,  
Filosofia, Sociologia

Para conhecer Chica da Silva
Keila Grinberg, Lucia Grinberg e Anita Correia 
Lima Almeida 

em estilo leve e agradável, usando recursos ficcionais, 
as historiadoras Keila Grinberg, Lucia Grinberg e Anita 
Correia Lima Almeida narram a vida dessa ex-escrava 
que passou a ser uma das senhoras mais ricas e pode-
rosas da sociedade mineira no século XVIII. Ao longo 
do texto, trechos explicativos ilustram os eventos histó-
ricos da época, as legislações, as formas de escravização, 
o tráfico de escravos e o trabalho negro nas minas. O 
livro conta ainda com desenhos, pinturas e mapas da 
região dos diamantes, linha do tempo e listas de livros 
sobre Chica da Silva e sua época e de museus e sites da 
internet.

Coleção Para Conhecer, 88pp, ilustrado, 
isbn: 978-85-7110-981-0

sugesTão pArA sALA de AuLA O livro pode ser a 
base de um projeto de valorização da história e da cultura 
afro-brasileira, em respeito à lei 10.639/03, que torna obriga-
tório o ensino de história da África e dos africanos. A partir 
da sua leitura, é possível discutir criticamente as diferentes 
representações construídas de Chica da Silva, comparando a 
versão do livro com as representações presentes em novelas, 
filmes, músicas etc.

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental  
(anos finais), EJA
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
História, Artes,
Língua Portuguesa 
 

História do brasil
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Tesouros do Morro do Castelo
Mistérios e histórias nos subterrâneos do Rio de Janeiro
Carlos Kessel

uma irresistível aventura em busca dos lendários tesouros 
escondidos pelos jesuítas no Morro do Castelo, em pleno 
centro do Rio de Janeiro. Seria verdade que, na pressa da 
fuga dos jesuítas, em 759, muito ouro teria sido deixado para 
trás, em esconderijos localizados embaixo das construções? 
O que importa é que muita gente acreditava que sim, e por 
quase 200 anos, até a derrubada do morro em 922, diversas 
escavações (clandestinas ou autorizadas) buscaram – e por 
vezes acharam – os subterrâneos e seu ouro. 

No site da editora, mapa das galerias  
subterrâneas e fotos do Morro do Castelo.

104pp, ilustrado,  
isbn: 978-85-378-0069-0

sugesTão pArA sALA de AuLA Sugerimos um trabalho 
sobre a história da cidade do Rio de Janeiro. É possível desenvol-
ver uma pesquisa de identificação geográfica dos locais citados 
no livro, assim como comparar mapas anteriores à demolição do 
Morro do Castelo com mapas atuais do centro.

Organização, introdução e notas: 
Celso Castro e Renato Lemos, 120pp, 
ilustrado, isbn: 978-85-378-0119-2

AdequAdo pArA  

Ensino Fundamental  
(anos finais), EJA

TemAs TrAnsversAis  

Ética, Pluralidade Cultural

inTerdiscipLinAridAde  

História, Geografia,  
Língua Portuguesa

O diário de Bernardina
Da Monarquia à República, pela filha de Benjamin Constant
Bernardina Botelho de Magalhães

Bernardina tinha 6 anos em 889 e mantinha um diário onde 
anotava sua rotina. A menina, porém, era filha de Benjamin 
Constant, um dos principais líderes do movimento que levou 
à instauração da República no Brasil, em 5 de novembro de 
889. Enquanto registrava a típica vida das jovens brasileiras 
no fim do século XIX, ela conta os bastidores de um dos mais 
importantes acontecimentos históricos do país. Acompanha 
o livro um esclarecedor texto de apresentação e 90 notas ex-
plicativas, além de fac-símiles e fotografias. 

AdequAdo pArA Ensino Fundamental (anos finais), Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde História, Língua Portuguesa (Literatura)
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Inconfidências Mineiras
Uma história privada da Inconfidência
Sonia Sant’Anna 

ao encontrar o justo equilíbrio entre narrativa 
literária e ensaio histórico, Inconfidências Minei-
ras retrata a situação de Minas Gerais nas últi-
mas décadas do século XVIII, à beira da falência 
e ameaçada pela Derrama, o que despertou nos 
mineiros um desejo de independência. Acompa-
nhando os passos da família de Bárbara Eliodo-
ra, mulher de Alvarenga Peixoto, pelas cidades 
históricas de Minas Gerais, o leitor conhece per-
sonagens como Tomás Antônio Gonzaga, Cláu-
dio Manuel da Costa e Tiradentes. Com ilustra-
ções a bico de pena que retratam a Minas Gerais 
setecentista, traz, como instrumento didático, 
boxes paralelos ao texto que oferecem informa-
ções adicionais sobre fatos e personagens.

Ilustrado por Clarissa da Costa Moreira, 132pp, 
isbn: 85-7110-555-3

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis

Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  

História, Língua Portuguesa (Literatura)

Barões e escravos do café
Uma história privada do Vale do Paraíba
Sonia Sant’Anna 

a autora envolve o leitor num delicioso romance 
histórico tendo como pano de fundo a ascensão e 
o declínio do café no Vale do Paraíba e a escravidão 
que mantinha todo o sistema social de pé. O Brasil 
do século XIX, desde a Independência até a Aboli-
ção, se revela com precisão histórica e sabor literá-
rio. Ilustrações mostram detalhes dos personagens 
e das situações tratadas e o livro ainda conta com 
uma série de boxes explicativos, que esclarecem di-
ferentes aspectos da história.

Ilustrado por Clarissa da Costa Moreira,  
180pp, isbn: 85-7110-602-9

AdequAdo pArA Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis Ética, Trabalho e Consumo
inTerdiscipLinAridAde História, Língua Portuguesa (Literatura)
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Leopoldina e Pedro I
A vida privada na corte
Sonia Sant’Anna

Dona Leopoldina, primeira imperatriz do Brasil, era 
descrita por seus contemporâneos como “a mais doce 
de todas as princesas”, e também “a mais desprezada das 
esposas”. Apaixonada por Pedro, foi infeliz no casamen-
to, mas se manteve fiel em seu posto, participando ati-
vamente do movimento pela independência do Brasil e 
trabalhando por seu reconhecimento pelas nações euro-
peias. Ao abordar a vida pessoal de Pedro e Leopoldina, 
esse romance histórico trata de grandes acontecimen-
tos, como as guerras napoleônicas, a vinda de Dom João 
VI para o Brasil, o Congresso de Viena, os movimentos 
libertadores na América espanhola e a Independência. 

Ilustrado por Clarissa da Costa Moreira, 
180pp, isbn: 85-7110-792-0

AdequAdo pArA Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde História, Língua Portuguesa (Literatura)

1968, eles só queriam mudar o mundo
Regina Zappa e Ernesto Soto 

1968 foi um ano que se destacou entre todos os ou-
tros do século passado, porque jovens do mundo todo 
lideraram protestos e descobriram novas formas de 
luta. Nesse livro, os jornalistas Regina Zappa e Ernesto 
Soto fazem um passeio pelos principais acontecimen-
tos do período, no Brasil e no mundo. 

Organizado mês a mês, traz histórias saborosas, letras 
de músicas, listas de filmes e inúmeras fotos, além de 
entrevistas com Chico Buarque, Edu Lobo, Fernando 
Gabeira, entre outros. Esse é um verdadeiro almanaque 
ilustrado da geração que disse não ao conformismo.312pp, ilustrado, isbn: 978-85-378-0593-0

No site da editora, leia entrevista com os autores.
AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
História, Sociologia
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A gastronomia brasileira no século XVI
Sheila Moura Hue
 
o padre José de Anchieta apreciava carne assada de 
macaco e bicho de taquara torrado e deixou esse depoi-
mento para a posteridade. Viajantes, padres, senhores 
de engenho e navegadores também registraram ainda 
ingredientes dos quatro cantos do mundo trazidos pe-
las rotas marítimas e as adaptações que os cardápios so-
freram ao se deparar com novos itens. A autora, coor- 
denadora do Núcleo Manuscritos e Autógrafos do Real 
Gabinete Português de Leitura, recorreu aos textos 
de época para recuperar o que se comia no Brasil no 
primeiro século após o Descobrimento. O livro conta 
ainda com 60 ilustrações da época, recorre a citações 
de textos quinhentistas e traz receitas originais ou adap-
tadas de livros dos séculos XVI e XVII.

No site, leia entrevista com a autora.

Organização, introdução e notas: Sheila 
Moura Hue, tradução do original de 1625: 
Vivien Kogut Lessa de Sá, 260pp, ilustrado, 
isbn: 978-85-378-0015-7

As incríveis aventuras e estranhos 
infortúnios de Anthony Knivet
Memórias de um aventureiro inglês que em 1591 saiu de  
seu país com o pirata Thomas Cavendish e foi abandonado  
no Brasil, entre índios canibais e colonos selvagens
Anthony Knivet 

escritas num ritmo vertiginoso, numa sucessão de sen-
sacionais aventuras, as peripécias e sufocos do jovem cor-
sário inglês Anthony Knivet são um admirável exemplar 
dos relatos de viagens pelo Novo Mundo produzidos 
no Renascimento e um magnífico testemunho sobre o 
Brasil do século XVI. Cuidadosamente traduzido a partir 
do original inglês de 625, traz ilustrações, notas e uma 
introdução que contextualiza a narrativa em sua época. 

208pp, ilustrado,  
isbn: 978-85-378-0106-2

AdequAdo pArA   
Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis 

Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
História, Geografia

AdequAdo pArA Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde História, Língua Portuguesa (Literatura), Geografia
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Livros sobre a história e a cultura brasileira escritos por especialistas, em lin-
guagem acessível, ilustrações, cronologia e sugestões de leitura. Um convite à 
aventura de descobrir o Brasil por diferentes caminhos.

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo 
inTerdiscipLinAridAde  

História, Geografia, Sociologia, Artes

coleção descobrindo o brasil

O Brasil no Império português
Janaína Amado e Luiz Carlos Figueiredo

ao localizar o Brasil entre as várias possessões portu-
guesas, antecedendo o processo hoje denominado glo-
balização, esse livro traz também uma ref lexão sobre o 
que significa a herança do período colonial para o Brasil 
contemporâneo. 

Os índios antes do Brasil
Carlos Fausto 

Das escarpas dos Andes ao Amazonas, do cerrado ao li-
toral, o leitor é convidado a conhecer os índios que ocupa- 
vam nosso território antes de Cabral.

Uma viagem com Debret
Valéria Lima

Jean-Baptiste Debret (768-848) viveu quinze anos entre 
os brasileiros e sua Viagem pitoresca e histórica ao Brasil é 
um convite a analisar a mente desse artista. Ao longo do 
trajeto, o leitor acompanha as histórias de índios, negros 
e brancos, e com elas a marcha da civilização no Brasil.

76pp, isbn: 85-7110-579-0

100pp, isbn: 978-85-7110-543-0

88pp, isbn: 978-85-7110-780-9
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80pp, isbn: 85-7110-533-2

100pp, isbn: 978-85-7110-543-0

96pp, isbn: 85-7110-876-5

Escravidão e cidadania no Brasil monárquico
Hebe Maria Mattos

a Constituição outorgada de 824, que pela primeira vez 
definia os direitos e deveres dos cidadãos do jovem Bra-
sil, legitimava ao mesmo tempo a continuidade da es-
cravidão. Este livro busca esclarecer o que significavam 
esses direitos e deveres para a imensa população livre 
af rodescendente no Brasil monárquico, num momento 
em que a moderna noção de raça começava a tomar 
forma no Ocidente.

Palmares, ontem e hoje
Pedro Paulo Funari e Aline Vieira de Carvalho

Palmares e Zumbi são nomes presentes em nosso co-
tidiano, das escolas de samba aos livros didáticos. Esse 
volume conta a história do Quilombo dos Palmares 
e mostra suas inf luências na cultura de hoje. Revela 
como essa experiência social marcante aparece quatro 
séculos depois, no imaginário dos brasileiros.

Negros e política (1888-1937)
Flávio Gomes 

a imagem do negro como personagem social pouco 
mobilizado e excluído dos processos de participação po-
lítica é cristalizada na historiografia. Esse livro, ao contrá-
rio, apresenta várias organizações negras que propuseram 
políticas públicas e inserção institucional, dialogaram com 
setores da elite e com visões de cidadania e nação nas pri-
meiras décadas do século XX.

✸ menção fnlij para livros   
 altamente recomendáveis
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A belle époque amazônica
Ana Maria Daou 

ao discorrer sobre o período áureo da riqueza da bor-
racha (880-90) e a decorrente euforia social e cultural 
que tomou conta dos estados do Pará e do Amazonas, a 
autora mostra como as elites amazônicas se inseriram na 
dinâmica do mercado mundial e como viveram uma belle 
époque em pleno coração da selva.

A proclamação da República
Celso Castro

15 de novembro de 889: um grupo de militares derruba 
a Monarquia e “proclama” a República no Brasil. Nesse 
livro, o autor acompanha passo a passo o golpe republi-
cano e retrata seus protagonistas, desvendando os mo-
tivos que os levaram à conspiração e narrando como se 
forjou um dos momentos mais importantes da história 
brasileira.

O Estado Novo
Maria Celina D’Araujo

em meio a ideologias que mobilizavam multidões, sur-
giu o Estado Novo no Brasil. Com amplo conhecimento 
do tema, a autora faz uma sinopse da ditadura getulista 
– período paradoxal de grandes reformas sociais, de im-
plantação da infraestrutura industrial brasileira e de forte 
repressão política, censura e propaganda populista.

84pp, isbn: 85-7110-535-9

92pp, isbn: 85-7110-534-0

80pp, isbn: 85-7110-542-1
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Ditadura militar, esquerdas e sociedade
Daniel Aarão Reis

É confortador pensar as ditaduras como impostas de cima 
para baixo, pelas elites, ou por circunstâncias particulares, 
e não como construções históricas de sociedades concre-
tas, apesar e para além das oposições e das resistências. 
Este livro escolhe o segundo caminho e convida o leitor a 
uma viagem crítica pela ditadura militar que a sociedade 
brasileira construiu e não destruiu.

Partidos políticos no Brasil (1945-2000)
Rogério Schmitt 

um livro de referência, que organiza as informações so-
bre a origem e o desempenho eleitoral dos partidos brasi-
leiros após o fim do Estado Novo, durante os anos do au-
toritarismo e na experiência democrática contemporânea 
iniciada em 985.

92pp, isbn: 85-7110-558-8

96pp, isbn: 85-7110-560-X

O Império em procissão
Ritos e Símbolos do Segundo Reinado

Lilia Moritz Schwarcz
96pp, ilustrado, isbn: 85-7110-580-4

Rebeliões no Brasil colônia
Luciano Figueiredo

88pp, ilustrado, isbn: 85-7110-877-3

O Brasil dos imigrantes
Lucia Lippi Oliveira

84pp, ilustrado, isbn: 85-7110-577-4

A era do rádio
Lia Calabre
64pp, ilustrado, isbn: 85-7110-684-3

Da bossa nova  
à tropicália
Santuza Cambraia Naves
84pp, ilustrado, isbn: 85-7110-592-8

No país do futebol
Luiz Henrique de Toledo 
96pp, ilustrado, isbn: 85-7110-561-8

ouTros Livros dA coLeção  

lisTa comPleTa DisPoNíVel No siTe 
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Cleópatra
Uma biografia
Stacy Schiff 

uma das mulheres mais famosas que já existiram, 
Cleópatra governou o Egito durante 22 anos e até hoje 
permanece no imaginário de todos como símbolo de 
poder e beleza. Stacy Schiff, escritora que ganhou o 
Prêmio Pulitzer em 2000, consultou inúmeras fontes 
e apresenta um retrato surpreendente não apenas de 
uma das figuras mais marcantes da história, mas de to- 
da uma época. No auge do poder, Cleópatra deteve 
o destino do mundo ocidental nas mãos. Cresceu em 
meio a um luxo incomparável e herdou um reino em 
declínio. Um retrato de Cleópatra muito mais humano 
e ainda mais surpreendente do que as divas do cinema 
foram capazes de interpretar. 

“Schiff  reconstrói a vida de uma mulher cujo estilo, 
ambição e audácia a fazem uma personagem merece-
dora desta biografia.” New York Times

pArA o proFessor

Tradução: José Rubens Siqueira, 392pp, 
ilustrado, isbn: 978-85-378-0519-0

No site da editora,  
leia entrevista  
com a autora.
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Apologia de história
ou O ofício de historiador
Marc Bloch 

Fuzilado pelos nazistas em 6 de junho de 944 próximo 
a Lyon, Marc Bloch deixava inacabado um livro de meto-
dologia, Apologia da história ou O ofício de historiador, – pu-
blicado pela primeira vez em 949 por Lucien Febvre. Essa 
nova edição da obra póstuma do historiador Marc Bloch, 
organizada e anotada por seu filho primogênito Étienne, 
apresenta o texto em sua integralidade e sem modificação 
alguma. Inclui também o prefácio de Jacques Le Goff  à 
edição f rancesa e uma apresentação à edição brasileira, 
feita pela professora Lilia Schwarcz. 

LeiA TAmbém 

A estranha derrota
Marc Bloch

Tradução, organização e  
edição: André Telles e Jorge Bastos, 
prefácio: Jorge Bastos, 232pp,  
isbn: 978-85-378-0692-0

Tradução: André Telles,  
apresentação de Lilia Schwarcz,  
prefácio: Jacques Le Goff, 160pp,  
isbn: 978-85-7110-609-3

Cartas iluministas
Correspondência selecionada e anotada
Voltaire

Durante sua longa vida, Voltaire correspondeu-se com- 
pulsivamente com uma ampla e variada rede de pesso-
as. Além da obra filosófica, literária e científica, deixou 
cerca de 7 mil cartas. Mais de 50 destas estão reuni-
das nesse volume. Além de descobrir detalhes sobre 
os pensamentos e a vida de Voltaire, ler estes relatos é 
uma forma também de acompanhar a grande revolu-
ção iluminista, da qual o autor foi um dos mais lúcidos 
articuladores. Cartas iluministas inclui ainda a célebre 
resposta de Rousseau e a tréplica de Voltaire sobre os 
benefícios e o valor da civilização e da literatura. 
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O processo civilizador 
Vol. 1: Uma história dos costumes
Norbert Elias 

Nesta obra-prima fascinante, divertida e muito aces-
sível, Elias, um dos sociólogos de maior destaque no 
século XX, analisa a história dos costumes, concen-
trando-se nas mudanças das regras sociais e no modo 
como o indivíduo as percebia, modificando comporta-
mento e sentimentos. 

O processo civilizador 
Vol. 2: Formação do Estado e civilização
Norbert Elias 

Neste segundo volume, o sociólogo Norbert Elias exa-
mina as condições sociais, econômicas e políticas que 
provocaram mudanças na sociedade europeia, desde os 
tempos de Carlos Magno até o século XX. Baseando-se 
em grande volume de dados históricos, sociológicos e 
psicológicos, formula uma originalíssima teoria sobre a 
formação do Estado. Esse verdadeiro clássico na histo-
riografia sobre o tema é considerado por estudiosos de 
psicologia, sociologia e história uma das maiores obras 
interdisciplinares das últimas décadas.

Tradução: Ruy Jungmann, 264pp, isbn: 
978-85-7110-106-7

Tradução: Ruy Jungmann, 308pp, isbn: 
978-85-7110-257-6

A sociedade de corte
Norbert Elias 

ao analisar a corte de Luís XIV, o Rei Sol, e sua rigoro-
sa estrutura fundamentada sobre símbolos de status e 
prestígio, tais como habitação e etiqueta, o autor estuda 
não um rei ou uma corte em particular, mas as relações 
sociais e suas interdependências. Numa notável síntese 
de erudição histórica e teoria sociológica, Elias demons-
tra que a sociedade de corte não é apenas uma curiosi-
dade do passado, mas também uma rica fonte de dados 
para se compreender as sociedades atuais. 

Tradução: Pedro Süssekind, 316pp,  
isbn: 978-85-7110-615-4
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O que é história cultural?
Peter Burke 

o que é história cultural? A pergunta, formulada há mais 
de um século, até hoje não obteve resposta satisfatória. 
Sem a pretensão de esgotar um tema tão complexo, o 
autor, professor de história da cultura na Universidade de 
Cambridge, procura explicar a emergência, a partir da dé-
cada de 970, dos aspectos culturais do comportamento 
humano como centro privilegiado do conhecimento his-
tórico, o que ele chama de “virada cultural”. Esse modo de 
compreender a história resultou em um certo abandono 
dos esquemas teóricos generalizantes, com a valorização 
de grupos particulares, em locais e períodos específicos. 
Assim, surgiram trabalhos sobre gênero, minorias étnicas e 
religiosas, hábitos e costumes, incorporando metodologias 
e conceitos de outras disciplinas. 

Tradução: Sergio Goes de Paula, 
216pp, isbn: 978-85-7110-838-7

Tradução: Plínio Dentzien, 244pp, 
ilustrado, isbn: 978-85-7110-711-3

Uma história social do conhecimento
De Gutenberg a Diderot
Peter Burke 

“conhecimento” e “informação” atualmente são ter-
mos indissociáveis das denominações para a economia, 
a sociedade e a era em que vivemos. O conhecimento 
tornou-se ainda uma questão política de importância, 
centrada no caráter público ou privado da informação, 
e de sua natureza mercantil ou social. Mas apesar de a 
grande expansão de meios disseminadores de conheci-
mento ser a marca dos tempos atuais, a mercantiliza-
ção da informação não é uma exclusividade de nossa 
época. No século XVII, por exemplo, era comum en-
sinar por dinheiro nas escolas, e durante a Revolução 
Científica, a propriedade intelectual das descobertas 
gerava ásperas disputas. Peter Burke, professor de his-
tória da cultura na Universidade de Cambridge, acom-
panha a história do conhecimento, a evolução nas for-
mas de sua distribuição e disseminação, o controle pela 
Igreja e pelo Estado.
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História das crenças e das ideias religiosas
Mircea Eliade 

Vol. i: Da Idade da Pedra aos mistérios de Elêusis
 440pp, isbn: 978-85-378-0112-3

Vol. ii: De Gautama Buda ao triunfo do cristianismo 
 468pp, isbn: 978-85-378-0683-8; 

Vol. iii: De Maomé à Idade das Reformas 
 324pp, isbn: 978-85-378-0731-6

obra máxima do historiador romeno Mircea Eliade – o 
mais conhecido estudioso das religiões do século XX. 
Sua inegável importância para a história das religiões  
e da cultura universal levou a Zahar a relançá-lo 30 anos 
depois da primeira publicação no Brasil. O autor em-
preende, em ordem cronológica, a análise das mani-
festações do sagrado nas sociedades humanas, com 
um estudo singular dos momentos criadores das mais 
diferentes tradições religiosas do Oriente e do Ociden-
te. Um trajeto essencial para se compreender como os 
elementos que povoam a vida religiosa dão forma às 
diversas concepções de mundo de cada povo. 

Dicionário da civilização grega
Claude Mossé

esse dicionário apresenta um panorama completo da 
civilização grega, entendida como o conjunto das ma-
nifestações da vida econômica, social, política, cultu-
ral e religiosa da forma peculiar de Estado que foi a 
pólis grega entre os séculos VIII e IV a.C. Como se 
desenvolveu, num mundo geograficamente limitado, 
essa notável civilização, que “inventou” a filosofia e a  
matemática, a democracia e a política, sem falar de 
uma arte cujos vestígios ainda hoje nos impressionam? 
Concebida como um conjunto enciclopédico, de Afro-
dite a Zeus, trata-se de uma obra de referência indis-
pensável a todos aqueles interessados em conhecer, 
estudar ou compreender a civilização grega. 

