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ESTÚDIO OBÁ EDITORIAL
Há cerca de 15 anos no mercado, presta
serviços de gestão editorial, produção
de conteúdo estratégico, edição e criação de projetos editoriais para diversas
empresas no Brasil e no exterior, executando e coordenando todas as etapas
do processo editorial.

bertha giotti

você
no comando

“ UMA EMPRESA

com expertise
em desenvolver
conteúdos de
qualidade e
projetos de
excelência
editorial.

”

#partiufelicidade

SERVIÇOS
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Atividades

A

COORDENAÇÃO
• Concepção de projeto editorial
• Controle de prazos e fluxo de
produção
• Gerenciamento de colaboradores
internos e externos
• Organização de pagamentos
• Contato com autores e editores
• Solicitação de orçamentos gráficos
• Acompanhamento de impressão
• Solicitação de ISBN e ficha
catalográfica
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mais perigosa aventura,
O dr. Warthrop parte para a sua
Henry, em Nova York. Will
deixando o fiel assistente, Will
nada de vivissecções
estranha a vida com a nova família:
com monstruosidades,
à meia-noite nem de confrontações
de meses sem notícias do
Depois
inumanas.
ou
humanas
informação de sua morte.
dr. Warthrop, chega a trágica
a encontrar vivo
Will se nega a aceitá-la e, determinado
mesmo sabendo que vai
o dr. Warthrop, viaja para Londres,
monstros já conhecidos.
enfrentar coisas piores que os
a Ilha de Sangue, no oceano
Descendente de russos e lituanos,
Juntos, viajam para Socotra,
e mulheres são usados
Marcia Kupstas começou sua
Índico, onde cadáveres de homens
e o sangue chove do céu.
carreira como escritora em 1957.
para fazer ninhos nas árvores
da série iniciada
Formada pela Universidade de
Nesta aventura, a mais mortífera
e descrita
, ganhadora do prêmio Printz São Paulo em 1982, já em 1986
com
publicava o primeiro livro juna forma mais perturbadora”,
como “o auge do horror gótico,
Crescer é perigoso, venWarthrop
se sua lealdade ao dr. venil,
Will Henry precisará decidir
cedor do Prêmio Revelação no
vale o sacrifício supremo.
Concurso Mercedes-Benz de

O monstrologista

Literatura Juvenil (1988). Com
inúmeros títulos publicados e

vários com mais de 50 mil exem-

O MONSTROLOGISTA
A MALDIÇÃO DO WENDIGO:

Leia também
e

plares vendidos, atualmente a

para professores e participa de
feiras e bienais do livro.

ISBN 978-85-62525-98-8

9 788562 525988

sta peça teatral é uma

de um ser humano,
rasgue-o em pedaços do

Conto de Natal, do escritor
inglês Charles Dickens, e

comprimento do seu polegar

discute temas como o egoísmo e a ava-

e veja quanto dele você é

capaz de reconhecer...

reza. O velho Scrooge, depois de visitar
o passado e ver o futuro, decide mudar
sua visão sobre a vida e, principalmente, seu modo de viver o Natal. Mas será
que isso é possível?

rick yancey

A ILHA DE SANGUE

O MONSTROLOGISTA, vencedora do prêmio Printz

ISBN 978-85-06-07109-0

II

Estraçalhe o corpo

bela adaptação da obra

Parte final da trilogia

autora dá palestras em escolas de
todo o Brasil, organiza oficinas

E

A ÚLTIMA CHANCE

é autor
de O monstrologista, livro agraciado
com a medalha de honra do prêmio
Printz, e de sua sequência, A
maldi cs ao do Wendigo, finalista do
prêmio do livro do Los Angeles
Times. Também é autor da
premiada série Alfred Kropp,
bem como de diversos romances
adultos, entre eles A Burning in
Homeland e a série de mistério
The Highly Effective Detective. Seu
livro de memórias, Confessions of
a Tax Collector, foi considerado
pelo Wall Street Journal um
dos cinco melhores já escritos
sobre a temática dos impostos.
Rick mora na Flórida com sua
esposa, Sandy, e dois filhos.
Visite-o em www.rickyancey.com

A ILHA DE SANGUE

RICK YANCEY

Marcia Kupstas

OS MONSTROS ESTÃO CADA VEZ MAIS APAVORANTES

E aquela

Baseada na história Conto de

substância

Natal, de Charles Dickens, Mar-

melequenta e

cia Kupstas escreveu A última

chance, peça teatral em cin-

arroxeada lá — um

co atos em que buscou man-

pedaço do coração
ou quem sabe um

naco

do fígado?...

A

Imagine um ninho de

ÚLTIMA

pintarroxo gigantesco
formado não de ramos

e folhas, mas de restos

humanos...

CHANCE
Marcia Kupstas
Ilustrações Kris Barz
Obra baseada em Conto de Natal, de Charles Dickens

9 788506 071090

ter a mensagem central do texto
do autor inglês. Nas palavras da

TEXTO
• Criação de conteúdo
• Redação e ghost-writing
• Tradução
• Edição
• Preparação de texto
• Revisão de provas

ARTE
• Edição de arte
• Projeto gráfico de miolo e de capa
• Diagramação
• Pesquisa iconográfica
• Produção fotográfica e de
ilustrações
• Tratamento de imagem
• Fechamento de arquivos
• Livros digitais
MARKETING
Estratégico

• Criação e produção de peças de
divulgação, como catálogos, pastas,
folders, calendários, marcadores de
livro, toy art, jogos, entre outros
Digital

• Produção de conteúdo para blog e
outras mídias sociais

própria autora, o grande dilema
da obra é: “Pode um homem civilizado servir a dois senhores?
Pode-se dizer cristão e civilizado, se fica tão obcecado em
ganhar dinheiro que se afasta do próximo, transforma sentimentos em valores monetários
e fecha o coração para qualquer
possibilidade de ajuda ou solidariedade?”

3

NÚMEROS

k

O estúdio já editou e produziu mais de 350 obras em diversos gêneros: dicionários,
enciclopédias, didáticos, ELT, clássicos da literatura, infantojuvenis, gastronomia,
romances, livros informativos, de entretenimento, biografias, entrevistas, poesia,
livro-imagem, entre outros.

k

e edita mais de

50 mil páginas
de livros por
ano, para os
mais diferentes
clientes.

”

k
k
Desde 2004, o estúdio é o responsável pela edição brasileira do Guinness
World Records, publicado pela Editora
Nova Fronteira.

Na área infantojuvenil, o estúdio foi o responsável por desenvolver e produzir cerca
de 80% dos livros-brinquedo da Galinha Pintadinha para a Editora Melhoramentos.
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“ o estúdio produz

O livro mais vendido na Google Play em
2015, 52 atitudes de
uma mulher poderosa (Guta Gouveia
e Ceci Meira, Editora
Melhoramentos), foi
escrito, produzido e
editado pelo Obá.

Há sete anos, o estúdio desenvolve conteúdos e projetos editoriais encomendados pelo
catálogo Moda&Casa do grupo Avon. São
projetos especiais ligados a beleza, saúde,
organização do lar, culinária, direitos da mulher e conhecimentos gerais, cujas vendas,
por título, já alcançaram mais de meio milhão de exemplares em apenas uma edição.

11/03/13 19:26

11/03/13 19:28
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FICÇÃO

DIFERENCIAIS

»

» » Equipe versátil
Não é apenas um estúdio de design, arte ou diagramação, pois conta
com equipe treinada para atuar no projeto do começo ao fim, ou seja, da
entrada de um original ao fechamento para a gráfica.

»

» » » »

» Na ponta da língua
O domínio da língua portuguesa é pré-requisito para integrar a equipe –
estimulada a se manter sempre atenta ao aprendizado constante.

»

» » Flexibilidade
Embora esteja apto a realizar pacotes completos, tem flexibilidade para
atender a apenas algumas etapas do processo editorial.

»

» » » »

Férias na prisão

Rock Book

Prumo

Prumo

Capa, projeto gráfico, produção editorial completa.

Revisão.

k

» Universo criativo
O leque diferenciado de clientes permite ao estúdio conviver com
estudos e ideias de diversos setores – do institucional ao gastronômico –,
contribuindo para a criação de projetos gráficos e editoriais que se
destacam no mercado.

»

» » Capacidade criativa
Quando o assunto é criação, o estúdio se destaca não apenas na parte visual.
Com portfólio amplo, a equipe está apta a desenvolver conteúdo nas mais diversas áreas do conhecimento e para os mais diferentes públicos.
6

Três mulheres em M
Prumo

Capa, projeto gráfico, produção editorial completa.
7

Espíritos de gelo

A morte da luz

Leya

Leya

Capa.

Diagramação.

