Ao longo de mais de três décadas de atividades, a Mazza
Edições empenha-se em levar aos seus leitores, dentro e fora
do país, obras que tratam de maneira crítica alguns dos mais relevantes temas das culturas brasileira e afro-brasileira.
Maria Mazarello Rodrigues, fundadora da Mazza Edições,
tem seu percurso intelectual e humano marcado pela atenção às
questões políticas e culturais que conferem dinamismo à sociedade brasileira. Sua experiência editorial provém, dentre outros
fatos, de sua presença à frente das Editoras do Professor e Vega, nos anos 60 e 70,
bem como do Mestrado em Editoração que realizou na Universidade Paris Nord –
Paris XIII, na França.
Desde a sua criação, em 1981, a Mazza Edições testemunhou alguns dos principais acontecimentos do Brasil contemporâneo, dentre eles, a luta dos cidadãos e das
entidades democráticas contra a censura durante a chamada “década perdida” e a
recente consolidação dos direitos sociais por parte expressiva da população brasileira.
A Mazza Edições reflete em seu catálogo o empenho de escritores e leitores, que
acreditam na construção de uma sociedade baseada na ética, na justiça e na liberdade. Atenta a isso, a Editora investiu na publicação de obras que abordam os diversos
aspectos das culturas brasileira e afro--brasileira.
As áreas de atuação da Mazza Edições são: Antropologia, Sociologia, História
(publicações referentes às práticas do sagrado, aos movimentos sociais e à formação
da historiografia brasileira), Educação (publicações sobre as relações entre escola e
sociedade, material didático e paradidático), Literatura Brasileira (prosa e poesia
contemporâneas), Literatura Infantil e Infanto juvenil (coleções interativas e paradidáticas, livros de imagens).
Em face dos desafios gerados pela nova ordem social no Brasil e no mundo, com destaque para a aceleração do fluxo de informações, a Mazza Edições se propõe a
atuar com sentido crítico para oferecer aos seus leitores obras instigantes, voltadas
para a compreensão de nosso tempo.
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Legenda
FBN: Fundação Biblioteca Nacional
FMC: Fundação Municipal de Cultura
FNLIJ: Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil
SEE: Secretaria de Estado da Educação
SME: Secretaria Municipal de Educação
PNBE: Programa Nacional Biblioteca da Escola
PNLD: Programa Nacional do Livro Didático
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Infantojuvenis
Nossas publicações para a criança e o jovem procuram tocá-los com textos e ilustrações lúdicos que
provoquem o pensamento crítico. Esforçamo-nos
para que em nossos livros meninos e meninas
descubram o mundo a ser inventado a partir do
mundo real. Acreditamos estar conseguindo esse
intento com nosso seleto time de autores.
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Cheirinho de
neném

O príncipe
da beira

Patrícia Santana

Josias Marinho

(texto)

(texto e ilustração)

Thiago Amormino
(ilustração)

21 x 21 cm
24 páginas
ISBN: 978857160550-3

Fala da emoção de se receber um novo irmãozinho. Ao
contrário do ciúme, medo e insegurança que muitas
crianças sentem quando chega o irmão ou a irmã, para
o personagem do livro o sentimento é de comemoração e alegria. É inspirado em Víctor, filho da autora, que
aguardou ansiosamente o nascimento de sua irmã.

Histórias da
nossa gente

26 x 18 cm
20 páginas
ISBN: 978857160526-8

O livro traz a relação de um menino com o rio que banha sua cidade. Ele se vê um príncipe em um reino de
magia, aventuras e amor, que surge da alegria, da terra, das folhas, dos cheiros, da água e das cidades que
crescem à beira do Guaporé. Pedras Negras, Surpresa,
Costa Marques (o Paraíso do Vale) e Guajará-mirim são
as cidades que fazem parte daquele reinado de menino
sonhador. Real Forte Príncipe da Beira é a cidade que
fez do menino o senhor da realeza de um quintal com
abacateiros e laranjeiras.
SELEÇÕES
FNLIJ - Catálogo da Feira de Bolonha - 2012
SME - Kit Afro Belo Horizonte - 2012

Sandra Lane (texto)
Flávio Fargas (ilustração)
18 x 26 cm
48 páginas
ISBN: 978857160509-1

O livro apresenta cinco histórias que buscam levar o leitor
a um mergulho lúdico e reflexivo na história do nosso
país. Descubra com Galanga Muzinga porque um rei é
sempre um rei; construa a terra da liberdade com Zumbi
dos Palmares; sinta a força das Amazonas; veja como a
arte é capaz de unir o europeu e o indígena. Enfim, identifique-se nas cores, jeito de falar, pensar, ter fé, dançar,
comer de um povo que quando se reconhece herdeiro
do índio, do branco e do negro, encontra o seu lugar e
descobre o que é ser brasileiro. Acompanha CD-ROM.
SELEÇÕES
PNLD – Obras Complementares - 2013
SME - Kit Afro Belo Horizonte/MG - 2012
SME - Betim/MG - 2012
SME - Ibirité/MG - 2010

O menino que
não nasceu da
barriga da mãe
Carmem Lucia Eiterer
(texto)

Augusto F. Oliveira
(ilustração)

21 x 21 cm
32 páginas
ISBN: 978857160413-1

“Era uma vez um menino que não nasceu da barriga
da mãe dele...” A fantasia pode nos aproximar da verdade, convencer mais do que a lei, ser mais veemente
do que as notícias dos jornais, como no caso desse livrinho sobre a adoção.
SELEÇÕES
SME - Contagem/MG - 2012
SME - São Mateus /ES - 2010
SME - Contagem/MG - 2009
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A Neta de anita
Anderson de Oliveira (texto)
Alexandre Rampazo (ilustração)
21 x 25 cm
40 páginas
ISBN: 978857160687-6

“Ao ler este livro, você caminhará ao
lado de uma criança bela, corajosa e
sensível, fortalecida por sua ancestralidade, mas que também vivencia o
racismo e a discriminação. Situações
fortes e presentes na infância, esses
desafios são identificados pela neta
de Anita – filha do Sol – e, de maneira
delicada, mas com o vigor necessário,
serão enfrentados por meio da cumplicidade e do conhecimento.” Mara
Evaristo
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João Congo:
o príncipe
da floresta
Valdelice Neves (texto)
Walter Lara (ilustração)
18 x 23 cm
72 páginas
ISBN: 978857160633-3

Na Amazônia, a autora fica
encantada com um um pássaro belo e com canto maravilhoso e personagem principal desta fábula: João-Congo:
O Príncipe da Floresta. Uma história envolvente que
tem sua força no respeito pela natureza e na defesa do
meio ambiente. E na amizade verdadeira que une cinco personagens: Jaeber, um nativo da mata generoso e
amoroso com os animais, Zulu, a arara azul, Bichana,
a onça pintada, Branquinho, a araponga e, claro, JoãoCongo. Um exemplo de solidariedade, companheirismo
e união. Aventuras e acontecimentos envolverão o leitor
nesta trama: brigas com madeireiros, história de amor,
inveja, traição e maldição.
SELEÇÕES
FNLIJ - Catálogo da Feira de Bolonha - 2015

Chico Juba
Gustavo Gaivota (texto)
Rubem Filho (ilustração)
21 x 21 cm
24 páginas
ISBN: 978857160530-5

O Chico é corajoso feito um
leão e tem a imaginação do tamanho de sua juba! Ele
é um grande inventor de xampus que pretende solucionar as incríveis reviravoltas de suas mechas. Essa
não é uma tarefa fácil e Chico não poupará nenhuma
de suas mirabolantes receitas. Seus esforços o levarão
à incrível descoberta de que podemos brilhar sendo
quem somos: o segredo é cuidar das raízes.
SELEÇÕES
SME – Fortaleza/CE – 2013
SME – Nova Lima/MG – 2011

Asa da Palavra
Adriano Bitarães Netto
(texto)

Maurizio Manzo
(ilustração)

Entremeio sem
babado
Patrícia Santana (texto)
Marcial Ávila (ilustração)
21 x 21 cm
36 páginas
ISBN: 978857160431-5

Kizzy é o nome de uma menina-menininha de origem
africana como seu nome. Perguntadeira, ela deixa os
adultos desorientados. Por causa disso foi apelidada
por sua avó de entremeio sem babado, pessoa que se
mete num assunto em que não é chamada. Mas como
era de se esperar, Kizzy não aceitaria o apelido sem saber o que significava.
SELEÇÕES
SME - Sobral/CE - 2011
SME - Belo Horizonte - 2010
SME - Teresina - 2009

18 x 26 cm
2ª edição
ISBN: 978857160541-1

O desejo do narrador bate
de frente com o do pai, de quem as palavras saíam em
linha reta direto pro alvo. Mas as palavras do filho queriam dar voltas, não tinham alvo, elas tinham asas e
queriam era voar. “Mineiro de Santo Antônio do Grama,
formado em Letras pela UFMG e professor de literatura,
Adriano Bitarães Netto estreia na ficção com um belo
texto infantojuvenil, que pode ser lido pelos adultos
com o mesmo encanto”. (Carlos Herculano, Jornal Estado
de Minas).
SELEÇÕES
FNLIJ - Catálogo da Feira de Bolonha - 2012
Estadinho - Selecionado entre os 50 melhores
livros de 2011 pelo suplemento infantil do jornal
“O Estado de São Paulo”
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POEMAS PARA
LER COM PALMAS
Edimilson de Almeida Pereira
(texto)

Maurício Negro (ilustração)
18 x 23 cm
64 páginas
ISBN: 978857160692-0

Em Poemas para ler com palmas, o
autor estende um fio poético a partir de cinco mitopoéticas de matrizes afrodescendentes: a Capoeira,
o Congado, o Jongo, os Orixás e os
Vissungos. O resultado é um livrocanto, em movimento, que convida
o leitor-ouvinte a participar dessas
cinco matrizes culturais afrodescendentes. Os poemas do livro dialogam
com as belas ilustrações de Maurício
Negro.
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A era dos erês:
uma Era ao culto
da Natureza e dos
Orixás
Adriano Bitarães
(texto e ilustração)

18 x 26 cm
64 páginas
ISBN: 978857160490-2

O livro constrói um tempo mítico em que os adultos
não existiam, apenas as crianças viviam e governavam
nessa época. Portanto, a lógica desse mundo era baseada na criatividade, na diversão, na amizade, na fé, na
solidariedade, na valorização da natureza e no respeito
à identidade diferenciada de todos os seres, de todos
os deuses e de todas as religiões. Com isso, o livro faz
uma crítica à sociedade dos adultos, que se sustenta
na exploração, no preconceito, na ambição, na destruição do meio ambiente, na discriminação tanto racial,
quanto religiosa, social e sexual.
SELEÇÕES
SME Itabira/ MG 2012.

BINO:
O MENINO
AFRICANO
DA COR DO
ALGODÃO
Marcial Ávila e
Rosa Margarida de
Carvalho Rocha (texto)
Marcial Ávila (ilustração)
26 x 20,5 cm
36 páginas
ISBN: 978857160651-7

Gerações após gerações, contam histórias de reis, rainhas
e reinos esquecidos no velho Continente Africano... Esta
história que você vai conhecer aconteceu no coração da
África, numa planície muito escondida onde as gazelas
saltavam alegres, as girafas desfilavam elegantes sua
beleza entre as densas florestas do Zimbabwe, num
tempo que se perdeu na memória...