Tradução: Roberto Lacerda 

Tradução: Carlos Ramalhete,  
com a colaboração de André Telles,  
304pp, isbn: 85-7110-791-2
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Dicionário de mitologia
grega e romana
Mário da Gama Kury

com aproximadamente três mil verbetes, esse dicio-
nário, organizado pelo helenista Mário da Gama Kury, 
traça um amplo painel de uma das manifestações mais 
fascinantes das civilizações grega e romana: a mitologia. 
Uma obra de inquestionável importância para o conhe-
cimento da pré-história, dos sentimentos religiosos, dos 
princípios éticos, da mentalidade desses povos, a mito-
logia ref lete o modo de agir e pensar dos habitantes da 
Grécia e da Itália antigas.

“Num país carente de dicionários bem-feitos, este é mais 
do que bem-vindo, é importantíssimo.” 
Folha de S. Paulo 

408pp, ilustrado, isbn: 978-85-7110-128-9

Dicionário judaico de lendas e tradições
Alan Unterman

um claro, sistemático e bem ilustrado guia de um uni-
verso mágico, escrito por um especialista no tema, tem 
texto prazeroso e 222 ilustrações. Descreve todos os prin-
cipais personagens de um drama que sobrevive há cerca 
de 35 séculos; as lendas que se criaram em torno deles; os 
métodos judaicos próprios de interpretação da Bíblia; a 
estrutura da Lei, da literatura e da poesia; as festas; e os 
diversos países nos quais os judeus viveram, assim como 
a importância da Terra Santa. Além disso, descortina um 
panorama abrangente de uma outra face do judaísmo, 
que reside no cerne da religião, vivida tanto pelo erudito 
como pelo leigo. Tradução: Paulo Geiger, 280pp, ilustrado, 

isbn: 978-85-7110-243-9
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Dicionário mulheres do Brasil
De 1500 até a atualidade. Biográfico e ilustrado
Schuma Schumaher e Érico Vital Brazil (orgs.) 

com cerca de 900 verbetes, 270 ilustrações e índice 
cronológico, este dicionário torna-se referência obri-
gatória para o estudo da história brasileira. De Abigail 
Andrade a Zuzu Angel – passando por Bertha Lutz, 
Clarice Lispector, Escrava Anastácia, Princesa Leopol-
dina e inúmeras mulheres até então atrás dos panos –,  
são aqui resgatados 500 anos de luta e conquista de 
direitos femininos. 

“Contar a história do Brasil pelo olhar feminino é 
certamente um meio de redescobri-lo. É tornar visível 
o papel da mulher – protagonista da construção do 
país.” Ruth Cardoso, antropóloga

Coleção Nova Biblioteca  
de Ciências Sociais, 144pp,  
isbn: 978-85-7110-920-9

568pp, ilustrado, isbn: 978-85-7110-573-7

O Brasil antes dos brasileiros
A pré-história do nosso país
André Prous 

Todas as fontes da pré-história do território brasileiro con-
sistem em vestígios materiais deixados pelos antigos habi-
tantes e parcialmente preservados dos processos naturais 
de degradação. Escrito por André Prous, um dos maiores 
arqueólogos em atividade no país, esse livro traça a histó-
ria da pesquisa arqueológica brasileira e apresenta as mais 
recentes hipóteses acerca do povoamento e ocupação do 
nosso território. 

“André Prous nos apresenta nesse livro um panorama 
atualizado e sintético do estado da arte do conhecimento 
arqueológico sobre o Brasil pré-colonial. Sua publicação 
certamente contribuirá para que a arqueologia brasileira 
seja mais bem conhecida por novas gerações de estudantes 
e interessados na área." Da orelha de Celso Castro, pes-
quisador e atual diretor do CPDOC/FGV



geografia e meio Ambiente
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A história das Coisas
Da natureza ao lixo, o que acontece  
com tudo que consumimos
Annie Leonard

De quantos planetas precisaremos para suprir a ines- 
gotável demanda por bens de consumo? Essa pergunta 
alarmante levou a ambientalista e ativista americana 
Annie Leonard a criar o vídeo The Story of  Stuff  (um 
fenômeno na internet, visto por mais de 2 milhões de 
pessoas ao redor do mundo), que revela a história por 
trás de tantos sonhos de consumo, como joias, carros, 
roupas, computadores… Neste livro homônimo, ela 
retoma e aprofunda o tema. 

O impacto de todo esse processo consumista sobre 
a Terra e os seres humanos é enorme e aterrador. A 
autora passou duas décadas rastreando o tráfico inter-
nacional de lixo, combatendo o descarte pela incinera-
ção e estudando a economia dos materiais nos mais de 
30 países que visitou. A conclusão que chegou, porém, 
é otimista: ainda é possível mudar os rumos desse sis-
tema econômico poluidor. 

No site da editora, leia entrevista com a autora.

sugesTão pArA sALA de AuLA
O livro abre espaço para uma reflexão sobre 
a sociedade de consumo em que vivemos. 
A partir da sua leitura é possível desenvol-
ver um projeto interdisciplinar envolvendo 
diferentes áreas do conhecimento com o 
objetivo de discutir o consumismo e buscar 
alternativas que possam ser aplicadas na 
vida cotidiana.

Tradução: Claudio Carina,  
revisão: Diego Vaz Bevilaqua, 376pp, 
ilustrado, isbn: 978-85-378-0693-7

AdequAdo pArA  
Ensino Médio,  
Formação do Professor 
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Meio Ambiente, 
Trabalho e Consumo
inTerdiscipLinAridAde  
Geografia, Sociologia,  
Ciências (Biologia, Química)
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O aquecimento global e o que você  
pode fazer para evitar uma catástrofe
Mark Lynas 

o que aconteceria se o mundo ficasse seis graus mais 
quente? Populações inteiras seriam exterminadas e al-
guns países sumiriam do mapa. A terra racharia em algu- 
mas regiões do globo. Em outras, dilúvios e enchentes 
destruiriam o meio ambiente. Mark Lynas, ativista am-
biental, jornalista e escritor, faz um relato eletrizante, 
grau a grau. Ao final da leitura, fica a advertência: ou 
agimos imediatamente, ou nos arriscamos a uma extin-
ção em massa.Tradução: Roberto Franco Valente, 

304pp, isbn: 978-85-378-0105-5

sugesTão pArA sALA de AuLA O livro 
pode ser usado como base para um projeto inter-
disciplinar entre Geografia e Ciências, estimulan-
do os jovens a pensarem soluções para os proble-
mas de aquecimento global apontados no livro.

Novos tempos
Os homens que enfrentaram um furacão,  
o rapaz que surfava nuvens e outras 
histórias de tempestades no Brasil
Ana Lucia Azevedo

Quantas vezes ouvimos que os brasileiros têm a sorte de 
viver em um país onde tornados, terremotos e outras catás-
trofes naturais que tantos estragos fazem pelo mundo afora 
não passam nem por perto? Pois a premiada jornalista Ana 
Lucia Azevedo, editora de ciência e meio ambiente de O 
Globo, afirma, e prova com uma minuciosa pesquisa sobre o 
tempo, que a realidade é bem diferente. Tempestades, ven-
tos, nuvens e furacões fazem parte da rotina brasileira e têm 
produzido grandes catástrofes, cada vez mais frequentes. A 
autora foi atrás de cientistas, pescadores e gente de todo 
tipo de ofício que, por esporte ou paixão, está mais próxima 
do tempo e seus elementos.

AdequAdo pArA  
Ensino Médio,  
Formação do Professor  
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Meio Ambiente
inTerdiscipLinAridAde  
Geografia, Sociologia,  
Ciências (Biologia, Química)

304pp, isbn: 978-85-378-0825-2

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Meio Ambiente
inTerdiscipLinAridAde  
Geografia, Sociologia,  
Ciências (Biologia, Química)
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Geografia humana
Sociedade, espaço e ciência social
Derek Gregory, Ron Martin  
e Graham Smith (orgs.) 

a progressiva globalização da produção, das finan-
ças e da cultura; os desafios enfrentados pela nação- 
estado; a importância do ambientalismo; a forma 
como determinadas regiões e suas identidades cul-
turais e políticas vêm sendo resgatadas na esteira da 
internacionalização e do localismo. Estes são alguns 
dos temas de Geografia humana, livro que coloca o 
leitor a par da drástica reorientação por que vem pas-
sando essa disciplina, reflexo da pós-modernidade.

pArA o proFessor

Geografias pós-modernas
A reafirmação do espaço na teoria social crítica
Edward W. Soja

escrito por um dos mais destacados geógrafos norte- 
americanos, esse livro contesta a tendência – ainda do-
minante na maior parte da ciência social – de reduzir a 
geografia humana a um mero espelho, ou, como a cha-
mou Marx, a uma “complicação desnecessária”. Come-
çando por uma poderosa crítica ao historicismo e a seus 
efeitos, que restringem a imaginação geográfica, o autor 
passa pelas obras de Foucault, Berger, Giddens, Jameson 
e, sobretudo, Henri Lefebvre, para defender um mate-
rialismo histórico e geográfico, um repensar radical da 
dialética do espaço, do tempo e do ser social.

“Um dos livros mais questionadores e estimulantes ja-
mais escritos sobre a espinhosa questão de como e por 
que as sociedades utilizam o espaço para finalidades so-
ciais da maneira como o fazem.” 
David Harver, professor da Universidade de Oxford 

Tradução: Mylan Isaack, revisão: Pedro 
Geiger, 312pp , isbn: 85-7110-362-3

Tradução: Vera Ribeiro,  
revisão: Bertha Becker e Lia Machado, 
324pp, isbn: 85-7110-259-7
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A política da mudança climática
Anthony Giddens

a s mudanças climáticas em curso podem ter consequên-
cias catastróficas para o planeta. Sabemos que precisamos 
agir rápido se quisermos conter esse risco. Então, por que 
não tomamos medidas imediatas?

Anthony Giddens, um dos pensadores sociais mais im- 
portantes de nosso tempo, faz uma análise profunda, lú-
cida e, ao mesmo tempo, acessível sobre esse tema tão 
atual. Sem ser alarmista, aponta os prós e contras das 
soluções pensadas até agora, introduz novas propostas e 
examina as ligações entre mudança climática e seguran-
ça energética. Com abordagem multidiciplinar, Giddens 
trata a mudança climática sobretudo como uma questão 
política e defende que toda decisão deve observar o con-
texto econômico e geopolítico mundial.

“A mudança global do clima é um dos eixos da agenda 
do século XXI. O leitor de Giddens estará convencido 
dessa ideia muito antes de chegar ao final do livro.”
da Apresentação de Sérgio Besserman Vianna,  
professor do departamento de Economia da PUC-Rio

Tradução: Vera Ribeiro, 
revisão: André Piani, 316pp,  
isbn: 978-85-378-0261-8

Coleção Descobrindo o Brasil, 
76pp, isbn: 85-7110-749-1

Política externa e meio ambiente
Lilian Duarte

e m análise que associa as contingências da política na-
cional ao contexto das conferências ambientais interna-
cionais, esse livro expõe a trajetória recente da política 
externa brasileira em relação ao meio ambiente. Escrito 
por Lilian Duarte, PhD em relações internacionais pela 
American University, Estados Unidos, e professora da 
Universidade Estácio de Sá.
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Um sopro de destruição
Pensamento político e crítica ambiental  
no Brasil escravista, 1786-1888
José Augusto Pádua

a s consequências sociais, econômicas e políticas da 
devastação das f lorestas, erosão e esgotamento dos 
solos, degradação do clima, extinção das espécies ani-
mais e vegetais. Pauta do dia? Sim, desde 786. Muito 
antes do que se costuma imaginar, já se criticava no 
Brasil, de forma consistente e criativa, a destruição 
do meio ambiente. Nomes como José Bonifácio e 
Joaquim Nabuco, entre vários outros, dedicaram-se 
ao debate ambiental e perceberam que a superação 
das práticas devastadoras passava necessariamente 
pela implementação de reformas socioeconômicas 
profundas, que rompessem com o legado do colo-
nialismo: o tripé escravidão-latifúndio-monocultura. 

Analisando cerca de 50 textos da época, produ-
zidos por mais de 50 autores, José Augusto Pádua, 
professor adjunto do IFCS/UFRJ, reconstitui pela pri-
meira vez a crítica ambiental nos séculos XVIII e XIX, 
praticamente esquecida na história do pensamento 
social brasileiro. Um alerta para a questão ambiental 
no Brasil.

320pp, isbn: 85-7110-658-4

Coleção Descobrindo o Brasil, 
92pp, isbn: 85-7110-748-3

As formas do espaço brasileiro
Pedro Geiger

a localização geográfica e as transformações no es-
paço de um país inf luenciam sua configuração so-
cial e cultural. Esse livro analisa a espacialidade do 
território brasileiro em conexão com sua história e a 
conformação de sua sociedade. O autor é geógrafo e 
historiador pela Universidade do Brasil e pesquisador 
associado do Departamento de Geografia da UFRJ.
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Iniciação à história da filosofia
Dos pré-socráticos a Wittgenstein
Danilo Marcondes 

Danilo Marcondes, professor de filosofia da PUC-Rio 
e da UFF, ensina filosofia há mais de duas décadas. O 
resultado de tanta experiência é esse verdadeiro guia 
da história do pensamento ocidental, que situa pensa-
dores e correntes filosóficas em seu contexto histórico, 
discute ideias e conceitos e, quando necessário, apre-
senta os textos mais relevantes dos filósofos em ques-
tão, como o mito da caverna de Platão ou a tabela dos 
juízos e categorias de Kant. 

Dividido cronologicamente em quatro partes – filo-
sofia antiga, medieval, moderna e contemporânea –,  
após cada capítulo o livro traz quadros sinóticos que 
recapitulam a matéria estudada, uma seleção de leitu-
ras sugeridas, além de propor questões e temas para 
discussão em sala de aula, o que reforça e traduz o 
caráter didático da obra. Conta também com índice 
remissivo.

304pp, isbn: 978-85-7110-405-1

sugesTão pArA sALA de AuLA Os alunos podem 
ser divididos em grupos, cada grupo aprofunda os estudos 
em um período específico e apresenta, em forma de semi-
nário, as principais características do período estudado 
para o restante da turma.

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis  
Ética
inTerdiscipLinAridAde  
Filosofia, História
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Textos básicos de filosofia
Dos pré-socráticos a Wittgenstein
Danilo Marcondes 

o professor Danilo Marcondes selecionou passagens on- 
de se encontram alguns dos textos-chave e argumentos 
centrais da tradição filosófica. Com finalidade didática, 
o volume inclui pequenas introduções aos filósofos e a 
cada um de seus textos, além de uma série de questões 
e temas para discussão em sala de aula ou em grupos de 
estudo. Professores e alunos contam com um aparato 
completo para ensinar e estudar: Iniciação à história da 
filosofia – amplamente adotado e sucessivamente reedi-
tado – e Textos básicos de filosofia se complementam, o 
primeiro orientando o leitor nos caminhos da filosofia, 
o outro trazendo as fontes da filosofia ocidental.

AdequAdo pArA Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis Ética
inTerdiscipLinAridAde Filosofia, História 184pp, isbn: 978-85-7110-520-1

144pp, isbn: 978-85-7110-967-4

Textos básicos de ética
De Platão a Foucault
Danilo Marcondes

essa antologia de textos sobre ética tem como objeti-
vo pôr o estudante em contato direto com as ideias dos 
grandes pensadores. Em vez de o aluno ler sobre o que 
os filósofos pensam, terá a oportunidade de lidar direta-
mente com os textos – de Platão a Foucault. Elaborado 
por Danilo Marcondes para utilização didática, o volume 
está organizado com uma introdução para cada filósofo; 
um comentário que situa cada trecho escolhido no con-
texto da obra original, destacando sua importância e in-
dicando seu enfoque central, e uma série de questões e 
temas para discussão em sala de aula, além de indicação 
de leituras complementares. O livro conta com 35 textos 
comentados, de filósofos como Platão, Aristóteles, santo 
Agostinho, são Tomás de Aquino, Descartes e Foucault.

AdequAdo pArA Ensino Médio, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis Ética
inTerdiscipLinAridAde Filosofia, História
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A filosofia: O que é? Para que serve?
Danilo Marcondes e Irley Franco

o que é filosofia? Danilo Marcondes e Irley Franco, 
professores da PUC-Rio, levam o leitor a pensar sobre 
o tema de forma geral, percebendo também como as 
respostas para esta questão podem variar ao longo do 
tempo. Os capítulos tratam do que é filosofia, sua utili-
dade, tipos de filósofos, formas de conceber a matéria e 
as peculiaridades de cada estilo de escrita filosófica. O 
livro traz também um glossário dos principais concei-
tos em sua origem e um quadro cronológico da filoso-
fia antiga, agrupando lado a lado eventos filosóficos e 
científicos, artísticos e culturais, históricos e políticos.

AdequAdo pArA Ensino Médio, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis Ética
inTerdiscipLinAridAde Filosofia, História

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
192pp, isbn: 978-85-7110-768-7

Aprendendo a filosofar em 25 lições
Do poço de Tales à desconstrução de Derrida
Nicholas Fearn 

um guia inteligente e bem-humorado para algumas 
das mais importantes ideias da filosofia ocidental. De-
monstra exatamente como cada filósofo veio a pensar 
da maneira que pensou, e liga as contribuições essen-
ciais de cada um deles a situações práticas e eventos 
recentes. Assim, qualquer leitor é capaz de raciocinar 
em linhas semelhantes, colocando em prática o pen-
samento filosófico de Tales a Derrida, passando por 
Platão, Maquiavel, Kant, Nietzsche e muitos outros. 
São 25 capítulos curtos, escritos em linguagem clara, 
que podem ser consultados separadamente. Um livro 
para leigos e interessados em geral, e ideal para as salas 
de aula. 

AdequAdo pArA Ensino Médio, EJA, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis Ética
inTerdiscipLinAridAde Filosofia, História

156pp, isbn: 978-85-378-0529-9
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Curso de filosofia
Para professores e alunos dos cursos  
do ensino médio e de graduação
Antonio Rezende (org.) 

P ara professores e alunos dos cursos de ensino médio e 
graduação, esse é um verdadeiro manual reunindo a his-
tória da filosofia e uma seleção de textos significativos dos 
grandes filósofos, ilustrando os temas básicos da matéria. 
Os diversos autores que participam desta obra são pro-
fessores em faculdades de filosofia e trabalham com os 
temas e autores sobre os quais se dispuseram a escrever.

AdequAdo pArA Ensino Médio, EJA, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis Ética
inTerdiscipLinAridAde Filosofia, História

312pp, isbn: 978-85-7110-399-3

Dicionário básico de filosofia
Hilton Japiassú e Danilo Marcondes 

um dicionário que dá aos termos técnicos da filoso-
fia uma definição acessível e quase sempre esclarecida 
pela etimologia. Seu objetivo é ajudar o leitor não es-
pecializado a fazer um juízo da “utilidade” da filosofia 
e de seu impacto sobre nossa língua, identificando os 
mais importantes filósofos. Escrito por dois mestres da 
área, com dezenas de livros publicados.

“O dicionário preenche, com brilho compatível à pro-
posta de oferecer aos leitores uma ‘obra introdutória’, 
uma inacreditável lacuna do mercado editorial brasileiro. 
O resultado é uma obra equilibrada, que se presta a múl-
tiplas utilidades.” Veja 

LeiA TAmbém 

Dicionário Oxford de Filosofia
Simon Blackburn

320pp, isbn: 978-85-7110-095-4

AdequAdo pArA  
Ensino Médio,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Filosofia, História
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Cinefilô
As mais belas questões da filosofia no cinema
Ollivier Pourriol 

acreditando que a sala escura do cinema permite a rara 
fusão entre imaginação e racionalidade, o professor fran- 
cês Ollivier Pourriol teve uma ideia inusitada: ensinar 
filosofia através de enredos de filmes cultuados no mun-
do inteiro. Que tal aprender com Brad Pitt, Tom Cruise 
e Bruce Willis? O Clube da Luta, por exemplo, leva a um 
saboroso debate sobre a liberdade; Colateral é pretexto 
para salientar noções de método; O sexto sentido remete 
às fronteiras entre consciência e percepção. Assim, por 
meio de personagens da cultura pop, questões tradicio-
nalmente consideradas “difíceis” chegam até o leitor 
leigo de forma compreensível, envolvente e sem banali-
zações. O autor usa a obra de autores como Descartes e 
Spinoza para analisar os filmes.

AdequAdo pArA Ensino Médio, EJA, Formação do profesor
TemAs TrAnsversAis Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde Filosofia, História, Artes

Tradução: André Telles, 260pp,  
isbn: 978-85-378-0139-0

Filosofando no cinema
25 filmes para entender o desejo
Ollivier Pourriol

Para Ollivier Pourriol, o cinema é a arte que expressa os 
desejos. Na tela grande vemos ref letidos nossos anseios 
retratados e vivenciados por outras pessoas. Seguindo a 
linha de sucesso de seu Cinefilô, ele utiliza a sétima arte 
para pensar questões da filosofia, partindo de cenas de 
filmes como De olhos bem fechados, Beleza americana, Toy 
Story, A fantástica fábrica de chocolate e Zoolander. Cada 
um dos longas é utilizado para ref letir e exemplificar um 
aspecto específico do desejo: de reconhecimento, pelo 
outro, de diferença, a morte do desejo, aqueles que en-
louquecem, o tempo de cada um deles. Para esclarecer 
esses temas, o autor recorre ao pensamento de Sartre, 
Platão, Spinoza, Deleuze, Hegel, Descartes.

AdequAdo pArA Ensino Médio,  
EJA, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural 
inTerdiscipLinAridAde  
Filosofia, História, Artes

Tradução: André Telles, 260pp,  
isbn: 978-85-378-0788-0

No site da editora,  
leia entrevista  
com o autor.
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Para que serve tudo isso?
A filosofia e o sentido da vida,  
de Platão a Monty Python
Julian Baggini 

Qual o sentido da nossa existência? Por que estamos aqui? 
Todos nós fazemos perguntas como essas, e muitos pen-
sadores se debruçaram sobre elas. O autor analisa ideias 
de grandes filósofos e cita ícones da cultura pop, como 
Madonna e Monty Python, desmistifica a questão tema e 
desbanca supostos detentores da verdade – como seitas e 
religiões, gurus e receitas de autoajuda. O leitor vai desco-
brir que a busca pelo sentido da vida pode ser pessoal, mas 
há ferramentas que auxiliam na procura.

“Baggini tem credenciais impecáveis para a tarefa de tor-
nar ideias complexas acessíveis ao grande público, e sabe 
conquistar os leitores sem subestimá-los nem diluir con-
ceitos.” New Humanist 

No site da editora, leia o que pensavam  
alguns filósofos sobre o sentido da vida.

Você pensa o que acha que pensa?
Um check-up filosófico
Julian Baggini e Jeremy Stangroom 

suas ideias são coerentes e consistentes? Ou você é um poço 
de contradições? Você é capaz de localizar uma falha em um 
argumento? Em suma: Você pensa o que acha que pensa? 
Nesse livro está a resposta para essa intrigante pergunta. 

Verdadeiros testes filosóficos vão revelar, de forma diver-
tida, o que e como você pensa. Muitas vezes as respostas 
são surpreendentes e diferem completamente de suas ideias 
sobre si mesmo. Um livro desafiador, engraçado, irritante 
(às vezes, tudo isso ao mesmo tempo). 

AdequAdo pArA Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde Filosofia, História

Tradução: Cristiano Botafogo, 216pp, 
isbn: 978-85-378-0058-4

Tradução: Roberto Franco  
de Almeida, 220pp,  
isbn: 978-85-378-0258-8

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Filosofia, História

No site da editora,  
leia entrevista com 
Julian Baggini.
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Paul Strathern

Escritor e professor universitário, Paul Strathern desvenda nes-
sa coleção a vida e a obra dos principais filósofos da história. O 

texto objetivo e irreverente instiga a curiosidade do jovem leitor e cada volume 
vem acrescido de uma introdução que situa a obra da personalidade na tradição 
filosófica, além de cronologia, lista de leituras sugeridas e citações.