FICÇÃO

Clássicos da Melhoramentos
A saga do assassino
Leya

Preparação.
8

FICÇÃO

k

Até o
momento, foram
produzidos
30 títulos para
a coleção

Melhoramentos

Coordenação editorial, elaboração de conteúdo complementar, capa, projeto
gráfico, preparação, diagramação, revisão, fechamento de arquivos.
9

NÃO FICÇÃO
GASTRONOMIA

WHISKEY
É CADA COISA QUE ESCREVO SÓ PRA DIZER QUE TE AMO

NOVA FRONTEIRA

Coordenação editorial, tradução, preparação,
diagramação, revisão, fechamento de arquivos.

Benvirá

Edição de arte, capa, projeto gráfico, diagramação, fechamento de arquivos.

k

FICÇÃO

BELA E A FERA
Poetisa

Edição de arte, capa, projeto gráfico, edição, diagramação, fechamento de arquivos.

10

O ATLAS MUNDIAL DA CERVEJA

RECEITAS DE BISTRÔ

NOVA FRONTEIRA

NOVA FRONTEIRA

Produção editorial completa.

Produção editorial completa.
11

ESPORTES E ENTRETENIMENTO

BIOGRAFIAS E ENTREVISTAS

GUINNESS
WORLD RECORDS
EDIOURO | NOVA FRONTEIRA

Coordenação editorial (editora
e gráfica estrangeiras e equipe
nacional), tradução, preparação,
diagramação, revisão, fechamento
de arquivos, aprovação de plotter.

THE ROLLING STONES
TESOUROS DA BANDA

WHOLE LOTTA
LED ZEPPELIN

Keith Richards

NOVA FRONTEIRA

NOVA FRONTEIRA

Ediouro

Coordenação editorial,
tradução, preparação,
diagramação, revisão,
fechamento de arquivos.

Produção editorial
completa.

Coordenação editorial,
tradução, preparação,
diagramação, revisão,
fechamento de arquivos.

O acabamento
da capa
imita grama
EIS
CA PÍ T U LO S

EIS:
PEQUENAS NOTÁV
PEQUENO PORTE
AS HARLE Y ® DE
59
60
63
64

Modelo ST 1955
Modelo KH 1956
1963
Modelo BTH Scat
MT500 1995

A A COMPETIÇÃO:
PRONTOS PAR
SPORTSTER®
OS MODELOS

NÃO FICÇÃO

1963
67 Sportster XLCH
68 Sportster 1972
1977
71 XLCR Sportster
72 XR1000 1984
2004
75 Sportster Roadster
Custom 2005
76 Sportster 883
2006
77 XL883R Sportster
883 Low 2007
Sportster
883L
XL
78
Nightster 2008
81 XL1200N
2009
Sportster 1200 Custom
82 XL1200C
2010
85 Sportster XR1200
Sportster 2011
86 Forty-Eight

ADA:
REIS DA ESTR
G
AS MOTOS TOURIN
1966
89 Electra-Glide
Patrol 1966
90 Nevada Highway
-Glide 1967
93 FLH Electra
1967
Electra-Glide Police
94 Modelo FLH
Electra-Glide 1968
97 Modelo FLHFB
-Glide 1977
98 FLH Electra
-Glide 1980
101 FLH Electra
Electra-Glide 2003
102 Ultra Classic
Custom 2005
103 Road King
2005
104 Road Glide
Glide 2006
107 FLHXI Street
Special Edition 2007
King Firefighter
108 FLHR Road
Glide 2007
110 FLTR Road
Glide 2009
111 FLHX Street
Custom 2010
112 Road Glide
Trike 2010
115 Street Glide
2011
116 Road King

n Motorcycle (MBI)
Page: 7

Art of The Harley-Davidso
Job: 02528 Title:

7
7
02528.indd
001-043.indd
001-043

O LIVRO DOS ESPORTES
NOVA FRONTEIRA

Produção editorial completa
(exceto tradução).
12

AM
19:23
11:43:42
10/05/13
6/18/11

TB

A ARTE DA HARLEY-DAVIDSON
NOVA FRONTEIRA

Produção editorial completa.

Meu irmão
Jimi Hendrix
Prumo

Produção
editorial, capa,
projeto gráfico.

THE BEATLES

HISTória, discografia,
fotos e documentos
PUBLIFOLHA

Diagramação.

Você será
cavaleiro,
meu filho
Agir

Produção
editorial
completa.

NÃO FICÇÃO

I NCO
CA PÍ T U LO C
UAT RO
CA PÍ T U LO Q

O manual do líder
Gente

Coordenação
editorial, projeto
gráfico, preparação,
diagramação, revisão,
fechamento de arquivos.
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CATÁLOGO AVON

ATIVIDADES DIVERTIDAS

MELHORAMENTOS

MELHORAMENTOS

MELHORAMENTOS

Coordenação e
produção editorial
completa.

NÃO FICÇÃO

Santos da Nossa Vida
Petra

Coordenação editorial, elaboração
de conteúdo, capa, projeto gráfico,
iconografia, produção fotográfica,
preparação, diagramação, revisão,
fechamento de arquivos.
14

MAIZENA

RECEITAS ESPECIAIS

Coordenação e
produção editorial
completa.

Elaboração de atividades,
diagramação, revisão,
fechamento de arquivos.

NÃO FICÇÃO

KNORR

RECEITAS ESPECIAIS

NO PRELO

VIVA MELHOR
MELHORAMENTOS

Coordenação editorial, consultoria
nutricional, capa, projeto gráfico,
iconografia, preparação, diagramação,
revisão, fechamento de arquivos.

SEUS DIREITOS
MELHORAMENTOS

Coordenação editorial, redação, capa,
projeto gráfico, preparação, diagramação,
revisão, fechamento de arquivos.
15

DIDÁTICOS

ARTES MANUAIS

Animais feitos por mim

Tricô para bebês e crianças

Publifolha

Publifolha

Diagramação.

Obras
aprovadas
no PNLD
2016

Obras
aprovadas
no PNLD 2011

Revisão.

Projeto Araribá –
Geografia – 6o e 7o anos

NOVO BEM-ME-QUER –
GEOGRAFIA – 2o E 3o ANOS

Moderna

Editora do Brasil

Coordenação editorial, edição, pauta
iconográfica, preparação, revisão.

Elaboração de conteúdo lúdico.

Costura passo a passo

Crochê passo a passo

Publifolha

Publifolha

Capa.

NÃO FICÇÃO
16

LIVRO
DIGITAL

Diagramação.

Patchwork passo a passo

Tricô passo a passo

Publifolha

Publifolha

Diagramação.

k

Diagramação.

A VERSÃO
IMPRESSA FOI
finalista do prêmio
Jabuti 2016 na
categoria “Didático
e Paradidático”

Araribá Plus – Arte – 6o AO 9o anos
Moderna

Diagramação do livros digitais.
17

Projeto Jimboê:
São Paulo – 4o/5o anos

Projeto Jimboê: MUNICÍPIO
DO Rio de Janeiro – 4o/5o anos

Editora do Brasil

Editora do Brasil

Coordenação editorial, edição, pauta
iconográfica, preparação, revisão.

Moderna

Edição, redação e suporte à editora na renovação completa (de forma e conteúdo)
da edição anterior da obra dos autores, visando ao reposicionamento de mercado.

k

DIDÁTICOS

DIDÁTICOS

AS TRÊS
OBRAS FORAM
APROVADAS NO
PNLD 2016

Coordenação editorial, edição, pauta
iconográfica, preparação, revisão.

Expedições geográficas – 6o ao 9o anos

Akpalô: Pernambuco – 4 /5 ANOs
o

o

Editora do Brasil

Coordenação editorial, edição, pauta iconográfica, preparação,
diagramação, revisão, fechamento de arquivos.
18

POSTERIORMENTE,
A COLEÇÃO FOI
APROVADA NO PNLD 2014.
NOVAMENTE APROVADA
NO PNLD 2017, BATEU
RECORDE DE VENDAS.

19

INSTITUCIONAIS

Bimester 1

BE a

Global Explorer

Mais de 50
mil páginas
processadas
em 12 meses

9th

Grade

BE_a_global_explorer_9th.indb 1

UNO Be – ENSINO FUNDAMENTAL

16/08/13 15:59

A INCRÍVEL HISTÓRIA DO
URSINHO SORVETEIRO

MEU PRIMEIRO BICHONÁRIO

DILETTO

CAROCHINHA | NESTLÉ

Produção editorial completa.

Coordenação editorial, edição,
projeto gráfico, diagramação.

UNO Internacional

Reedição e revisão.

k
DIDÁTICOS

UNO Público –
ENSINO FUNDAMENTAL

REAL MICROCRÉDITO

PROJETO RUMOS
ITAÚ CULTURAL

CRÔNICAS NA
SALA DE AULA

BANCO REAL

ITAÚ CULTURAL

ITAÚ CULTURAL

UNO Internacional

Adaptação de estrutura
(de bimestral para
trimestral), coordenação de
criação de conteúdo.