Trem bom é coisa
boa (Que não se
perde não)
Márcia Batista (texto)
Nelson Cruz (ilustração)
14 x 21 cm
28 páginas
ISBN: 857160095-3

Avôs e netos têm em comum
mais do que se pensa, o tempo para gastar, por exemplo. Tempo em abundância para ser gasto com o sonho
e a imaginação. “A carroça quebra, o cavalo esmorece
e Zequinha e o vô correm cansados. Conseguirão eles
subir no trem e olhar pela janela as montanhas que vão
ficando pra trás?” Márcia Batista tem alguns de seus livros entre os altamente recomendados pela Fundação
Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).
SELEÇÕES
SME - Contagem/MG - 2010

Cadarços
desamarrados
Maria do Carmo Ferreira
da Costa (texto)
Rubem Filho (ilustração)
21 x 21 cm
16 páginas
ISBN: 978857160467-4

Tudo na menina Mariana é leveza. É assim porque ela
quer e sua vontade é poderosa. Ela viaja no próprio
nome e nas nuvens. Afrouxa o nó dos cadarços para
os pés ficarem livres. Como se o pensamento estivesse atado a eles. E será que não está? A mãe e a professora insistem para que ela aperte os nós dos sapatos.
“Você vai tropeçar e cair”, falam, advertindo a menina.
A contragosto, ela até cede, mas o pensamento... este
Mariana mantém livre e solto.
SELEÇÕES
SME - Belo Horizonte - 2010
FMC - Belo Horizonte - 2010
SME - Contagem/MG - 2009
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PEQUENAS
ALEGRIAS
Neusa Sorrenti (texto)
Walter Lara (ilustração)
18x26cm
24 páginas
ISBN: 978857160674-6

O conto narra a história do
casal Margarida e Severo
e de seus projetos em relação à educação da filha
pequena chamada Angelina. A mãe,
econômica e realista, vivia em constantes divergências com o marido
Severo, trabalhador e sonhador ao
extremo. Como presente de aniversário de oito anos, a filha só queria
uma bicicleta cor-de-rosa, cujo preço acima das posses dos pais, exigiu
um parcelamento. Mas a tia Soninha,
novidadeira e financeiramente bem
situada, resolveu levar também o seu
presente. E foi aí que o conflito se instalou na cabeça da menina. Os pais,
sempre carinhosos, passaram a entender melhor essas brincadeiras
miúdas da vida.
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Nikkè
Édimo de Almeida
Pereira (texto)
Angelo Abu (ilustração)
21 x 21 cm
36 páginas
ISBN: 978857160519-0

“Em Nikkè, os elementos terra e céu se encontram, inaugurando um diálogo que aponta para caminhos de esperança e transformação. Fios de cabelo puxam e amarram a trama,
dando consistência ao sonho, unindo a terra ao céu,
o inalcançável ao imprescindível, entrelaçando-se
para mobilizarem o encontro entre as diferenças e
criarem uma aliança capaz de transformar um cenário de fome em seu oposto: a abundância.” Iolanda
Cristina dos Santos
SELEÇÕES
SME - Belo Horizonte - 2012
SME - São Paulo - 2018

O elefantinho
da tromba
caída

Aconteceu no
formigueiro
Helenice Rodrigues
Matias de Lima (texto)
Katya Helaine (ilustração)
14 x 21 cm
24 páginas
ISBN: 978857160569-5

Babi é a formiguinha charmosa, questionadora e revolucionária que não aceitou as
regras do formigueiro. Ela queria ter tempo para o lazer
e para fazer amigos. As formigas só trabalham!! Tudo se
transforma com a decisão de Babi ao encontrar e acompanhar a cigarra.Todos na mata ficam incomodados.
Uma fofoca só! A rainha Filó percebe a inquietação em
seu formigueiro. Sábia e democrática, busca uma solução e todos aprendem lições importantes para viver
melhor. E caberá ao leitor tirar a lição da importância
do papel do formigueiro na natureza e a de que todo
ser vivo está em interação com o ecossistema. Lição de
sustentabilidade e de democracia.

Betina

Consuelo Dores Silva

Nilma Lino Gomes (texto)
Denise Nascimento

(texto)

(ilustração)

Marcial Ávila (ilustração)
26 x 18 cm
40 páginas
ISBN: 978857160443-8

Nesta história passada no Quênia, é possível aprender
algumas coisas sobre o país, a vegetação, os lugares e os
elefantes. Mais que isso, seguindo os passos do elefantinho Tromba Caída, pode-se conhecer uma história de
superação. Tromba Caída percorreu trilhas e trilhas com
a manada para descobrir que a vida ensina. Foi sua tromba, do jeito que ela era, que conseguiu salvar a amada
vovó-elefanta. E isso não foi pouco nem foi tudo.
SELEÇÕES
FME - Sobral/CE - 2011
SME - Belo Horizonte - 2010
FME - Ibirité/MG - 2010

27 x 20,5 cm
24 páginas
ISBN: 978857160473-5

A lição do penteado, Betina aprendeu da amorosa avó
e a avó aprendeu com a mãe dela que aprendeu com
outra mãe que tinha aprendido com uma tia. Só que
Betina foi além e espalhou a lição para filhas e filhos,
mães e avós que não eram os dela. Ela abriu um salão
de beleza diferente e ficou conhecida em vários lugares
do país. Mas Nilma Lino Gomes tem muitos detalhes
deliciosos dessa linda história.
SELEÇÕES
PNBE - 2010
SME - Belo Horizonte - 2010
SME - Rio de Janeiro - 2010
SME - Contagem/MG - 2010
SME - São Paulo - 2017
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MEU PEQUENO
BESTIÁRIO
Verônica Mendes Pereira (texto)
Marcelo Moreira (ilustração)
20,5 x 20,5 cm
36 páginas
ISBN: 978857160689-0

“Jogo e emoção, para crianças e para
adultos: para crianças, que tanto
amam brincar com as palavras,
poemas da Verônica professorapoeta; para adultos, aqueles que
guardam em si o prazer de brincar
com as palavras e com elas se
emocionar, poemas da Verônica
poeta.” Magda Soares
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Oranyam
e a grande
pescaria
Dayse Cabral de
Moura (texto)
Zeika Cintra (ilustração)
23 x 20 cm
24 páginas
ISBN: 978857160627-2

Não pense que é só mais uma história de pescador! Ela
aconteceu no rio Niger próximo da cidade de Oyó no
continente africano. Onde mora Oranyam, menino de
grande coração e que adora aventura. Ele e seus amigos, Oladelê e Kayodê vão sair para pescar. Oranyam
pesca um grande peixe. Que rio generoso! Por causa
deste acontecimento, o menino tem uma ideia maravilhosa para compartilhar sua boa sorte e reunir toda
a aldeia. Assim, ele pede ajuda da vovó Dandara e tem
um bom motivo para convidar o sábio vovô João. Em
torno do Baobá, árvore da vida, o vovô promete contar
histórias fascinantes e aproveita para reforçar os ensinamentos do seu povo.

Cisco e Carinha
Tristinho
Vera Maria C. Mattos
14 x 21 cm
272 páginas
isbn: 857160100-3

Romance infantojuvenil de
narrativa envolvente que
utiliza crenças, usos, costumes, lendas e mitos de uma comunidade rural próxima de Salvador, Bahia. O menino Cisco, assim chamado porque nasceu mirradinho, astuto, escolheu seu
cachorro, Carinha Tristinho, por causa de sua feiúra
mais triste, mais linda que o menino já tinha visto.
Cisco assoviou e ele veio adivinhando que viveria mil
aventuras junto com seu dono.

Contos de
Mirábile
Édimo de Almeida
Pereira (texto)
Denise Nascimento
(ilustração)

14 x 21 cm
64 páginas
ISBN: 978857160400-1

Em Contos de Mirábile, Édimo de Almeida Pereira explora, entre outros temas, o valor da solidariedade, o
respeito à natureza e as recompensas para quem busca o conhecimento. Seus textos “recuperam um tempo de delicadeza, com suavidade, música e palavras,
desvelando a arte como arma infalível para o equilíbrio
humano. Contos de Mirábile é um sopro artístico de
paz”. Márcia Carrano
SELEÇÕES
FBN - 2011
PNBE - 2009
SME - Teresina/PI- 2009
SME - Contagem/MG - 2008

Os nove pentes
d’África
Cidinha da Silva (texto)
Iléa Ferraz (ilustração)
14 x 21 cm
56 páginas
ISBN: 978857160485-8

Em Os nove pentes d’África,
estreia de Cidinha da Silva
na cena literária juvenil, tradição e contemporaneidade tecem um bordado de poesia e surpresa na tela
de uma família negra brasileira. Os pentes herdados
pelos nove netos de Francisco Ayrá são a pedra de toque
para abordar a pulsão de vida presente nas experiências
das personagens e dos rituais cotidianos da narrativa.
SELEÇÕES
SME - Kit Afro Belo Horizonte - 2012
SME - Belo Horizonte - 2011
SME - Sobral/CE - 2011
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CORVO-CORREIO
Isabel Cintra (texto)
Zeka Cintra (ilustração)
21 x 21 cm
32 páginas

A história de um belo corvo
que sonhava voar ao lado
dos imponentes pombos
e fazer parte do tradicional grupo dos pássaros mensageiros.
Um sonho impossível, segundo a chefe dos correios do bosque, a Coruja
Mafalda. Conheça Corvo José e sua
história, que aborda temas impor14 • Infantojuvenis
tantes como diversidade e tolerância.

Histórias do
Tio Jimbo
Nei Lopes (texto)
Maurício Veneza (ilustração)
14 x 21 cm
128 páginas
ISBN: 978857160412-4

Em 1950, Tio Jimbo era um
garoto negro brasileiro.
Estranhava naquela época não ouvir na escola os feitos guerreiros e políticos dos povos africanos. Hoje, aos
65 anos, Tio Jimbo não quer que essa história se repita
com o garoto Dudu, seu sobrinho, que vai se encantar
com as histórias sobre seus antepassados. Elas aconteceram na idade média africana, há muitos séculos
ou há menos tempo, na África, em Roma, nos Estados
Unidos ou aqui, no Brasil. Acompanha caderno de atividades escolares.
SELEÇÕES
PNBE - 2009
SME - Teresina/PI - 2009
SEE - Goiás/GO - 2008
SME - Belo Horizonte - 2007

Panela de Barro
e Colher de Pau
Nará Souza Oliveira (texto)
Marcelo Moreira (ilustração)
14 x 21 cm
48 páginas
ISBN: 978857160531-2

Manifestações culturais de
um quilombo e a presença
de referenciais da ancestralidade voltam às lembranças de um jovem que, depois de alguns anos afastado,
retorna ao local de origem. É recordando o processo
da construção de uma broa de milho numa panela de
barro que o personagem faz a narrativa fantasiosa de
seu aprendizado de vida.

GABRIELA, A
PRINCESA DO
DAOMÉ
Martha Rodrigues (texto)
David Antony Smith
(ilustração)

22 x 26 cm
24 páginas
isbn: 978857160596-1

Ouvidos adultos não resistem a uma boa história. E
se ela é contada por uma brilhante narradora de sete
anos, então, renda-se à princesa do Daomé, como fez
a autora. Entre os heróis de Gabriela, ela é princesa e
o irmão de dois anos é um guerreiro porque superou
uma doença grave. Pedro se curou porque aprendeu a
enfrentar o medo com a ajuda dos ancestrais africanos.
Mas essas passagens são só amostras da eloquência de
Gabriela, no livro tem mais.
SELEÇÕES
SME - Nova Lima/MG - 2014

Flor e Rosa
Benilda Brito (texto)
Clô Paoliello (ilustração)
12 x 18 cm
24 páginas
ISBN: 978857160523-7

“Flor e Rosa é um livro amoroso. E neste jardim a essência une, amarra, aproxima. Se
foi por acaso o encontro, todos presenciaram seu florescer. O amor se manifestou até à superficie da pele
e iluminou o seu entorno, como acontece com todos
aqueles que amam. Benilda Brito, tomando da escrita
literária, elabora um texto com desmedo, inaugurando
um tempo novo. A autora sabe que a arte desconhece
preconceitos, que a literatura não ignora nada que é humano. E mais, a autora, com cuidados, reconhece que o
amor tem muitas mãos.” Bartolomeu Campos de Queirós
SELEÇÕES
SME - Contagem/MG - 2011
SME - Betim/MG - 2011
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DoNa Brígida
Sônia Rosa (texto)
Walter Lara (ilustração)
A história da doce Dona Brígida
protagoniza o amor e a fé de uma
rezadeira em ação. Um encontro de
afeto e de esperança. Uma cura mágica baseada no respeito à sabedoria dos mais velhos. A narrativa, em
primeira pessoa, contada por uma
menina que ficou doente do pé, mas
não da cabeça, nos ensina que entre
o céu e a terra existe muita coisa que
não compreendemos... como a força
das palavras e o poder do amor. Esses
dois juntos curam muito mais do que
muito remédio por aí.
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A cidade que não
queria o trem
Júlio Emílio Braz (texto)
Mozart Couto (ilustração)
14 x 21 cm
32 páginas
ISBN: 978857160546-6