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo
inTerdiscipLinAridAde  

História, Geografia, Sociologia, Artes

Filósofos em 90 minutos

Aristóteles em 90 minutos

aristóteles (384-322 a.C.) foi tutor de Alexandre, o Grande. A 
história não preservou detalhes dessa relação, mas sabemos 
que mais tarde Alexandre esteve a ponto de assinar a sentença 
de morte de Aristóteles, esqueceu-se de tomar a providência e, 
em lugar disso, resolveu invadir a Índia. Não fosse tal fatalida-
de, teríamos perdido o homem cuja filosofia dominou o pen-
samento europeu por .500 anos. Foi por causa de Aristóteles 
que o mundo medieval continuou a acreditar que o sol girava 
em torno da Terra e que tudo era feito de terra, água, fogo e ar. 

Além da história desse filósofo essencial, o leitor encontra-
rá uma seleção de citações de suas principais obras.

São Tomás de Aquino em 90 minutos

s ão Tomás de Aquino em 90 minutos estuda a vida e a obra da-
quele que incorporou o pensamento aristotélico à teologia 
cristã. A era medieval também produziu seu monumento 
intelectual: a filosofia em grande parte estática e cumula-
tiva da escolástica e o mestre consagrado da escolástica foi 
Tomás de Aquino.

Tradução: Maria Helena 
Geordane, 68pp,  
isbn: 85-7110-417-4

Tradução: Marcus Penchel, 
80pp, isbn: 85-7110-510-3
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Platão em 90 minutos

Platão (428-348 a.C.) ambicionava tornar-se um lutador profis-
sional, mas não conseguiu chegar às Olimpíadas. Tentou a sorte 
então como poeta trágico, mas não venceu nenhum dos grandes 
concursos. Como último recurso, foi visitar Sócrates. Foi amor 
à primeira vista – o resto, como dizem, é filosofia. Este volume 
apresenta essa bizarra trajetória e a obra que resultou dela.

Nietzsche em 90 minutos

e ste livro é um instantâneo da vida e obra desse intrigante 
pensador. Friedrich Nietzsche (844-900) foi o criador do cé-
lebre super-homem, embora ele próprio tenha sido um ho-
mem muito doente e, segundo dizem, veio a morrer louco em 
consequência de uma sífilis. Antecipando o fim de todos os 
sistemas filosóficos, sua obra falava a língua do futuro através 
de ditos como: “Deus está morto” e “Viva perigosamente”. 

Ao final do volume, uma seleção de aforismos e citações de 
suas principais obras, como Assim falou Zaratustra e A vontade 
de potência, mostram o vigor do pensamento nietzschiano.

Tradução: Maria Helena  
Geordane, 64pp,  
isbn: 978-85-7110-415-0

• Descartes em 90 minutos
• Wittgenstein  

em 90 minutos
• Locke em 90 minutos
• Hume em 90 minutos
• Kant em 90 minutos
• Sócrates em 90 minutos
• Confúcio em 90 minutos
• Hegel em 90 minutos

• Schopenhauer  
em 90 minutos

• Kierkegaard  
em 90 minutos

• Sartre em 90 minutos

• Maquiavel  
em 90 minutos

• Spinoza em 90 minutos
• Leibniz em 90 minutos

conHeçA A coLeção compLeTA
Número De PáGiNas e isBN DisPoNíVeis No siTe 

• Derrida em 90 minutos
• Foucault em 90 minutos
• Berkeley em 90 minutos
• Heidegger em  

90 minutos
• Rousseau em 90 minutos
• Marx em 90 minutos
• Bertrand Russell  

em 90 minutos

Tradução: Maria Helena 
Geordane, 76pp,  
isbn: 978-85-7110-429-7
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Guia ilustrado Zahar de filosofia
Stephen Law

De onde vem o Universo? A existência de Deus pode ser 
provada? Viajar no tempo é possível? Qual o modelo ideal 
para a sociedade? No Guia ilustrado Zahar de filosofia você 
vai descobrir como os maiores filósofos da história criaram 
teorias para explicar grandes mistérios como esses. O leitor 
vai entender como a filosofia funciona e de que forma seus 
conceitos podem ser aplicados no dia a dia. Vai conhecer os 
principais pensadores da história e as ideias e saberes que 
fizeram diferença ao longo dos séculos, da Grécia Antiga 
aos dias de hoje. Escrito por Stephen Law, que leciona no 
Heythrop College da Universidade de Londres, o livro ainda 
conta com mais de 400 imagens.

“Uma obra que pode interessar desde o leitor leigo no as-
sunto, que disporá de uma boa introdução, até aquele que 
visa um estudo mais aprofundado e que encontrará nesse 
texto indicações de como desenvolver mais suas leituras.” 
Danilo Marcondes, professor de filosofia da PUC-Rio

AdequAdo pArA Ensino Médio, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde Filosofia, História

Coleção Guia ilustrado Zahar, 
tradução: Maria Luiza X.  
de A. Borges, revisão: Danilo 
Marcondes, 352pp, ilustrado,  
isbn: 978-85-378-0070-6
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Dialética do esclarecimento
Theodor Adorno e Max Horkheimer

o filósofo alemão Theodor Adorno (903-969) fun-
dou a Escola de Frankfurt em 924, juntamente com 
Max Horkheimer (895-973). Considerado como a pe-
dra angular das ideias que tiveram por berço a Escola 
de Frankfurt, esse livro é uma ampla crítica filosófica e 
psicológica das categorias ocidentais da razão e da natu-
reza, de Homero a Nietzsche. 

“Uma longa digressão sobre a história do pensamento, 
mostrando como a mitologia se transforma em filosofia 
e depois em ciência, como o progresso técnico vira re-
gressão ideológica e, finalmente, como a cultura serve 
de base para a barbárie fascista.” Veja

pArA o proFessor

Dialética negativa
Theodor Adorno

essa poderia ser classificada como a obra-prima de 
Adorno se o seu pensamento permitisse o conceito tra-
dicional de obra-prima. Isso porque, nesse texto, Ador-
no justifica seu procedimento filosófico, pondo as cartas 
na mesa e oferecendo uma metodologia de seus traba-
lhos materiais. Leitura essencial para os estudiosos do 
pensamento de Adorno, e uma arma vital na tarefa de 
dar sentido aos tempos modernos.

“Aqui, o programa dos primeiros escritos de Adorno 
se realiza." Times Literary Suplement

Tradução: Guido de Almeida, 224pp 
ISBN: 978-85-7110-414-3

Tradução: Marco Antonio Casanova, 
352pp, isbn: 978-85-378-0143-7
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Maquiavel & O Príncipe
Alessandro Pinzani

um livro que situa as questões levantadas por O Príncipe 
em seu contexto histórico e no âmbito da obra de Ma-
quiavel, preservando a fonte de seu fascínio: a capacidade 
de sempre permitir novas leituras, atribuindo ao leitor a 
tarefa de formar sua própria opinião.

Adorno, Horkheimer
& a Dialética do esclarecimento
Rodrigo Duarte

Dialética do esclarecimento, escrita em 947, é obra de incrí-
vel profundidade filosófica e enorme atualidade. O autor 
discute aqui as principais ideias desse clássico, incluindo 
uma seleção de textos que ajudam a sua compreensão. 

Filosofia da ciência
Alberto Oliva

a filosofia da ciência procura identificar as peculiarida-
des da ciência e descobrir em que operações da razão ela 
fundamenta suas técnicas, seus procedimentos de pes-
quisa e, consequentemente, seus resultados. Esse livro 
oferece um panorama dessa busca, de Francis Bacon aos 
dias de hoje.

coleção Filosofia – pAsso-A-pAsso 

Textos introdutórios sobre a obra de grandes filósofos, como Kant, Nietzsche e Der-
rida, além de livros sobre os principais temas estudados pela área. Tudo escrito por 
dedicados pesquisadores e professores de filosofia do país, vinculados às mais im-
portantes universidades brasileiras. A Coleção Filosofia Passo-a-Passo ainda conta 
com uma lista de leituras complementares ao final. 

72pp, isbn: 85-7110-801-3

72pp, isbn: 978-85-7110-635-2

76pp, isbn: 978-85-7110-745-8
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Maquiavel
Newton Bignotto

Nietzsche
Nelson Boeira

Hannah Arendt
Adriano Correia

Hegel & a Fenomenologia  
do Espírito
Paulo Meneses

Heidegger & Ser e Tempo
Benedito Nunes

Adorno & a Arte 
Contemporânea
Verlaine Freitas

Nietzsche & Para Além  
de Bem e Mal
Oswaldo Giacoia Junior

Hobbes &  
a Liberdade
Júlio Bernardes

Anarquismo e  
Conhecimento
Alberto Oliva

Platão & a República
Jayme Paviani

Filosofia da História
Rossano Pecoraro

Filosofia Analítica
Danilo Marcondes

Filosofia da  
Linguagem
Claudio Costa

Estética
Kathrin Rosenfield

ouTros Livros dA coLeção  
lisTa comPleTa DisPoNíVel No siTe 
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Como ler Foucault
Johanna Oksala

m ichel Foucault foi um filósofo que moldou irreversi-
velmente a maneira como pensamos hoje sobre questões 
tão controversas quanto o poder, a sexualidade, a loucura 
e a criminalidade. Johanna Oksala, pesquisadora do De-
partamento de Filosofia, História e Estudos Culturais e 
Artísticos da Universidade de Helsinque, Finlândia, explo-
ra as ferramentas conceituais que Foucault nos deu para 
construir novas formas de pensar, bem como para des-
truir velhas certezas. A autora coloca o leitor face a face 
com os textos do próprio filósofo. Ao longo do livro, são 
citados fragmentos dos mais diversos escritos de Foucault 
– suas obras, ensaios, aulas, entrevistas… Um excelente 
ponto de partida para se conhecer e explorar melhor a 
obra completa desse autor.

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
revisão: Alfredo Veiga-Neto  
e Karla Saraiva, 144pp,  
isbn: 978-85-378-0520-6

No site da editora, leia entrevista com a autora.

Como ler Lacan
Slavoj Žižek

o s textos e as ideias de Jacques Lacan são tão difíceis que 
só especialistas conseguem compreendê-los. Se é isso que 
você pensa, é porque ainda não sabe Como ler Lacan.

Slavoj Žižek, um dos grandes pensadores contemporâ-
neos, será o seu guia nessa tarefa. Ele sabe colocar o leitor 
face a face com os textos do grande mestre francês da psi-
canálise para esclarecer os principais conceitos lacanianos, 
fazendo associações com as mais diferentes áreas. Instigado 
pelo raciocínio ágil e o abrangente conhecimento de Žižek, 
a um só tempo erudito e pop, você verá que há Lacan em 
Shakespeare e em Casablanca, em Nietzsche e num radical 
muçulmano, em Stanley Kubrick e nas novelas mexicanas. 
E que, longe de serem coisas meramente teóricas e distan-
tes da sua realidade, conceitos como recalque, Outro, su-
jeito suposto saber, e supereu fazem parte do seu dia a dia.

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
revisão: Marco Antônio Coutinho 
Jorge, 160pp, isbn: 978-85-378-0243-4
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Aprendendo a pensar com a sociologia
Zygmunt Bauman e Tim May

P artindo de aspectos aparentemente comuns da vida – 
amor, consumo, trabalho, lazer, religião –, o prestigiado 
sociólogo polonês Zygmunt Bauman procura ajudar as 
pessoas a entender suas vivências individuais e seu rela-
cionamento com os outros. 

Cada capítulo aborda problemas que constituem parte 
do cotidiano, dilemas e escolhas com os quais nos depara-
mos, mas não chegamos a ref letir a respeito, abordando 
temáticas muito atuais, como corpo, intimidade, tempo, 
espaço, desordem, risco, globalização, identidade e novas 
tecnologias. No fim dos capítulos, os autores ainda suge-
rem questões que podem servir como orientação para 
professores e alunos, e acrescentam uma sucinta biblio-
grafia organizada segundo temas. 

Tradução: Alexandre Weneck, 304pp, 
isbn: 978-85-378-0197-0

Globalização:  
as consequências humanas
Zygmunt Bauman 

o sociólogo polonês Zygmunt Bauman mostra nessa 
detalhada história da globalização as raízes e as conse-
quências desse processo, tentando dispersar um pouco 
da névoa e da banalização que cercam o termo “globa-
lização”, sem, no entanto, pretender oferecer todas as 
respostas sobre o tema.

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo
inTerdiscipLinAridAde  

Sociologia, Geografia, História

Tradução: Marcus Penchel, 148pp, 
isbn: 978-85-7110-495-2

No site da editora, leia entrevista com o autor sobre esse livro.

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural,  
Trabalho e Consumo
inTerdiscipLinAridAde  
Sociologia, Geografia, História
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44 cartas do mundo líquido moderno
Zygmunt Bauman 

Nos dias de hoje, somos bombardeados por informações 
de todos os lados. Como separar o que é importante e sig-
nificativo do que é supérf luo e descartável? Essa foi a inten-
ção do sociólogo Zygmunt Bauman ao ser convidado pela 
revista italiana La Repubblica delle Donne a escrever cartas 
sobre temas como iPod, Twitter, Facebook, Barack Oba-
ma, cartões de crédito e gripe suína, comentando aspectos 
do que o sociólogo chama de “mundo líquido moderno”. 

Tradução: Vera Pereira, 228pp,  
isbn: 978-85-378-0681-4

sugesTão pArA sALA de AuLA O livro pode servir 
como orientação para a discussão em sala de aula de ques-
tões que atingem o mundo contemporâneo. A partir da sua 
leitura e discussão, cada grupo de alunos pode ficar com 
uma das questões colocada no livro e apresentá-la usando 
diferentes suportes, como por exemplo, cartazes e vídeos. 

AdequAdo pArA Ensino Médio,  
EJA, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural,  
Trabalho e Consumo
inTerdiscipLinAridAde  

Sociologia, Geografia, História

TemAs TrATAdos no Livro 

Twitter • iPod • Facebook • Sexo virtual • Celebridades •  
Moda • Cartões de crédito • Indústria cosmética • Remédios •  
Crise da educação • Filmes • Livros • Barack Obama

próximo LAnçAmenTo do AuTor 

Isto não é um diário
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Questões fundamentais da sociologia
Indivíduo e sociedade
Georg Simmel

G eorg Simmel é um dos maiores teóricos que emer-
giu na filosofia e nas ciências sociais alemãs na passa-
gem do século XIX para o XX. Essa obra tem o objetivo 
de oferecer ao público um texto curto e exemplar a 
respeito de problemas que ocupam a sociologia desde 
a sua fundação: a relação entre indivíduos e sociedade 
e os fatores que tornam possível a vida social. 

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA,  Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo
inTerdiscipLinAridAde  

Sociologia, Geografia, História

Coleção Nova Biblioteca  
de Ciências Sociais, 120pp,  
isbn: 978-85-7110-963-6

Coleção Antropologia Social, 120pp, 
isbn: 978-85-7110-438-9

Cultura: Um conceito antropológico
Roque de Barros Laraia 

u ma introdução ao conceito antropológico de cultura, rea- 
lizada de forma didática, clara e simples. A primeira parte 
do livro refere-se ao conceito de cultura a partir das mani-
festações iluministas até os autores modernos, enquanto a 
segunda procura demonstrar como a cultura inf luencia o 
comportamento social e diversifica enormemente a humani-
dade, apesar de sua comprovada unidade biológica. O autor, 
antropólogo e professor emérito da Universidade de Brasília, 
procura utilizar exemplos referentes à sociedade brasileira e 
às sociedades tribais que compartilham o mesmo país, o que 
não impede a utilização de exemplos de autores que traba-
lham em outras partes do mundo.

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  

Sociologia, Geografia, História
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Como o futebol explica o mundo
Um olhar inesperado sobre a globalização
Franklin Foer

o futebol é mais do que um esporte, ou mesmo um modo 
de vida. Envolve interesses reais – capazes de arruinar re-
gimes políticos e def lagrar movimentos de libertação. Os 
clubes de futebol espelham classes sociais e ideologias polí-
ticas, e frequentemente inspiram uma devoção mais inten-
sa que as religiões. 

Para realizar esse amplo trabalho de reportagem, o jor-
nalista Franklin Foer viajou o mundo – da Itália ao Irã, do 
Brasil à Bósnia, analisando o intercâmbio entre o futebol 
e a nova economia global. As histórias colecionadas – ex-
travagantes, violentas, engraçadas, trágicas – ilustram o 
choque de civilizações à economia internacional e revelam 
como o futebol e seus fiéis seguidores podem expor as ma-
zelas de uma sociedade, sejam elas a pobreza, o antissemi-
tismo ou o fanatismo religioso. Original, inteligente, escri-
to com paixão e humor, o livro nos ajuda a compreender 
nossa turbulenta época. 

“Uma arrebatadora análise da luta do futebol para se en-
tender com as forças do livre comércio, as multinacionais e 
o imperialismo cultural.” Newsweek International 

Relações internacionais
Williams Gonçalves

a globalização e as transformações no sistema internacio-
nal despertam o interesse de um público cada vez maior. 
Nesse livro, Williams Gonçalves, professor da Universida-
de Federal Fluminense (UFF), avalia o papel e a importân-
cia do estudo das Relações Internacionais para a compre-
ensão da nova realidade.

AdequAdo pArA Ensino Médio, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis Trabalho e Consumo
inTerdiscipLinAridAde Sociologia, Geografia, História

Tradução: Carlos Alberto Medeiros, 
224pp, isbn: 978-85-7110-839-4

Coleção Ciências Sociais  
Passo-a-Passo, 72pp,  
isbn: 978-85-7110-674-1

AdequAdo pArA  
Ensino Médio,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Sociologia, Geografia, História,  
Educação Física



s
o

c
io

lo
g

ia

100

Patrimônio histórico e cultural
Pedro Paulo Funari 
e Sandra de Cássia Araújo Pelegrini

a diversidade cultural tem despertado grande interesse no 
cenário político mundial. A crescente importância do tema 
e o reconhecimento da pluralidade de bens culturais susci-
taram até mesmo reformulações nas diretrizes curriculares 
do ensino de história no Brasil. Levando isso em conta, o 
presente volume, escrito por Pedro Paulo Funari, professor 
da Unicamp, e Sandra de Cássia, professora da Universidade 
Estadual de Maringá, instiga o leitor a ref letir sobre as múl-
tiplas facetas do patrimônio histórico e cultural, discutindo 
alternativas para sua preservação através do desenvolvimen-
to sustentável. 

AdequAdo pArA Ensino Médio, EJA, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis Meio Ambiente, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde Sociologia, Geografia, História

Sociedade de consumo
Livia Barbosa

c onsumir, seja para fins de satisfação de “necessidades 
básicas” e/ou “supérf luas”, é uma atividade presente em 
toda e qualquer sociedade humana. Nesse livro, Livia 
Barbosa, professora do Departamento de Antropolo-
gia e Ciência Política da UFF, faz uma avaliação crítica 
acerca dos estudos sobre a sociedade de consumo e o 
consumo no Brasil, a partir de suas origens históricas 
e de sua caracterização sociológica, segundo a visão de 
diferentes autores.

AdequAdo pArA Ensino Médio, Formação do Professor 
TemAs TrAnsversAis Trabalho e Consumo
inTerdiscipLinAridAde Sociologia, Geografia, História

Coleção Ciências Sociais 
Passo-a-Passo, 76pp,  
isbn: 978-85-7110-927-8

Coleção Ciências Sociais 
Passo-a-Passo, 72pp,  
isbn: 978-85-7110-813-4
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Amor líquido
Sobre a fragilidade dos laços humanos
Zygmunt Bauman

a modernidade líquida – um mundo repleto de sinais 
confusos, propenso a mudar com rapidez e de forma 
imprevisível – em que vivemos traz consigo uma miste-
riosa fragilidade dos laços humanos, um amor líquido. 
Zygmunt Bauman, um dos mais originais e perspicazes 
sociólogos em atividade, investiga nesse livro de que 
forma nossas relações tornam-se cada vez mais “f lexí-
veis”, gerando níveis de insegurança sempre maiores. 
Mais que uma mera e triste constatação, esse livro é um 
alerta: não apenas as relações amorosas e os vínculos fa-
miliares são afetados, mas também a nossa capacidade 
de tratar um estranho com humanidade é prejudicada. 
Como exemplo, o autor examina a crise na atual polí-
tica imigratória de diversos países da União Europeia e 
a forma como a sociedade tende a creditar seus medos, 
sempre crescentes, a estrangeiros e refugiados. Com 
sua usual percepção fina e apurada, Bauman busca es-
clarecer, registrar e apreender de que forma o homem 
sem vínculos – figura central dos tempos modernos – 
se conecta. 

Tempos líquidos
Zygmunt Bauman 

uma ref lexão profunda sobre a insegurança, sobretudo 
nas grandes cidades. Terrorismo, desemprego, solidão – 
fenômenos típicos de uma era na qual, para o sociólo-
go Zygmunt Bauman, a exclusão e a desintegração da 
solidariedade expõem o homem aos seus temores mais 
graves. Mostra como as cidades, que originalmente fo-
ram construídas para fornecer proteção ao cidadão, se 
tornaram um ambiente inseguro. 

pArA o proFessor

Tradução: Carlos Alberto Medeiros, 
192pp, isbn: 978-85-7110-795-3

Tradução: Carlos Alberto Medeiros, 
120pp, isbn: 978-85-7110-993-3



s
o

c
io

lo
g

ia
 •

 p
a

r
a

 o
 p

r
o

fe
s

s
o

r

102

Vida a crédito
Zygmunt Bauman

com sua habitual ousadia, Bauman analisa algumas 
das questões morais e políticas mais urgentes na atua-
lidade. Instigado pelas perguntas inteligentes da jorna-
lista e pesquisadora mexicana Citlali Rovirosa-Madrazo, 
o sociólogo fala, entre outros temas, da recente crise fi-
nanceira mundial, do fundamentalismo religioso, e até 
de fenômenos que nunca havia comentado, como a en-
genharia genética e a clonagem humana.

O autor desenha o cenário do mundo atual e explica 
como passamos de uma sociedade de produtores para 
uma de consumidores. Nesse panorama, homens e mu-
lheres, velhos ou jovens, se transformam numa verda-
deira raça de devedores. E nos leva a ref letir sobre como 
tudo – do terrorismo internacional à indústria de cos-
méticos, do declínio do Estado à ameaça do aquecimen-
to global – atesta o fato de que nossas vidas, também 
elas, são vividas a crédito.

Tradução: Alexandre Werneck,  
252pp, isbn: 978-85-378-0265-6

Tradução: Carlos Alberto Medeiros, 
200pp, isbn: 978-85-378-0066-9

Vida para consumo
A transformação das pessoas em mercadoria
Zygmunt Bauman 

B auman nos revela a verdade oculta, um dos segredos 
mais dissimulados da sociedade contemporânea: a sutil 
e gradativa transformação dos consumidores em mer-
cadorias. As pessoas precisam se submeter a constantes 
remodelamentos para que, ao contrário de roupas e 
produtos que rapidamente saem de moda, não fiquem 
obsoletas. Bauman examina ainda o impacto da condu-
ta consumista em diversos aspectos da vida social: po-
lítica, democracia, comunidades, parcerias, construção 
de identidade, produção e uso de conhecimento. E dá 
especial atenção ao mundo virtual: redes de relaciona-
mento, como Orkut, não ref letem a ideia do homem 
como produto?
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Outsiders
Estudos de sociologia do desvio
Howard S. Becker 

Desde que foi lançado, no início dos anos 960, Outsi-
ders se transformou em leitura obrigatória. Escrito pelo 
renomado cientista social americano Howard Becker, 
propõe uma nova interpretação a respeito do que na 
época se considerava “comportamento social patológi-
co”. Apresentando uma original pesquisa de campo feita 
entre usuários de maconha e músicos de jazz, o autor 
introduz a noção de outsiders para abranger uma série 
de grupos cujo comportamento é considerado desvian-
te pela sociedade “normal”. Mostra ainda que tais grupos 
têm suas próprias regras e seus conceitos de normalidade. 