20

Coordenação e
produção editorial
completa.

Coordenação e
produção editorial
completa.

Coordenação e
produção editorial
completa.
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identidade e
comunicação visual

Samy e o dinheiro – website
SERENDIPE EDITORA | SAMY DANA

Criação da marca da coleção, edição de arte, coordenação da produção de ilustrações.

André Sartori – website
André Sartori

Edição de arte, desenvolvimento de website.

22

IDENTIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL

k

Capitu – MARCA, IDENTIDADE VISUAL E WEBSITE
capitu

Criação da marca e da identidade visual, desenvolvimento de website, edição de
arte, criação e atualização de conteúdos, revisão.
23

DESTAQUES DO DESIGN

Carochinha – MARCA DO SELO E WEBSITE
carochinha

Adaptação da marca para criação do selo Carochinha Baby, desenvolvimento de
website, edição de arte, criação e atualização de conteúdos, revisão.

k

IDENTIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL

Hashtag – MARCA, IDENTIDADE VISUAL E WEBSITE
Hashtag

Criação da marca e da identidade visual, desenvolvimento de website, edição de
arte, criação e atualização de conteúdos, revisão.

24

O estúdio Obá Editorial conta
com uma equipe diversifi
cada de designers e diagramadoras, com apurado senso crítico e estético,
especializada no desenvolvimento de produtos
editoriais para diferentes nichos de mercado.
A seguir, apresentaremos
algumas peças produzidas
nos últimos anos.

POR MEIO DO
DESIGN, O ESTÚDIO
TAMBÉM ATUA NO
REPOSICIONAMENTO
DE MARCAS E PROJETOS
EDITORIAIS

CAPA
ESTRUTURA

Logo TodaProsa
Acompanha a paleta
de cores de cada livro.

Chaparral

Renata von Poser

André Silva

Raoni Carneiro

Cris Alhadeff

Raoni Carneiro

arquivo pessoal

TodaProsa_Encontros-folcloricos_Capa.indd 1

28/07/15 TodaProsa_Jogo-Duro_Capa.indd
18:39
1

07/07/15 17:44

André Silva

Raoni Carneiro

a sala
o
vale
dos
professores
das
utopias

Extra! Extra! Ladrão de obras de arteRomeu, que IVAN
JAFboquiaberto
é carioca e começou sua carcontinuava
à solta!
reira como roteirista de HQs. Escreveu
admirando avários
garota livros,
que misturava,
um de teatro e roalém deem
peças
Um quadro de Candido Portinari fora
teiros de cinema.
roubado havia muitos anos, mas só agoramesmo movimento, força e delicadeza, nem
essa notícia mexeu de forma definitiva e
ANTONIO
percebeu queLUIZ
o haviam
descoberto.AGUIAR é carioca e
perigosa com a vida de Teresa. Voltando
escritor, produziu muitos roteiros de HQ
Enquanto
ele
pensava
na
melhor
e já publicou mais maneira
de 100 livros infantode férias muito monótonas, a garota rejuvenis.
cebe no celular, por engano, a mensagem
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De que é feita uma utopia?

arquivo pessoal

CARLOS MARIANIDIS
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público infantil e juvenil.

e decidiu viajar por todo o Brasil levando seus livros e promovendo a literatura para crianças e jovens. Com apresentações repletas de improviso, música e
bom humor, ele desperta a curiosidade
de seus espectadores pela leitura.

A série TODA PROSA é feita para o jovem leitor
que ama boas histórias, curte bons livros e gosta
de alimentar a imaginação com boa literatura.
Livros com textos bacanas, desenhos incríveis,
Conheça mais sobre o autor e sua que são puro prazer em ler. Para deixar qualquer
leitor todo prosa...
obra em: <www.cesarobeid.com.br>.
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CARMEN LUCIA CAMPOS

RAUL DREWNICK é paulista e cronista
de importantes jornais e revistas como “O
Estado de São Paulo”. Já escreveu muitos
livros para diversos públicos.

A série TODA PROSA é feita para o jovem leitor
que ama boas histórias, curte bons livros e gosta
de alimentar a imaginação com boa literatura.

CARMEN LUCIA CAMPOS é pau- Livros com textos bacanas, desenhos incríveis,

listana, editora, escritora e educadora. Já
publicou mais de 30 livros para crianças
e jovens.

que são puro prazer em ler. Para deixar qualquer
leitor todo prosa...
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A série TODA PROSA é feita para o jovem leitor
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ra que esses meios criam oportunidades
para inventar histórias inusitadas.
O escritor define-se como alguém que
gosta muito de conversar e de conhecer as
pessoas, saber de suas diferentes histórias, um fator determinante para as narrativas que ele compõe, sempre repletas
de personagens sensíveis e cativantes.
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Com o passar do tempo, Luísa se acostumou a
A imortalidade do clássico Romeu e Julietaser a única criança negra do ambiente, a não
atravessou gerações e ajudou a consagrar
ter mãe, a aguentar olhares estranhos quando
seu autor, William Shakespeare. Essa história secular é a fonte de inspiração destese encontrava junto de seus pais.
livro, que é uma recriação livre e absolu-Certamente iria passar... Mas os ventos voltam,
tamente original do enredo que envolvealgumas vezes mais fortes, outras, fracos. Havia
esses dois amantes incompreendidos. O
algo, no entanto, ainda difícil: curar as feridas.
amor arrebatador, o ódio entre famílias e
a tragédia que se abate sobre ambos tam-Mesmo sendo Junco, uma pontinha se quebrava,
IVAN JAF
bém são os ingredientes desta narrativa.uma folha caía, uma raiz escapava da terra. A
LUIZ ANTONIO AGUIAR
A diferença é a transposição mágica que se
recuperaçãoJOÃO
podiaANZANELLO
ser excessivamente
longa.
CARRASCOZA
A mais célebre história de amor!

faz aqui: o Romeu deste livro é indígena, a
Julieta é filha de latifundiário, os personagens amam música sertaneja e hip-hop e o
conflito por terras e a luta por direitos dão
o tom a esta história. Um clássico universal
com roupagem e temas brasileiríssimos.

A série TODA PROSA é feita para o jovem leitor
que ama boas histórias, curte bons livros e gosta
de alimentar a imaginação com boa literatura.
Livros com textos bacanas, desenhos incríveis,
que são puro prazer em ler. Para deixar qualquer
leitor todo prosa...

SHIRLEY SOUZA
MENALTON BRAFF
MARCIA KUPSTAS
RAUL DREWNICK
CARMEN LUCIA CAMPOS
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sobre o último (bom) livro que leu. Não
vale livro que não tenha uma boa história
e todos devem respeitar o momento de
cada um se apresentar. Tudo muito democrático, sem deixar de ser poético, nem
intenso, nem reconfortante.
Nesse universo peculiar de Flora e de
seus amigos leitores, cabem histórias de
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Este é um livro de contos e também de encontros. Nesta coletânea, os oito escritores
aqui reunidos projetam, cada um em seu
conto, um olhar sobre o universo jovem.
Os encontros entre personagens e leitores
se dão pelas histórias de vida, tão parecidas
e ao mesmo tempo tão díspares. Tão perto e
tão longe, cada narrativa oferece um retrato
único dos receios, traumas e aspirações de
uma juventude cada vez mais voltada para
si, na busca por entender melhor o mundo.
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Que bons ventos tragam o respeito.

Esta é a história de uma inteligente e determinada jovem chamada Luísa. Órfã, ela
encontrou aconchego e amor na casa dos
novos pais, Otávio e Valmir. O casal enfrentou muitas dificuldades para ter e dar
um lar à filha... e conseguiram. Os três vivem como qualquer família, mas às vezes
os ventos fortes podem desestabilizar...
Junto com os pais, ela enfrenta preconceitos de todos os lados: por ser negra, por ser
adotada e por ter pais homossexuais.
Luísa é a cativante protagonista desta narrativa, repleta de personagens que, sem
querer, mostram que é possível olhar para
determinadas coisas sob um novo prisma
ee

A série TODA PROSA é feita para o jovem leitor
que ama boas histórias, curte bons livros e gosta
de alimentar a imaginação com boa literatura.
Livros com textos bacanas, desenhos incríveis,
que são puro prazer em ler. Para deixar qualquer
leitor todo prosa...
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Que bons ventos tragam o respeito.

Esta é a história de uma inteligente e determinada jovem chamada Luísa. Órfã, ela
encontrou aconchego e amor na casa dos
novos pais, Otávio e Valmir. O casal enfrentou muitas dificuldades para ter e dar
um lar à filha... e conseguiram. Os três vivem como qualquer família, mas às vezes
os ventos fortes podem desestabilizar...
Junto com os pais, ela enfrenta preconceitos de todos os lados: por ser negra, por ser
adotada e por ter pais homossexuais.