Em A cidade que não queria
o trem, desde o início o texto
nos indaga: por que toda uma comunidade decide viver isolada, como se o mundo não existisse para além
dos morros que a cercam? Por que o progresso os amedronta tanto? Quais problemas a chegada da estrada
de ferro poderá trazer além da fumaça, do barulho e
dos forasteiros? E os benefícios? Por qual razão não são
levados em conta? Como se vê, perguntas não faltam.
É ler para crer.
SELEÇÕES
SME - Sobral/CE - 2011

O muito e o
pouco
Joana D’Arc de Assis (texto)
Josias Marinho (ilustração)
14 x 21 cm
64 páginas
2ª Edição
ISBN: 978857160554-1

Com umas histórias curtinhas e outras mais compridas, Joana D’Arc Tôrres de
Assis montou um livro considerado altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e
Juvenil – FNLIJ. A grande mestra em literatura infantojuvenil, Maria Antonieta Antunes Cunha, atestou:
“sua escrita é um convite à fruição, à sensibilidade e à
contemplação mais aguçada da vida – e nisso consiste sua grande força educativa: sem moralismo nem
puerilidade, tratando criança e jovem como seres inteligentes, sensíveis e críticos”.
SELEÇÕES
SME - Ibirité/MG - 2010
FNLIJ - 30 anos

A sementinha
que não queria
brotar
Maria J. Fortuna (texto)
Regina Miranda
(ilustração)

21 x 21 cm
32 páginas
ISBN: 978857160439-1

Como pode acontecer que uma sementinha não queira
brotar? Isso pode acontecer com uma sementinha do nosso tempo. Mas do lado de cá, nem tudo é ameaça. Afinal,
Nonô, um menino mineirinho muito gentil e conciliador,
rebate todos os argumentos da temerosa amiga. Mas ele
também acaba sendo vencido pela teima da sementinha
e já que não resta outra saída, lamenta e chora a sorte dela.
Mas lágrima humana tem muito poder e o destino que
parecia definido pode mudar.
SELEÇÕES
SME - Belo Horizonte - 2009

A Fuzarca de Noé
Ronaldo Simões
Coelho (texto)
Rubem Filho (ilustração)
14 x 21 cm
16 páginas
ISBN: 857160363-4

Todos conhecemos a história
de Noé, que avisado da chegada do dilúvio, salvou-se construindo a famosa arca. O
que todos desconhecíamos era a vida a bordo enquanto
a tempestade não passava. Presos entre quatro paredes,
escorpiões, pombos, lagartos, elefantes, ratos... todos
se envolvem em confusões que nos proporcionam boas
risadas. Depois da Fuzarca de Noé, nunca mais o dilúvio será o mesmo.” Luís Giffoni, escritor
SELEÇÕES
SME - Ibirité/MG - 2010
SME - Belo Horizonte - 2008
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O pequeno
Polegar
ISBN:
978857160714-9
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JOÃOZINHO
E MARIA
isbn: 978857160600-5
SELEÇÕES
PNBE - 2014
SME - Belo Horizonte - 2014
SME - São Paulo - 2018

RAPUNZEL E O
qUIBUNGO
isbn: 978857160588-6
SELEÇÕES
PNLD Literário 2018
SME - Belo Horizonte - 2018
SME - São Paulo - 2018

AFRA E OS TRÊS
LOBOS GUARÁS
isbn: 978857160612-8
SELEÇÕES
SME - São Paulo - 2017

cinderela e
chico rei

Coleção de lá pra cá
Cristina Agostinho e
Ronaldo Simões Coelho (texto)
Walter Lara (ilustração)
18 x 26 cm
16 páginas

Era uma vez uma linda princesa... Era uma vez
um príncipe encantado que vivia num lindo
castelo...
Assim começa a maioria dos contos de fadas
clássicos, que alimentam a fantasia infantil geração após geração. Porém, pelo fato de seus
criadores serem europeus, desde as suas primeiras publicações no Brasil, estabeleceu-se o
pressuposto dos personagens brancos. Já nas
capas e ilustrações, que constituem o primeiro
elemento de aproximação entre a criança e o
livro, entrevemos a entrada num universo que
privilegia esse segmento étnico e, a partir daí,
as próprias escolas que adotam esses livros integram e perpetuam essa preponderância, que
afeta diretamente a autoestima das crianças
não brancas.
Mas... e se Perrault, Andersen e Grimm tivessem nascido no Brasil? Como seriam os seus
contos? É sob essa perspectiva que Ronaldo
Simões Coelho e Cristina Agostinho, com sua
larga vivência na literatura infantil, recontam
essas histórias, ambientando-as nas diversas
regiões do nosso país, transformando personagens que nada têm de brasileiros em seres com
nosso rosto e nossa pele, enfrentando monstros e bruxas do nosso imaginário cultural. Ler
os livros desta coleção é reimaginar a fantasia
dentro da fantasia, sem perder o encantamento da tradição.

isbn: 978857160649-4
SELEÇÕES
SME - São Paulo - 2017
SME - Belo Horizonte - 2018
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Meia Curta
Andreza Félix
(texto)

Santiago Régis
(ilustração)

15 x 30 cm
32 páginas

Esta é a história de como as detestadas meias curtas de uma pequena
bailarina salvaram a vida dela. Mas
para além de sua história, este é um
livro sobre uma garotinha que não
tem problemas com o espelho, que
gosta de vestir-se para si mesma, gosta de brincar com seu cabelo crespo
experimentando penteados. Com
bom humor e com muita estampa,
20 • Infantojuvenis
este é um convite para autoestima.

A Nora e
outros não
bichos
Edimilson de Almeida
Pereira (texto)
Veruschka Guerra
(ilustração)

18 x 26 cm
24 páginas
ISBN: 978857160601-2

Em A Nora e outros não bichos o poeta Edimilson
de Almeida Pereira e a ilustradora Veruschka Guerra
nos convidam a descobrir muitos significados que se
escondem por detrás da aparência do mundo que conhecemos. Através de poemas enigmáticos e de imagens cheias de vitalidade e movimento, somos levados
a mundo de seres novos e surpreendentes. A Sombra,
o Peixe-conde, o Golego e a Senzafine, dentre outros
seres que habitam o livro, fazem um desafio à nossa
imaginação. Escutar-lhes o canto misterioso ou sentir
o sopro de sua passagem são experiências marcadas
pelo deslumbramento e pelo encanto. E, através delas,
compreendemos que as formas e os sentidos do mundo
se transformam continuamente. Este é um livro para
os leitores e as leitoras de imaginação livre e também
para aqueles e aquelas que esperam uma oportunidade para vivenciarem essa sensação.

Papelão
Rogério Rodrigues
(texto)

Regina Miranda
(ilustração)

15 x 15 cm
24 páginas
ISBN: 978857160564-0

“Mas o que poderia fazer um papelão-menino, para alegrar a vida de um menino-gente?” Pensando em como
atrair a atenção do menino triste, Papelão usou toda a
sua criatividade, descobriu que a alegria pode vir de coisas simples e comprovou a importância da reciclagem.

Minha mãe
é negra sim!
Patrícia Santana (texto)
Hyvanildo Leite
(ilustração)

15 x 15 cm
32 páginas
ISBN: 978857160445-2

O garoto Eno é levado a se perguntar pela sua origem.
Negro, ele percebe o preconceito da professora que sugere que Eno pinte o desenho da mãe, negra, de amarelo
por ser uma cor mais bonita. Não pode haver tristeza
maior para o seu coração. A mãe, que ele tanto amava e
era tão linda! Mesmo triste, Eno procura saber no dicionário uma explicação para o preconceito. O dicionário
não ajudou e ele seguia triste até que o avô tem uma
conversa decisiva com ele.
SELEÇÕES
SME - Betim/MG - 2010 e 2011
SME - Sobral/CE - 2011
SME - São Paulo - 2017

O mundo
das pessoas
coloridas
Caio Duca (texto)
Thiago Amormino
(ilustração)

17 x 24 cm
36 páginas
ISBN: 978857160587-9

O Mundo das Pessoas Coloridas expressa um desejo.
Ao contar a simples história de dois meninos, aponta
o caminho para a mudança. Mostra que a amizade e
a compreensão entre os seres humanos é algo bem
maior e mais importante que as diferenças.
SELEÇÕES
SME - Belo Horizonte/MG - 2014
SME - Nova Lima/MG - 2014
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O Segredo do
Curupira
Fabiano Moraes (texto)
Thiago Amormino (ilustração)
26,5 x 21 cm
28 páginas
ISBN: 978857160629-6

Um texto importante para os interessados em um mundo sustentável.
Como os mitos contribuem para valorizar os saberes dos povos indígenas
e para explicar a origem de todas as
coisas existentes? Se todo conhecimento exige sabedoria e bom senso, não será diferente com a ciência.
Assim, entre o mito e a ciência, surge
o segredo do Curupira. O leitor entenderá o papel do personagem do folclore da América Latina que ensina a
interdependência do saber indígena
e do homem moderno. Um ensinamento para buscar a evolução com
harmonia e respeito pelas diferenças.
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A Caneta e o
Papel

Um menino
invisível

Gustavo Porto Ribeiro
Regina Miranda

José Marcelo Rodrigues
Freire (texto)
Regina Miranda

(ilustração)

(ilustração)

(texto)

21 x 21 cm
28 páginas
ISBN: 978857160398-1

Amar: incansável desejo humano sujeito ao tempo e
aos desassossegos do coração. Sentimento que só se
estende com a cumplicidade estreita, como a da caneta e do papel enquanto escrevem. Livro para jovens de
todas as idades. Belo texto, belas ilustrações.
SELEÇÕES
SME - Contagem/MG - 2008

O primeiro
menino
Edimilson de Almeida
Pereira (texto)
Anabella López
(ilustração)

23 x 20 cm
36 páginas
ISBN: 978857160589-3

Através dos recursos poéticos da palavra e da imagem,
o escritor Edimilson de Almeida Pereira e a ilustradora Anabella López nos conduzem ao enigma que se
esconde no começo de todas as coisas. Desse modo,
recuperamos o prazer pelo jogo dos significados e nos
descobrimos, novamente, habitantes de um mundo em
permanente movimento. Livro de perguntas e respostas, O primeiro menino é, também, um convite para
o uso da imaginação como força libertadora para os
leitores de todas as idades.
SELEÇÕES
FNLIJ - Catálogo da Feira de Bolonha - 2014

21 x 23 cm
44 páginas
ISBN: 857160365-0

Antes fosse brincadeira de criança, mas existem mesmo os meninos e meninas invisíveis. José Marcelo, o
autor, conseguiu ver um e contou a história dele, que foi
premiada no Concurso Nacional de Literatura “João de
Barro”, da cidade de Belo Horizonte em 1997. O menino
da história só era visto pelos animais como os gatos e
cachorros da rua. Na sua solidão, esse menino faz várias confidências para o leitor. Ah! Ele só pôde contar
a história quando deixou de ser invisível.
SELEÇÕES
SME - Bragança Paulista/SP - 2010
PNBE - 2009
SME - Belo Horizonte - 2006
SME - São Paulo - 2018

13 poeminhas
e 1 haikai
Rogério Rodrigues
(texto)

Regina Miranda
(ilustração)

21 x 14 cm
28 páginas
ISBN: 978857160502-2

“Os poemas deste livro são recordações da infância.
Jogos e brincadeiras para sentir e experimentar o mundo... Em cada página uma vivência, um Universo revelado.” Rogério Rodrigues
SELEÇÕES
SME - Sobral/CE - 2011
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Céu azul
Eliene Nery (texto)
Santiago Régis (ilustração)
110 x 20 cm
18 páginas
ISBN: 978857160693-7
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“Este livro, azul, desdobrável, sugere
as possibilidades de trazer as cores
da vida ao leitor que a ele se entregar.
Para que cada menino e cada menina que se veste de azul e apresenta
autismo tenha um lindo céu azul, nuvens brancas e pessoas para colorir o
seu mundo singular. Mas tudo começa com o azul, para que o diálogo se
estabaleça”. Ana Maria da Silveira Bossi