“Combinação feliz de boa sociologia e facilidade de lei-
tura. Para os sociólogos estudiosos do comportamento 
desviante, é um livro essencial. Para os leigos e não es-
pecialistas, é a mais instrutiva e interessante introdução 
ao tema.” The Annals

Coleção Antropologia Social, 
tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
revisão: Karina Kuschnir, 232pp,  
isbn: 978-85-378-0108-6

Coleção Nova Biblioteca de Ciências 
Sociais, tradução: Maria Luiza X. de A. 
Borges, revisão: Karina Kushnir, 296pp, 
isbn: 978-85-378-0046-1

Segredos e truques da pesquisa
Howard S. Becker 

o célebre sociólogo norte-americano fornece inúme-
ras dicas de como projetar e realizar uma pesquisa em 
todas as suas etapas. Estudantes e pesquisadores de 
uma ampla variedade de disciplinas encontram aqui, 
organizadas e expostas de modo fácil e direto, ideias 
fundamentais sobre como construir seus trabalhos de 
campo e sistematizar resultados. A edição conta ain-
da com um prefácio especial do autor para a edição 
brasileira.
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O valor de nada
Por que tudo custa mais caro do que pensamos
Raj Patel

“hoje em dia, as pessoas sabem o preço de tudo e o 
valor de nada.” A frase do escritor Oscar Wilde resu-
me com precisão o status da sociedade de consumo 
nos dias de hoje. Jornais, revistas e TV reproduzem à 
exaustão slogans como “quer pagar quanto?” e “não 
tem preço”. Mas, afinal, o que determina o preço das 
coisas? Raj Patel, escritor premiado, ativista e acadêmi-
co, foi em busca da resposta e investigou o que está 
por trás dos preços.

Na verdade, o preço das coisas é distorcido. Ao con-
trário do que muitos imaginam, o valor da etiqueta 
não se resume ao custo de produção somado à mar-
gem de lucro. Original, bem-fundamentado e best- 
seller no New York Times, esse livro revela o verdadei-
ro preço que a sociedade paga pelo que consome, e 
demonstra as perigosas consequências da propagada 
liberdade de consumo.

A prosperidade do vício
Uma viagem (inquieta) pela economia
Daniel Cohen

c om momentos de suspense e sem “economês”, esse 
livro surpreendente leva o leitor a uma viagem no tem-
po, para revelar como a economia tem moldado a so-
ciedade – do surgimento da agricultura à recente crise 
financeira em Wall Street. Reconstituindo as peripécias 
do homem para produzir e acumular riquezas, aponta 
para o futuro com indagações perturbadoras. Para onde 
o capitalismo nos conduz? A humanidade pode evitar o 
colapso ecológico? Narrativa vibrante, escrita por Da-
niel Cohen, economista e professor da École Normale 
Supérieure, em que história, política e meio ambiente 
se fundem para mostrar que o modelo econômico ba-
seado na obsessão pela prosperidade está ultrapassado.

Tradução: Vania Cury, 240pp,  
isbn: 978-85-378-0266-3

Tradução: Wandyr Hagge, 200pp,  
isbn: 978-85-378-0279-3

No site da editora,  
leia entrevista  
com o autor.
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Culturas jovens
Novos mapas do afeto
Maria Isabel Mendes de Almeida  
e Fernanda Eugenio (org.)

a cada dia torna-se mais urgente ref letir sobre os fe-
nômenos ligados à diversidade das experiências juve-
nis. Culturas jovens: novos mapas do afeto reúne artigos 
de cientistas sociais que se dedicam a entender os pro-
blemas enfrentados pelas juventudes urbanas no Bra-
sil de hoje. Nessa obra, os jovens são tratados na sua 
multiplicidade, evitando os preconceitos e a uniformi-
zação que tanto obscurecem a compreensão de seus 
comportamentos.

A galáxia da internet
Reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade
Manuel Castells 

u m livro que analisa a internet como espinha dorsal das 
sociedades contemporâneas e da nova economia mun-
dial, desvendando sua lógica, suas imposições e a liber-
dade que ela nos dá. Evitando fazer prescrições e previ-
sões, apresenta dados e pesquisa detalhada para ajudar 
a compreender como a internet é o meio pelo qual nos 
tornamos habitantes de uma rede global.

Considerado o principal analista da Era da Informa-
ção e da Sociedade de Rede, Manuel Castells foi apon-
tado pela The Economist como o primeiro e mais impor-
tante filósofo do ciberespaço. Ao fim de cada capítulo, 
o autor acrescenta, ainda, sugestões de links de leitura 
correlacionados.

“Adam Smith explicou como o capitalismo funciona-
va, e Karl Marx explicou por que ele não funcionava. 
Agora as relações econômicas e sociais da Era da Infor-
mação foram desveladas por Manuel Castells.” 
The Wall Street Journal

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
revisão: Paulo Vaz, 244pp,  
isbn: 978-85-7110-740-3

240pp, isbn: 978-85-7110-944-5
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Dicionário de sociologia
Guia prático da linguagem sociológica
Allan G. Johnson 

esse dicionário combina clareza de expressão a exem-
plos interessantes, requerendo um mínimo de conheci-
mentos prévios para sua consulta, apresentando conti-
nuidade e visão de conjunto ao longo de mais de .000 
verbetes. Inclui ainda termos formalmente ligados a ou-
tras disciplinas (como direito, estatística e econometria). 
Conta também com uma lista de leituras sugeridas ao 
final de cada verbete; esboços biográficos dos principais 
nomes da sociologia e um minucioso índice remissivo.

Sociologia: conceitos-chave
John Scott 

o professor John Scott organizou um conciso e valioso 
dicionário de sociologia, com a colaboração de soció-
logos proeminentes em diversas áreas. Os 68 verbetes 
– cultura, discurso, globalização, masculinidade, poder, 
sexualidade e muitos outros – são bastante abrangentes 
e estão entre os mais importantes para o trabalho so-
ciológico atual. Uma obra de referência prática e direta, 
fundamental para quem deseja ter uma visão geral so-
bre a sociologia.

Tradução: Ruy Jungmann, 316pp,  
isbn: 978-85-7110-393-1

Trad.: Álvaro Cabral e Eduardo Francisco 
Alves, 992pp, isbn: 978-85-7110-345-0

Tradução: Carlos Alberto Medeiros, 248pp, 
isbn: 978-85-378-0273-1

Dicionário do pensamento  
social do século XX
William Outhwaite & Tom Bottomore,  
E. Gellner, R. Nisbet e A. Touraine (eds.) 

e m artigos especialmente elaborados por eminentes especialis-
tas, esse dicionário examina, em cerca de 500 verbetes, além dos 
temas fundamentais do pensamento social, ciências sociais espe-
cíficas; escolas filosóficas e doutrinas políticas; instituições e mo-
vimentos importantes; e estilos marcantes na arte e na literatura. 
Contém ainda leituras sugeridas ao final de cada verbete; apên-
dice com biografias dos principais teóricos; extensa bibliografia 
geral; e minucioso índice de nomes e assuntos.

matemática



matemática
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Almanaque das curiosidades matemáticas
Ian Stewart

Desde os 4 anos, Ian Stewart, professor de matemá-
tica da Warwick University, na Inglaterra, juntou ca-
dernos de anotações, onde adicionou casos curiosos 
da matemática, formando esse almanaque. Ele oferece 
ao leitor um conjunto de casos notáveis em linguagem 
acessível: da explicação de por que não se pode dividir 
um número por zero e da história de Pitágoras (e seu 
teorema) até exemplos simples da teoria da complexi-
dade e da complexidade dos juros simples. 

“Stewart tem tal genialidade para dar explicações que 
detalhes de temas espinhosos figuram confortavel-
mente ao lado de uma piadinha. Nunca a matemática 
foi tão divertida!” New Scientist

No site da editora, leia entrevista com o autor.

Incríveis passatempos matemáticos
Ian Stewart

mais jogos, charadas, enigmas lógicos e histórias tira-
das da coleção particular do professor Ian Stewart são 
capazes de esclarecer, distrair e abrir horizontes – tanto 
para os habituados com o assunto quanto para os no-
vatos. O leitor encontrará informações e curiosidades 
divertidas que vão complementar a matemática que se 
aprende na escola. Os desafios são entremeados com fi-
guras explicativas, fatos sobre a história da matemática, 
anedotas sobre cientistas e perguntas sobre os grandes 
problemas matemáticos do presente, passado e futuro.

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos finais), Ensino Médio, EJA 
TemAs TrAnsversAis  
Ética
inTerdiscipLinAridAde  

Matemática, Ciências (Física), Língua Portuguesa

Tradução: Diego Alfaro, 356pp, ilustrado, 
isbn: 978-85-378-0270-0

Tradução: Diego Alfaro, 316pp, ilustrado, 
isbn: 978-85-378-0162-8

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos  
finais), Ensino Médio, EJA 
TemAs TrAnsversAis Ética
inTerdiscipLinAridAde  
Matemática, Ciências (Física),  
Língua Portuguesa
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Mania de matemática
Diversão e jogos de lógica e matemática
Ian Stewart

o extraordinário e maravilhoso mundo dos quebra- 
cabeças e paradoxos matemáticos analisado por um 
dos mais conhecidos divulgadores de ciência. O autor 
reúne uma grande variedade de desafios, todos eles 
construídos em torno de um incrível relato ficcional. 
Ao longo do livro, somos apresentados a importantes 
problemas matemáticos e personagens bem curiosos, 
em histórias atraentes, incitantes e muito divertidas. 
O leitor não habituado aos temas correntes da ma-
temática não deve se assustar. Embora os problemas 
propostos não sejam triviais, é possível acompanhar e 
sobretudo se interessar pelos raciocínios apresentados. 

“ A matemática pode ser divertida! É uma enorme sur-
presa ver a matemática transformada em algo tão aces-
sível.” Good Book Guide

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
revisão: Samuel Jurkiewicz, 208pp,  
isbn: 978-85-7110-853-0

Mania de matemática 2
Novos enigmas e desafios matemáticos
Ian Stewart 

o s fãs do primeiro volume podem se preparar para 
novos e prazerosos desafios. Como dividir um bolo 
em partes iguais? Se embaralharmos muitas vezes as 
cartas de um baralho, elas voltam à posição inicial? 
Através de problemas triviais como esses o professor 
Stewart nos mostra a diversidade da matemática e a 
importância que assume em nossa rotina. Tudo isso 
com seu habitual talento para expor de forma simples 
os temas mais complicados. 

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos finais), Ensino Médio, EJA 
TemAs TrAnsversAis Ética
inTerdiscipLinAridAde Matemática, Língua Portuguesa

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
revisão: Samuel Jurkiewicz, 208pp, 
isbn: 978-85-378-0117-8

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos  
finais), Ensino Médio, EJA 
TemAs TrAnsversAis  
Ética
inTerdiscipLinAridAde  

Matemática, Língua Portuguesa
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Alice no país dos Enigmas
Incríveis problemas lógicos no País das Maravilhas
Raymond Smullyan

alice volta ao País das Maravilhas, transformado em País 
dos Enigmas por Raymond Smullyan, um dos mais inven-
tivos criadores de enigmas lógicos da atualidade e profes-
sor de filosofia da Universidade de Indiana e da City Uni-
versity of  New York. E a menina é desafiada a decifrar os 
mais misteriosos e intrincados quebra-cabeças, propostos 
por Humpty-Dumpty, o Grifo, a Falsa Tartaruga e muitos 
outros personagens.

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos finais), Ensino Médio, EJA 
TemAs TrAnsversAis Ética

inTerdiscipLinAridAde Matemática, Língua Portuguesa

Tradução: Vera Ribeiro, revisão:  
Luiz Carlos Pereira, 192pp, ilustrado,  
isbn: 978-85-7110-550-8

Tradução: Sérgio Flaksman,  
revisão: Luiz Carlos Pereira, 176pp, 
isbn: 978-85-7110-469-3

O enigma de Sherazade
e outros incríveis problemas das Mil e uma noites
Raymond Smullyan 

Nesta divertida paródia das Mil e uma noites, o renomado 
matemático e lógico Raymond Smullyan transporta os lei- 
tores para o mundo dos enigmas e das charadas. Assim 
como no clássico árabe, Sherazade – uma encantadora jo-
vem de fantástica engenhosidade lógica – se vê em apuros 
com o sultão. Para não ter sua cabeça decaptada, desafia-o 
a solucionar os mais deliciosos e mirabolantes problemas 
matemáticos e lógicos. O volume traz incríveis anedotas e 
225 enigmas, todos com as soluções. Contém problemas 
lógicos e jogos com números, metaenigmas (enigmas so-
bre enigmas), exercícios de verdade, mentira, charadas, 
paradoxos desconcertantes e uma incursão, sob orientação 
segura de Sherazade, a um divertido e novo domínio cria-
do por Smullyan, chamado lógica coercitiva, no qual a res-
posta a um problema pode efetivamente mudar o destino 
do jogador!

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos  
finais), Ensino Médio, EJA 
TemAs TrAnsversAis  
Ética
inTerdiscipLinAridAde  
Matemática,  
Língua Portuguesa
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Turing e o computador em 90 minutos
Paul Strathern 

s em dúvida o computador é um dos mais importantes fei-
tos do século XX. Mas quantos de nós sabemos como ele 
funciona? E quantos conhecem Alan Turing, pioneiro no 
desenvolvimento do computador e que ajudou a decifrar 
os códigos Enigma durante a Segunda Guerra? Esse livro 
é um delicioso instantâneo de Turing e dos progressos da 
computação, escrito, de forma acessível e objetiva, por um 
mestre das narrativas introdutórias, professor universitário 
de filosofia e matemática na Kingston University.

Coleção Cientistas em  
90 minutos, tradução:  
Maria Luiza X. de A. Borges,  
92pp, isbn: 85-7110-566-9

Pitágoras e seu teorema em 90 minutos
Paul Strathern

Pitágoras, o criador do famoso teorema, foi possivelmente o 
primeiro gênio da cultura ocidental. Todos nós aprendemos 
um dia que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos qua-
drados dos catetos, mas muitos talvez desconheçam as excen-
tricidades de Pitágoras: ele falava com os pássaros e também 
fundou uma estranha religião que proibia, por exemplo, co-
mer feijão ou colher f lores. 

AdequAdo pArA Ensino Fundamental (anos finais) , Ensino Médio, EJA 
TemAs TrAnsversAis Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde Matemática, História, Língua Portuguesa

Coleção Cientistas  
em 90 minutos,  
tradução: Marcus Penchel, 
84pp, isbn: 85-7110-466-2

AdequAdo pArA Ensino Fundamental (anos finais) , Ensino Médio, EJA 
TemAs TrAnsversAis Ética
inTerdiscipLinAridAde Matemática, História, Língua Portuguesa
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20.000 léguas matemáticas
Um passeio pelo misterioso mundo dos números
A.K. Dewdney 

e ssa inventiva odisseia esquadrinha a história da mate- 
mática em busca da resposta para a pergunta: por que 
o cosmo – desde o mundo minúsculo dos átomos até a 
forma do próprio universo – é tão miraculosamente re-
gido por leis matemáticas? O teorema de Pitágoras, a as-
tronomia islâmica antiga, a teoria atômica e os compu- 
tadores são explicados de forma clara, mostrando o 
poder espantoso da matemática e proporcionando uma 
nova visão acerca dos mistérios do cosmo. 

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos finais) , Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  

Matemática, História, Língua Portuguesa

Tradução: Vera Ribeiro,  
revisão: Vitor Tinoco, 236pp,  
ilustrado, isbn: 978-85-7110-563-8

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
232pp, ilustrado, isbn: 978-85-7110-973-5

O caderno secreto de Descartes
Um mistério que envolve filosofia, matemática, história 
e ciências ocultas
Amir D. Aczel 

rené Descartes (596-650), uma das figuras mais im-
portantes da filosofia e da matemática ocidentais, man-
teve um caderno secreto de notas, há muito perdido, 
todo escrito em código. Qual era o conteúdo desse ca-
derno? O que ele estava querendo esconder? 

Esse livro é um misto de biografia e aventura investi-
gativa, que oferece uma visão fascinante do pai da mate-
mática moderna. Envolve ciências ocultas, uma frater-
nidade secreta, controvérsias religiosas e políticas e uma 
caixa trancada com escritos não publicados. O autor in-
vestiga também as circunstâncias suspeitas da morte do 
filósofo, que pode ter sido motivada por inveja. 

AdequAdo pArA  
Ensino Médio,  
Formação do Professor 
TemAs TrAnsversAis  
Ética
inTerdiscipLinAridAde 
Matemática, Ciências  
(Física), História
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Novas aventuras científicas  
de Sherlock Holmes
Casos de lógica, matemática e probabilidade 
Colin Bruce 

N esse livro, o físico Colin Bruce elucida mistérios ma-
temáticos que fazem parte da atmosfera de jogadores 
ambiciosos, empresários distraídos e vigaristas sem es- 
crúpulos. Por meio de seus profundos conhecimen-
tos de probabilidade, estatística e teorias dos jogos, 
Sherlock Holmes resolve crimes e protege inocentes. 
Episódios intrigantes apresentam de maneira acessível 
questões de diversas áreas da matemática, lógica e teo- 
ria dos jogos. Ao mesmo tempo, Bruce mostra como 
situações cotidianas que nos cercam, como a oferta ir-
resistível de assinar uma revista científica ou a análise 
contábil de uma empresa, exigem muita atenção e al-
gum conhecimento para evitar decisões erradas. 

Tradução: Helena Londres, 260pp,  
isbn: 978-85-7110-718-2

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos finais),  
Ensino Médio, EJA 
TemAs TrAnsversAis Ética
inTerdiscipLinAridAde  
Matemática, Língua Portuguesa,  
Ciências (Física)

sugesTão pArA sALA de AuLA O professor de ma-
temática pode estimular o desenvolvimento pelos jovens 
– em parceria com o professor de Língua Portuguesa – de 
pequenos casos investigativos em que a utilização da Ma-
temática e da Lógica sejam fundamentais. É possível, ain-
da, a partir da leitura do livro, desenvolver um blog onde 
alguns casos são propostos e os visitantes são convidados 
a buscarem as soluções. 
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Matemática lúdica
Leon Battista Alberti 

como medir a altura de uma torre da qual só se conse-
gue avistar o topo? Como calcular a largura de um rio? No 
mar, como saber quanto um barco faz por hora? Em Mate-
mática lúdica, o sábio e artista renascentista Leon Battista 
Alberti responde a essas e a muitas outras questões e ofe-
rece ao leitor moderno, em uma narrativa singularmente 
fácil e agradável de ler, um rico ref lexo das tradições pré- 
renascentistas que tanto iriam se desenvolver com Leo-
nardo da Vinci. 

Esse livro foi escrito em meados do século XV e ilustra 
uma convicção característica do Renascimento: a de que 
a ciência era capaz de ampliar o domínio do homem so-
bre a natureza. Ao demonstrar a possibilidade de medir 
grandezas aparentemente inapreensíveis sem o auxílio de 
instrumentos e aparelhos, apenas de relações matemáti-
cas, Alberti nos brinda com um singular testemunho, que 
permite reconstituir o tipo de problema que um homem 
do século XV enfrentava em seu cotidiano. Inclui, ainda, 
introdução, notas e comentários do astrônomo francês 
Pierre Souffrin e texto inédito de Galileu – A pequena ba-
lança –, que ressalta a importância de Alberti no desenvol-
vimento do saber científico da Renascença. 

Tradução: André Telles, 120pp, 
ilustrado, isbn: 85-7110-916-8

sugesTão pArA sALA de AuLA Algumas experiências 
presentes no livro podem ser desenvolvidas em sala de aula, 
como, por exemplo, a medição do tempo através do relógio 
de ar ou relógio solar. Além das atividades práticas, é possível 
desenvolver atividades em parceria com os professores da área 
de Humanas, por meio de pesquisa sobre a biografia de cientistas 
renascentistas, seus experimentos e suas contribuições. 

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos  
finais), Ensino Médio,  
EJA, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  

Matemática, História
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As grandes equações
A história das fórmulas matemáticas mais  
importantes e os cientistas que as criaram
Robert P. Crease 

o filósofo da ciência Robert P. Crease conta a história 
das equações mais importantes do Ocidente e de seus 
engenhosos criadores. Em linguagem simples, cada ca-
pítulo é dedicado a uma ou mais formulações que origi-
naram grandes descobertas científicas. 

O autor demonstra ainda que as equações matemáticas 
são tão importantes para o momento histórico em que 
foram criadas quanto as obras de arte. Seja o teorema de 
Pitágoras, a lei do movimento de Newton ou a “equação 
celebridade” de Einstein (E=mc²) – tema de capa da revis-
ta Time, em 946. Sem elas, não existiriam realizações re-
lativamente simples, como pontes e edifícios, muito me-
nos as complexas, como os computadores quânticos, os 
foguetes espaciais e a nanotecnologia. Essas descobertas 
marcam também a trajetória de grandes pesquisadores 
– nomes como Pitágoras, Newton, Euler, Maxwell, Eins-
tein, Schrödinger, Heisenberg – e suas dúvidas, embates, 
frustrações e alegrias. 

Tradução: Alexandre Cherman, 280pp, 
ilustrado, isbn: 978-85-378-0707-1

sugesTão pArA sALA de AuLA O 
livro abre espaço para a percepção da re-
lação da equação E=mc² com a construção 
das bombas atômicas, podendo ser reali-
zado um trabalho interdisciplinar com Ma-
temática e Química.

Os professores de História e Geografia 
também podem estimular o desenvolvi-
mento da pesquisa, a partir da contextua- 
lização da Segunda Guerra Mundial e da 
identificação dos efeitos do lançamento 
das bombas atômicas nas cidades japone- 
sas de Hiroshima e Nagasaki. Os atuais pro-
gramas nucleares e a legislação atual po-
dem ser tema de pesquisa e debate.

No site da editora, leia entrevista com o autor.

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Matemática, Ciências (Física,  
Química), História, Geografia

• O teorema de Pitágoras
• A segunda lei do movimento de Newton
• A lei da gravitação universal
• A equação de Euler
• A segunda lei da termodinâmica
• As equações de Maxwell
• E = mc²
• A equação da relatividade Geral
• A equação de Schrödinger

equAções TrATAdAs no Livro

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos  
finais), Ensino Médio,  
EJA, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  

Matemática, História
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O andar do bêbado
Como o acaso determina nossas vidas 
Leonard Mlodinow

Não estamos preparados para lidar com o aleatório – 
e, por isso, não percebemos o quanto o acaso interfere 
em nossas vidas. Citando exemplos e pesquisas presen-
tes em todos os âmbitos da vida, do mercado financei-
ro aos esportes, de Hollywood à medicina, Mlodinow 
apresenta de forma divertida e curiosa as ferramentas 
necessárias para identificar os indícios do acaso. Como 
resultado, nos ajuda a fazer escolhas mais acertadas e a 
conviver melhor com fatores que não podemos contro-
lar. Prepare-se para colocar em xeque algumas certezas 
sobre o funcionamento do mundo e para perceber que 
muitas coisas são tão previsíveis quanto o próximo passo 
de um bêbado depois de uma noitada…

• Um dos 0 Melhores Livros de Ciência de 2008, segun-
do a Amazon.com
• Best-seller e livro notável do New York Times

“Um guia maravilhoso e acessível sobre como o aleató-
rio afeta nossas vidas.” Stephen Hawking 

“Mlodinow escreve num estilo leve, intercalando desa-
fios probabilísticos com perfis de cientistas … O resul-
tado é um curso intensivo, de leitura agradável, sobre 
aleatoriedade e estatística.” 
George Johnson, New York Times

Tradução: Diego Alfaro,  
consultoria: Samuel Jurkiewicz,  
264pp, isbn: 978-85-378-0155-0

AdequAdo pArA  
Ensino Médio,  
Formação do Professor 
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Trabalho e Consumo
inTerdiscipLinAridAde  
Matemática, Ciências  
(Física e Biologia)

No site da editora, teste os seus  
conhecimentos sobre probabilidade.
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A música dos números primos
A história de um problema não resolvido na matemática
Marcus du Sautoy

o mistério dos números primos passou a ser conside-
rado o maior problema matemático de todos os tempos. 
Em meados do século XIX, o alemão Bernhard Riemann 
formulou uma hipótese: é possível uma harmonia entre 
esses números primos, à semelhança da harmonia mu-
sical. A partir de então, as mentes mais ambiciosas da 
matemática embarcaram nessa procura que parece não 
ter fim. Atualmente, estipulou-se o prêmio de um mi-
lhão de dólares para quem provar a hipótese. O relato 
desse verdadeiro Santo Graal da matemática, feito pelo 
brilhante professor de Oxford Marcus du Sautoy, apare-
ce pontilhado de casos interessantes e retratos pitores-
cos dos personagens que, desde Euclides, se envolveram 
nesse estranho mistério. 