Os sentimentos expostos em cada história
deste livro estão à sua disposição, querendo
ser lidos com urgência... ou com muita calma,
depende de como cada um quer encontrar-se
refletido nessa arte chamada literatura.

Luísa é a cativante protagonista desta narrativa, repleta de personagens que, sem
querer, mostram que é possível olhar para
determinadas coisas sob um novo prisma
e encarar a vida de um jeito diferente. Um
jeito no qual se respeitem as diferenças.

A série TODA PROSA é feita para o jovem leitor
que ama boas histórias, curte bons livros e gosta
de alimentar a imaginação com boa literatura.
Livros com textos bacanas, desenhos incríveis,
que são puro prazer em ler. Para deixar qualquer
leitor todo prosa...

A série TODA PROSA é feita para o jovem leitor
que ama boas histórias, curte bons livros e gosta
de alimentar a imaginação com boa literatura.
Livros com textos bacanas, desenhos incríveis,
que são puro prazer em ler. Para deixar qualquer
leitor todo prosa...
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Convite: Reunião de Escritores
e Histórias

VENTO FORTE, DE SUL E NORTE

Renata von Poser
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Romeu Guarani e julieta capuleto

arquivo pessoal

Renata von Poser

Cris Alhadeff

arquivo pessoal

Raoni Carneiro

Luis ventura

arquivo pessoal

ELIANA
MARTINS

MANUEL FILHO

Luis ventura

CAPA

Será que os adultos sabem mesmo como agir
De esperança, vontades, aspirações, dese-em todos os momentos? Será que conseguem
jos, magia, amizade... Ingredientes essen-de verdade ser sempre maduros e não ter
ciais a uma utopia e que estão presentes
atitudes tipicamente infantis ou juvenis?
Seu coração era uma pequena bola de cristal
nessa fantástica narrativa sobre o cotidiano de um vale habitado por pessoas muitoQuem nunca teve uma explosão de raiva?
de mil facetas que espalhava cores por todo o
especiais em suas particularidades. Benito,Quem não se apaixonou intensamente? Quem
para falar com aquela garota maravilhosa que
quarto apenas com a força do pensamento. Ali
e a senha para pegar a encomenda. ApaJOÃOe dançava
A. CARRASCOZA
sem esbarrar é paulista Tiara, Bruno, Marjúu e a professora Rosanão caiu no choro ao se sentir sozinho, traído,
aparecia o rosto triste de Benito, com enormes
rentemente, o mapa da mina caiu em suasnão abria os eolhos
escreve para crianças, adolescentes e são alguns dos personagens em torno dos
mãos. Será? O que os detetives dos livrosem nada e em
adultos.
O os
lirismo
é a marca
lágrimas que caíam sobre o caderno aberto e
ninguém,
seus inimigos
já de sua obra quais se desenvolve a trama dessa históriamagoado? E quem não se arrependeu ou se
premiada no Brasil e no exterior.
césar
nasceu na
envergonhou de algo que fez... ou que deixou
borravam a tinta
com a obeid
qual a professora
Rosacidade de São que ela adora ler fariam em seu lugar? sabiam da sua presença. Agora seria uma
incrível e profundamente sensível.
Paulo, é educador e autor de literatura in- Teresa vai correndo pedir auxílio às GêSHIRLEY
SOUZA
paulista e já teve
de fazer? manuel FILHO é autor de literatura
havia escrito a tarefa... os olhares incrédulos
questão de tempo.
Mais cedo
ou maisé tarde,
várias profissões. Mas só se realizou quan- Dá para continuar sonhando. É possífantil e juvenil, com obras reconhecidas meas e ao Jotapê – ele mesmo, João
infantil e juvenil, já publicou mais de 40
de Bruno, ao pela
voltarFundação
da escola eNacional
descobrir do Livro Infantil Pedro, aquele que mexe mais do que de-os Capuleto do
escritora.
iriamtornou-se
revidar essa
ousadia.Publicou mais de vel continuar a acreditar que o sol, o ar,
livros. Por esses títulos recebeu várias dis40 livros infantis e juvenis.
a chuva, a terra, o amor e o respeito são
que eram essas
criaturas(FNLIJ).
peludas deTambém
olhos escreve para via com ela... Porto Alegre, bela e pule Juvenil
tinções e prêmios, entre eles o Jabuti em
sante às margens do Guaíba, é o cenário
MENALTON BRAFF é gaúcho e um direito de todos. Afinal, a injustiça, o
jornais
e revistas.
O autor
luminosos que
o assustaram
tanto...
e o se dedica à pes- onde essa história de investigação, cri2008. Foi finalista do Prêmio Açorianos,
começou a escrever ainda menino. É pro- abuso, o ódio e a miséria não deveriam
quisa
cultura
nacional
fessor de literatura e autor de mais de 20
e algumas de suas obras já foram seleciosorriso doce de
Tiara,daquando
virava
a cabeçae à literatura mes, paixões e perigos se desenrola.
jamais
resistir
às
utopias.
de cordel, temas que permeiam vários de
livros adultos e juvenis.
nadas para integrar catálogos como o da
de lado em câmera lenta, movimentando o
seus textos, seja em prosa, seja em versos.
FNLIJ para a Feira de Bolonha. Além de
MARCIA KUPSTAS é paulistana e
cabelo comprido eAo
brilhante
que as delicadas
estudar dramaturgia, ficou adcresceu ouvindo as lendas da avó russa. Já
autor de livros, Manuel é músico, ator, romãos prendiam
com uma
publicou mais de 100 livros dirigidos ao
mirado
comflor...
os contadores de histórias
teirista e trabalha com cinema. ConsideEnquanto apreciava a noite da janela do quarto,
Marjúu pensava. Em sua mente, as imagens
giravam, fazendo surgir uma esfera de visões.
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CÉSAR OBEID
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publicados na Argentina, Colômbia, Cuba,
Equador e México. Em seu país ensinou
crianças, adolescentes e adultos em oficinas literárias. Foi premiado, entre outras
instituições, pela Embaixada do Chile,
Universidade de Belgrano e pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Com seu romance
Nada detiene a las golondrinas ganhou o
Prêmio Casa de las Américas em 2002,
e integra o catálogo da Internationale
Jugendbibliothek de Munique, Alemanha.
O autor corresponde-se com seus leitores
pelo e-mail <marianidis@yahoo.com.ar>.
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CARLOS MARIANIDIS o vale das utopias

CAIO RITER O MENINO DO PORTINARI

destaques do design

Apoio ao reposicionamento da marca da editora em relação ao perfil de seu
catálogo, criação de projeto gráfico, diagramação.

ELIANA
MARTINS
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E, antes que dissesse qualquer palavra, que
fizesse qualquer pergunta, nova mensagem.
Mensagem que Teresa não leu. Apenas
estendeu o celular para os amigos. E eles
leram em silêncio: Tá pensando o quê?
Que vai ficar com tudo sozinha? Te pego
e te dou um corretivo dos bons.
E o medo foi chegando e se instalando neles
em partes.
Assim como as mensagens.
E agora? CARLOS MARIANIDIS nasceu em
Aires, aArgentina.
Agora, diria aBuenos
mãe de Teresa,
Inês é morta.Estudou violino, teatro e Psicologia. Seus textos foram
Bom, melhor a Inês que ela, Teresa.

Editora do Brasil

CAIO RITER
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A imortalidade do clássico Romeu e Julieta
atravessou gerações e ajudou a consagrar
seu autor, William Shakespeare. Essa história secular é a fonte de inspiração deste
livro, que é uma recriação livre e absolutamente original do enredo que envolve
esses dois amantes incompreendidos. O
amor arrebatador, o ódio entre famílias e
a tragédia que se abate sobre ambos também são os ingredientes desta narrativa.
A diferença é a transposição mágica que se
faz aqui: o Romeu deste livro é indígena, a
Julieta é filha de latifundiário, os personagens amam música sertaneja e hip-hop e o
Quem aí quer fazer parte desse clube?
conflito
por terras e a luta por direitos dão
Reuniões todas as quintas-feiras antes do
o tom
a esta
história.
Um clássico
raiar do
dia, num
espaço apertado,
porém universal
aconchegante, onde todos podem falar
com
roupagem e temas brasileiríssimos.
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“É preciso
endurecer,
mas
sem jamais
A mais
célebre
história de
amor!
Com o passar do tempo, Luísa se acostumou a
perder a ternura.”
A imortalidade do clássico Romeu e Julietaser a única criança negra do ambiente, a não
Sobreviver
neste emundo
cobra tan
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ajudouque
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Sobreviver neste mundo que cobra tan
to da gente não é nada fácil. Ivanildo (ou
Nildo, para os íntimos) enfrenta muitas
dificuldades no seu dia a dia. De família
simples e situação financeira quase pre
cária, ele vai tentando superar os desa
fios que vão se impondo em seu cami
nho. Com alma doce, postura honesta
e muitos sonhos na cabeça, o menino
enfrenta os percalços, a perseguição e o
bullying de um jeito muito seu. Amadu
recimento, conquistas, metas alcançadas
também podem fazer parte dessa jorna
da. Afinal, é preciso jogar esse duro jogo
que é a vida. Mas Nildo sabe que, nesse
caso, é possível jogar para vencer.