As três vidas
de Fred
Carmem Lucia Eiterer
(texto)

Regina Miranda
(ilustração)

21 x 21 cm
32 páginas
ISBN: 978857160444-5

Este livro fala da adoção de um garoto negro em idade
pré-adolescente por um pai branco, solteiro. Há urgência no ritmo do texto; urgência reclamada por quem não
pode se resignar com a dor gerada pelo preconceito e por
isso a denuncia. O livro também anuncia que é a amizade e a cumplicidade que criam e reforçam os vínculos,
como no caso de pai e filho da história. Os sentimentos
do narrador indicam e desmontam as engrenagens da
discriminação para contar uma história de amor.
SELEÇÕES
SME - Teresina/PI - 2009

O Menino
coração de
tambor
Nilma Lino Gomes (texto)
Maurício Negro (ilustração)
21 x 26 cm
32 páginas
isbn: 978857160597-8

Era uma vez um professor de
dança afro--brasileira, bailarino e coreógrafo. Evandro
Passos é seu nome e sua arte já se revelava quando ele
ainda estava na barriga de D. Conceição. Com delicadeza, Nilma Lino Gomes nos presenteia com o nascimento
de O menino coração de tambor, cujo coração compassava as notas musicais dos ritmos que ele ouvia. Siga os
sons dos tambores deste menino e conheça uma parte
da história de quem tem ritmo, música, movimento e
arte correndo nas veias e pulsando em sua vida.
SELEÇÕES
SME - Kit Afro Belo Horizonte/MG - 2015
SME - Nova Lima/MG - 2014

zUMBI DOS
PALMARES
(em cordel)

O boi e o jumento
do presépio

Madu Costa (texto)
Josias Marinho (ilustração)

Jules Supervielle
Abgar Renault (Tradução)

18 x 26 cm
32 páginas
ISBN: 978857160602-9

Este cordel é dedicado ao
povo brasileiro: homens,
mulheres e crianças, verdadeiros Zumbis na resistência diuturna por respeito
às diferenças étnico-raciais. Em especial, aos Movimentos
Negros organizados, que sempre lutaram radicalmente
para afirmar os direitos do nosso povo.
SELEÇÕES
SME - Kit Afro Belo Horizonte/MG - 2015
FNLIJ - Catálogo da Feira de Bolonha - 2014
SME - Nova Lima/MG - 2014
SME - São Paulo - 2018

13 x 21 cm
34 páginas
isbn: 978857160401-8

Essa história do escritor uruguaio Jules Supervielle traduzida por Abgar Renault é
capaz de restaurar a magia do nascimeto de Cristo
por meio da fantasia. Naquele momento de generosidade e esperança, também os animais como o
boi e o burro, compartilharam com os pais de Jesus o
encanto de sua chegada.
SELEÇÕES
SME - Bragança Paulista/SP - 2010

Infantojuvenis • 25

A bola do mundo
é nossa

A sabiá que
queria ser feliz

Fabiano Moraes (texto)
Thiago Amormino

Leida Lusmar (texto)
Maurizio Manzo (ilustração)

(ilustração)

21 x 27,5 cm
36 páginas
ISBN: 978857160626-5

Com um texto movimentado que agrada quem se encanta com a trajetória da
bola em campo, o autor vai à China, à Inglaterra, à
Amazônia brasileira e ao tempo da mitológica rainha
africana Ginga para trocar a história da bola em miúdos. A inspiração nos soldados da rainha, que jogavam
o corpo em meneios graciosos e precisos para enfrentar
o inimigo, foi levada aos campos pelos descendentes
afro-brasileiros. Em todo canto do Planeta, os dribles
geniais dos brasileiros, como Neymar faz hoje, levam o
mundo a se render ao nosso talento. Então, não é bom
saber mais e mais sobre a história da bola?

Vampirilampo
Ronaldo Simões
Coelho (texto)
Osmani Simanca
(ilustração)

26 x 18 cm
20 páginas
ISBN: 857160123-2

Cocuio é o nome de um vaga--lume que se torna amigo
de Compridinha, uma pernilonga sua colega de escola. De tanto ouvir as histórias dela, Cocuio pensou ter
encontrado uma solução para satisfazer seu desejo.
Para poder chupar sangue como a amiga, ele teria que
se transformar num vampiro. Vale a pena conferir a
empreitada de Cocuio.
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14 x 21 cm
24 páginas
isbn: 978857160435-3

Uma sabiazinha descobre
que o coração é governado
por desejos poderosos e eles exigem que sejam atendidos. Se não são, capturam nossa alma, nossa alegria
de viver e nos lançam lá no mundo da tristeza. O problema é quando esses desejos ficam muito escondidinhos porque não lhes demos atenção. Mas sabiazinha tem um amigo: sabiá-da-terra, o Filósofo, que vai
ajudá-la na empreitada de lembrar o que era mesmo
que a fazia feliz.
SELEÇÕES
SME - Ibirité/MG - 2010

Um cisco no
olho de São
Francisco
Olegário Alfredo (texto)
Túlio Oliveira (ilustração)
15 x15 cm
16 páginas
isbn: 857160253-0

Essa história em jogo de rimas começa pelo título, como
se vê, e segue com uma divertida e delicada trama sobre como os animais, amigos do santo, tentam livrá-lo
de um incômodo cisco no olho. As brincadeiras com
as palavras e as ilustrações abrem as portas do sentido para conhecimento sobre São Francisco, sua fé, sua
bondade e sua amizade com os animais.

Aquilo que
a mãe não
quer
Geni Guimarães
(texto)

Luis A. A. Rodrigues (fotos)
23 x 14,5 cm
32 páginas
2ª Edição
ISBN: 857160315-4

Dois meninos, um negro e um branco, protagonizam
essa história contada com fotos e texto e que utiliza o
tema da reciclagem para trabalhar valores como a criatividade e a tolerância. Afinal, o que a mãe de um deles
descarta como lixo, atrai toda a atenção dos dois amigos
que veem nas caixas e embalagens, brinquedos em potencial. Despejados pela mãe para a calçada com suas
invenções, descobrem que do lado de fora de casa outros se interessam pelas suas criações que passam a ser
disputadas pela comunidade.
SELEÇÕES
SME - Sobral/CE - 2011
SME - Contagem /MG - 2006

Mizu e a
estrela
Margarida Cristina
Vasquez (texto)
Rubem Filho (ilustração)
21 x 21 cm
24 páginas
isbn: 978857160569-5

Em uma aldeia do Zimbábue, o garoto Mizu aprendeu
sobre a força da amizade e sobre o amor maior, aquele
que nos faz imensos como o firmamento do céu e transforma a vida em uma fantástica história que merece
ser contada. Então: Vamos ouvir, vamos ouvir..., pois no
enredo desta história, serei seu narrador. Sou Bombô,
o contador de histórias: Tudo começou ...

Omo-Oba:
Histórias de
Princesas
Kiusam de Oliveira (texto)
Josias Marinho (ilustração)
18 x 26 cm
48 páginas
ISBN: 978857160480-3

Omo-Oba: Histórias de
Princesas é um livro que privilegia o recontar de mitos africanos, muito divulgados nas comunidades de
tradição ketu, pouco conhecidos pelo público em geral
e que reforçam os diferentes modos de ser femininos.
Os seis mitos apresentados têm o objetivo de fortalecer a personalidade de meninas de todos os tempos.
SELEÇÕES
PNBE - 2011
SME - Sobral/CE - 2011
SME - Contagem/MG - 2010
SME - Betim/MG - 2010
FNLIJ - Catálogo da Feira de Bolonha - 2010
SME - São Paulo - 2018

As
aventuras da
Formiguinha
Tonhonhõe
José Roberto Pereira
(texto)

Túlio Oliveira (ilustração)
21 x 14 cm
32 páginas
isbn: 857160377-4

A formiguinha Tonhonhõe tinha um grande sonho: ir à
lua. Pelo raciocínio da formiga, se a lua era um queijo...
o doce estava junto da lua. E que doce maravilhoso deveria ser! Foi por isso que esta formiguinha não mediu
esforços, nem pensou neles, aliás, só foi inventando
modos até conseguir atingir seu sonho.
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coleção quero ser
Hila Flávia (texto)
Santiago Régis (ilustração)
12 x 26 cm
12 páginas

A coleção das profissões nos conta
o que existe de importante em cada
uma delas. Toda atividade exercida
pelas pessoas tem a sua utilidade e
seu lugar na sociedade. Não podemos dizer que uma é mais valiosa
do que a outra, porque precisamos
muito de todas na nossa vida.
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Coleção Artista Mirim
Thiago Amormino (ilustração)
21 x 28 cm

Composta por cinco volumes com diferentes temas
(animais africanos, brincadeiras, insetos e plantas, instrumentos musicais, profissionais), a Coleção Artista
Mirim oferece várias páginas para colorir e muitas
atividades para a criança aprender e se divertir.

Matilde / Novato
Eliene Nery (texto)
Rubem Filho (ilustração)
As histórias de Matilde e Novato são contribuições que,
somadas a outras, propõem a discussão sobre o acolhimento e a convivência com as diferenças. De modo
simples, cada história trata sobre a criança com deficiência e convida o leitor a refletir, sem a pretensão de
ensinar, a compartilhar sentimentos e a dialogar com
o coração.
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21 x 21 cm
16 páginas
ISBN: 978857160359-2

21 x 21 cm
16 páginas
ISBN: 978857160354-7

SELEÇÕES
SME - Sobral/CE - 2011
SME - São Mateus/ES - 2010

SELEÇÕES
SME - Sobral/CE - 2011
SME - Ibirité/MG - 2010

O barquinho
invisível

A moleza da
lesma

Leida Lusmar (texto)
Katya Helaine (ilustração)

Olegário Alfredo (texto)
Evaristo Moura (ilustração)

14 x 21 cm
16 páginas
ISBN: 978857160553-4

Mesclando prosa e poesia,
realidade e fantasia, a personagem Verinha conta segredos da misteriosa arte do
amor, da aceitação e do desapego. Tema sempre atual
para jovens e adultos.

Akikó
Regina Miranda
23 x 27 cm
36 páginas
ISBN: 978857160565-7

Akikó é um termo africano
que significa galo/frango.
O livro narra visualmente
a história de uma ave que,
após um acidente no ninho, rompe a casca do ovo em
um ambiente desconhecido. O respeito às diferenças
será fundamental para a adaptação e a convivência em
harmonia.

Quero ser do
meu tamanho
Angélica Sátiro (texto)
Edgar Ramirez (ilustração)
26 x 18 cm
20 páginas
ISBN: 978857160510-7

Sentindo-se ora como uma baleia numa lata de sardinhas, ora como uma formiga num mundo de elefantes,
o personagem do livro passa por diferentes experiências
para tentar descobrir qual é o seu tamanho.
SELEÇÕES
SME - Betim/MG - 2011

15 x 15 cm
16 páginas
isbn: 978857160396-7

A lesma é mesmo assim, mole, mole. Mas a lesma é
muito ela mesma, como conta essa historinha deliciosamente ilustrada de Olegário Alfredo.