• O livro recebeu, em 2005, um prêmio da Academia de 
Ciência de Göttingen, da Alemanha, e um na Itália, para 
o livro de matemática mais lido no país.

pArA o proFessor

Tradução: Diego Alfaro, 352pp, ilustrado, 
isbn: 978-85-378-0037-9

Introdução à filosofia matemática
Bertrand Russell

De modo brilhantemente conciso e com enorme poder de 
argumentação, Bertrand Russell (872-970), um dos mais in-
f luentes filósofos e matemáticos do século XX, nos oferece 
uma introdução acessível e clara ao mundo altamente abs-
trato da lógica formal e aos fundamentos da matemática. 

Um clássico livro de popularização da ciência que ainda 
hoje conserva sua vitalidade original e satisfaz as inten-
ções de seu autor: propiciar ao leitor comum a compreen-
são dos métodos e objetivos da lógica matemática, fazer 
com que a lógica auxilie a filosofia a enfrentar questões 
que lhe são próprias.

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
revisão: Samuel Jurkievicz, 248pp, 
isbn: 978-85-7110-970-4
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Uma senhora toma chá …
Como a estatística revolucionou a ciência no século XX
David Salsburg

o autor conta como a estatística transformou ra-
dicalmente os métodos de pesquisa na ciência e se 
transformou na maior revolução científica do século 
XX, demonstrando como está presente nos mais dife-
rentes campos de nossas vidas. Prefácio escrito pelo 
autor, estatístico e farmacêutico industrial, que ensi-
nou em diversas instituições, como o Trinity College 
em Cambridge, especialmente para a edição brasileira, 
com os desenvolvimentos da estatística no país.

“Uma descrição fascinante de pessoas que interagiram, 
colaboraram e discordaram – e que foram brilhantes 
para o desenvolvimento da estatística.” 
Bárbara A. Bailar, National Opinion Research Center

Coleção Ciência da Vida Comum, 
tradução: José Maurício Gradel,  
revisão: Suzana Herculano-Houzel,  
288pp, isbn: 978-85-378-0116-1

Uma história da simetria na matemática
Ian Stewart

até bem pouco tempo, a simetria – um tipo especial de 
transformação que, embora movendo um objeto, permi-
te que ele permaneça o mesmo – era uma busca indeci-
frável no campo da matemática. No entanto, no século 
XX, emergiu como elemento central das noções mais 
essenciais da física e da cosmologia. Ian Stewart conta 
de modo simples como uma sucessão de matemáticos e 
físicos, à procura de soluções para equações algébricas, 
acabou por construir uma teoria que revolucionou nossa 
visão sobre o Universo. Stewart constrói uma linha do 
tempo que vai da antiga Babilônia à física do século XXI. 
Um caminho cheio de histórias, como a de Girolamo 
Cardano, vigarista italiano que roubou o método para so-
lucionar as equações cúbicas e publicou o primeiro livro 
importante de álgebra. E Evariste Galois, revolucionário 
francês que morreu aos 2 anos, num duelo por causa de 
uma mulher, deixando inédita a teoria dos grupos, que 
viria a remodelar o modo de calcular a simetria. 

Tradução: Claudio Carina,  
revisão: Samuel Jurkiewicz, 348pp,  
ilustrado, isbn: 978-85-378-0821-4
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Breve história da ciência moderna
Marco Braga, Andreia Guerra e José Claudio Reis

Vol. 1 Convergência de saberes (Idade Média)
104pp, isbn: 978-85-7110-735-9

Vol. 2 Das máquinas do mundo ao Universo-máquina 
(séc. XV a XVII)
136pp, isbn: 978-85-7110-781-6

Vol. 3 Das luzes ao sonho do doutor Frankenstein 
160pp, isbn: 978-85-7110-867-7

Vol. 4 A belle époque da ciência
188pp, isbn: 978-85-378-0050-8

 
a série Breve história da ciência moderna trata do co-
nhecimento científico que se desenvolveu num curto 
período de tempo da história da humanidade – da Idade 
Média até hoje. Enfatizando o diálogo entre diferentes 
campos do conhecimento, os autores constroem um pai-
nel útil para quem deseja encontrar a porta de entrada dos 
principais problemas que formam o universo da ciência. 

Cada volume pode ser lido de forma independente. O 
primeiro acompanha a fixação dos alicerces da ciência 
moderna na Europa medieval. O segundo apresenta o pe-
ríodo que vai do século XV ao XVII, quando as profundas 
transformações iniciadas ainda na Idade Média atingiram 
o seu ápice. O terceiro trata da consolidação da raciona-
lidade científica. E, o quarto, do século XIX, período em 
que homens e mulheres viveram a belle époque da ciên-
cia. Cada livro inclui ainda sugestões de leitura e indica-
ções de manifestações artísticas ilustrativas do período e 
das questões estudadas. 

sugesTão pArA sALA de AuLA Essa coleção pode ser 
usada pelos professores de Ciências, Artes e História. Através 
desses livros, de linguagem acessível ao aluno, é possível, ao 
longo da formação do jovem, desenvolver atividades que mos-
tram o diálogo entre as diversas áreas do conhecimento. 

A partir da leitura do livro é possível estruturar a feira de 
ciências, envolvendo toda a escola. Cada turma fica respon-
sável por um determinado período histórico, mostrando os 
avanços e descobertas da ciência.

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos  
finais), Ensino Médio, EJA,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Ciências (Física, Química,  
Biologia), História, Artes
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História ilustrada da ciência
Colin A. Ronan 

Vol. 1 Das origens à Grécia
136pp, isbn: 978-85-7110-379-5

Vol. 2 Oriente, Roma e Idade Média
168pp, isbn: 978-85-7110-380-1

Vol. 3 Da Renascença à revolução científica
164pp, isbn: 978-85-7110-427-3

Vol. 4 A ciência nos séculos XIX e XX
140pp, isbn: 978-85-7110-388-7

um panorama geral do desenvolvimento da ciência e 
do pensamento científico em todo o mundo, desde os 
tempos primitivos até agora. Tratando de todas as ciên-
cias puras e das principais civilizações científicas, Colin 
Ronan demonstra claramente como a ciência está intrin-
secamente ligada à sociedade de seu tempo. As perguntas 
que faz cada época e as respostas que obtém derivam das 
prioridades definidas pela sociedade dessa época e pelo 
papel que a ciência e a tecnologia desempenham nessa so-
ciedade. Leitura extremamente agradável e de fácil com-
preensão, esta obra, em seus quatro volumes, é ilustrada 
por cerca de 300 fotos e 50 desenhos e mapas.

sugesTão pArA sALA de AuLA Essa 
coleção pode ser adotada pelos professores 
de Biologia, Química e Física, em parceria 
com o professor de História. É possível, em 
diferentes momentos, traçar um paralelo 
entre essas áreas do conhecimento, contex-
tualizando historicamente os experimentos 
científicos que marcam um determinado 
período.

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental 
(anos finais), Ensino Médio,  
EJA, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Ciências (Física, Química,  
Biologia), História
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Uma história da ciência
Experiência, poder e paixão
Michael Mosley e John Lynch 

redes de comunicação, exames médicos sofis- 
ticados, fontes energéticas, técnicas para cultivo 
do solo e a produção de alimentos – nada do que 
hoje fazemos está intocado pelo saber científico. 
Com belas ilustrações, este é um guia perfeito 
para nos orientar num incrível percurso pela his-
tória das grandes descobertas científicas no Oci-
dente – como a teoria da evolução, a criação dos 
telescópios e a descoberta do DNA – e sua enor-
me relevância na vida atual. Os premiados au-
tores Michael Mosley e John Lynch questionam 
muitas de nossas convicções, ajudando a tornar 
compreensíveis teorias aparentemente difíceis e 
seus resultados surpreendentes. 

No site da editora, leia entrevista com Michael Mosley.

Tradução: Ivan Weisz Kuck, 288pp, ilustrado,  
isbn: 978-85-378-0457-5

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
136pp, ilustrado, isbn: 978-85-7110-687-1

AdequAdo pArA  

Ensino Fundamental (anos finais), Ensino  
Médio, EJA, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  

Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  

Ciências (Física, Química,  
Biologia), História, Filosofia

Bússola
A invenção que mudou o mundo
Amir D. Aczel
 
como se descobriu que uma agulha magnética podia ser 
usada para indicar o norte? Onde surgiu a ideia dos pon-
tos cardeais e da rosa dos ventos, e como os marinheiros 
passaram a fazer uso desses recursos? Como os navegantes 
se orientavam antes da invenção da bússola? E como apren-
deram a usá-la para navegar? Com belas ilustrações e texto 
envolvente, esse fascinante livro, escrito pelo professor do 
Bentley College, em Massachussets, mostra por que a his-
tória da bússola é também uma grande saga da engenhosi-
dade humana. 

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos finais), Ensino Médio, EJA 
TemAs TrAnsversAis Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde Ciências (Física), História, Geografia
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A ciência do cotidiano
Como aproveitar a ciência nas atividades do dia a dia
Len Fisher

um livro que mostra como um cientista encara as ati-
vidades de um dia comum – do café da manhã à cerveja 
com os amigos, assim como nos esportes ou nas compras 
do supermercado. Em meio a casos engraçados e explica-
ções precisas, o autor, pesquisador do Departamento de 
Física da Universidade de Bristol, nos propõe uma forma 
divertida e acessível de saber como as leis da ciência tor-
nam possíveis pequenos atos do nosso dia a dia. 

“Esse livro sábio transmite as informações de modo bri-
lhante.” Times Higher Educational Supplement 

Tradução: Helena Londres, 204pp, 
ilustrado, isbn: 978-85-7110-814-1

25 grandes ideias
Como a ciência está transformando nosso mundo
Robert Matthews

algumas ideias científicas merecem destaque, pelo 
poder de transformar a forma de pensar e viver das 
pessoas, ou por revelarem que o Universo é bem 
mais complexo do que podíamos imaginar. Robert  
Matthews, pesquisador convidado na Aston University 
e repórter científico do Sunday Telegraph, analisa nes-
se livro 25 delas, da teoria dos jogos à energia escura, 
passando pela inteligência artificial, o gene egoísta e 
o big bang. Ao mesmo tempo em que descreve como 
cada uma foi desenvolvida, mostra que elas estão mu-
dando nosso dia a dia. Mais do que levar os leitores às 
fronteiras do conhecimento científico, lança luz sobre 
a forma como a ciência funciona, ao mostrar o percur-
so das descobertas mais importantes. Em cada capítu-
lo há sugestões de leitura, linha do tempo e glossário 
com termos técnicos.

AdequAdo pArA Ensino Fundamental (anos finais), Ensino Médio, EJA 
TemAs TrAnsversAis Ética, Trabalho e Consumo
inTerdiscipLinAridAde Ciências (Biologia, Química e Física), Língua Portuguesa

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis Ética
inTerdiscipLinAridAde  
Ciências (Física, Química,  
Biologia), História

Tradução: José Gradel, 264pp,  
isbn: 978-85-378-0076-8
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Os grandes experimentos científicos
Michel Rival

o leitor encontrará aqui cerca de 40 experimentos 
fundadores da ciência, desde o século III a.C., com 
Eratóstenes e Arquimedes, até o século XX, com a 
efetiva demonstração da teoria da relatividade. As 
experiências científicas são organizadas cronologi-
camente e apresentadas de forma concisa, incluindo 
ilustrações e gráficos elucidativos, além de uma se-
leção de textos em que os próprios realizadores dos 
experimentos narram suas proezas.

AdequAdo pArA   
Ensino Médio, EJA 
TemAs TrAnsversAis  
Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  

Ciências (Física, Química, Biologia), História

Coleção Ciência e Cultura,  
tradução: Lucy Magalhães,  
168pp, isbn: 978-85-7110-407-5

Os dez mais belos experimentos científicos
Robert P. Crease

em sua coluna na revista americana Physics World, o 
conceituado filósofo e historiador da ciência Robert 
Crease fez uma votação entre seus leitores perguntan-
do quais seriam os maiores experimentos do mundo. 
O resultado está nessa magnífica jornada, que per-
corre 2.500 anos de progresso na ciência, revelando os 
grandes experimentos que nos permitiram conhecer a 
realidade do nosso planeta. 

Ao longo do caminho, vemos, entre outros, Eratóste-
nes, no século III a.C, medir pela primeira vez a circun-
ferência da Terra. Encontramos Galileu Galilei calculan-
do a velocidade de queda dos corpos. E conhecemos o 
pêndulo montado por Foucault, no século XIX. 

“[Crease] demonstra que a beleza, para os cientistas, 
não é menos importante que a verdade, e que as pessoas  
podem se deixar arrebatar tanto por um experimento 
como por uma obra de arte.”  
Oliver Sacks, autor de Um antropólogo em Marte

Tradução: Maria Inês Duque Estrada, 
200pp, ilustrado, isbn: 978-85-7110-946-9

AdequAdo pArA  

Ensino Médio, EJA 
TemAs TrAnsversAis  

Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  

Ciências (Física, Química,  
Biologia), História
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Por que o bocejo é contagioso?
e novas curiosidades sobre o cérebro
Suzana Herculano-Houzel

há perguntas que nós fazemos todos os dias e, mesmo 
assim, nunca conseguimos responder: por que sentimos 
medo de filmes de terror? Por que suamos frio? Por que 
comer chocolate é tão bom? Por que fui contar aque-
le segredo? O que não desconfiamos é que as respostas 
para todas estas questões estão na neurociência. 

A neurocientista Suzana Herculano-Houzel, professo-
ra e pesquisadora da UFRJ, nunca para de fazer (e res-
ponder) perguntas. É por isso que esse livro já ganhou 
uma edição revista, com novas questões sobre nosso 
comportamento, que ela responde de modo simples, fá-
cil de entender e de acordo com as pesquisas mais recen-
tes em sua área. Através de tantas curiosidades é possível 
compreender o misterioso funcionamento do cérebro e 
inúmeras reações do corpo humano. 

Entrevista exclusiva com a autora no site da editora.

212pp, isbn: 978-85-378-0161-1

Por Que É DiFícil lemBrar 
Dos soNhos?

Por Que roemos  
as uNhas? 

Por Que seNTimos  
coceira?

AdequAdo pArA  

Ensino Fundamental  
(anos finais),  
Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis  

Saúde
inTerdiscipLinAridAde  

Ciências (Biologia, Química),  
Educação Física
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Darwin e a evolução  
em 90 minutos

o percurso de Charles Darwin até chegar à sua Teoria da 
Evolução. Paul Strathern, especialista em escrever livros 
claros e objetivos, revela como as descobertas de Darwin 
revolucionaram a sua época, obrigando-nos a repensar 
nossa posição no processo evolutivo e a expandir nossos 
horizontes. 

Tradução: Maria Helena Geordan,  
96pp, isbn: 978-85-7110-584-3 

Tradução: Maria Luiza X. 
de A. Borges, 100pp, 
isbn: 85-7110-585-5

Crick, Watson e o DNA  
em 90 minutos

um relato instigante de como Francis Crick e James Watson 
desvendaram a estrutura do DNA. Autor de diversos livros 
introdutórios, Strathern revela como a dupla mudou a histó-
ria do século XX e da humanidade. As descobertas científicas 
acabaram levantando novas questões éticas e morais.

Paul Strathern

Esta série em formato de bolso revela de forma didática e pra-
zerosa as grandes descobertas científicas da humanidade. Com linguagem 
acessível, cada volume é composto de introdução, vida e obra do cientista abor-
dado, posfácio, citações e cronologias. O autor, Paul Strathern, foi professor de 
filosofia e matemática na Kingston University e publicou, com sucesso, diver-
sos livros introdutórios.

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos finais), Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Meio Ambiente
inTerdiscipLinAridAde  

Ciências (Biologia), História

cientistas em 90 minutos
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Pequenas maravilhas
Como os micróbios governam o mundo
Idan Ben-Barak 

uma viagem fantástica e cheia de humor ao mundo 
dos micróbios, passando por temas tão inusitados como 
canibalismo, água imunda, sapos… e políticos. Ben- 
Barak, pesquisador de história e filosofia da ciência na 
Universidade de Sidney, mostra como os micróbios, es-
sas criaturas invisíveis a olho nu, estão por toda a parte. 

Surgidos há 3,8 bilhões de anos, esses seres ajuda-
ram a criar a atmosfera terrestre, oferecendo as con-
dições para existirmos. Você vai ver o mundo através 
de uma lente de aumento e descobrir a participação 
dessas Pequenas maravilhas na fantástica equação do 
funcionamento da natureza.

“Uma arrebatadora viagem pelo mundo dos micróbios.”  
New Scientist

Tradução: Diego Alfaro, 264pp, 
isbn: 978-85-378-0231-1

AdequAdo pArA  
Ensino Médio,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Saúde
inTerdiscipLinAridAde  

Ciências (Biologia, Química)

sugesTão pArA sALA de AuLA A par- 
tir da leitura do livro, o professor pode ini-
ciar uma pesquisa no laboratório da escola 
com o objetivo de identificar a atuação dos 
micro-organismos em uma esfera macro. 
Dessa forma, seria possível os alunos com-
preenderem, por meio de experimentos, os 
temas tratados no livro.

• Número de micróbios por centímetro 
quadrado de pele humana: mais de 100 mil.

• Razão entre células microbianas e células 
humanas em nosso corpo: dez para uma.

• Peso total dos micróbios em um corpo 
humano saudável: 1kg a 2kg.

• Momento em que os primeiros micróbios  
surgiram na Terra: 3,8 bilhões de anos atrás.

• Período durante o qual tiveram este lugar  
só para eles: cerca de 3 bilhões de anos.

eleito melhor livro científico para jovens segundo a  

Associação Americana para o progresso da ciência, 2010
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Aventuras e descobertas de  
Darwin a bordo do Beagle
1832-1836
Richard Keynes 

a partir de correspondências, diários e registros avul-
sos, além de desenhos e pinturas feitos pelo então jo-
vem naturalista Charles Darwin e outros viajantes do 
navio HMS Beagle, Richard Keynes – bisneto de Dar- 
win – revela a mais importante aventura científica da 
era moderna. 

Em um relato emocionante, a descoberta de fósseis 
pré-históricos, a descrição de animais e plantas nunca 
antes vistos, o encontro com povos ainda mal conheci-
dos e a formação, na mente genial de Darwin, da teo- 
ria da evolução das espécies. O leitor é transportado 
para uma viagem que começou em 83, durou cinco 
anos e representou uma grande virada na história da 
ciência.

“Leitura absolutamente esplêndida, a um só tempo en- 
volvente e informativa.” Scientific American

Tradução: Sergio Goes de Paula, ilustrado, 
404pp, isbn: 85-7110-805-6

sugesTão pArA sALA de AuLA A partir 
da leitura do livro, o professor pode trabalhar 
as diferentes etapas da viagem de Darwin. Cada 
grupo de alunos fica responsável por apresen-
tar, utilizando diferentes recursos, uma etapa 
específica da viagem de Darwin, apontando as 
descobertas e discutindo os registros realizados. 
A ajuda do professor de Geografia é importante 
para traçar no mapa os caminhos percorridos 
pelo cientista. O professor de Língua Portugue-
sa também pode contribuir discutindo os dife-
rentes gêneros textuais utilizados pelo autor do 
livro: cartas, diários etc.

AdequAdo pArA  

Ensino Médio,  
Formação do Professor

TemAs TrAnsversAis   
Ética, Meio Ambiente

inTerdiscipLinAridAde  

Ciências (Biologia), Geografia,  
Língua Portuguesa, História
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Nanociências
A revolução invisível
Christian Joachim e Laurence Plévert

um dos grandes temas atuais, a nanotecnologia é também 
um dos principais dilemas da humanidade: representa a pro-
messa da construção de nanorrobôs, a invenção de novos 
materiais ou o perigo de se criar organismos atomicamen-
te modificados. Esse livro pioneiro analisa o processo de 
transformação de uma tecnologia “limpa” em algo que uti-
liza amplamente os recursos naturais, desviando-se de seus 
principais objetivos. 

O pesquisador Christian Joachim e o jornalista científico 
Laurence Plévert relatam como interesses políticos e econô-
micos desvirtuaram as pesquisas e como é possível reverter 
esse quadro.

Tradução: Diego Alfaro, 264pp,  
isbn: 978-85-378-0231-1

A origem das espécies de Darwin
Uma biografia
Janet Browne

um relato cativante da obra que alterou para sempre 
nosso conhecimento a respeito do homem. Janet Browne 
mostra como A origem das espécies pode reivindicar para si 
o papel de mais importante livro científico já escrito no 
mundo. A autora, uma das mais conhecidas biógrafas de 
Darwin e editora de sua correspondência, analisa o desen-
volvimento das teorias darwinianas, explica como foram 
recebidas e examina por que ainda hoje são negadas por 
alguns. Pesquisa as fontes originais, as discussões que pro-
vocou e o legado das ideias de Darwin.

“Magnífico, fácil de ler e intelectualmente instigante. … é 
o mais perto que podemos chegar da mente de Darwin.” 
Sunday Telegraph

Coleção Livros que mudaram o 
mundo, tradução: Maria Luiza X.  
de A. Borges, 184pp,  
isbn: 978-85-7110-998-8

pArA o proFessor

Entrevista exclusiva 
com Christian Joachim 
em nosso site.
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Os sonhos atribulados de Maria Luísa
Uma alegoria da cosmologia e da física
Mário Novello 

maria Luísa, filha de um físico, é uma “quase ado-
lescente” e em seus sonhos se misturam emoções 
e informações científicas, criando situações inusita-
das, porém reais. De forma divertida e informativa, 
o leitor entra em contato com o cenário cosmoló-
gico que os cientistas vêm elaborando nas últimas 
décadas. O renomado físico Mário Novello expõe 
com simplicidade as instigantes noções da cosmolo-
gia contemporânea. 

128pp, ilustrado por Mariana Massarani, 
isbn: 85-7110-545-6

sugesTão pArA sALA de AuLA O professor pode a- 
presentar os princípios físicos presentes nas experiências 
de Maria Luísa no livro, contribuindo para a construção de 
uma imagem diferenciada do universo da física.

Rumo às estrelas
Guia prático para observação do céu
Alberto Delerue 

Que estrela é aquela? Como fazer para encontrar o 
Cruzeiro do Sul? Esse é um guia prático e fácil de usar. 
Ajuda a localizar e identificar as principais estrelas e 
constelações do nosso hemisfério, dispensa o uso ou a 
ajuda de qualquer instrumento de aumento. E também 
conta algumas lendas e histórias antigas associadas a es-
ses astros brilhantes e misteriosos, que tanto intrigam 
os homens desde o início dos tempos. Escrito pelo jor-
nalista e editor de ciências do Museu de Astronomia e 
Ciências Afins (Mast), Alberto Delerue. 