09/07/15 10:36
TodaProsa_O-clube-dos-livros-esquecidos_Capa.indd 1

Totalmente
sem entender
se passava,
E, antes
que dissesse
qualquero que
palavra,
que
Manuela
levantou
da mesa
correu até à porta
fizesse
qualquer
pergunta,
novae mensagem.
do bar. Um
de espanto
Guilherme
Mensagem
quegrito
Teresa
não leu. fez
Apenas
correr até
ela. para os amigos. E eles
estendeu
o celular
– Oem
quesilêncio:
foi, Manu?
leram
Tá pensando o quê?
Vejaficar
vocêcom
mesmo,
Gui. Te pego
Que–vai
tudo sozinha?
frente
Brasília
se erguia. Os edifícios
e teÀ dou
umdeles,
corretivo
dos bons.
aAlexandre
surgir edaseterra
rasgada
e
E ocomeçavam
medo foi chegando
instalando
de neles
castro
gomes
as direções.
Polias e já lançou 20
emperfurada
partes. emétodas
escritor
infantojuvenil
livros
desdeosua
Alguns de seus
giravam,
tocavam,
chãoestreia.
estremecia.
Assim
comobuzinas
as mensagens.
títulos foram selecionados para progra
GuilhermeCARLOS
estava atônito.
MARIANIDIS nasceu em
E agora?
mas como o PNAIC e PNBE.
Buenos
Aires,
Argentina.
Estudou
violiAgora, diria a mãe deÉTeresa,
a Inês é morta.
presidente da Associação de Escri
no, teatro e Psicologia. Seus textos foram
Bom, melhor a Inês
quee Ilustradores
ela, Teresa. de Literatura Infantil
tores

ELIANA MARTINS Brasília, uma viagem no tempo
CAIO RITER O MENINO DO PORTINARI

CARLA DULFANO

Caminho no escuro e vejo uma luz tênue. Será
que acabei dormindo de novo? Bati a cabeça?
Não, a cabeça não está doendo, então não foi
isso. Vou me beliscar… Ai! Não, acho que não
estou mesmo dormindo.
Atravesso a porta da sala dos professores e já
estou neste lugar tão perfeito que, de agora
é paulistana do
em diante,caio
oEliana
chamarei
deMartins
“onasceu
mundo em
ideal”.
riter
Porto Alegre,
bairro
do Bixiga
(Bela Vista).
Seja o queRS,
for,
um sonho,
um até
desmaio,
onde
reside
hoje.ouÉ professor,
Antes de se tornar autora, estudou psimestre
e doutor emé onde
Literatura
uma dimensão
desconhecida,
quero Brasileira.
cologia e trabalhou com crianças especiais.
E desde
cedoterencantou-se
com
os livros e
viver, e quem
me dera
nascidopara
deste
ladodescobriu
Criando
histórias
elas,
sua
com a leitura. Sempre viu neles a possida porta. Mas,
neste caso,
será quea de
teria
verdadeira
vocação:
escritora.
bilidade de viajar por mundos estranhos,
descobertodiferentes,
alguma
vezrepletos
o outro
mundo,
o há 25 anos.
Lançou
o primeiro
livro
de imaginação.
Hoje
mais
de 70 títulos
publicados
que não gosto?
muitas
perguntas
para
E São
detem
tanto
ler
começou
a nascer
nele
por
diversas
editoras.
livros,
o desejo
de aproveitar.
inventar
histórias.
Hoje
Caio aluma manhã,
é melhor
QuemCom
sabeos
guns reconhecimentos
também vieram,
escritor.
quanto vaié durar
destaJávez.publicou mais de 50 livros

E de tanto ler começou a nascer nele
o desejo de inventar histórias. Hoje Caio
é escritor. Já publicou mais de 50 livros
e, com alguns deles, conquistou importantes prêmios, como o Açorianos, o
AGES-Livro do Ano, o Barco a Vapor, o
Orígenes Lessa e o Ofélia Fontes. Seus
livros também foram selecionados por
diferentes projetos, tais como o PNBE e
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Acho que as histórias deixam a gente com a cabeça

Para se juntar a Benito nessa aventura, é
pesada, mas não é um pesado de ruim, é um pesado
preciso ter sangue frio e ser muito corajoso,
de pensamentos bons... é o peso das imaginações.
pois quando menos esperar, você pode se
deparar com algo te sufocando, arrancando
sua língua ou chupando seu cérebro... Mas
será que tudo isso não passa de invenção ou
esses encontros folclóricos realmente acon
teceram? Na dúvida, é melhor não abusar.

o
clube FÁBIO MONTEIRO
dos livros
esquecidos

“É preciso endurecer, mas sem jamais
perder a ternura.”

o clube dos livros esquecidos

Roteiros de programas infantis para televisão e peças de teatro para crianças também fazem parte da carreira da autora, que
conversa com os leitores através do seu site
<www.segredodaspedras.com> e seu blog
<www.eliana-martins.blogspot.com>.

TodaProsa_Brasilia-uma-viagem_Capa.indd 1

caio riter nasceu em Porto Alegre,
RS, onde reside até hoje. É professor,
mestre e doutor em Literatura Brasileira.
E desde cedo encantou-se com os livros e
com a leitura. Sempre viu neles a possibilidade de viajar por mundos estranhos,
diferentes, repletos de imaginação.

jogo
duro

ELIANA
MARTINS

Benito Folgaça é um sujeito de muito azarencontros de quinta-feira na nossa biblioteca, as reuniões
(ou de muita sorte, depende do ponto dedo Clube dos Livros Esquecidos, formado por pessoas
vista). Imagine que a sina dele é ter de encaque, assim como eu, adoram compartilhar leituras. Lá
rar criaturas horrendas, misteriosas e muifalamos um pouco de tudo, inclusive dos livros, não vou
to perigosas, que inevitavelmente topammentir. E, quando mal pressentimos, o nosso encontro
com ele pelos caminhos da vida. Em cada
termina e o dia inicia numa vagareza tão dele, que nem
lugar, uma história; em cada encontro, um
dá vontade de arrumar a mala com o material escolar.
ser muito macabro do nosso folclore.
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carla Dulfano nasceu em Buenos
Aires, Argentina, onde mora atualmente. É
professora de música, formada pelo Conservatório Municipal Manuel de Falla,
musicoterapeuta pela Universidad del
Salvador, em Buenos Aires, e estudante de Letras na Faculdade de Filosofia e
Letras da Universidad de Buenos Aires.
Além escrever para crianças e jovens,
é professora em várias escolas.
Publicou diversos livros infantis como
El reencuentro, El celular e muitos mais.
Suas histórias sempre têm uma dose
de humor e drama, com diálogos hilariantes, mas não menos profundos.
Mais informações sobre a autora em:
<http://dulfanocarla.blogspot.com.ar>.

CÉSAR OBEID

Você é corajoso de verdade? Tem certeza?Por isso, não perco a oportunidade de estar nos grandes