Branquinho,
o
fantasminha
triste
Regina C. Almeida
(texto)

Marlette Menezes
(ilustração)

21 x 21 cm
12 páginas
isbn: 978857160538-1

O médico de fantasmas explicou para Dona Brancona,
a mãe do Fantasminha Branquinho, que a tristeza dele
só podia ser curada com brincadeiras. Para isso ela precisava achar uma escola para seu filhinho.
SELEÇÕES
SME - Nova Lima/MG - 2010

Tuiã
Demóstenes
Vargas
15,5 x 22,5 cm
24 páginas
ISBN: 857160041-4

Criação mágica, Tuiã é um livro de imagens que estimula a criança a trabalhar sua criatividade na elaboração de um texto.
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Com o objetivo de ampliar sua atuação no mercado
de obras infantis e infantojuvenis, Maria Mazarello
Rodrigues aposta na criação de seu novo selo editorial,
a PENNINHA EDIÇÕES. O nome do novo selo é uma
homenagem à sua mãe, Amarilles Pena Rodrigues,
falecida em 1978.
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por onde
andará a vaca
amarela?
Adriano Bitarães (texto)
Marlette Menezes
(ilustração)

17 x 24 cm
32 páginas
ISBN: 978856726507-0

“Vaca amarela pulou a janela quem falar primeiro come
a bosta dela!” Então, o silêncio! E na aparente quietude,
a pergunta que o autor não deixa calar: e depois? Qual o
destino da Vaca Amarela? O leitor fica tonto com as possibilidades. Vaca Amarela poderia ter ido para tantos lugares e conhecido tantos personagens da sua espécie! O
Boi-bumbá de Pernambuco, o Touro Sentado do Nordeste,
podia ter namorado o Boi Sonso, casado com o Boi-dacara-preta, ser parente do Boi Valente e ter viajado pelo
mundo. Ter ido à Espanha, Portugal, Holanda, Índia e
até Bagdá. Eta! Que vaca arrojada poderia ser essa Vaca
Amarela! Leia e imagine.
SELEÇÕES
SME - São Paulo - 2018

Roupinhas no
varal
Olegário Alfredo (texto)
Josias Marinho
(ilustração)

17 x 17 cm
16 páginas
ISBN: 978856726511-7

O texto do livro é leve e solto como uma obra de cordel
exposta no varal ao vento. Suas palavras compõem rimas livres que lidas ressoam em nossos ouvidos como
uma cantiga. A criança pequena ficará fascinada com
a mamãe lendo as palavras em cadência: “São roupinhas coloridas/ Dançando no quintal/ O varal no verão/
Parece um carnaval.” A criança leitora ficará encantada
ao ler suas primeiras frases na leveza da poesia e no ritmo de quase uma brincadeira: “Fraldas uma ao lado da
outra/Feito um bando de garça/ Mas se uma no chão
cai/ A mamãe não acha graça.”

Pindorama de
Sucupira
Nara Vidal (texto)
Bruna Assis Brasil

Flor da Mata
Graça Graúna (texto)
Carmen Barbi (ilustração)
15 x 15 cm
48 páginas
ISBN: 978856726508-7

Graça Graúna, filha do povo Potiguara (RN), faz o seguinte destaque na apresentação do seu livro: “Minha
intuição diz que a flor sugere ao mesmo tempo a leveza e a força que vem da Mãe-Terra; leveza e força que
o “hajin” (fazedor de haicai) também necessita para o
haicai acontecer.

(ilustração)

21 x 21 cm
16 páginas
isbn: 978856726502-5

Sucupira é uma árvore nativa do Brasil que testemunhou a chegada dos portugueses e também é o nome
da protagonista dessa outra história do Descobrimento.
Perspicaz, a indiazinha Sucupira apresenta-se aos leitores como testemunha ocular do marcante fato histórico. O autor descreve, com riqueza de detalhes, as
emoções sutis, os olhares surpresos, a ingenuidade e
confiança dos índios brasileiros nos desconhecidos.
Reações que poderiam ter sido vivenciadas, naqueles
tempos remotos, de fato, por uma indiazinha tupiniquim de Pindorama, atual Brasil.
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Aqui e Ali
Vera Chaves Pinheiro (texto)
Maurizio Manzo (ilustração)
16 x 16 cm
36 páginas

Os irmãos Aqui e Ali atraíam
os olhares e as comparações
de vizinhos e familiares. Um era gordo, o outro era magro; um era atento,
o outro era esquecido; um gostava
de caça-palavras, o outro gostava de
jogar futebol. Será que as diferenças
impedirão a proximidade dos irmãos
ou eles conseguirão, mesmo com características e preferências diferentes, ficar unidos e lutar por um objetivo•comum?
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Embolando
palavras

Quando a lua
nasce

Madu Costa (texto)
Rubem Filho (ilustração)

Gustavo Gaivota (texto)
Rubem Filho (ilustração)

21 x 21 cm
24 páginas

19 x 25 cm
24 páginas

isbn: 978856726504-9

isbn: 978856726503-2

Esta é uma história encantadora da troca de experiência entre uma avó e sua neta, Moara-menina negra,
curiosa e cheia de perguntas. Juntas, elas desfrutam
com prazer da cumplicidade de um momento a sós.
Na cozinha, se unem para fazer um bolo e, ao misturar
os ingredientes, muita vivência e conhecimento vão
surgindo. Moara aprende sobre seus ancestrais e que
a avó veio da Nigéria, terra dos yorubás. Aprende sobre as palavras que embolavam na sua cabecinha de
criança: ovo, ave, avó! Sem notar, a menina vai descobrir
o amor da avó ao saborear o bolo feito de ingredientes
especiais: cultura, memória ancestral e o doce sabor de
vida. Tanta sabedoria!
SELEÇÕES
SME - São Paulo - 2018

Os músicos
que não eram
de Bremen
Mirian Chaves (texto)
André Persechini
(ilustração)

26 x 18 cm
32 páginas
ISBN: 978856726510-0

Os Músicos de Bremen é um clássico infantil fascinante.
Quatro animais partem em busca de um sonho e, ao se
encontrarem, tornam-se amigos e descobrem novos prazeres. Neste livro, Os Músicos que não eram de Bremen,
o sonho dos quatro amigos de viver uma aventura no
Brasil, foi um gostoso desafio que se tornou realidade,
evidenciando as diferentes regiões do país.

O encantamento da primeira
carta de amor! Uma carta ao vento traz ao leitor e a personagem Maria o mundo rico da descoberta das primeiras
palavras. Maria aprende que a palavra tem vida própria e
alma para ser sentida. Sons, formas, imagem. Ela é levada
pelo vendedor de palavras para conhecer a natureza inusitada desta experiência única e que se faz tão surpreendente
para toda criança nos seus primeiros passos na alfabetização. O autor ensina sobre a arte de escrever e como diz
no texto: “Escrevendo, você pode expressar ideias e sentimentos para outra pessoa ler...” E Maria é envolvida por
esta força iluminadora da escrita – quando a lua nasce...

É≠ +é=
é= +é≠
Ana Raquel (texto e ilustração)
17 x 24 cm
24 páginas
ISBN: 978856726500-1

Sem perda de tempo! Assim
o leitor é lançado num bombardeio de imagens e assuntos. Tudo aqui foi colocado
para expressar o universo dos jovens conectados na
internet. Ideias que pipocam em ritmo intenso com
interesses e curiosidades do mundo familiar, escolar
e seja de onde vierem. Discutem o entendimento da
vida e das coisas. Filosofam. Papo de jovem de fala livre
e informal. O direito de ser diferente e pensar diferente.
“Tudo igual é uma chatice! Ainda bem que a diferença
existe!” No meio deste caos organizado, a linguagem é
criada e recriada a serviço da rapidez do espaço-tempo e da dinâmica das mentes do mundo em constante
transformação.
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O pente penteia
Olegário Alfredo (texto)
Iara Rachid (ilustrações)
17 x 17 cm
20 páginas
ISBN: 978856726512-4
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Nessas rimas, ficamos com a pulga
atrás da orelha com tantas indagações sobre o pente. Da sua lida nas
cabeças e os muitos tipos de cabelo.
Cabelo embaraçado, cabelo do galã.
Será que ele penteia? A lã do carneiro,
a juba do leão. O pente penteia? O
autor nos indaga sobre o pente e também nos leva a buscar as respostas.
O que o pente penteia? Algumas resposta ele nos dá, outras ele nos deixa
a pensar. Será que o pente penteia o
cabelo do milho? E milho tem cabelo pra pentear!? E o cabelo do índio
na aldeia? Existe pente por lá? Pois
sim! São tantas perguntas... Nisso,
paramos e vemos os detalhes do cotidiano e no mundo ao nosso redor.

O doce
segredo de
Ogbón
Sandra Lane (texto)
Maurizio Manzo
(ilustração)

22 x 19 cm
36 páginas
ISBN: 978856726509-4

Festa da Amizade! Todos na aldeia ajudam na realização da festa. Dudô levou coco, Patapá levou cana e
Aban-Malu levou leite. Ogbón, amigo deles, escutou
a cantiga feliz de cada amigo na Estrada dos Baobás.
Percebeu que cada um ao passar pelo caminho da sua
casa perdeu um pouco do que levava. E, então... os colegas sentiram a falta de Ogbón na festa e se lembraram do valor da atenção entre amigos. Mas quando
Ogbón apareceu, surpresa!! Ele fez algo especial para
os amigos, algo que representava um pouquinho de
cada um. Você leitor estará se perguntando: – O que
será tão especial!?
SELEÇÕES
SME - Betim/MG - 2011

A Copa do Mundo
sumiu!
Terezinha Pereira (texto)
Ricardo Tokumoto
(ilustração)

14 x 21 cm
80 páginas
ISBN: 978856726505-6

O roubo da taça conquistada
pela seleção brasileira na Copa de 1970 é o ponto de
partida romance juvenil “A Copa do Mundo sumiu”, que
apresenta sua narrativa por meio do diálogo entre uma
esperta adolescente e sua avó. Ao mesmo tempo em
que revela a atenção e o carinho entre as mulheres de
duas gerações, a autora nos conta detalhes, alguns (pouco conhecidos) da história, com especulações e fatos.

O craque
José Roberto Pereira (texto)
Rogério Soud (ilustração)
16 x 23 cm
48 páginas
isbn: 978856726501-8

O autor, José Roberto, conhece o ser humano em profundidade amparando-se nas suas experiências com teatro
e cinema. Do exercício no teatro, emerge a percepção
para uma criação em que reconhecemos a realidade
de muitos jovens brasileiros e suas famílias. Uma história de irmãos gêmeos que mostra como ser craque
no campo da vida, no amor e na dor. Cumplicidade,
família unida, sonhos em comum. Tudo muda. No decorrer do grande jogo, um dos gêmeos recebe cartão
vermelho – de craque do futebol, passa a ser usuário
de crack. No caminho de escuridão e dor, o autor refaz
uma trilha marcada pela droga e pelo poder transmutador do amor entre irmãos.

as meninas e
o ecooooô
Elisa Fonseca e Silva
(texto)

Giovanna Guimarães
(ilustração)

18 x 26 cm
24 páginas
isbn: 978856726506-3

Mito e fantasia se confundem na história de três meninas curiosas: Marina, Alice e Fernandinha. Durante
o Carnaval em uma cidade histórica, passam por uma
experiência fascinante o eco do Morro da Via Sacra. Por
meio da imaginação dessas menininhas, personagens
do folclore comparecem na tentativa de explicar o fenômeno da natureza. Até que a tia Lili chega com uma
explicação saída da mitologia grega. Nessa história, a
realidade atual e a antiga se misturam valorizando a
experiência infantil com conhecimento e cultura um
bem comum para crianças e adultos.
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Literatura
Temos a satisfação de continuamente revelar talentos
literários e de ver somados a estes autores de longo
percurso na prosa e na literatura. Casa de Cidinha,
Geni, Edimilson, Fátima Oliveira, Cuti, Nei Lopes e de
outros talentos, seguimos pelos que virão.
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Negras
in(confidências)
– Bullying, não!
Isto é racismo.
Benilda Brito e
Valdecir Nascimento
(Orgs.)
16 x 23 cm
128 páginas
ISBN: 978857160623-4

Segundo as organizadoras, “‘Negras (in)confidências
– Bullying, não. Isto é racismo’ inova, na medida em
que relata histórias de vida. Não é ficção, são vivências
cotidianas de racismo na escola, que deixaram marcas
profundas e foram trancadas a sete chaves na gaveta da
memória. Ao revisitá-las, ainda se percebem as marcas
vivas. Não há dúvida de que essas práticas perversas
e nocivas continuam sendo reproduzidas e precisam
ser extirpadas da escola, pois, só assim reduziremos
a evasão escolar, o extermínio da juventude negra, o
baixo rendimento, os excessos de timidez e formaremos cidadão e cidadãs capazes de transformar a sua
realidade”.