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos finais), Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis  
Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Ciências (Física), Geografia, História

Apresentação de Henrique Lins de Barros, 
88pp, ilustrado, isbn: 978-85-7110-526-3

AdequAdo pArA 
Ensino Fundamental (anos finais)
TemAs TrAnsversAis  
Ética
inTerdiscipLinAridAde  
Ciências (Física),  
Língua Portuguesa
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Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
revisão: Alexandre Cherman, 256pp, 
ilustrado, isbn: 978-85-7110-637-6

As aventuras científicas de Sherlock Holmes
O paradoxo de Einstein e outros mistérios
Colin Bruce

a Londres vitoriana está em polvorosa. Diversos crimes 
assustam a cidade. Sherlock Holmes não só soluciona os 
casos mais mirabolantes, como aproveita para esclarecer 
temas e conceitos da física moderna. Assim, o problema 
da conversão da energia é estudado no caso da energia 
desaparecida; a radioatividade está presente no caso do 
cientista sabotado; a determinação da velocidade da luz 
é importante para o desvendamento do caso das balas 
voadoras. O detetive de Baker Street decifra complexas 
questões da física, sem esquecer da advertência de seu 
caro amigo Watson: “Nada de matemática, Holmes: te-
nho horror à álgebra.” 

“Há maneira melhor de explicar para não cientistas o 
mundo às vezes misterioso da física moderna do que 
contando com a ajuda de Sherlock Holmes?” 
The New York Times Book Review 

“Um livro singular, que combina os prazeres da fic-
ção policial com excelente texto sobre ciência… Ab-
solutamente delicioso, e recomendo sem reservas.” 
Boston Book Review

AdequAdo pArA  

Ensino Fundamental  
(anos finais),  
Ensino Médio, EJA

TemAs TrAnsversAis  

Ética

inTerdiscipLinAridAde  

Ciências (Física),  
Língua Portuguesa (Literatura)
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Paul Strathern

Esta série em formato de bolso revela de forma didática e praze-
rosa as grandes descobertas científicas da humanidade. Com linguagem acessí-
vel, cada volume é composto de introdução, vida e obra do cientista abordado, ci-
tações e cronologias. O autor, Paul Strathern, foi professor de filosofia e matemá-
tica na Kingston University e publicou, com sucesso, diversos livros introdutórios.

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos finais), Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural, Saúde
inTerdiscipLinAridAde  

Ciências (Física), Matemática, História

cientistas em 90 minutos

Arquimedes e a alavanca  
em 90 minutos

a história de Arquimedes saltando de sua banheira e gritan-
do “Eureca!” é bastante conhecida, mas poucos sabem por 
que ele alardeou ser capaz de mover o mundo e o mistério 
sobre suas obras perdidas. Um brilhante retrato desse gênio 
da ciência e da matemática, acompanhando seu método de 
raciocínio e suas incríveis invenções, que desbravaram o ca-
minho para os avanços tecnológicos.

Einstein e a relatividade 
em 90 minutos 

como saber o que de fato significou a teoria da relatividade  
de Einstein e as implicações da célebre fórmula E=mc²? Um 
relato que não só responde a essa questão como também 
acompanha a conturbada trajetória do formulador da teoria 
da relatividade, que lutou contra as armas nucleares e o anti-s- 
semitismo, sendo investigado pelo FBI e perseguido pelos 
nazistas. 

Tradução: Maria Helena 
Geordane, 96pp,  
isbn: 85-7110-475-1

Tradução: Maria Helena 
Geordane, 92pp,  
isbn: 978-85-7110-449-5
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Galileu e o sistema solar  
em 90 minutos 

um panorama da vida e da obra daquele que poderia ter se 
tornado o primeiro mártir da ciência (honra que desprezou). 
Galileu foi o primeiro a descrever o sistema solar tal como o 
conhecemos hoje, e, ao desenvolver o telescópio, permitiu 
que também pudéssemos partilhar desse espetáculo. A vida 
e a obra desse cientista, reveladas de maneira informativa, di-
vertida e objetiva.

Newton e a gravidade  
em 90 minutos 

Newton não apenas formulou a lei da gravidade como tam-
bém desenvolveu o conceito de força, descobriu a natureza da 
luz e revolucionou nosso método de cálculo. Era, no entanto, 
dono de personalidade profundamente perturbada e vingativa, 
abrigando seus próprios segredos ilícitos. Um livro que mer-
gulha na vida e nas principais descobertas do grande cientista. 

• Arquimedes e a alavanca 
em 90 minutos

• Bohr e a teoria quântica 
em 90 minutos

• Crick, Watson e o DNA 
em 90 minutos

• Curie e a radioatividade 
em 90 minutos

• Darwin e a evolução  
em 90 minutos

• Einstein e a relatividade 
em 90 minutos

• Galileu e o sistema solar 
em 90 minutos

• Hawking e os buracos 
negros em 90 minutos

conHeçA A coLeção compLeTA
Número De PáGiNas e isBN DisPoNíVeis No siTe 

• Newton e a gravidade 
em 90 minutos

• Oppenheimer e a bomba 
atômica em 90 minutos

• Pitágoras e seu teorema 
em 90 minutos

• Turing e o computador 
em 90 minutos

Tradução: Maria Helena 
Geordane, 96pp,  
isbn: 978-85-7110-493-8

Tradução: Maria Helena 
Geordane, 92pp,  
isbn: 85-7110-450-6
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Alice no País do Quantum
A física quântica ao alcance de todos
Robert Gilmore 

Nessa genial mistura de fantasia e ciência, Alice, aquela 
do País das Maravilhas, está prestes a embarcar em ou-
tra jornada. Ela conhecerá o País do Quantum – uma es-
pécie de parque de diversões intelectual menor que um 
átomo – e irá se deparar com desafios, jogos e atrações 
que esclarecem os diferentes aspectos da física quânti-
ca. Através dessa alegoria, o autor, professor de física 
na Universidade de Bristol, revela, de forma acessível e 
divertida, os domínios fundamentais da física quântica. 

O mágico dos quarks
A física de partículas ao alcance de todos
Robert Gilmore

os eternos personagens de O Mágico de Oz – Dorothy, 
o Espantalho, o Homem de Lata, o Leão e terríveis fei-
ticeiras – são utilizados para explicar de maneira clara 
o mundo das subpartículas atômicas. Robert Gilmore, 
professor de física na Universidade de Bristol, é um 
mestre na arte de tornar compreensíveis e divertidos 
os conceitos que sustentam os fundamentos da física 
moderna.

“Um livro tanto para o jovem cientista quanto para o 
leitor que anseia por compreender melhor o estranho 
mundo das partículas subatômicas.” IEEE Spectrum

Tradução: André Penido, revisão:  
Ildeu de Castro Moreira, 196pp, ilustrado,  
isbn: 978-85-7110-441-9

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
revisão: Alexandre Cherman, 224pp, 
ilustrado, isbn: 85-7110-631-2

AdequAdo pArA Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis Ética
inTerdiscipLinAridAde Ciências (Física, Química), Língua Portuguesa (Literatura), Artes (Teatro)

sugesTão pArA sALA de AuLA Utilizando a alegoria 
explorada no livro, os alunos podem produzir pequenas 
esquetes ou narrativas multimídia que expliquem os prin-
cípios da física quântica. 

AdequAdo pArA  
Ensino Fundamental (anos finais),  
Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis Ética
inTerdiscipLinAridAde  
Ciências (Física, Química),  
Língua Portuguesa (Literatura), 
Artes (Teatro)
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A evolução da física
Albert Einstein e Leopold Infeld

há mais de 70 anos este livro foi publicado pela primeira 
vez, a fim de divulgar a teoria da relatividade, e é consi-
derado o texto mais acessível escrito por Albert Einstein. 
Explica os fundamentos essenciais da física, por meio de 
gráficos e diagramas e traça um esboço das tentativas 
feitas pela mente humana para encontrar uma conexão 
entre o mundo das ideias e o dos fenômenos.

AdequAdo pArA Ensino Médio, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis Ética
inTerdiscipLinAridAde Ciências (Física), Matemática

Tradução: Giasone Rebuá, 248pp, 
ilustrado, isbn: 978-85-378-0052-2

Convite à física
Yoav Ben-Dov
Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 156pp, isbn: 978-85-7110-355-9

Nessa saborosa introdução à física, o professor Ben-Dov 
aborda as ideias da física sob uma perspectiva histórica,  
remontando às questões fundadoras dessa disciplina e 
oferecendo um notável panorama de seus postulados teó- 
ricos. Viajando desde a Grécia clássica até a teoria da re-
latividade de Einstein, este é um irrecusável convite para 
professores, estudantes e leigos.

Gigantes da física
Uma história da física moderna através de oito biografias
Richard Brennan
Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 156pp, isbn: 978-85-7110-355-9

u ma viagem profundamente instrutiva pela vida e obra 
de cientistas cujas descobertas revolucionaram a física do 
século XX e transformaram nosso conhecimento do Uni-
verso. Tomando como ponto de partida Isaac Newton, que 
estabeleceu as bases da física moderna, o autor percorre a 
trajetória de Albert Einstein com sua teoria da relatividade; 
Max Planck, pai da física quântica; Niels Bohr, criador do 
primeiro modelo preciso do átomo, além de outros.

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  
Ciências (Física, Química),  
História
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O tempo que o tempo tem
Por que o ano tem 12 meses e outras  
curiosidades sobre o calendário
Alexandre Cherman e Fernando Vieira

Por que o ano comum tem 365 dias e o bissexto não? 
Como se estabeleceu a duração de meses e semanas? Unin-
do astronomia e história, os autores explicam a origem da 
contagem do tempo, relatam a história dos diversos ca-
lendários em diferentes sociedades e mostram por que a 
astronomia está na origem de todas as medidas de tempo.

AdequAdo pArA Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde Ciências (Física), História, Filosofia

Sobre os ombros de gigantes
Uma história da Física
Alexandre Cherman 

Neste livro sem fórmulas nem conceitos a decorar, Ale-
xandre Cherman apresenta os primeiros físicos da Grécia 
antiga, chegando aos conceitos e problemas atuais. Uma 
história da física com ênfase nas figuras humanas que rea- 
lizaram grandes descobertas. 

144pp, ilustrado,  
isbn: 978-85-378-0056-0

200pp, ilustrado, isbn: 85-7110-759-9

144pp, ilust., isbn: 978-85-378-0056-0

AdequAdo pArA Ensino Médio, EJA, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde Ciências (Física, Química), História, Filosofia

Por que as coisas caem?
Uma história da gravidade
Alexandre Cherman e Bruno Rainho Mendonça 

Desde que o mundo é mundo, a gravidade tem atraído a aten-
ção de alguns dos maiores pensadores da história da ciência. 
Em uma saga que envolve inúmeros personagens, com desta-
que para Isaac Newton e Albert Einstein, os autores mostram 
que o fenômeno não é apenas um tópico para cientistas expe-
rientes, mas um fascinante elemento de nossas vidas.

AdequAdo pArA Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis Ética
inTerdiscipLinAridAde Ciências (Física), Língua Portuguesa 
(Literatura), Artes (Teatro)
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Guia ilustrado Zahar de astronomia
Ian Ridpath

há milhares de anos, quando o homem começou a estudar 
o céu, ninguém sabia o que eram as estrelas. Hoje sabemos 
como elas nascem, como podem se desenvolver e até como 
morrem. Tudo graças ao estudo dos astros e seus movimen-
tos. No Guia ilustrado Zahar de astronomia, o inglês Ian 
Ridpath, membro da Royal Astronomical Society, reuniu 
informações completas sobre esta ciência, apontada como 
a mais antiga de todas. O leitor vai descobrir a história da 
astronomia, entender a formação do Sistema Solar, as cons-
telações, e até tomar conhecimento dos maiores desafios da 
cosmologia no início do século XXI. 

No guia, astrônomos profissionais ainda ensinam a com-
preender objetos celestes, como nebulosas formadoras de 
estrelas ou jovens aglomerados de estrelas moribundas. 

AdequAdo pArA Ensino Médio, EJA, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde Ciências (Física), História, Geografia

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
176pp, isbn: 978-85-7110-837-0

Coleção Guia ilustrado Zahar, 
tradução: Maria Luiza X. de A. 
Borges, 300pp, ilustrado, 
isbn: 978-85-7110-982-7

ABC da relatividade
Bertrand Russell

um clássico da popularização da ciência, ABC da relativi-
dade foi considerada a mais brilhante obra de divulgação 
científica de Bertrand Russell. No início da década de 
920, o filósofo e matemático entregou-se à tarefa de di-
vulgar e popularizar o conhecimento. Era uma forma de 
sanar aquilo que lhe parecia constituir a irracionalidade 
nascida da falta de oportunidade educacional. A enorme 
produção de Russell nesse período procurava colocar ao 
alcance de todos, tanto quanto possível, a liberdade de 
pensamento e de ação proporcionadas pela cultura e pela 
ciência. Essa atitude iluminista certamente encontra-se 
presente nessa obra. Um guia primoroso, para leitores 
não iniciados em matemática e física, das teorias da relati-
vidade especial e geral de Albert Einstein.

AdequAdo pArA  
Ensino Médio,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética
inTerdiscipLinAridAde  
Ciências (Física), Matemática
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Do big bang ao Universo eterno
Mário Novello 

Nas últimas décadas do século XX, os cientistas produzi-
ram uma descrição da história do Universo segundo a qual, 
há poucos bilhões de anos, uma grande explosão teria dado 
origem a tudo o que existe. Esse modelo conhecido como 
big bang parecia incontestável, assumiu o papel de verdade 
científica, ganhou as páginas de jornais e revistas, povoou 
os livros didáticos e as telas de televisão. O premiado cos-
mólogo Mário Novello demonstra agora, que os cientistas 
produziram uma teoria da criação equivalente a diversos 
mitos religiosos. E analisa as condições que tornaram pos-
sível o surgimento de outros cenários e teorias.

“Mostra como a hipótese do big bang está repleta de bura-
cos.” O Globo

AdequAdo pArA Ensino Médio, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde Ciências (Física), História

132pp, ilustrado, isbn: 978-85-378-0237-3

176pp, ilustrado, isbn: 85-7110-912-5

O que é cosmologia?
A revolução do pensamento cosmológico
Mário Novello

com a coerência intelectual própria de suas obras, No-
vello faz um profundo mergulho nas raízes do conheci-
mento científico – do exame da teoria da relatividade de 
Einstein, passando por teorias sobre a origem do Univer-
so, até a descrição de alguns resultados da cosmologia e 
da física quântica.

O que é cosmologia? fornece, assim, a todos nós, um rico 
material de ref lexões acerca do passado e do futuro do 
conhecimento científico relativo do Universo. 

AdequAdo pArA Ensino Médio, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis Ética
inTerdiscipLinAridAde Ciências (Física), Filosofia
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A colher que desaparece
E outras histórias reais de loucura, amor  
e morte a partir dos elementos químicos
Sam Kean

esse livro é um passeio pelas mais surpreendentes his-
tórias envolvendo a descoberta, o uso e a criação dos 8 
elementos químicos da tabela periódica. Uma colher que 
desaparece quando colocada no chá quente, uma bizarra 
corrida pelo ouro causada por um elemento (telúrio) que 
tem cheiro de alho, um poeta que enlouqueceu ao ingerir 
lítio para se tratar de uma doença. Esses são alguns dos 
casos narrados de maneira saborosa para explicar concei-
tos científicos sobre os átomos que nos cercam. 

Pelo caminho, o autor aborda a história dos avanços 
científicos, desde a descoberta do átomo até a criação 
de elementos artificiais, passando pela invenção da ta-
bela periódica e pelo estudo da radioatividade. Mostra 
também como a vida humana se modificou por causa 
do cobre (usado em moedas por ser “autoestéril”), do 
silício (utilizado na revolução da informática) e do urâ-
nio (um dos grandes responsáveis pela bomba atômica). 
Uma narrativa envolvente que nos guia através dos se-
gredos dos elementos químicos.

“A história humana por trás da tabela periódica.”Time 

“Uma história vibrante dos elementos químicos e dos 
personagens envolvidos nessas descobertas.” 
New Scientist

Tradução: Claudio Carina, 376pp, 
ilustrado, isbn: 978-85-378-0693-7

sugesTão pArA sALA de AuLA O livro abre espaço 
para trabalho lúdico e interdisciplinar que pode ser de-
senvolvido em parceria com o professor de Artes (Teatro) 
ou de Língua Portuguesa. Alguns dos casos narrados po-
dem ser transformados em cenas pelos alunos e apresen-
tados para a escola, aguçando a curiosidade dos jovens e 
estimulando o novo olhar sobre a ciência.

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética
inTerdiscipLinAridAde  
Ciências (Química), História,  
Língua Portuguesa, Artes (Teatro)

Leia entrevista 
exclusiva com autor 
em nosso site.
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Os botões de Napoleão
As 17 moléculas que mudaram a história
Penny le Couteur e Jay Burreson

será que podemos explicar o fracasso da campanha de 
Napoleão na Rússia, em 82, por algo tão insignificante 
quanto um botão? Quando exposto a temperaturas bai-
xas, o estanho se esfarela, e todas as fardas dos regimen-
tos de Napoleão eram fechadas com botões feitos desse 
material. Com histórias curiosas como esta, a professora 
de química Penny Le Couteur e o químico industrial Jay 
Burreson fazem uma fascinante análise de 7 grupos de 
moléculas que, como o estanho daqueles botões, inf luen-
ciaram o curso da história, produziram grandes feitos na 
engenharia e provocaram importantes avanços na medi-
cina e no direito. Além disso, determinaram o que hoje 
comemos, bebemos e vestimos. 

Ao revelar as espantosas conexões químicas que unem 
eventos aparentemente não relacionados, os autores es-
clarecem que:

• Por causa da química, a colônia Nova Amsterdã tornou- 
se Nova York.

• Um contratempo na limpeza da cozinha com um aven-
tal de algodão resultou no desenvolvimento dos explosi-
vos modernos e da indústria cinematográfica.

• A ânsia dos europeus pela cafeína – um alcal0ide que 
vicia – levou à Revolução Chinesa. 

“Em geral não paramos para pensar na história ou na 
composição química de especiarias, borracha, nicotina, 
penicilina ou um sem-número de produtos que muda-
ram o mundo. Isso é belamente realizado em Os botões de 
Napoleão, com sua brilhante mescla de química e cultura. 
O livro é estimulante e de leitura extremamente agradá-
vel.” Oliver Sacks, autor de Um antropólogo em Marte

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
344pp, ilustrado, isbn: 978-85-7110-924-7

sugesTão pArA sALA de AuLA Após leitura do livro, o professor pode es-
timular uma reflexão sobre o impacto dessas descobertas para a vida cotidiana na 
atualidade. A partir daí, divididos em grupos, os alunos aprofundam seus estudos em 
cada caso apresentado no livro e sistematizam as informações em um jornal mural.

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Saúde, Trabalho e Consumo
inTerdiscipLinAridAde  
Ciências (Química, Biologia), 
História, Língua Portuguesa
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O sonho de Mendeleiev
A verdadeira história da química
Paul Strathern

e m 7 de fevereiro de 869, o cientista russo Dmitri  
Mendeleiev debatia-se com um problema: como colo-
car ordem na então recente ciência da química? Exaus-
to, caiu adormecido sobre sua mesa de trabalho e teve 
um sonho que anunciava a chave para montar a tabela 
periódica dos elementos, que iria mudar fundamen-
talmente o modo como vemos o mundo. Nesse livro, 
Paul Strathern, que foi professor de filosofia e mate-
mática na Kingston University, decanta a sensacional 
história da busca dos elementos químicos, desde os 
físicos gregos, passando pela química medieval, até 
chegar à fissão do átomo. Com texto f luente e bem- 
humorado, o autor explica as sucessivas descobertas 
no campo da química, além de traçar as biografias de 
seus protagonistas: Hermes Trismegisto, Paracelso, 
Avicena, Giordano Bruno, Nicolau de Cusa, Galileu 
Galilei, Johann Becher, Robert Boyle, Henry Caven-
dish e Antoine Lavoisier, entre outros.

“Uma história maravilhosa que mostra os esforços da 
humanidade para compreender do que é feita a maté-
ria.” The Observer 

“Muito bem escrito, competente e repleto de episódios 
deliciosos … Paul Strathern realizou a notável proeza 
de tornar interessantíssima a história da química.” 
The Herald Tribune

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
268pp, ilustrado, isbn: 978-85-7110-653-6

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Ética, Pluralidade Cultural
inTerdiscipLinAridAde  

Ciências (Química), História
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Barbies, bambolês e bolas de bilhar
67 deliciosos comentários sobre a fascinante  
química do dia a dia
Joe Schwarcz

e xiste ciência em Alice no País das Maravilhas. Ou no 
estranho besouro utilizado por Casanova em suas aven-
turas amorosas. Esse livro tem a chave de mistérios 
como esses, em 67 breves comentários sobre a fantás-
tica química que nos rodeia. O autor, apresentador de 
programas sobre ciência e alimentação em rádio e TV 
e com vários livros publicados, fala de aventuras amo-
rosas, KGB, CIA, jeans, xampus, assassinatos, zumbis, 
bruxas, mágicos e muito mais. 

A química está em toda parte: no veneno e no antído-
to, na farmácia e na natureza, em produtos de higiene 
pessoal e na cozinha. Um dos principais objetivos do 
livro é fazer do leitor um consumidor desconfiado, que 
não embarca em propagandas enganosas e pesquisas 
sem fundamento. 

“A magia de Joe Schwarcz é nos revelar que há vivacida-
de e vigor na verdadeira química.”
Ronald Hoffman, Prêmio Nobel de Química em 993 

sugesTão pArA sALA de AuLA Num trabalho inter- 
disciplinar com o professor de Língua Portuguesa, sugeri-
mos a produção de um folheto de propaganda de produtos 
para consumidores exigentes e bem informados, recheado 
de curiosidades científicas sobre os artigos anunciados e di-
cas de como conservá-los melhor. Os conceitos e exemplos 
do livro serão amplamente trabalhados nessa atividade.

Tradução: José Maurício Gradel,  
revisão: Suzana Herculano-Houzel, 240pp, 
ilustrado, isbn: 978-85-378-0123-9

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA
TemAs TrAnsversAis  
Saúde, Trabalho e Consumo
inTerdiscipLinAridAde  
Ciências (Química), Língua  
Portuguesa, Sociologia
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O que Einstein disse a seu cozinheiro – 1 
A ciência na cozinha
Robert L. Wolke

Você sabia que nem todo o álcool evapora quando 
se cozinha com cerveja ou vinho? Por que nada gruda 
em uma frigideira antiaderente? Em mais de 00 pa-
res de perguntas e respostas, esse livro explica a ciên-
cia da cozinha. Wolke, professor emérito de química 
na Universidade de Pittsburgh e autor da premiada 
coluna “Food 0” no Washington Post, descarta infor-
mações e mitos que passaram do prazo de validade 
e ajuda você a interpretar rótulos e propagandas. 
Deliciosas receitas criadas especialmente para de- 
monstrar princípios científicos, dicas, um glossário e 
sugestões de leitura complementam o banquete.

“Cozinhar é uma ciência e uma arte. Mas a ciência 
nunca foi tão simples de entender nem tão engraçada 
de aprender quanto nesse livro. Bob Wolke tornou 
os mistérios da química dos alimentos acessíveis e 
divertidos.”  Marion Nestle, Depto. de Estudos de 
Nutrição e Alimentos, Universidade de Nova York

Tradução: Helena Londres, 300pp, 
ilustrado, isbn: 978-85-7110-692-5

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Saúde, Trabalho e Consumo
inTerdiscipLinAridAde  
Ciências (Química, Biologia,  
Física), Língua Portuguesa
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O que Einstein disse a seu cozinheiro – 2
Mais ciência na cozinha
Robert L. Wolke

ensaios esclarecedores e divertidos sobre os ali-
mentos que compramos, cozinhamos e comemos. 
Wolke responde às mais diversas perguntas sobre a 
ciência dos alimentos – desde como é feita a produ-
ção de legumes e verduras no campo até a melhor 
maneira de interpretar rótulos de embalagens em 
supermercados. E ainda inclui 35 receitas elabora-
das especialmente para ilustrar os fenômenos cien-
tíficos que discute. Ele dá dicas para evitar que o 
cheiro das comidas se espalhe na geladeira, como 
não chorar cortando cebolas, deixar os legumes ver-
dinhos depois de cozidos, tirar manchas de vinho da 
toalha de mesa, e muito mais!