se foi e com a mãe ausente, Pablo sente o
Manu e Gui, de repente, se descobrem
movimentos.
O Capelobo
passou a se
Ao
estudar
dramaturgia,
ficou ad-viajantes do tempo em plena construçãoQuando se acomodou na carteira, reparou que
mundo de um jeito muito especial. Um peralguns de seus colegas também olhavam pra
sonagem sensível e cativante, que com seuscontorcer para se livrar dos garotos.
mirado com os contadores de históriasde Brasília. Planalto Central, poeira, Cermedos, angústias e pequenas alegrias, expeEliana Martins é paulistana do rado, candangos, Curupira, arquitetos, en-ele segurando o riso e cochichando.
– Sai praviajar
eubairro
não te acertá!
Sai
pra
eu nãoBrasil
te
e decidiu
por
todo
levan-genheiros e até o presidente da RepúblicaNaquela escola, calças jeans esburacadas e
rimenta teimar em crescer e amadurecer.
do
Bixiga
(BelaoVista).
acertá!
–
Inaço
repetia
sem
parar.
Mas
cadê
de se tornar autora,aestudou
psi se misturam nessa história impressionanRejeitado e sentindo-se fracassado do
em um
seus livros Antes
e promovendo
literatucamisetas manchadas
eram moda. Menino
de em Recife,
Fábio monteiro
nasceu
mundo; muito querido e vencedor no outro.que dava? Secologia
trabalhou
com crianças
Benito esoltasse
a tromba,
seria especiais. te que, de um jeito muito fluido e convidatênis cor-de-rosa
borboletinha
não.
PE. com
Graduado
em História
pela UniverraPablo
para
crianças
ehistórias
jovens.
Com
apresenEsse universo de opostos é o que faz
para
elas, descobriu
sua tivo, se desenvolve e atrai a atenção para
jogado longe.Criando
Acabou escorregando
e caindo
sidade Federal Rural de Pernambuco, fez
ser incrivelmente humano. E tudo aconteum mistério a ser solucionado em pleno
verdadeira
a de escritora.
tações repletas
de vocação:
improviso,
música ecanteiro
especialização em História, Sociedade e
ce depois que ele atravessa aquela curiosa eem cima de Timóteo, libertando o monstro.
de obras da nossa capital federal.
Lançou o primeiro livro há 25 anos.
Cultura na PUC-SP. Mora atualmente em
emblemática porta da sala dos professores...
bom BAM!
humor,
ele
desperta
a curiosidadeBem-vindos à Brasília!
– InaçoHoje
acertou
Capelobo.
temo umbigo
mais dedo70
títulos publicados
São Paulo.
de seus
pelanaleitura.
diversas
editoras.
Com os livros, al
Tarde espectadores
demais.porA tromba
encostara
cabeça
Além de escritor para crianças e jovens,
guns reconhecimentos também vieram,
atua também como coordenador de ensino
de Fernando. Ambos
caíram
mortos noochão.
Conheça
mais
sobre
autor e sua
entre eles o Selo Altamente Recomendá
em turmas de Fundamental II. O autor já
vel da FNLIJ e a seleção como finalista
obra em: <www.cesarobeid.com.br>.
publicou livros infantis como A menina que
dos prêmios Jabuti e Barco a Vapor.
A série TODA PROSA é feita para o jovem leitor
A série TODA PROSA é feita para o jovem leitor
contava e Como natureza. Suas narrativas
Roteiros de programas infantis para te que ama boas histórias, curte bons livros e gosta
sempre deixam transparecer uma prosa poque ama boas histórias, curte bons livros e gosta
levisão e peças de teatro para crianças tam
ética leve e fluida, na qual dito e não dito se
de alimentar a imaginação com boa literatura.
de alimentar a imaginação com boa literatura.
bém fazem parte da carreira da autora, que
entrelaçam fortemente. Fábio descreve-se
Livros com textos bacanas, desenhos incríveis,
Livros com textos bacanas, desenhos incríveis,
conversa com os leitores através do seu site
como um escritor profundamente apaixoque são puro prazer em ler. Para
deixar qualquer
que
são
puro
prazer
em
ler.
Para
deixar
qualquer
TodaProsa_Romeu-Julieta_Capa.indd
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<www.segredodaspedras.com> e seu blog
nado pelo que faz. Saiba mais sobre ele em:
leitor todo prosa...
leitor todo prosa...
<www.elianamartins.blogspot.com>.
<www.comohistorias.blogspot.com.br>.

CAPA
CAPA

ROMEU
GUARANI
E JULIETA
CAPULETO
FÁBIO MONTEIRO

Recebeu prêmios literários, como
o Prêmio Cidade de Manaus de Teatro
Infantil e o Prêmio Nacional de Litera
tura Infantil de Ponta Grossa. Foi editor
e organizador da primeira antologia da
AEILIJ (Trem de Histórias) e também do
primeiro anuário da associação. Viaja o
Brasil com a oficina literária Quero Ser
Autor, dá palestras e mantém um blog no
endereço <www.blogao.com.br>.

Romeu Guarani e julieta capuleto

entre eles o Selo Altamente Recomendável da FNLIJ e a seleção como finalista
dos prêmios Jabuti e Barco a Vapor.

Chaparral

jogo duro
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mas como o PNAIC e PNBE.
É presidente da Associação de Escri
tores e Ilustradores de Literatura Infantil
e Juvenil (AEILIJ) para a gestão 2015
2017 e faz parte da diretoria dessa asso
ciação desde maio de 2011.

ELIANA
MARTINS

encontros
folclóricos
de benito
DE
CASTRO GOMES
folgaça ALEXANDRE

encontros folclóricos de benito folgaça

Aires, Argentina, onde mora atualmente. É
professora de música, formada pelo Conservatório Municipal Manuel de Falla,
musicoterapeuta pela Universidad del
Salvador, em Buenos Aires, e estudante de Letras na Faculdade de Filosofia e
Letras da Universidad de Buenos Aires.
Além escrever para crianças e jovens,
é professora em várias escolas.
Publicou diversos livros infantis como
El reencuentro, El celular e muitos mais.
Suas histórias sempre têm uma dose
de humor e drama, com diálogos hilariantes, mas não menos profundos.
Mais informações sobre a autora em:
<http://dulfanocarla.blogspot.com.ar>.

Brasília, uma viagem no tempo

a sala dos professores

carla Dulfano nasceu em Buenos

Brasília,
uma
viagem
no tempo

ELIANA MARTINS

CARLA DULFANO

Totalmente sem entender o que se passava,
Manuela levantou da mesa e correu até à porta
do bar. Um grito de espanto fez Guilherme
correr até ela.
– O que foi, Manu?
– Veja você mesmo, Gui.
À frente deles, Brasília se erguia. Os edifícios
começavam aAlexandre
surgir da terra rasgada
e
de castro
gomes
perfurada emétodas
as direções.
Polias e já lançou 20
escritor
infantojuvenil
livros
desdeosua
Alguns de seus
giravam, buzinas
tocavam,
chãoestreia.
estremecia.
títulos foram selecionados para progra
Guilherme estava
atônito.

Paulo, é educador e autor de literatura infantil e juvenil, com obras reconhecidas
pela Fundação Nacional do Livro Infantil
paraQuem quer ser escritor tem de saberO menino subiu, de dois em dois, os degraus
Uma convocação dessas pode fazer
qual-pulouenas
da escada, até o segundo andar. Ao entrar na
costas da enorme
criatura se
fedida,
jornais
revistas.
O autor
dedica à pes-mergulhar em uma história!
quer um ficar com muito medo ou muito orMas não precisa ser tão literalmente, volsala, pediu desculpas pelo atraso.
segurando sua tromba com as duas mãos
quisa
gulhoso. No caso de Pablo, um menino
que da cultura nacional e à literaturatando ao passado e revisitando um moO professor só respondeu um tudo bem; mas
sonha acordado, nem uma coisa nem outra.e impedindo-a de encostar na cabeça de
de cordel, temas que permeiam vários demento ímpar da história de nosso país,o Nildo, que não era bobo, notou algo estranho
Perdido em seus pensamentos dispersos,Fernando. Enquanto isso, Timóteo agarrou
precisa? Talvez... Só para sentir tudo com
sofrendo com a avó doente, com o seus
pai quetextos, seja em prosa, seja em versos.um pouco mais de emoção!
no olhar do mestre.
as pernas do monstro para tolher-lhe os
ALEXANDRE DE CASTRO GOMES

a sala
dos CARLA DULFANO
professores
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CÉSAR OBEID

césar obeid nasceu na cidade de São

Caminho no escuro e vejo uma luz tênue. Será
que acabei dormindo de novo? Bati a cabeça?
Não, a cabeça não está doendo, então não foi
isso. Vou me beliscar… Ai! Não, acho que não
estou mesmo dormindo.
Atravesso a porta da sala dos professores e já
estou neste lugar tão perfeito que, de agora
é paulistana do
em diante, oEliana
chamarei deMartins
“o mundo ideal”.
bairro
do Bixiga
(Bela Vista).
Seja o que for,
um sonho,
um desmaio,
ou
Antes de se tornar autora, estudou psiuma dimensão desconhecida, é onde quero
cologia e trabalhou com crianças especiais.
viver, e quemCriando
me dera histórias
ter nascidopara
deste
ladodescobriu sua
elas,
da porta. Mas,
neste caso,
será quea de
teria
verdadeira
vocação:
escritora.
descoberto alguma
vez o outro
mundo, livro
o há 25 anos.
Lançou
o primeiro
Hoje
mais
de 70 títulos
que não gosto?
Sãotem
muitas
perguntas
para publicados
diversas
editoras.
uma manhã,por
é melhor
aproveitar.
QuemCom
sabeos livros, alguns reconhecimentos também vieram,
quanto vai durar desta vez.

Autor:

O corpo dos títulos é variável em cada
livro. Ele é determinado pela largura
da maior palavra que compõe o título,
de modo que ocupe toda a mancha.