Recontos do
Jequitinhonha
e... alhures
Carolina Antunes (Org.)
14 x 21 cm
80 páginas
ISBN: 978857160482-7

Recontos do Jequitinhonha
e... alhures traz, em todas
as suas páginas, o encantamento que apenas alguns
viveram nas leituras de sua infância e de que, talvez,
muitos jovens de hoje nem tenham ouvido falar. Por
isso, este livro pode ser considerado um resgate desse
encantamento.

Leite do Peito
Geni Guimarães (texto)
Regina Miranda (ilustração)
14 x 21 cm
104 páginas
ISBN: 857160188-7
3ª Edição

Livro de contos com referências autobiográficas que narra de forma tocante as lembranças de uma menina
negra crescendo e se fazendo mulher. O sonho de ser
professora e o amor da família são as forças que ela
tem contra as dificuldades financeiras, os preconceitos e ainda ser amiga e defensora da irmã deficiente
mental.
SELEÇÕES
PNBE - 2006

Antologia de
Poesia Afrobrasileira:
150 anos de
consciência
negra no Brasil
Zilá Bernd (Org.)
16 x 23 cm
288 páginas
ISBN: 978857160552-7

Em 1992 foi publicada a antologia Poesia negra brasileira, com organização de Zilá Bernd, visando ao resgate da memória social do negro no Brasil por meio das
manifestações poéticas publicadas a partir de 1859,
contemplando obras editadas até 1990. É com grata
satisfação que apresentamos hoje a antologia atualizada, incluindo, para além dos autores que figuravam na
versão de 1992, os poetas mais representativos desses
últimos vinte anos. A seleção se pautou pela representatividade dos poemas em termos de resgate da memória coletiva, da afirmação identitária e de seu valor
estético, destacando o extraordinário crescimento da
poesia afro-brasileira no feminino.
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À flor da pele:
histórias dos mundos
por onde andeia
Maria de Lourdes Siqueira
14 x 21 cm
136 páginas
ISBN: 978857160702-6

“[...] Afinal, quem é Maria de Lourdes
Siqueira, a professora Lourdinha,
como é carinhosamente apelidada? Atrás dessa figura humana sorridente, carinhosa, solidária e extremamente educada, mulher negra e
intelectual, se esconde uma Maria de
Lourdes que muitos não conhecem.
Maria de Lourdes guerreira, injustiçada, resistente, persistente, discreta,
humilde, combatente e grande personagem negra que este livro escrito
do próprio punho ajuda a descobrir e
melhor conhecer. Ao fazer essa descoberta, estaremos desenterrando
outras Maria de Lourdes que o racismo à brasileira e a historiografia
oficial colonial não nos permitiram
conhecer”. Kabengele Munanga - USP

Entre Brasil e
África: construindo
conhecimento e
militância
Petronilha Beatriz
Gonçalves e Silva
14 x 21 cm
176 páginas
isbn: 978857160551-0

Em Entre Brasil e África: construindo conhecimento e militância, o sentido profundo do percurso individual
decorre do seu imbricamento com
os destinos de outros sujeitos, de diferentes paisagens sociais. Atenta a
isso, Petronilha Gonçalves ultrapassa
as fronteiras do seu (nosso) território geográfico, linguístico, histórico e
cultural para nos dar a ver, em toda a
sua complexidade, a experiência de
ser mulher negra brasileira. Somase a isso o fato de que as vivências e
percepções forjadas além-fronteira
aguçam na autora a consciência sobre os valores e os dilemas da realidade brasileira e latino-americana
que a viu nascer.

Rio Abaixo: Vaqueiros
e Mulheres de Muque
Domingos Diniz
14 x 21 cm
120 páginas
ISBN: 978857160625-8

Histórias de prosa prazerosa de
Pirapora e região. Domingos conta
o que viveu e escutou. Lugares onde
gente simples plantou a própria
vida e a enriqueceu com a sabedoria adquirida na lida dura dos sertões.
Baiano, Cesário e outros vaqueiros
que ensinam o valor da amizade
e do respeito lidam com habilidadosos animais, na convivência diária. Mulheres de muque, exemplos
de sobrevivência em um mundo
masculino que exige força e personalidade. Sá Ana gorda, Sá Branca,
S’Antônia: exemplos de coragem e
adaptação ao novo e às dificuldades
impostas pela vida. Histórias contadas com sabor de fogão à lenha e cafezinho coado na hora. Leitura boa!

O corpo é uma fronteira a partir da qual o sujeito mergulha em si e, ao mesmo tempo, se desdobra para as
relações com o outro. Leitor do corpo e da história, o poeta Adão Ventura (1946-2004) escreveu:
“Teça seu corpo/ no tear mais triste/ aquele que herdaste/ pelo suor e origem”.
Motivada pela história e pelo poeta, a Mazza Edições apresenta a Coleção Teça Seu Corpo, que privilegia
experiências de vida relatadas por seus protagonistas ou por terceiros. Espera-se que a partir da leitura dos
fios individuais tecidos no corpo e no pensamento seja possível vislumbrar algo do complexo tecido que é a
sociedade brasileira.
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Achados
Waldemar Euzébio Pereira
15,5 x 22,5 cm
112 páginas
ISBN: 857160307-3

Em Achados, encontramos
ecos da oralidade dos escravos, dos humilhados, dos
esquecidos, dos malazartes,
dos moleques dos pequenos serviços. Por outro lado,
encontramos ecos também de um Drummond, absolutamente moderno, ou de um Rosa, que reinterpretou
Joyce e tornou o sertão universal. (Alexandre Pilati, no
prefácio do livro). Neste livro, as histórias são pinçadas
da infância do autor em Montes Claros.
SELEÇÕES
Indicado para o Vestibular da Unimontes – 2005

Exercício do
Respeito

Sete: diásporas
íntimas (contos)
Lande Onawale
14 x 21 cm
72 páginas
ISBN: 978857160540-4

...um relicário de pequenos
flagrantes da vida cotidiana negra, contados de dentro, experimentados e sentidos também por dentro,
o que causa em nós leitoras e leitores uma imediata
identificação com a experiência ali contada, além de
um profundo encantamento. São momentos de epifania que nos deslocam do lugar do óbvio, do previsível e
subverte uma ordem pré-estabelecida no imaginário,
são as relações afetivas no contexto familiar negro-brasileiro, que Lande descortina em suas particularidades,
e explora com muita habilidade os seus (des)encontros.
(Fernanda Felisberto)
SELEÇÕES
PNBE - 2013

Maria Lúcia Pellegrinelli
14 x 21 cm
96 páginas
ISBN: 978857160640-1
2ª Edição

É leitura para repensar conceitos de vida. Reconhecendo
o ser humano único que cada um é e exercitando o respeito por suas diferenças. Exercício que a autora pratica
pela força da profissão de fisioterapeuta e pelas muitas
dificuldades enfrentadas pelos seus pacientes e famílias. Testemunhos de amor, dor, exclusão, força e beleza
interna. Ela acredita na proposta efetiva de inclusão e
no respeito ao indivíduo, principalmente no espaço da
escola. Maria Lúcia nos conta sobre as diferenças que
levam a excluir o outro e o quanto este outro se revela
especial para ser incluído em nosso coração e no espaço
da vida. Inclusão por direito de ser diferente.

25 boleros
entre sambas
Waldemar Euzébio
Pereira
26 x 19 cm
80 páginas
ISBN: 978857160643-2

O poeta aprofunda o seu fazer poético, explorando o
alargamento entre a palavra e o seu sentido, utilizando-se, para tanto, da história do bolero e da ginga do
samba. Do bolero, o envolvimento amoroso. Do samba,
a ancestralidade de gênero.
“O poeta-músico se junta ao fotógrafo Jorge Quintão
– artista da forma e da imagem como poesia. O resultado é uma elaborada construção intersemiótica em
que a palavra parece flutuar e bailar perante os olhos
do leitor.” Eduardo de Assis Duarte
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Cada tridente
em seu lugar
13,5 x 21 cm
96 páginas
ISBN: 978857160409-4

“Cidinha da Silva é uma voz
que chega bem saudada na
literatura brasileira com esse
livro de crônicas e minicontos
cujos temas centrais são: religiosidade de matriz africana e relações raciais e de
gênero. A obra já chegou à 3ª edição. “Não me lembro
de ter lido estilo assim, vindo de longe. Sentido na pele.
Sensibilidade à flor. (...)” Marcelino Freire
Seleções
SME - Belo Horizonte/MG - 2009

Você me deixe,
viu? Eu vou bater
meu tambor!
14 x 21 cm
80 páginas
ISBN: 978857160440-7

“Bater tambor, neste livro,
tem múltiplos significados,
sempre ligados à vivência da
sexualidade pilhada em desassossego que é, aliás, o
mote reiterado no livro. A busca constante de afeto,
amor, sexo faz-se sintoma de um corpo atormentado,
em desassossego, mas é também expressão da vitalidade. E algumas das ilustrações de Lia Maria, ao serem
postas em diálogo com os textos, reforçam essa tendência dos contos, embora alcance outras manifestações
de corpos femininos expostos nos traços fortes que o
detalham.” Maria Nazareth Fonseca

Baú de miudezas,
sol e chuva crônicas
14 x 21 cm
104 páginas
ISBN: 978857160628-9

O texto é testemunho do
olhar e do coração livre e libertário de Cidinha. Sua poética arquetípica dos orixás impregna os sentimentos, as
pessoas e os amores observados pela autora. É o olhar
da mulher sobre a feminilidade que encanta ao passar,
é denúncia do preconceito interiorizado da presença contemporânea dos rituais africanos nas cidades e
dos descendentes desta cultura. É o dia a dia envolto
nas emoções televisivas do futebol e da novela e das
relações afetivas na vida. São memórias e lembranças
de personagens caros para a autora e para o cenário
cultural de grandes cidades brasileiras. Experiências
expostas que revivem com a leitura.

Ouvindo
estrelas
(Antologia)
José Mauro da Costa (Org.)
14 x 21 cm
120 páginas
ISBN: 857160223-9

Ler esta antologia organizada
por José Mauro Costa é percorrer um itinerário literário
-afetivo na memória de várias gerações de brasileiros.
Noventa e nove pessoas foram convidadas a comentar
um poema conhecido e imortalizado nas recitações da
escola ou de casa, de autores como Olavo Bilac, Castro
Alves, Casimiro de Abreu, Manuel Bandeira, Gregorio
de Matos, Raimundo Correia, Vicente de Carvalho,
Machado de Assis.
SELEÇÕES
PNBE - 2005
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Livro de falas /
Book of voices
Edimilson de Almeida
Pereira
12 x 20 cm
136 páginas
ISBN: 978857160460-5

Esta terceira edição do Livro
de falas/ Book of voices, contendo poemas de Edimilson
de Almeida Pereira, é apresentada em versão bilíngue
português/inglês. Os poemas do livro abordam o universo cultural afro-brasileiro, em particular, as referências culturais iorubás. A partir desse universo, a obra
investe na experimentação estética e no incentivo à
liberdade de criação/interpretação da obra literária. O
livro, com ilustrações do artista plástico Antônio Sérgio
Moreira (radicado em Belo Horizonte, MG), é composta
pelos textos originais em português acompanhados
da versão em inglês realizada por Steven F. White,
poeta, ensaísta e tradutor e norte-americano lotado
na Canton University, no estado de New York, USA.

POEMAS DE TERREIRO
E ORIXÁS
Cyro de Mattos
Em Poemas de Terreiro e Orixás, do baiano Cyro
de Mattos, há um modo encantatório de pensar
o negro. Sentimentos refletem um jeito comovente de ser negro, ritmado no canto vindo da
África, que transforma a alma em crença e magia.
Imagens dizem de coisas tristes, que não se apagam no rastro das distâncias, na sucessão infeliz
dos momentos. Mas há também vozes de uma
gente alegre, que consegue suplantar os limites
contrários impostos pela existência. Com saberes,
histórias, sonhos, costumes, preceitos, liturgias.
Esse negro com seus orixás comparece nesse
livro como cantiga feita de amor, para seduzir
com solidariedade. O negro afrodescendente
com o seu universo plantado na Bahia, como
testemunho do homem carregado de poesia,
valores que tornam perceptíveis os movimentos viáveis da vida.