“Ciência de boa qualidade só enriquece o prazer das 
artes culinárias. Com um tempero de bom humor e 
perspicácia, Robert Wolke traz à mesa respostas sen-
satas para tudo que um curioso pode querer saber.”  
Ronald Hoffmann, Prêmio Nobel de Química de 98

Tradução: Maria Inês Duque Estrada, 
352pp, ilustrado, isbn: 978-85-7110-892-9

AdequAdo pArA  
Ensino Médio, EJA,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Saúde, Trabalho e Consumo
inTerdiscipLinAridAde  
Ciências (Química, Biologia, Física), 
Língua Portuguesa

sugesTão pArA sALA de AuLA O livro serve 
de base para um trabalho interdisciplinar com os pro-
fessores de Química e Língua Portuguesa. A partir da 
leitura do volume 1 ou 2, os alunos podem desenvolver 
um jornal com foco em gastronomia. O jornal pode ser 
dividido em diversas seções, com receitas culinárias e 
a explicação dos princípios científicos dessas receitas, 
dicas aprendidas no livro e outras descobertas a partir 
de pesquisa, e seção de cartas com um especialista que 
tira as dúvidas do leitor.
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Uma maçã por dia
Mitos e verdades sobre os alimentos que comemos
Joe Schwarcz

Verdade ou mito: uma maçã por dia mantém o mé-
dico afastado? Chá verde emagrece? Produtos orgâni-
cos são mais saudáveis que os tradicionais? O profes-
sor e especialista em nutrição Joe Schwarcz esclarece 
as principais questões que envolvem a alimentação 
moderna. Com clareza e bom humor, examina as 
substâncias presentes na comida e explica que efeitos 
podem ter sobre nosso corpo, abordando assuntos po-
lêmicos e revelando dados surpreendentes.

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
308pp, isbn: 978-85-378-0102-4

sugesTão pArA sALA de AuLA A partir da leitura 
do livro, a turma pode desenvolver um jornal, com o apoio 
do professor de Língua Portuguesa, onde os casos descritos 
possam ser apresentados de forma clara e objetiva. É possí-
vel também realizar um grande lanche na escola, partindo 
das orientações alimentares presentes no livro.

Tradução: Maria Luiza Borges, 220pp, 
ilustrado, isbn: 978-85-378-0166-6

AdequAdo pArA   
Ensino Médio, EJA,  
Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis  
Saúde, Trabalho e Consumo
inTerdiscipLinAridAde  
Ciências (Química, Biologia),  
Língua Portuguesa

A invenção do ar
Uma saga de ciência, fé, revolução  
e o nascimento dos Estados Unidos
Steven Johnson

seguindo o modelo de seu sucesso anterior O mapa fan-
tasma, Johnson integra aqui a vida e os feitos do pensador 
britânico Joseph Priestley. Gramático, divulgador científico, 
químico, físico, inventor, teólogo, teórico político, grande 
amigo de Benjamin Franklin e referência espiritual de Tho-
mas Jefferson, Priestley – segundo o autor – é “a coisa mais 
próxima de um herói”. Ao descobrir que as plantas conso-
mem gás carbônico e produzem oxigênio, esse “herói” do 
século XVIII não apenas ajudou a “inventar” o ar, como mu-
dou a nossa forma de viver e pensar.

AdequAdo pArA  Ensino Médio, Formação do Professor
TemAs TrAnsversAis Ética, Meio Ambiente
inTerdiscipLinAridAde Ciências (Química, Biologia), História

Apoio a educadores

Livros para auxiliar pais e professores no entendimento do universo das 

crianças  e dos adolescentes em diferentes fases da vida.

Esta seção conta ainda com títulos que trabalham a educação de forma 

interdisciplinar, mesclando conceitos pedagógicos com a filosofia e a 

psicanálise, por exemplo.
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Como agir com um adolescente difícil?
Um livro para pais e profissionais
J.-D. Nasio 

Todos os pais e professores já passaram ou ainda vão 
passar por essa fase. Mesmo assim, as perguntas persistem: 
Por que os adolescentes são tão difíceis? Como lidar com 
eles no cotidiano? O renomado psicanalista e psiquiatra  
J.-D. Nasio apresenta numerosos conselhos sobre o que de-
vemos ou não fazer para ajudar o adolescente a seguir em 
busca do amadurecimento e explica o que acontece duran-
te essa misteriosa e contraditória fase da vida. 

Angústia, tristeza, revolta, orgulho e medo são alguns 
dos sentimentos típicos da adolescência e não saber ex-
pressá-los é um dos principais dilemas dessa fase. O jo-
vem pode passar apenas por uma “neurose saudável de 
crescimento”, uma fase necessária, mas passageira, ou 
sentir um sofrimento intenso que estimula comporta-
mentos de risco. Seja qual for a técnica médica ou psi-
coterapêutica empregada, o caminho está na qualidade 
do diálogo afetivo que o adolescente estabelece com o 
profissional e com os pais. 

Tradução: André Telles, 124pp,  
isbn: 978-85-378-0694-4

Tradução: André Telles, 160pp,  
isbn: 978-85-7110-972-8

Édipo
O complexo do qual nenhuma criança escapa
J.-D. Nasio

o que é o complexo de Édipo? A partir de sua vasta ex-
periência como palestrante e clínico, J.-D. Nasio analisa 
separadamente o desenvolvimento do conceito mais cru-
cial da psicanálise no menino e na menina. Sempre claro 
e objetivo em suas exposições, avalia a presença do Édipo 
na raiz das neuroses ordinárias e mórbidas do homem e da 
mulher, e sintetiza os principais tópicos relativos ao tema – 
como a castração, a figura do Falo e o papel exercido pelo 
pai nesse processo. Ao longo do livro, seções curtas com 
esquemas e quadros comparativos. E ainda: um apanhado 
de citações-chave de Freud e Lacan sobre o Édipo. 
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A criança do espelho
Françoise Dolto e J.-D. Nasio

o diálogo caloroso e envolvente entre representantes de 
duas gerações distintas de psicanalistas coloca o leitor em 
contato direto com a ideia e a prática da psicanalista, respei-
tada pelo importante trabalho realizado com crianças. Em 
pauta, temas como o papel do espelho na vida de uma crian-
ça, a função do rosto para elas e o que é um desenho infantil. 
O volume ainda é ilustrado com exemplos de casos e sessões 
de terapia.

Coleção Transmissão da Psicanálise, 
tradução: André Telles, revisão: 
Marco Antonio Coutinho Jorge, 
96pp, isbn: 978-85-378-0049-2

Educação e psicanálise
Rinaldo Voltolini

Psicanálise e educação: as duas áreas, apesar de próximas, abor-
dam de modo distinto a relação entre mestre e aluno. Enquanto 
a pedagogia busca o que seria o melhor modo de educar, a psi-
canálise se atém às condições necessárias para que haja aprendi-
zado. O psicanalista Rinaldo Voltolini, professor da Faculdade 
de Educação da Universidade de São Paulo (USP), mostra como 
Freud foi um grande pensador do assunto ao abordar os dilemas 
do homem frente à civilização. 

Quando impor limites? Devemos educar visando a uma pro-
fissão ou a conhecimentos gerais? O ideal é privilegiar o indi-
víduo ou investir em uma educação para todos? Essas e outras 
perguntas são discutidas pelo autor a partir de um ponto de vis-
ta psicanalítico, envolvendo questões de ética.

O adolescente e o outro
Sonia Alberti

“afinal, o que é a adolescência?” Na busca de uma resposta para 
essa pergunta tão corriqueira quanto complexa, a autora, profes-
sora adjunta do Instituto de Psicologia da Uerj, demonstra que, 
recorrendo à história, à mitologia, à literatura e sobretudo à clí-
nica, o psicanalista pode compreender melhor o adolescente.

Coleção Psicanálise  
Passo-a-Passo, 84pp,  
isbn: 978-85-378-0711-8

Coleção Psicanálise  
Passo-a-Passo, 80pp,  
isbn: 978-85-7110-776-2
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Filosofia da educação
Leonardo Sartori Porto 

um livro que mostra a relação entre a forma de ensinar 
e a maneira como adquirimos conhecimento. Ao abor-
dar as principais teorias filosóficas sobre a educação, Leo- 
nardo Sartori Porto, que leciona na Faculdade de Edu-
cação da UFRGS, apresenta um diálogo que ocorre há 
mais de dois milênios, de Platão e Aristóteles a Dewey 
e Adorno.

Tradução: Fabiano Morais, 360pp, 
ilustrado, isbn: 978-85-378-0516-9

O gênio em todos nós
Por que tudo que você ouviu falar sobre genética, 
talento e QI está errado
David Shenk

Por que, entre tantos músicos, atletas, cientistas, pou- 
cos alcançam aquilo que costumamos chamar de “genia- 
lidade”? Quem aposta que é alguma qualidade gené-
tica, ainda não conhece as teorias defendidas por esse 
livro. Em contestação à tendência de explicar o surgi-
mento desses indivíduos excepcionais por meio de um 
determinismo genético, David Shenk, autor de livros 
de grande sucesso nos Estados Unidos e colaborador de  
diversos periódicos, desenvolve um brilhante argu-
mento a favor da capacidade humana de moldar suas 
próprias habilidades. Segundo o autor, os genes ape-
nas desenham as possibilidades de cada pessoa, que 
serão impulsionadas ou desestimuladas pelo meio em 
que vive e pelo trabalho individual. O resultado é uma 
visão otimista do ser humano, não mais destinado à 
grandeza ou à mediocridade por fatores que não pode 
controlar.

“Inspirador e libertário. Um poderoso antídoto ao de-
terminismo genético da Era do Genoma."
Steven Johnson, autor de A cultura da interface

Coleção Filosofia Passo-a-Passo, 
72pp, isbn: 978-85-7110-914-8



A
p

o
io

 a
 e

d
u

c
a

d
o

r
e

s

153

Os intelectuais da educação
Helena Bomeny 

a trajetória de intelectuais que se mobilizaram na mis-
são de modernizar o país através da educação. A autora, 
pesquisadora da Fundação Getulio Vargas, demonstra 
que educar e sanear o Brasil eram a chave de um pro-
jeto de nação. A atualidade das questões colocadas por 
personalidades como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e 
Paulo Freire desafia ainda hoje nossa inteligência como 
cidadãos.

De onde vêm as boas ideias
Steven Johnson

afinal, de onde vêm as boas ideias? Essa é uma per-
gunta que todos gostariam de saber responder. Steven 
Johnson, um dos mais inf luentes pensadores da inter-
net, consegue. O autor descarta o senso comum de 
que os grandes criadores já nascem geniais e, isolados 
em seus estúdios ou laboratórios, concebem as gran-
des descobertas. Traçando a história por trás de quase 
200 invenções, o autor comprova que um ambiente co-
nectado, em que intuições circulam livremente, é mais 
propício para o surgimento de grandes ideias. Com as 
ferramentas presentes nos dias de hoje, qualquer pes-
soa é capaz de criar algo inovador. É preciso, porém, 
saber cultivar. Como? Essa é mais uma pergunta que 
Johnson consegue responder. 

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 
260pp, isbn: 978-85-378-0684-5

92pp, ilustrado,  
isbn: 978-85-7110-578-2
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BiBlioTeca Básica

Sugestão de títulos para a formação de uma Biblioteca Básica.  
Os livros estão ordenados por etapa de ensino com a indicação  
da página em que o título se encontra neste catálogo.

ensino FundAmenTAL anos iniciais (1o ao 5o aNo)

Artes

• Leonardo da Vinci para crianças, 38

Estudos Sociais

• Egito Antigo e Mesopotâmia,  
para crianças, 50

Língua Portuguesa/Literatura

• Onde os porquês têm resposta, 0
• Melhores amigas, 0
• Pequeno Vampiro vai à escola, 27
• Pequeno Vampiro e o kung fu, 27
• Diário de Pilar na Grécia, 7
• Diário de Pilar na Amazônia, 6 

ensino FundAmenTAL anos finais (6o ao 9o aNo)

Língua Portuguesa/Literatura

• Para conhecer Machado de Assis, 32
• Alice: edição de bolso, 23
• Contos de fadas: edição bolso de luxo, 24
• As aventuras de Sherlock Holmes:  

edição bolso de luxo, 25
• Os três mosqueteiros: edição de bolso, 25
• Nas folhas do chá, 3
• Diário de Pilar na Grécia, 7
• Diário de Pilar na Amazônia, 6
• A cartomante, 28

Matemática

• Almanaque das curiosidades  
matemáticas, 08

• Incríveis passatempos matemáticos, 08
• Matemática lúdica, 4

Ciências

• Por que o bocejo é contagioso?, 26
• Breve história da ciência moderna, 20
• Pequenas maravilhas, 28

História

• Egito Antigo e Mesopotâmia,  
para crianças, 50

• Leonardo da Vinci para crianças, 38
• Invenções da Idade Média, 5
• Para conhecer Chica da Silva, 59

Artes/Música

• Uma breve história da música, 44
• Leonardo da Vinci para crianças, 38
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ensino médio 

Língua Portuguesa/Literatura

• Para ler como um escritor, 34
• Alice: edição definitiva – comentada  

e ilustrada, 4
• Contos de fadas: edição definitiva –  

comentada e ilustrada, 5
• 20.000 léguas submarinas: edição  

definitiva – comentada e ilustrada, 6
• O conde de Monte Cristo: edição  

definitiva – comentada e ilustrada, 7
• Os três mosqueteiros: edição definitiva  

– comentada e ilustrada, 8
• Sherlock Holmes: edição definitiva – 

comentada e ilustrada, 20-
• Persuasão: edição definitiva  

– comentada, 9
• Alice: edição bolso de luxo, 23
• Contos de fadas: edição bolso de luxo, 24
• As aventuras de Sherlock Holmes:  

edição bolso de luxo, 25
• Os três mosqueteiros: edição bolso  

de luxo, 25
• O conde de Monte Cristo: edição  

bolso de luxo, 24
• Nas folhas do chá, 3
• Em busca do tempo perdido, 29

Matemática

• As grandes equações, 5
• O andar do bêbado, 6
• Almanaque das curiosidades  

matemáticas, 08
• Incríveis passatempos matemáticos, 08
• Matemática lúdica, 4

Biologia

• Pequenas maravilhas, 28
• Por que o bocejo é contagioso?, 26

Física
• Alice no País do Quantum, 36
• Convite à física, 37
• Sobre os ombros de gigantes, 38
• Os 0 mais belos experimentos  

científicos, 24
• Breve história da ciência moderna, 20

Química

• A colher que desaparece, 38
• Os botões de Napoleão, 43
• Uma maçã por dia, 48

História

• Eu sou o último judeu, 52
• As incríveis aventuras e estranhos  

infortúnios de Anthony Knivet, 63
• Invenções da Idade Média, 5

Geografia

• Seis graus, 77
• A história das coisas, 76

Filosofia

• Iniciação à história da filosofia, 82
• Textos básicos de filosofia, 83

Sociologia

• Aprendendo a pensar com a sociologia, 96
• 44 cartas do mundo líquido moderno, 97
• Questões fundamentais da sociologia, 98
• Cultura: um conceito antropológico, 98

Artes/Música
• Uma breve história da música, 44
• Conceitos da arte moderna, 40
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educAção de jovens AduLTos

Língua Portuguesa/Literatura

• Alice: edição bolso de luxo, 23
• Contos de fadas: edição bolso de luxo, 24
• As aventuras de Sherlock Holmes:  

edição bolso de luxo, 25
• Os três mosqueteiros: edição bolso de 

luxo, 25
• Nas folhas do chá, 3
• Em busca do tempo perdido, 29
• A cartomante, 28

Matemática

• Almanaque das curiosidades  
matemáticas, 08

• Incríveis passatempos matemáticos, 08
• As grandes equações, 5

Ciências

• Por que o bocejo é contagioso?, 26
• Breve história da ciência moderna, 20
• A colher que desaparece, 42
• Os botões de Napoleão, 43
• Uma maçã por dia, 48

• Alice no País do Quantum, 36
• Convite à física, 37
• Sobre os ombros de gigantes, 38
• Os 0 mais belos experimentos  

científicos, 24

História

• Invenções da Idade Média, 5
• Eu sou o último judeu, 52
• As incríveis aventuras e estranhos  

infortúnios de Anthony Knivet, 63

Música

• Uma breve história da música, 20

Filosofia

• Iniciação à história da filosofia, 82

Sociologia

• 44 cartas do mundo líquido moderno, 97
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pArA o proFessor

Língua Portuguesa/Literatura

• Para ler como um escritor, 34
• Alice: edição definitiva  
– comentada e ilustrada, 4

• Contos de fadas: edição definitiva  
– comentada e ilustrada, 5

• 20.000 léguas submarinas: edição definiti-
va – comentada e ilustrada, 6

• O conde de Monte Cristo: edição defini-
tiva – comentada e ilustrada, 7

• Os três mosqueteiros: edição definitiva  
– comentada e ilustrada, 8

• Sherlock Holmes: edição definitiva –  
comentada e ilustrada, 20-

• Persuasão: edição definitiva  
– comentada, 9

• Ensino de português, 35
• Fundamentos da gramática do  
português, 35

Matemática

• Matemática lúdica, 4
• As grandes equações, 5
• O andar do bêbado, 6
• A música dos números primos, 7
• Introdução à filosofia matemática, 08
• Almanaque das curiosidades  
matemáticas, 08

Incríveis passatempos matemáticos, 08

Ciências

• Breve história da ciência moderna, 44
• Uma história da ciência, 22
• Sobre os ombros de gigantes, 38

• Os botões de Napoleão, 43
• A colher que desaparece, 42
• Uma maçã por dia, 48

História 

• A Casa da Sabedoria, 54
• Anne Frank, 53
• Cleópatra, 68
• Cartas iluministas, 69
• Apologia da história, 69
• O que é história cultural?, 7
• História das crenças e das ideias  
religiosas, 72

Geografia

• A história das Coisas, 76

Música

• Uma breve história da música, 44
• Almanaque do samba, 45
• A música moderna, 47

Sociologia

• Aprendendo a pensar com a sociologia, 96
• Questões fundamentais da sociologia, 98
• Cultura: um conceito antropológico, 98
• O valor do nada, 04

Filosofia

• A filosofia: o que é e para que serve?, 84
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Título Assunto pp
Adequado 
para

Temas 
Transversais

interdisciplinaridade

102 minutos História 56 EM/EJA Ética
História, Geografia, 
Sociologia, Língua  
Portuguesa (Literatura)

1968, eles só queriam  
mudar o mundo

História  
do Brasil 62 EM/EJA Ética, Pluralidade 

Cultural História, Sociologia

20.000 léguas matemáticas Matemática 112 EF2/EM/
EJA

Ética, Pluralidade 
Cultural

Matemática, Língua 
Portuguesa, História

20.000 léguas submarinas:  
edição definitiva –  
comentada e ilustrada

Literatura 16 EM/prof Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), Ciências 
(Biologia, Física), 
História, Geografia

25 grandes ideias da ciência História  
da Ciência 123 EF2/EM/

EJA Ética
Ciências (Física, 
Química, Biologia), 
História

44 cartas do mundo  
líquido moderno Sociologia 97 EM/EJA/

prof

Ética, Pluralidade 
Cultural, Trabalho  
e Consumo

Sociologia, Geografia, 
História

A origem das espécies  
de Darwin Biologia 130 prof — —

ABC da relatividade Física 139 EM/prof Ética Ciências (Física), 
Matemática

Adolescente e o outro, O Apoio aos 
Educadores 151 prof — —

Alice: edição bolso de luxo Literatura 23 EF2/EM/
EJA/prof

Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa (Lite- 
ratura), Matemática

Alice: edição definitiva –  
comentada e ilustrada Literatura 14 EM/prof Ética, Pluralidade 

Cultural
Língua Portuguesa (Lite- 
ratura), Matemática

Alice no País do Quantum Física 136 EF2/EM/
EJA Ética

Ciências (Física, 
Química), Língua 
Portuguesa (Literatura), 
Artes (Teatro) 

Alice no País dos Enigmas Matemática 110 EF2/EM/
EJA Ética Matemática, Língua 

Portuguesa

Almanaque das curiosidades 
matemáticas Matemática 108 EF2/EM/

EJA Ética
Matemática, Ciências 
(Física) Língua  
Portuguesa

Almanaque do choro Música 45 EM/EJA/
prof

Pluralidade  
Cultural Música, História

Almanaque do samba Música 45 EM/EJA/
prof

Pluralidade  
Cultural Música, História

Amor líquido Sociologia 101 prof — —

orieNTação Para o ProFessor
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Título Assunto pp
Adequado 
para

Temas 
Transversais

interdisciplinaridade

Andar do bêbado, O Matemática 116 EM/prof Ética, Trabalho e 
Consumo

Matemática, Ciências 
(Física, Biologia)

Anne Frank História 53 EM/prof Ética, Pluralidade 
Cultural

História, Língua Portu-
guesa (Literatura)

Apelo à consciência, Um História 55 EM/EJA Ética
História, Sociologia, 
Geografia, Artes 
(Música)

Apologia da história História 69 prof

Aprendendo a filosofar  
em 25 lições Filosofia 84 EM/EJA/

prof Ética Filosofia, História

Aprendendo a pensar 
com a sociologia Sociologia 96 EM/EJA/

prof

Ética, Pluralidade 
Cultural, Trabalho  
e Consumo

Sociologia, Geografia, 
História

Ariano Suassuna

Língua 
Portuguesa 
& Teoria 
Literária

33 EF2/EM/
EJA

Pluralidade  
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), História  
do Brasil, Artes 

Aristóteles/ Santo Tomás de 
Aquino/Platão/Nietzsche Filosofia 88-9 EM/EJA Ética, Pluralidade 

Cultural Filosofia, História

Arquimedes e a alavanca  
em 90 minutos Física 134 EF2/EM/

EJA Ética Ciências (Física), 
Matemática, História

Arte e mídia Artes 40 prof — —

Aventuras científicas  
de Sherlock Holmes, As Física 133 EF2/EM/

EJA Ética Ciências (Física), Língua 
Portuguesa (Literatura)

Aventuras de Sherlock  
Holmes, As: edição  
bolso de luxo

Literatura 25 EF2/EM/
EJA/prof

Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Geografia

Aventuras de Sherlock Holmes, 
As: edição definitiva –  
comentada e ilustrada

Literatura 20-1 EM/prof Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Geografia

Aventuras e descobertas de 
Darwin a bordo do Beagle Biologia 129 EM/prof Ética,  

Meio Ambiente

Ciências (Biologia), 
Geografia, História, 
Língua Portuguesa

Barbies, bambolês e  
bolas de bilhar Química 145 EM/EJA Saúde, Trabalho  

e Consumo

Ciências (Química), 
Lingua Portuguesa, 
Sociologia

Barões e escravos do café História do 
Brasil 61 EM/EJA Ética, Trabalho  

e Consumo
História, Língua  
Portuguesa (Literatura)

EF1 ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) • EF2 ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS) •  
EM ENSINO MÉDIO • EJA EDUCAçãO DE JOVENS ADULTOS • PROF PARA O PROFESSOR
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Título Assunto pp
Adequado 
para

Temas 
Transversais

interdisciplinaridade

Belle époque amazônica, A História do 
Brasil 66 EM/EJA Pluralidade  

Cultural
História, Geografia, 
Sociologia

Biblia: um diário de leitura Ensino 
Religioso 58 EM/EJA/ 

prof Ética Filosofia, Língua Portu-
guesa, Ensino Religioso

Botões de Napoleão, Os Química 143 EM/EJA/
prof

Saúde, Trabalho  
e Consumo

Ciências (Química), 
História, Língua  
Portuguesa

Brasil antes dos brasileiros, O História  
do Brasil 74 prof — —

Brasil no Império português, O História  
do Brasil 64 EM/EJA Ética, Pluralidade 

Cultural
História, Geografia, 
Sociologia

Breve história da ciência  
moderna (4 vols.)