Romeu, que continuava boquiaberto
admirando a garota que misturava, em um
mesmo movimento, força e delicadeza, nem
percebeu que o haviam descoberto.
Enquanto ele pensava na melhor maneira
para falar com aquela garota maravilhosa que
não abria os olhos e dançava sem esbarrar
em nada e em ninguém, os seus inimigos já
sabiam da sua presença. Agora seria uma
questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde,
os Capuleto iriam revidar essa ousadia.
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e Juvenil
(FNLIJ).
Também
escreve
Compareça à sala dos professores!
Benito correu
e, sem pensar
nas consequências,
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Miolo
EXEMPLOS DE ABERTURAS DE CAPÍTULO

Para indicar o início de um capítulo, podem ser utilizados diversos
tipos de abertura, que se adequam às necessidades de cada título.
EXEMPLO 1

Piso no
seu peito e
te sufoco
no leito

abertura de três páginas

Uma vez deitou‑se e fingiu estar dormindo. Ouviu baru‑
lhos no telhado. Foi aí que ele descobriu que aquilo não pode‑
ria ser um simples pesadelo. A criatura entrou na casa de
mansinho, aproximou‑se do garoto e pisou em seu peito. Co‑

Arranco
sua língua
e te deixo à
míngua

meçava então a sessão de tortura, com impropérios e xinga‑
mentos que duravam até o dia seguinte. Uilso, que dormia ao
14

lado, não via nem ouvia nada (até porque era surdo). O único
que percebia algo errado era o cão. Mas por mais que latisse e
rosnasse, nada acordava os outros membros da família. Benito
queria contar aos tios o que acontecia, mas, se assim o fizesse,
a Pisadeira os mataria, conforme prometera.
Aos poucos, porém, Benito foi percebendo um padrão.
Notou que quando se deitava de lado, nada acontecia. Era ne‑
cessário que estivesse de barriga para cima. Outras vezes o
menino ia para cama sem jantar. Novamente nada acontecia.
No entanto essa estratégia nem sempre funcionava. Por mais
que deitasse de lado, acabava se virando durante o sono, e lá
estava ela pisoteando‑o, alimentando‑se de seu medo e
tornando‑o incapaz de reagir devido ao cansaço.
Com 9 anos fugiu de casa com o cachorro. Nunca mais ela
o incomodou. Nunca mais viu os tios. Ele esperava que todos
deixassem aquele lugar amaldiçoado.

encerramento de capítulo + abertura seguinte

O fato oco
rreu há mui
tos anos em
uma peque
na cidade ru
ral do inte
rior de Minas.
Era uma ca
sa simples
de dois côm
odos caia
dos: uma sa
la
com cozi
texto após abertura
O menino e
seu cachor
ro se assus
taram com o
barulho que
veio da mata
fechada. O
lharam em
direção à flo
resta, que co
meçava atrás
do ponto de
ônibus
cober
texto após abertura

pequena casa com a tia Lucília, seu marido, José, e o primo
surdo, Uilso. O casal dormia no quarto e os meninos em col‑
chonetes na sala.
Passados alguns meses, Benito teve um sonho horroroso.
Nele, uma velha magra e descabelada, de nariz grande, queixo
proeminente, mãos furadas, grandes unhas sujas, dentes ver‑
12

O fato ocorreu há muitos

13

des e olhos vermelhos, gargalhava de um jeito sinistro en‑
quanto pisava em seu peito com tanta força que o garoto ficava

anos em uma pequena cidade rural do interior de Minas. Era

quase sem ar, paralisado e indefeso.

uma casa simples de dois cômodos caiados: uma sala com

A Pisadeira, como assim se anunciou a mulher, clamava

cozinha integrada e um quarto. O banheiro ficava do lado de

ter matado o pai de Benito e que faria o mesmo com ele. O

fora. Jurandir Folgaça, um jovem viúvo de 29 anos, vivia com

menino tentava mover o braço e empurrá‑la para longe, mas

seu filho Benito, de 8, nove galinhas e um vira‑lata velho. O

não conseguia. Passava a noite inteira tentando respirar.

sujeito trabalhava o dia inteiro na lavoura enquanto o meni‑

Benito recebia a visita daquele ser repugnante diariamente.

no cuidava da casa e alimentava os animais. Era uma vida

Tudo acontecia sempre do mesmo jeito. Os meninos jantavam e

dura e sem luxos, mas os dois pareciam felizes.

iam dormir. Quarenta minutos depois, tempo mais do que neces‑

Certa manhã, Jurandir acordou terrivelmente cansado e

sário para que ele já estivesse pregado de sono, ela chegava silen‑

reclamou de um pesadelo que não o deixou dormir direito.

ciosamente e pisava em seu peito com tanta força que Benito

Após o batente, retornou exausto e só teve tempo de tomar

despertava imóvel. A criatura fazia um monte de ameaças até que

banho, jantar e ir para a cama. O mesmo aconteceu durante

o galo cantasse. Só então ela saía de cima do garoto e ia embora.

meses a fio. O homem vivia como um morto‑vivo, de mau hu‑

As tarefas mais simples passaram a ser realizadas de

mor e sem disposição para nada. Benito pediu que o pai lhe

qualquer maneira. O menino cochilava em pé enquanto regava

contasse sobre o que pesadelava, mas ele se recusava a comen‑

a pequena horta. Esquecia de alimentar as galinhas, que deixa‑

tar o assunto.

vam de colocar os ovos. O cachorro vivia cheio de carrapatos.

Jurandir acabou morrendo durante a noite. No dia se‑

Os tios repreendiam e castigavam o sobrinho pelos descuidos.

guinte ao enterro, sua irmã apareceu. Benito passou a dividir a

Sua vida passou a ser um inferno.

ilustração de página inteira

Dessa vez não foi isso que aconteceu. Às 5h53 o padre En‑

O menino decidiu aproveitar um fim de tarde abafado

rico tropeçou em um cachorro que apareceu subitamente em

para dar um mergulho em um pequeno açude nas imediações

uma esquina.

18

O menino e seu cachorro se

da cidadezinha. Depois do banho deitou‑se na relva ao lado do

Uma semana depois lá estava Benito vestido de coroinha

seu cachorro e resolveu descansar um pouco antes de voltar

e ajudando na missa das 8h00. Depois do serviço, quando to‑

para a igreja. Adormeceu. Acordou com seu cão latindo. Abriu

dos já haviam se retirado, sentou‑se em um dos bancos e fo‑

os olhos e notou já ser noite. “O padre Enrico vai ficar chateado

lheou um jornal local abandonado por um fiel da paróquia.

por eu não tê‑lo ajudado com a missa”, foi a primeira coisa que

Logo na primeira página havia a imagem de uma onça encon‑

pensou. O mascote continuava a latir. Benito aguçou a vista e

trada morta nas terras de um cidadão da região. O menino

entendeu o motivo.

assustaram com o barulho que veio da mata fechada. Olharam
em direção à floresta, que começava atrás do ponto de ônibus

reconheceu o ponto de ônibus que aparecia no fundo da foto‑

coberto onde se abrigavam, e ouviram o que seria uma luta

grafia. Ele estivera lá.
A manchete dizia que o Arranca‑línguas havia atacado

tros de altura. Tinha a aparência de um gorila gigantesco e

fez sinal para um par de faróis que se aproximava lentamente

novamente. Dessa vez foi uma onça, mas entre suas vítimas já

musculoso, embora andasse ereto como um ser humano. Beni‑

pela rodovia. Conseguiu a carona apesar do mascote pulguen‑

houve cabras, bois, carneiros, cavalos, porcos e até gente. Pa‑

to notou que a criatura de longos pelos negros não pulou na

to. Pouco tempo depois, ambos caminhavam pela rua princi‑

dre Enrico contou‑lhe que tal criatura era temida na região. Do

água para atravessar o açude. Ao invés disso, começou a

pal de uma cidadezinha no sertão do Araguaia. O sol começava

pouco que se tinha conhecimento, sabia‑se que atacava à noite

contorná‑lo para encontrá‑los na outra extremidade. O garoto

a desvendar os cantos, antes aprisionados pela penumbra, re‑

e matava suas vítimas a pancadas. Os rumores diziam que o

rapidamente mergulhou para tentar se proteger. Chamou o

fletindo as gotas de orvalho que douravam as plantas e veícu‑

bicho era grande, peludo e forte (Devia ser mesmo, afinal

cão, mas ele quicava de um lado para o outro com medo da

quem encararia uma onça sem uma arma?) e que possuía gar‑

água. Não havia outra saída, já que atrás dos dois crescia uma

ras afiadas que o ajudavam a cortar a língua de quem encon‑

rocha íngreme e lisa. Acuado, o bichinho avançou na criatura.

los do lugar.
O padre da cidadezinha saiu cedo da igreja e atravessou a
rua em direção às lojas da praça. Há anos, desde que foi designa‑
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Do outro lado do açude estava um animal como o menino
nunca vira antes. O bicho era enorme, parecia ter quase 3 me‑

com rugidos altos e violentos. Benito, o garoto, apavorou‑se e

trasse pela frente. Era melhor o menino ter cuidado.