Kunuar
Luísa Coelho
16 x 23 cm
64 páginas
ISBN: 978857160455-1

“Os poemas do livro Kunuar
têm muito a ver com o estágio atual da escritora e com o
sentir-se estrangeira em seu
país natal. Talvez não seja por acaso que os primeiros
poemas do livro anunciem um jogo entre presente e
passado e uma intenção poética que se mostrarão em
vários momentos. O diálogo entre cenários da Luanda
atual e cenas de um passado sempre revisitado é a estratégia de que se vale a poetisa para ajustar o olhar que
recobre a penúria da cidade, no presente, remetendo a
cenas de outros tempos, cujos vestígios permanecem
na cidade.” Maria Nazareth Fonseca

Mulheres de
dois andares
Cida Chaves
16 x 23 cm
344 páginas
ISBN: 978857160576-3

“Esta viagem de Cida Chaves
é, também, a viagem de todos
nós, que, aventurando por estas páginas, vamos com ela penetrar por este misterioso
senhor que a tudo engole – o inexorável Tempo – e sentir
que ele passou para que pudéssemos ser quem somos:
seus legítimos herdeiros...” André Kohene
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Kizomba de
vento e nuvem
(poemas)
14 x 21 cm
152 páginas
isbn: 9788571605947

Os versos de Cuti expõem
rica percepção do mundo e
das provocações que este lhe
provoca em alternância aos sentimentos atávicos da dor
do cativeiro e da exclusão. Sentimentos presentes que
revelam o negro poeta e o homem negro contemporâneo. Dividido em três momentos poéticos: Preto no
branco, Afetos e desafetos e Matutando, o livro Kizomba
de Vento e Nuvem relata a vivência da cor, da raça e
os vergões das dores e dos amores. Aberto a almas de
todas as cores e mentes abertas para a dança do sentir
e do viver. É a luta de resistência dos sentimentos que
buscam a harmonia, é Kizomba: depois da guerra, a
confraternização.

Poemaryprosa
14 x 21 cm
80 páginas
ISBN: 978857160489-6

Em Poemaryprosa, novo
trabalho de Cuti, o amor, a
libido, o sexo, chegam experimentalmente pelo discurso, inundando suas páginas,
propondo caminhos de leitura e de prazer, assim como
a marcante presença do mar, em uma cadência que se
traduz em vagas que hora se aproximam em formato
de prosa e, no momento seguinte, explodem na beira
como poesia.
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Contos crespos
14 x 21 cm
216 páginas
ISBN: 978857160465-0
2ª Edição

Abordando os mais diversos temas, Contos Crespos,
do escritor Cuti, enfeixa um
conjunto de narrativas cujo
foco central são as personagens negras e suas relações
interraciais no cotidiano. Exemplo disso, a paternidade reponsável tem realce na busca de um pai por uma
boneca negra para a filha, bem como no enfrentamento de um forte trauma vivido por um filho jovem, em
fase pré-vestibular. Neste livro, uma seleção feita pelo
autor, encontram-se contos publicados em suas obras
anteriores e na série Cadernos Negros.

Dois nós na
noite
14 x 21 cm
184 páginas
ISBN: 978857160488-9
2ª Edição

Esta nova edição de Dois nós
na noite propõe um passeio
pelo universo das relações raciais brasileiras. Entre outros
temas, desfilam neste livro a preocupação da mulher
em face da traição, o medo da morte iminente, a opressão urbana e seus perigos, o descaso pelo texto teatral
e os processos de consciência racial. Aos encenadores
fica aqui um convite para o palco, ao público leitor uma
oportunidade de conhecer o universo criativo de Cuti
no campo da dramaturgia.

Negroesia
14 x 21 cm
136 páginas
ISBN: 978857160395-0
2ª Edição

“Cuti, em sua obra, repensa a
condição do afro-brasileiro,
imprimindo a essa reflexão
um conteúdo de contestação, questionando o lugar do
negro na sociedade brasileira, recolocando-o numa
perspectiva a partir da tomada de consciência de si e
da sua biografia coletiva”. Moema Parente Augel
SELEÇÕES
SME - Belo Horizonte/MG - 2007

Negros em
Contos
14 x 21 cm
144 páginas
ISBN: 857160078-3

“Este é um belo livro de contos. Alguns narram enredos
completos, de começo, meio
e fim. Outros são fragmentos
de situações, momentos fugazes de significação funda. Todos apanham as mais diversas situações de vida
e sentimento, alienação e indignação, alegria e sofrimento.” Octávio Ianni
SELEÇÕES
SME - Belo Horizonte/MG - 2006

Sanga
14 x 21 cm
96 páginas
ISBN: 857160196-8

“O livro de poemas Sanga, de
Cuti, colocanos frente à frente com questões da realidade social brasileira, mesmo
quando celebra o amor [...]
A questão social transparece nos poemas quando se denunciam as condições impostas pela sociedade para camuflar as distâncias que
separam pobres e ricos e os preconceitos que continuam
a estigmatizar a diferença configurada pela cor da pele,
pelo tipo de cabelo, por detalhes do corpo, contabilizados como marca de uma ‘inferiorização constante’.”
Maria Nazareth Fonseca
SELEÇÕES
SME - Belo Horizonte/MG - 2007

Éramos dois
Danilo Oliveira
16 x 23 cm
432 páginas
ISBN: 978857160415-5

Segundo Danilo Oliveira, autor de Éramos dois, ao escrever suas memórias, a intenção é a de contribuir para a
conscientização do público homossexual. “Quero que
daqui a 50 anos, meu livro possa contribuir com alguém
que possa estar em conflito e sofrendo com sua orientação sexual”. Consciente de sua homossexualidade
desde criança, Danilo rompeu com o casamento heterossexual de 18 anos e conseguiu preservar os vínculos
familiares com irmãos e filhos.

Literatura • 45

Bebo chá
enquanto os
patos grasnam
Leida Lusmar
14 x 21 cm
138 páginas
ISBN: 857160252-2

Os textos de Leida Lusmar têm
extensão variada e todos se
erguem a partir da contundência do que para ela é vivo
e urge expressar. “Queremos luzes, vastas áreas, mais
espaço, muitas festas – para mim; pro outro, menos,
objetos e objetos, belos metálicos objetos que nos conduzam à praça. A praça fica no centro. Centro de quem?
Quem tem centro?”
Seleções
PNBE - 2009

Incerta
travessia
Paulo Gabriel
14 x 21 cm
104 páginas
ISBN: 978857160487-2

“Alguns irão achar que as palavras ‘engajada’, ‘militante’ e
‘comprometida’ estão fora de
moda. Mas são elas que definem com precisão o que
é a poesia de Paulo Gabriel. Em Incerta travessia os
poemas são fortes e incisivos, mas ao mesmo tempo
cheios de fragilidade e ternura.” Luis Paiva
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Cipotânea: Falafeio Fala-bonito
José Geraldo Heleno
14 x 21 cm
232 páginas
ISBN: 978857160405-6

Os interessados na história
dessa cidade da Zona da Mata
Mineira vão encontrar nele casos e mais casos intrigantes das famílias que povoaram a
região do antigo lugarejo de São Caetano do Xopotó, hoje
a cidade de Cipotânea. Esses leitores vão se aproximar da
própria história. Há outro tipo de leitor que vai se deliciar
com o estilo do pesquisador meticuloso, às vezes irônico,
sempre mineiro, ao narrar a urdidura dos acontecimentos históricos e humanos presentes nesse cenário típico
do interior do Brasil no transcorrer do século que acabou.
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Ensaios
Mazza Edições tem o prazer de apresentar sua
linha de ensaios que há mais de trinta anos exprime o desejo de que a sociedade brasileira mire-se
em sua própria imagem: multirracial e multicultural. No processo editorial, vemo-nos refletindo e
sendo impregnados por esse desejo que corresponde ao de larga faixa da população brasileira.
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Ardis da imagem:
exclusão étnica
e violência
nos discursos
da cultura
brasileira

Outra educação
é possível:
feminismo,
antirracismo e
inclusão em sala
de aula

Edimilson de Almeida
Pereira e Núbia Pereira de
Magalhães Gomes

Luana Tolentino

16 x 23 cm
296 páginas
ISBN: 978-85-7160-703-3

As análises apresentadas em Ardis da imagem revelam
algumas das várias manifestações do racismo à brasileira. Resultado de uma demorada pesquisa de campo
e de uma profunda reflexão teórica, a obra explicita as
graves consequências dos discursos de exclusão e, ao
fazê-lo, cobra da sociedade brasileira um posicionamento de respeito e de defesa dos direitos humanos.

Assim se benze
em Minas Gerais:
um estudo sobre
a cura através da
palavra
Edimilson de Almeida
Pereira e Núbia Pereira de
Magalhães Gomes
16 x 23 cm
408 páginas
ISBN: 978-85-7160-704-0

Assim se benze em Minas Gerais também é resultado
da pesquisa de campo aliada a uma atenciosa reflexão teórica. Sem pretender esgotar um tema de tão
variadas implicações, os autores percorrem alguns dos
caminhos dessa prática sagrada tendo como guias os
próprios devotos. Seus depoimentos mostram a complexidade dos rituais de cura, bem como a rede de trocas
sociais subjacentes às relações de uma extensa faixa
da população brasileira.

14 x 21 cm
120 páginas
ISBN: 978-85-7160-712-5

“Os projetos da professora Luana se tornam vivos e
cheios de significados porque dialogam com a vida
de crianças e adolescentes muitas vezes invisibilizados nos currículos e programas educacionais. E, para
completar, a dinâmica dos projetos torna vivo um conceito tão alardeado na pedagogia: a interdisciplinaridade. História, Geografia, Literatura, Língua Portuguesa,
Educação Física e Artes se entrelaçam nas histórias de
escritoras negras, na partida de futebol com jogadores de diversos países da África, na troca de cartas com
estudantes de Moçambique, na roda de conversa com
uma estudante de Medicina indígena, no funk analisado à luz da realidade periférica. Sim, outra educação
é possível, e Luana concretiza a nossa utopia de forma
potente e inspiradora. Um livro para nos encher de esperanças.” Patricia Santana

Reinado e poder
no sul das Minas
Gerais
Maria José de Souza (Tita)
20 x 26 cm
360 páginas
ISBN: 978857160667-8

Esta obra é um registro histórico-cultural da ação de negros e negras que, reunidos
para celebrar a devoção dos santos negros no sul das
Minas Gerais, foram capazes de perpetuar a memória
dos Caiapós, dos Moçambiques, dos Congados e dos seus
fazeres na construção do Reinado.
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NEGRISMO: PERCURSOS
E CONFIGURAÇÕES EM
ROMANCES BRASILEIROS DO
SÉCULO XX (1928-1984)
Luiz Henrique Silva de Oliveira
16 x 23 cm
320 páginas
ISBN: 978857160646-3

Negrismo: percursos e configurações
em romances brasileiros do século XX
(1928-1984), nasce como um estudo de
referência sobre a literatura brasileira e
a literatura afro-brasileira, considerando, sobretudo, o período demarcado pela
pesquisa. Sem fugir às tensões que afetam as terminologias usadas nesse campo crítico, Luiz Henrique Silva de Oliveira
demonstra que a investigação científica
associada à partilha de seus resultados
contribui, de maneira decisiva, para a viabilização de cenários favoráveis ao entendimento da diversidade que somos, como
indivíduos e como sociedade. (Edimilson
de Almeida Pereira)

Co l e ç ão
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Rasuras no Espelho de
Narciso: Educadoras
negras e a crítica às
representações do negro
na mídia
Rosália Diogo
14 x 21 cm
128 páginas
ISBN: 978857160463-6

As representações dos negros na publicidade televisiva e os diferentes posicionamentos de um grupo de educadoras
negras diante desse fato são os motivadores iniciais deste estudo. Porém, ao abordar a inserção dessas educadoras na rede
municipal de ensino de Belo Horizonte,
Minas Gerais, a autora chama a atenção
para uma série de conflitos e interações
que permeia, no seu todo, o sistema educacional brasileiro. Ou seja, ao analisar
as sombras da exclusão dos negros na
mídia, o estudo relaciona este tema a outros, tais como a influência da trajetória
pessoal das educadoras em sua atuação
profissional, o impacto das formas reais e
simbólicas da violência no desempenho
de educandos e educadores, e a necessidade de se promover o diálogo entre os
processos pedagógicos e as novas mídias.