História  
da Ciência 120 EF2/EM/

EJA/prof
Ética, Pluralidade 
Cultural

Ciências (Física, 
Química, Biologia), 
História, Artes

Breve história da música, Uma Música 44 EF2/EM/
EJA/prof

Pluralidade  
Cultural Música, História

Bússola História  
da Ciência 122 EF2/EM/

EJA
Pluralidade  
Cultural

Ciências (Física), 
História, Geografia

Caderno de viagens da Pilar Literatura 8 EF1/EF2 Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Geografia, Ciências

Caderno secreto de Descartes, O Matemática 112 EM/prof Ética Matemática, Ciências 
(Física), História

Cão dos Baskerville, O:  
edição definitiva –  
comentada e ilustrada

Literatura 20-1 EM/prof Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Geografia

Cartas do front História 53 EM/EJA Ética, Pluralidade 
Cultural

História, Geografia, 
Língua Portuguesa 
(Literatura)

Cartas iluministas História 69 prof — —

Cartomante, A Literatura 28 EF2/EM/
EJA Ética

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Geografia

Casa da Sabedoria, A História 54 EM/prof Pluralidade  
Cultural

História, Ciências 
(Biologia, Física), 
Matemática, Filosofia

Casa da Seda, A Literatura 22 EM Ética
Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Filosofia

Chiquinha Gonzaga Música 46 prof — —

Ciência do cotidiano, A História  
da Ciência 123 EF2/EM/

EJA
Ética, Trabalho  
e Consumo

Ciências (Biologia, 
Química e Física), 
Língua Portuguesa
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Título Assunto pp
Adequado 
para

Temas 
Transversais

interdisciplinaridade

Cinefilô Filosofia 86 EM/EJA/
prof

Ética, Pluralidade 
Cultural Filosofia, Artes, História

Cleópatra História 68 prof — —

Coleção Passo-a-Passo – 
Filosofia Filosofia 92-3 prof — —

Colher que desaparece, A Química 142 EM/EJA/
prof Ética

Ciências (Química), 
História, Língua Portu-
guesa, Artes (Teatro)

Com certeza, muitas dúvidas Literatura 12 EF1 Ética Língua Portuguesa, 
Ciências

Come-come:  
pais e filhos na cozinha Literatura 12 EF1 Pluralidade 

Cultural, Saúde
Língua Portuguesa, 
Ciências, Artes

Como agir com um  
adolescente difícil?

Apoio aos 
Educadores 150 prof — —

Como falam os brasileiros

Língua 
Portuguesa 
& Teoria 
Literária

33 EF2/EM/
EJA

Pluralidade  
Cultural

Língua Portuguesa, 
História, Sociologia

Como ler Foucault Filosofia 94 prof — —

Como ler Lacan Filosofia 94 prof — —

Como o futebol explica  
o mundo Sociologia 99 EM/prof Ética, Pluralidade 

Cultural
Sociologia, Geografia, 
História

Conceitos da arte moderna Artes 40 prof Pluralidade  
Cultural Artes, História

Conde de Monte Cristo, O: 
edição bolso de luxo Literatura 17 EM/prof Ética

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Geografia

Conde de Monte Cristo, O: 
edição definitiva –  
comentada e ilustrada

Literatura 17 EM/prof Ética
Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Geografia

Contos de fadas:  
edição bolso de luxo Literatura 24 EF2/EM/

EJA/prof
Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Sociologia, Filosofia

Contos de fadas: 
edição definitiva –  
comentada e ilustrada

Literatura 15 EM/prof Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Sociologia, Filosofia

Convite à física Física 137 EM/EJA/
prof

Ética, Pluralidade 
Cultural

Ciências (Física), 
História

Criança do espelho, A Apoio aos 
Educadores 142 prof — —

Crick, Watson e o DNA  
em 90 minutos Biologia 127 EF2/EM/

EJA
Ética,  
Meio Ambiente

Ciências (Biologia), 
História
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Título Assunto pp
Adequado 
para

Temas 
Transversais

interdisciplinaridade

Cultura: um conceito  
antropológico Sociologia 98 EM/EJA/

prof
Ética, Pluralidade 
Cultural

Sociologia, Geografia, 
História

Culturas jovens Sociologia 105 prof — —

Curso de filosofia Filosofia 85 EM/EJA/
prof Ética Filosofia, História

Darwin e a evolução  
em 90 minutos Biologia 127 EF2/EM/

EJA Meio Ambiente Ciências (Biologia), 
História

De onde vêm as boas ideias Apoio aos 
Educadores 53 prof — —

Delícias do descobrimento História do 
Brasil 63 EM/EJA Pluralidade  

Cultural Historia, Geografia

Dez mais belos  
experimentos científicos, Os

História  
da Ciência 124 EF2/EM/

EJA
Pluralidade  
Cultural

Ciências (Física, 
Química, Biologia), 
História

Dialética do esclarecimento Filosofia 91 prof — —

Dialética negativa Filosofia 91 prof — —

Diário de Bernardina, O História  
do Brasil 60 EF2/EM/

EJA
Pluralidade  
Cultural

História, Língua  
Portuguesa (Literatura)

Diário de Pilar na Amazônia Literatura 6 EF1/EF2
Ética, Meio Ambi-
ente, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Geografia, Ciências

Diário de Pilar na Grécia Literatura 7 EF1/EF2 Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Geografia, Ciências

Diario de Pilar no Egito Literatura 9 EF1/EF2 Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Geografia, Ciências

Dicionário básico de filosofia Filosofia 85 EM/prof Ética, Pluralidade 
Cultural Filosofia, História

Dicionário da civilização grega História 72 prof — —

Dicionário de mitologia  
grega e romana História 73 prof — —

Dicionário de sociologia Sociologia 106 prof — —

Dicionário do pensamento 
social do século XX Sociologia 106 prof — —

Dicionário Grove de música Música 48 prof — —

Dicionário judaico de  
lendas e tradições História 73 prof — —

Dicionário mulheres do Brasil História  
do Brasil 74 prof — —
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Título Assunto pp
Adequado 
para

Temas 
Transversais

interdisciplinaridade

Ditadura militar, esquerdas  
e sociedade

História  
do Brasil 67 EM/EJA Ética História, Geografia, 

Sociologia

Do big bang ao  
Universo eterno Física 140 EM/prof Ética Ciências (Física), 

História

Édipo: o complexo do qual 
nenhuma criança escapa

Apoio aos 
Educadores 150 prof — —

Educação e psicanálise Apoio aos 
Educadores 151 prof — —

Egito Antigo e Mesopotâmia 
para crianças História 50 EF Pluralidade  

Cultural
História, Ciências, 
Geografia, Arte

Einstein e a relatividade  
em 90 minutos Física 134 EF2/EM/

EJA Ética Ciências (Física), 
Matemática, História

Elementos básicos da música Música 44 EF2/EM/
EJA/prof

Pluralidade  
Cultural Música, História

Em busca do tempo perdido 
(5 vols.) Literatura 27 EM/EJA/

prof
Pluralidade  
Cultural

Língua Portuguesa  
(Literatura), Artes, 
História, Filosofia

Enigma de Sherazade, O Matemática 110 EF2/EM/
EJA Ética Matemática, Língua 

Portuguesa

Ensino de português

Língua 
Portuguesa 
& Teoria 
Literária

35 prof — —

Escravidão e cidadania  
no Brasil monárquico

História  
do Brasil 65 EM/EJA Ética, Pluralidade 

Cultural
História, Geografia, 
Sociologia

Escritor e sua missão, O

Língua 
Portuguesa 
& Teoria 
Literária

35 prof — —

Escritores em 90 minutos

Língua 
Portuguesa 
& Teoria 
Literária

26 EM/EJA Pluralidade  
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Filosofia

Escritos de artistas Artes 42 prof — —

Estado Novo, O História  
do Brasil 66 EM/EJA Ética História, Geografia, 

Sociologia

Estranho bicho Zim, O Literatura 11 EF1 Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa, 
Ciências

Estudo em vermelho, Um: 
edição definitiva – 
comentada e ilustrada

Literatura 20-1 EM/prof Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Geografia
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Título Assunto pp
Adequado 
para

Temas 
Transversais

interdisciplinaridade

Estudos sobre a literatura  
clássica americana

Língua 
Portuguesa 
& Teoria 
Literária

36 prof — —

Eu sou o último judeu História 52 EM/EJA Ética, Pluralidade 
Cultural

História, Língua  
Portuguesa (Literatura), 
Sociologia

Evolução da física, A Física 137 EM/prof Ética Ciências (Física), 
Matemática

Filmar o real Artes 41 prof — —

Filosofando no cinema Filosofia 86 EM/prof Ética, Pluralidade 
Cultural Filosofia, Artes, História

Filosofia, A:  o que é?  
Para que serve? Filosofia 84 EM/prof Ética Filosofia, História

Filosofia da educação Apoio aos 
Educadores 152 prof — —

Formas do espaço brasileiro, As
Geografia e 
Meio Ambi-
ente

80 prof — —

Fundamentos da gramática  
do português

Língua 
Portuguesa 
& Teoria 
Literária

35 prof — —

Galáxia da internet , A Sociologia 105 prof — —

Galileu e o sistema solar  
em 90 minutos Física 134 EF2/EM/

EJA Ética Ciências (Física), 
História

Gênio em todos nós , O Apoio aos 
Educadores 152 prof — —

Geografia humana
Geografia e 
Meio Ambi-
ente

78 prof — —

Geografias pós-modernas
Geografia e 
Meio Ambi-
ente

78 prof — —

Gigantes da física Física 137 EM/EJA/
prof

Ética, Pluralidade 
Cultural

Ciências (Física), 
História

Globalização Sociologia 96 EM/prof
Ética, Pluralidade 
Cultural, Trabalho  
e Consumo

Sociologia, Geografia, 
História

Grandes equações, As Matemática 115 EM/EJA/
prof

Ética, Pluralidade 
Cultural

Matemática, Ciências 
(Física, Química), 
História, Geografia

Grandes experimentos  
científicos, Os

História  
da Ciência 124 EF2/EM/

EJA
Pluralidade  
Cultural

Ciências (Física, 
Química, Biologia), 
História
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Título Assunto pp
Adequado 
para

Temas 
Transversais

interdisciplinaridade

Guia ilustrado Zahar  
de música clássica Música 48 prof — —

Guia ilustrado Zahar  
de astronomia Física 139 EM/EJA/

prof
Ética, Pluralidade 
Cultural

Ciências (Física), 
História, Geografia

Guia ilustrado Zahar  
de cinema Artes 39 EM/EJA/

prof
Pluralidade  
Cultural Artes, História

Guia ilustrado Zahar  
de filosofia Filosofia 90 EM/prof Ética, Pluralidade 

Cultural Filosofia, História

Guia ilustrado Zahar 
de história mundial História 57 EM/prof Ética, Pluralidade 

Cultural
História, Geografia, 
Sociologia

Guia ilustrado Zahar  
de mitologia História 57 EM/prof Ética, Pluralidade 

Cultural
História, Filosofia, 
Ensino Religioso

Guia ilustrado Zahar  
de religiões História 58 EM/EJA/

prof
Ética, Pluralidade 
Cultural

Historia, Filosofia, Socio-
logia, Ensino Religioso

História da ciência, Uma História da 
Ciência 122 EF2/EM/

EJA
Ética, Pluralidade 
Cultural

Ciências (Física, 
Química, Biologia), 
História

História da simetria  
na matemática, Uma Matemática 118 prof — —

História das Coisas, A
Geografia  
e Meio  
Ambiente

76 EM/prof
Ética, Meio  
Ambiente, Trabalho 
e Consumo

Geografia, Sociologia, 
Ciências (Biologia, 
Química)

História das crenças e das 
ideias religiosas (3 vols.) História 72 prof — —

Histórias de Sherlock Holmes:  
edição definitiva –  
comentada e ilustrada

Literatura 20-1 EM/prof Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Geografia

História ilustrada  
da ciência (4 vols.)

História  
da Ciência 121 EF2/EM/

EJA/prof
Ética, Pluralidade 
Cultural

Ciências (Física, 
Química, Biologia), 
História

História social do  
conhecimento, Uma História 71 prof — —

Inconfidências mineiras História  
do Brasil 61 EM/EJA Pluralidade  

Cultural
História, Língua Portu-
guesa (Literatura)

Incríveis aventuras  
e estranhos infortúnios  
de Anthony Knivet, As

História  
do Brasil 63 EM/EJA Ética, Pluralidade 

Cultural

História, Geografia, 
Língua Portuguesa 
(Literatura)

Incríveis passatempos 
matemáticos Matemática 108 EF2/EM/

EJA Ética
Matemática, Ciências 
(Física) Língua  
Portuguesa

Índios antes do Brasil, Os História  
do Brasil 64 EM/EJA Ética, Pluralidade 

Cultural
História, Geografia, 
Sociologia
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Título Assunto pp
Adequado 
para

Temas 
Transversais

interdisciplinaridade

Iniciação à história da filosofia Filosofia 82 EM/EJA Ética Filosofia, História

Iniciação à semântica

Língua 
Portuguesa 
& Teoria 
Literária

36 prof — —

Iniciação à sintaxe  
do português

Língua 
Portuguesa 
& Teoria 
Literária

36 prof — —

Intelectuais da educação, Os Apoio aos 
Educadores 153 prof — —

Introdução à  
filosofia matemática Matemática 117 prof — —

Invenções da Idade Média História 51 EF2/EM/
EJA

Pluralidade  
Cultural, Trabalho  
e Consumo

História, Geografia, 
Ciências

Invenção do ar, A Química 148 EM/prof Ética,  
Meio Ambiente

Ciências (Química, 
Biologia), História

Inverno na manhã História 52 EM/EJA Ética, Pluralidade 
Cultural

História, Língua  
Portuguesa (Literatura), 
Sociologia

Joaquim Callado, o pai do choro Música 46 prof — —

Leonardo da Vinci  
para crianças Artes 38 EF1/EF2 Ética, Pluralidade 

Cultural Artes, Ciências, História

Leopoldina e Pedro I História do 
Brasil 62 EM/EJA Pluralidade  

Cultural
História, Língua  
Portuguesa (Literatura)

Maçã por dia, Uma Química 148 EM/EJA Saúde, Trabalho e 
Consumo

Ciências (Química, 
Biologia), Língua 
Portuguesa

Mágico dos quarks, O Física 136 EM/EJA Ética

Ciências (Física, 
Química), Língua 
Portuguesa (Literatura), 
Artes (Teatro) 

Mania de matemática (2 vols.) Matemática 109 EF2/EM/
EJA Ética Matemática, Língua 

Portuguesa

Manifesto Comunista 
de Marx e Engels, O História 51 EF2/EM/

EJA
Ética, Trabalho e 
Consumo

História, Geografia, 
Sociologia

Marco Polo para  
crianças e jovens História 50 EF2/EJA Pluralidade  

Cultural
História, Ciências, 
Geografia, Arte

Matemática lúdica Matemática 114 EF2/EM/
EJA/prof

Ética, Pluralidade 
Cultural Matemática, História
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Título Assunto pp
Adequado 
para

Temas 
Transversais

interdisciplinaridade

Melhores amigas Literatura 10 EF1 Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa, 
Estudos Sociais

Memórias de Sherlock Holmes, 
As: edição definitiva –  
comentada e ilustrada

Literatura 20-1 EM/prof Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Geografia

Mistério do samba, O Música 47 prof — —

Mudança às vezes cansa Literatura 11 EF1 Pluralidade  
Cultural

Língua Portuguesa, 
Estudos Sociais

Música dos números primos, A Matemática 117 prof — —

Música moderna, A Música 47 prof — —

Nanociências Biologia 130 prof — —

Napoleão:  
uma biografia literária História 55 EM Ética História, Língua  

Portuguesa (Literatura)

Nas folhas do chá Literatura 13 EF2/EM/
EJA

Pluralidade  
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Geografia

Negros e política (1888-1937) História do 
Brasil 65 EM/EJA Ética, Pluralidade 

Cultural
História, Geografia, 
Sociologia

Newton e a gravidade  
em 90 minutos Física 135 EF2/EM/

EJA Ética Ciências (Física), 
Matemática, História

Novas aventuras científicas  
de Sherlock Holmes Matemática 113 EF2/EM/

EJA Ética
Matemática,  
Ciências (Física),  
Língua Portuguesa

Novos tempos
Geografia e 
Meio Ambi-
ente

77 EM/prof Ética,  
Meio Ambiente

Geografia, Sociologia, 
Ciências (Biologia, 
Química)

Onde os porquês têm respostas Literatura 10 EF1 Saúde Língua Portuguesa, 
Ciências

Oréstia Literatura 28 EM/PROF Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), Artes (tea-
tro), Filosofia, História

Outsiders Sociologia 103 prof — —

Palmares, ontem e hoje História  
do Brasil 65 EM/EJA Ética, Pluralidade 

Cultural
História, Geografia, 
Sociologia

Para conhecer Chica da Silva História do 
Brasil 59 EF2/EJA Ética, Pluralidade 

Cultural
História, Língua  
Portuguesa, Artes

Para conhecer  
Machado de Assis

Língua 
Portuguesa 
& Teoria 
Literária

32 EF2/EJA Pluralidade  
Cultural

Língua Portuguesa, 
História, Geografia
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Título Assunto pp
Adequado 
para

Temas 
Transversais

interdisciplinaridade

Para ler como um escritor

Língua 
Portuguesa 
& Teoria 
Literária

34 EM/prof Pluralidade  
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Filosofia

Para que serve tudo isso? Filosofia 87 EM/EJA Ética, Pluralidade 
Cultural Filosofia, História

Partidos políticos no Brasil 
(1945-2000)

História do 
Brasil 67 EM/EJA Ética História, Geografia, 

Sociologia

Patrimônio histórico e cultural Sociologia 100 EM/EJA/ 
prof

Meio Ambiente, 
Pluralidade  
Cultural

Sociologia, Geografia, 
História

Pequena história da dança Artes 40 prof — —

Pequenas maravilhas Biologia 128 EM/prof Saúde Ciências  
(Biologia, Química)

Pequeno Vampiro e o kung fu Literatura 27 EF1 Ética, Pluralidade 
Cultural, Saúde Língua Portuguesa

Pequeno Vampiro vai à escola Literatura 27 EF1 Ética, Pluralidade 
Cultural Língua Portuguesa

Persuasão:  
edição definitiva – comentada Literatura 19 EM/prof Ética

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Filosofia, Sociologia

Pitágoras e seu teorema  
em 90 minutos Matemática 111 EF2/EM/

EJA
Ética, Pluralidade 
Cultural

Matemática, Língua 
Portuguesa, História

Política da mudança  
climática, A

Geografia  
e Meio 
Ambiente

79 prof — —

Política externa e  
meio ambiente

Geografia e 
Meio Ambi-
ente

79 prof — —

Por que as coisas caem? Física 138 EM/EJA Ética
Ciências (Física), Língua 
Portuguesa (Literatura), 
Artes (Teatro) 

Por que o bocejo é contagioso? Biologia 126 EF2/EM/
EJA Saúde Ciências (Biologia, Quí-

mica), Educação Física

Principais teorias do cinema, As Artes 41 prof — —

Processo civilizador, O (2 vols.) História 70 prof — —

Proclamação da República, A História do 
Brasil 66 EM/EJA Ética História, Geografia, 

Sociologia

Prosperidade do vício, A Sociologia 104 prof — —

Que deu errado  
no Oriente Médio?, O História 56 EM/prof Ética, Pluralidade 

Cultural
História, Geografia, 
Sociologia
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Título Assunto pp
Adequado 
para

Temas 
Transversais

interdisciplinaridade

Que é cosmologia?, O Física 140 EM/prof Ética Ciências (Física), 
Filosofia

Que é história cultural?, O História 71 prof — —

Que Einstein disse a seu  
cozinheiro, O (2 vols.) Química 146 EM/EJA/

prof
Saúde, Trabalho  
e Consumo

Ciências (Química, 
Física), Língua  
Portuguesa

Questões fundamentais  
da sociologia Sociologia 98 EM/EJA/

prof

Ética, Pluralidade 
Cultural, Trabalho  
e Consumo

Sociologia, Geografia, 
História

Relações internacionais Sociologia 99 Em/prof Trabalho e  
Consumo

Sociologia, Geografia, 
História

Retrato de Portinari Artes 39 EM/EJA/
prof

Pluralidade  
Cultural

Artes, História, Língua 
Portuguesa

Rumo às estrelas Física 132 EF2/EM/
EJA

Pluralidade  
Cultural

Ciências (Física),  
Geografia, História

Segredos e truques  
da pesquisa Sociologia 103 prof — —

Seis graus
Geografia e 
Meio Ambi-
ente

77 Em/EJA/
prof

Ética,  
Meio Ambiente

Geografia, Sociologia, 
Ciências (Biologia, 
Química)

Senhora toma chá…, Uma Matemática 118 prof — —

Sherlock Holmes:  
edição definitiva – 
comentada e ilustrada (9 vols.)

Literatura 20-1 EM/prof Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Geografia

Signo dos quatro, O :  
edição definitiva – 
comentada e ilustrada

Literatura 20-1 EM/prof Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Geografia

Sobre a arte moderna Artes 42 prof — —

Sobre os ombros de gigantes Física 138 EM/EJA/
prof

Ética, Pluralidade 
Cultural

Ciências (Física), 
História, Filosofia

Sociedade de consumo Sociologia 100 EM/prof Trabalho e  
Consumo

Sociologia, Geografia, 
História

Sociedade de corte, A História 70 prof — —

Sociologia: conceitos-chave Sociologia 106 prof — —

Sonho de Mendeleiev, O Química 144 EM/EJA/
prof

Ética, Pluralidade 
Cultural

Ciências (Química), 
História

Sonhos atribulados  
de Maria Luísa, Os Física 132 EF2 Ética Ciências (Física), Língua 

Portuguesa
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Título Assunto pp
Adequado 
para

Temas 
Transversais

interdisciplinaridade

Sopro de destruição, Um
Geografia e 
Meio  
Ambiente

80 prof — —

Tempos líquidos Sociologia 101 prof — —

Tempo que o tempo tem, O Física 138 EM/EJA Pluralidade  
Cultural

Ciências (Física), 
História, Filosofia

Tesouros do Morro do Castelo História do 
Brasil 6o EF2/EJA Ética, Pluralidade 

Cultural
História, Geografia, 
Língua Portuguesa

Textos básicos de ética Filosofia 83 EM/prof Ética Filosofia, História

Textos básicos de filosofia Filosofia 83 EM/EJA Ética Filosofia, História

Três mosqueteiros, Os:  
edição bolso de luxo Literatura 24 EF2/EM/

EJA/prof
Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Geografia

Três mosqueteiros, Os:  
edição definitiva –  
comentada e ilustrada

Literatura 18 EM/prof Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Geografia

Trilogia tebana, A Literatura 30 EM/PROF Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa (Lite- 
ratura), Artes (teatro), 
Filosofia, História

Turing e o computador  
em 90 minutos Matemática 111 EF2/EM/

EJA Ética Matemática, Língua 
Portuguesa, História

último adeus de Sherlock  
Holmes, O : edição definitiva – 
comentada e ilustrada

Literatura 20-1 EM/prof Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Geografia

Vale do Medo, O : 
edição definitiva – 
comentada e ilustrada

Literatura 20-1 EM/prof Ética, Pluralidade 
Cultural

Língua Portuguesa 
(Literatura), História, 
Geografia

Valor do nada, O Sociologia 104 prof — —

Viagem com Debret, Uma História do 
Brasil 64 EM/EJA Pluralidade  

Cultural
História, Geografia, 
Sociologia, Artes

Vida a crédito Sociologia 102 prof — —

Vida para consumo Sociologia 102 prof — —
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