Benito só pôde gritar quando o Arranca‑línguas deu um

do para aquela paróquia, mantinha a mesma rotina. Às 5h45

Passaram‑se meses sem mais notícias do monstro, e Benito

murro forte no velho amigo, que tombou sem um ganido. O

batia na porta dos fundos da padaria. Às 5h50 já estava voltan‑

apagou aquele episódio de sua memória. Agora tanto o menino

assassino agachou‑se ao lado do corpo do cachorro e abriu seu

do com quatro pães quentinhos, duzentos gramas de queijo pra‑

quanto o cão estavam totalmente habituados à cidade. Ambos

focinho. Depois enfiou os dedos dentro da boca do cão e cor‑

to e um litro de leite nas mãos. Às 6h00 dava sua primeira

dormiam na igreja, graças à bondade e generosidade do padre

tou sua língua fora. Zombeteiro, colocou‑a entre os dentes e

mordida no sanduíche sentado à mesinha da sacristia.

Enrico, e, quando não estava de serviço, saíam para passear.

olhou mais uma vez para o menino no açude. Exibiu suas

texto

Miolo
ESTRUTURA

Texto

destaques do design

que você curte mesmo a poesia do hip-hop, e não músicas

realmente ama alguém, precisa de um tempo maior, não

que só falam de amor.

apenas de uma noite.

– Eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado! Professora, eu estou mais do que apaixonado!!!
– Apaixonado? Que bom! Por quem, Romeu, posso
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saber?

aconteceu. Foi uma paixão louca que nos abraçou. Veio
tanta inspiração que você nem acredita! Nós dois fizemos milhares de poemas. Esse aqui eu fiz agora. Ouve,

– Como assim?

professora.

53

Sei que eu amo a Julieta,

Citações

cores da paixão. Eu me apaixonei pela Julieta Capuleto,

com afetos e ternuras,

a filha do fazendeiro. Professora, eu estou apaixonado

eu senti sua verdade

pela filha do fazendeiro!

ao trocarmos nossas juras.

As citações são
destacadas em
cor e variam de
acordo com a
paleta de cada
livro.

– Romeu, você não está falando sério!

– Realmente a poesia é linda: muito bem rimada e

– Nunca falei tão sério em toda a minha vida.

metrificada, mas sem nenhum pingo de razão. Onde isso

– Quer dizer que está apaixonado por ninguém menos

vai parar, Romeu?

do que a filha do maior inimigo do seu povo? Não acredito.
– Professora, isso é uma coisa que nem você nem ninguém consegue ensinar. Como fazer o cálculo do amor!

– Não é você que ensina a gente todo dia que devemos ir atrás do que acreditamos? Não é você que diz que
– Sim, eu sei. Mas eu falo isso quando me refiro à

versos... E o melhor... Ela também está apaixonada por

demarcação das terras. Realmente não devemos deixar

mim e queremos nos casar.

que o gado invada a terra indígena destruindo uma cultu-

mas é claro que esse amor está somente nos seus olhos.
Ainda não deu tempo de chegar ao coração. Para dizer que

Samy e o dinheiro – jogo

devemos correr atrás dos nossos sonhos?

Ela é linda, meiga, suave, encantadora e até sabe fazer

– Eu sei que você é jovem e se deixa levar pela paixão,
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– Professora, não quebra o clima. A gente se ama e
pronto. Eu senti dentro do meu peito tudo aquilo que

– Por quem eu não deveria.
– Eu entrei na casa do meu inimigo e vi de perto as

destaques do design

O texto é composto na fonte Chaparral Light. Existem duas
possibilidades de tamanho do corpo do texto (11/18,2 pt e 12/19,2 pt)
que podem ser escolhidos conforme a necessidade de cada título.

ra milenar. Mas com o amor é diferente, Romeu...
– Professora, tudo o que a gente quer é sonho que pode
virar realidade ou não, só depende da nossa vontade.
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CLIENTES
O estúdio atende desde a grandes grupos editoriais até pequenas editoras no Brasil e no exterior,
e já elaborou, editou e produziu dezenas de obras
selecionadas por programas de governo, como
o PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) e o
PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola).

Imagens da
Após o período de luta relembrado pela história que
você leu, alguns monumentos foram erguidos na cidade
de São Paulo. No Parque do Ibirapuera há um obelisco
em homenagem aos mortos da revolução. A obra,
local onde estão sepultados os corpos dos estudantes
Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo (M.M.D.C.) e
de outros inúmeros combatentes, é assinada pelo
engenheiro alemão Ulrich Edler. O monumento
está aberto para visitação e nele é possível observar
diversas passagens bíblicas e cenas históricas paulistas,
gravadas em mosaico. Na entrada da capela e cripta,
há uma inscrição de Guilherme de Almeida: “Viveram
pouco para morrer bem / morreram jovens para viver
sempre”. Mas como essa revolução começou?

Certificado de contribuição de doação de ouro para a
Revolução Constitucionalista de 1932.

Já os que doaram um anel de ouro, receberam em troca um anel de metal
com a frase “Dei ouro para o bem de São Paulo” gravada.
Com o fim dos combates, o valor arrecadado não utilizado foi doado à
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, responsável por construir o edifício
“Ouro para o Bem de São Paulo”.

Manuel Filho

Obelisco localizado no Parque do Ibirapuera em São Paulo (SP)
em homenagem aos mortos da Revolução Constitucionalista
de 1932.

Anel recebido como recompensa pela doação de ouro para a Revolução
Constitucionalista de 1932.

instituto histórico e geográfico, usp

biblioteca da presidência da república

destaques do design

Getúlio Vargas, 1930.

Mappin (casa angelo
brasileira s.a)

filipe frazao/shutterstock.com

Na República Velha, que durou de 1889 a 1930, houve um acordo entre
os estados de São Paulo e Minas Gerais em que seus representantes se
alternavam como presidentes da República. Esse acordo era conhecido
como Política do Café com Leite. No entanto, em 1930 o então presidente
e representante paulista Washington Luís rompeu o acordo e indicou
Júlio Prestes (na época, governador de São Paulo) como seu sucessor.
Com isso, o governador paulista acabou vencendo as eleições. Revoltados,
os mineiros articularam com Rio Grande do Sul e Paraíba um golpe de
Estado que colocou Getúlio Vargas no poder. Getúlio tinha como proposta
modernizar o país, mas isso aconteceu de forma autoritária e sem
eleições, por meio da deposição de governadores, por exemplo. Assim,
surgiram grupos opostos ao governo e que entraram em conflito com
os que apoiavam Getúlio. Em um desses combates, alguns jovens foram
mortos e assim se deu o início da Revolução Constitucionalista de 1932.

coleção particular

Para financiar o combate, foi necessário criar uma
campanha de arrecadação de fundos. Inspirada na
versão alemã, que tinha como slogan “Dei ouro por
ferro”, os paulistas criaram a campanha “Dei ouro
para o bem de São Paulo”. Muitos doaram suas
alianças (como a personagem da história que você
acabou de ler), por não terem outras peças de ouro.
Já os mais ricos doavam joias e outros artefatos de
valor. Os doadores recebiam um certificado como o
da foto ao lado.

Cerca de 35 mil homens do lado
paulista lutaram contra cerca de 100
mil soldados do governo. Foi uma luta
dura e muito violenta.
Soldados nas ruas durante a Revolução
Constitucionalista de 1932.

Para manter viva a história e as memórias
dessa época, o Centro de Estudos José Celestino
Bourroul disponibiliza para visitação e consulta
um acervo com as melhores obras publicadas
no Brasil sobre a Revolução Constitucionalista
de 1932. Além disso, estão expostos objetos,
vestuários e armas legítimas do período. É
possível obter informações por meio do site:
<www.memorial32.org.br> e diretamente no
prédio, localizado na Rua Benjamin Constant,
no centro de São Paulo (SP).

Os meios de comunicação ajudaram o movimento a ganhar força
popular. Inúmeros cartazes foram espalhados pela cidade e se tornaram
ícones da revolução. Eles traziam mensagens muito diretas e que falavam
da responsabilidade dos cidadãos com a luta. Na batalha, os paulistas
foram derrotados, mas politicamente foram vencedores, já que, após o
conflito, o governo convocou eleições para a Assembleia Constituinte, que
validou a Constituição do Brasil em 1934.
Cartaz do arquivo do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (IHGSP)
convocando a população para participar e apoiar a revolução.

Museu Memorial de 32. Centro de Estudos José
Celestino Bourroul. Acervo sobre a Revolução
Constitucionalista de 1932, 2016.
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