Um tigre na floresta de
signos: Estudos sobre
poesia e demandas sociais
no Brasil
Edimilson de Almeida Pereira (Org.)
16 x 23 cm
752 páginas
ISBN: 978857160501-5

Através de artigos produzidos nas últimas três décadas, vários estudiosos
analisam as tensões e as contradições
que perpassam o campo das poéticas
afrodescendentes. Em suas considerações pontuam o drama que preside esse
discurso tecido entre as seduções do engajamento social e da autonomia criativa. Nesse ambiente complexo, indagam
sobre as variantes que o poético pode assumir, transitando entre temas como a
reconfiguração da identidade nacional, a
crítica ao dirigismo do discurso poético e
a incorporação de experiências estéticas
forjadas fora do cânone literário brasileiro, em geral, e do chamado cânone literário afro-brasileiro, em particular. Diante
disso, não é outro o objetivo desta obra
senão o de ser lida como um convite ao
debate sobre as múltiplas literaturas que
contribuem para que a literatura brasileira exiba com vigor esta denominação.

A Coleção Setefalas abrangerá as áreas de Literatura, Educação, Antropologia,
História e Sociologia. As edições enfatizarão o objeto da análise, o aparato teórico e o
percurso metodológico que fundamentam a reflexão acadêmica.

ATLÂNTICO EM
MOVIMENTO
Prisca Agustoni
16 x 23 cm
232 páginas
isbn: 978857160608-1

Prisca Agustoni, docente da Faculdade de Letras
da Universidade Federal
de Juiz de Fora (UFJF), analisa as dicções contemporâneas dos também poetas Ricardo Aleixo, Ronald
Augusto e Edimilson de Almeida Pereira (Brasil), Paula
Tavares e Ruy Duarte de Carvalho (Angola) e Luis Carlos
Patraquim (Moçambique) no intuito de apreender algumas das nuances estéticas geradas no âmbito da
diáspora negra. A autora destaca a maneira como esse
fato capital opera, estética e ideologicamente, na linguagem criativa de cada um dos poetas mencionados,
seja em termos de confrontação e/ou diálogo com a
língua portuguesa canônica, seja em termos de estrutura rítmicas e formais.

Mídia e Racismo –
Ensaios
Rosália Diogo
14 x 21 cm
96 páginas
isbn: 978857160632-6
2ª Edição (revista e
atualizada)

“O fato de abordar aspectos da
vida sócio-político-cultural do
negro brasileiro que ela (a autora) conhece bem,
situações que também experiência como negra, impõe uma dose considerável de responsabilidade à
sua reflexão, exige atenção a meandros da questão
que um distanciamento excessivo, supostamente
crítico, talvez deixasse passar despercebido”. Anelito
de Oliveira
A autora é educadora,
mestre em psicologia
social e jornalista.

COR E ASCENSÃO
PROFISSIONAL:
NEGROS EM
CARGOS DE
COMANDO
Andréa Alcione de Souza
16 x 23 cm
160 páginas
ISBN: 978857160645-6

“Negros em cargos de comando descreve e analisa
histórias de vida de mulheres e homens negros, que
em determinados momentos de suas trajetórias, profissional e de vida, buscaram desenvolver estratégias
para escapar das heranças de um processo histórico
de inserção subordinada no mundo do trabalho da
população negra. As narrativas recolhidas com muita
sensibilidade pela autora foram analisadas e interpretadas com o rigor teórico-conceitual compatível com a
investigação acadêmica a que a autora se propôs nessa
pesquisa”. José Eustáquio de Brito

Negras raízes
mineiras, os
Arturos
Edimilson de Almeida
Pereira e Núbia Pereira de
Magalhães Gomes
14 x 21 cm
632 páginas
isbn: 857160129-1
2ª Edição

Obra em co-autoria com Núbia Pereira M. Gomes. De
acordo com Monique Augras, prefaciadora da segunda
edição, “essa paciente, cuidadosa e apaixonante observação do grupo de Congada, composto pelos descendentes de Arthur Camilo Silvério, os Arturos, nos
introduz em universo singularmente complexo, onde
se entrecruzam as mais variadas mensagens, reveladoras de uma história de resistência cultural e vital”.
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Imagens Negras:
Ancestralidade,
Diversidade
e Educação
Maria de Lourdes Siqueira
(Org.)
14 x 21 cm
224 páginas
ISBN: 857160385-5

Sob a coordenação da Professora Maria de Lourdes
Siqueira, este livro reúne vários estudos acadêmicos que
levam à diversidade das riquezas culturais de origem
africana na Bahia. A dança étnica afro-baiana; Como
construir política pública; Movimento negro contemporâneo em Salvador: algumas memórias e A arte do
Ilê Ayê: elo que une herança e projeto são alguns dos
temas abordados.
seleções
FBN - 2010

Os orixás na vida
dos que neles
acreditam
Maria de Lourdes Siqueira
(texto)

Francisco Santos (ilustração)
22,5 x 31 cm
48 páginas
ISBN: 857160029-5

É uma oportunidade para quem deseja conhecer mais
sobre as divindades africanas. Os textos são curtos e
informativos e destacam a importância de cada orixá
na religiosidade do povo, datas em que são celebrados,
bem como símbolos e características próprias.
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Agô Agô Lonan
Maria de Lourdes Siqueira
14 x 21 cm
472 páginas
ISBN: 857160060-0

Há cerca de 40 anos, as fotos
de Pierre Verger mostraram
ao País e ao mundo a dignidade e a beleza da religião
afro-brasileira. Agô Agô
Lonan, livro de Maria de Lourdes Siqueira, amplia a
janela aberta por Verger com um minucioso mapeamento religioso e cultural do candomblé. Foi apresentado como tese de doutorado da autora à Escola de Altos
Estudos de Ciências Sociais na área de Antropologia
Social e Etnologia, EHESS, Paris, em 1992.

N’assysim: A Íris
dos olhos da
alma africana.
Saberes
Africanos no
Brasil
Maria de Lourdes Siqueira
14 x 21 cm
320 páginas
ISBN: 978857160351-6

“N’assysim constitui-se de breves anotações, numa tentativa de obter respostas às solicitações que me foram
apresentadas, em tempos e lugares diferentes, realizadas por entidades do Movimento Social Organizado e do
Movimento Negro. Os temas abordados continuam recorrentes na agenda da sociedade – história, resistências,
culturas, identidades, religiosidades, espiritualidades,
organizações étnico-culturais...” Maria de Lourdes Siqueira

A Cor das
Palavras: a
alfabetização de
crianças negras
entre o estigma e
a transformação
Denise Ziviani
16 x 23 cm
256 páginas
ISBN: 978857160539-8

Quais os significados têm os enunciados que a professora alfabetizadora, enquanto sujeito socializador, direciona aos estudantes dos diferentes grupos étnico-raciais e sexos? Quais práticas a escola
pode desenvolver para combater a discriminação
racial e de gênero, e estimular a ação afirmativa? O
livro é fruto de uma pesquisa-ação com professoras
da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino
Fundamental cuja preocupação foi a articulação
das relações étnico-raciais e das relações de gênero
com a alfabetização.

Raça, cor e
diferença:
A escola e a
diversidade
Wilma de Nazaré Baía
Coelho e Mauro Cezar
Coelho (Org.)
16 x 23 cm
128 páginas
ISBN: 978857160500-8
2ª Edição

Este livro é resultado de uma confluência de projetos – que elegeram as questões colocadas pela Lei
10.639/2003 como objeto de estudo e trabalho – e
se situa como uma contribuição à reflexão sobre o
processo educacional e sobre a reversão do que ele
tem de nocivo – a reprodução do preconceito e das
práticas discriminatórias.

Visibilidade
e desafios:
Estratégias
pedagógicas para
abordagem da
questão étnicoracial na escola
Wilma de Nazaré Baía
Coelho
16 x 23 cm
160 páginas
ISBN: 978857160532-9

“A obra Visibilidades e desafios: estratégias pedagógicas para abordagem da questão étnico-racial na
escola, oriunda de um Curso de Especialização coordenado pela Profa. Dra. Wilma de Nazaré Baía Coelho,
nos oferece proposições direcionadas à prática docente.
Longe de manuais ou roteiros, são apresentadas pesquisas que estimulam a reflexão sobre técnicas e conteúdos de questões étnico-raciais na educação formal,
com ênfase no Ensino Fundamental. Trata-se de uma
abordagem reflexiva e provocativa, que a caracteriza
como um diferencial no trato dessas questões”. Sérgio
Cardoso de Moraes

A cor ausente
Wilma Baía Coelho
14 x 21 cm
280 páginas
ISBN: 857160364-2
2ª Edição

Este livro é resultado de importante pesquisa da professora da Universidade Federal
do Pará, Wilma Baía Coelho. “As formulações de Pierre
Bordieu constituem a nossa referência teórica (...).
Fundamentalmente, este autor afirma que a sociedade se constitui em disputas, a partir das quais surge
um grupo dominante, o qual estende para os demais
grupos sua visão de mundo, por meio de estratégias
não destituídas de violência”.
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Nzinga Mbandi
e as guerras de
resistência
em Angola
Mariana Bracks
16 x 23 cm
236 páginas
ISBN: 978857160667-8

“O livro de Mariana apresenta
o resultado de uma minuciosa pesquisa documental, por
meio da qual é reconstituída a atividade de Nzinga quando
os portugueses se lançavam à conquista armada de territórios adjacentes à ilha de Luanda e às margens do rio
Cuanza. Para isso, ela leu muita documentação produzida
durante esse período ou logo após, correspondências e
relatórios oficiais, histórias escritas ainda no século XVII,
mas também dialogou com a historiografia sobre o assunto, entrando em um debate do qual a partir da publicação deste livro passa a fazer parte”. Marina de Mello e Souza

DIÁLOGOS COM
As JUVENTUDEs
PRESENTES NA EJA
Analise da Silva
(Organizadora)
16 x 23 cm
248 páginas
ISBN: 978857160615-9

“Repensar a EJA, numa perspectiva da educação ao longo
da vida, requer acolher a diversidade do público atendido e pensar como o cotidiano do lugar da escola pode
ser visto como um espaço de aprender a conhecer, a
respeitar e valorizar as diferentes diferenças. Como
sustentar práticas pedagógicas e ações que consideram corpos e identidades que circulam nos espaços
educativos? Como gestar um currículo que dialogue
com as condições vividas dos sujeitos? Este é o pano
de fundo deste livro que sistematiza o resultado de um
curso de especialização que formou oitenta educadores da Educação Básica atuantes em onze municípios
de Minas Gerais”. Ana Lúcia Silva Souza
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Recitação da
passagem: A
obra poética de
Edimilson de
Almeida Pereira
Maria José Somerlate
Barbosa
16 x 23 cm
272 páginas
ISBN: 978857160493-3

Este estudo oferece um apanhado da produção poética de Edimilson de Almeida Pereira, discutindo várias intertextualidades, os aspectos metapoéticos e
os “efeitos-vestígios” da sua poesia. Analisa ainda a homenagem à cosmologia e à mitologia africanas na sua
produção poética (Exu e o panteão dos orixás, Dikishi,
Dangbé, Ananse, iteques e Kianda), e situa sua poesia
no contexto das cicatrizes históricas da diáspora africana. Em termos formais, Recitação da Passagem posiciona a poesia de Edimilson na ala do experimental
e do novo, mas assinala também as conexões que sua
poesia estabelece com a tradição literária do Brasil e
de vários outros países.

A mulher negra
que vi de perto
Nilma Lino Gomes
14 x 21 cm
200 páginas
isbn: 857160058-9
2ª Edição

Segundo a autora, professora da Faculdade de Educação
da UFMG e doutora em
Antropologia Social, o que ela quis fazer por meio do
trabalho de pesquisa de oito meses numa escola municipal de Belo Horizonte foi conhecer o que as mulheres negras que se tornaram professoras pensam de si
mesmas. Contando com numerosos depoimentos e
entrevistas, a autora foi se surpreendendo com uma
mulher que não pensava em encontrar na sala de aula.

O Movimento
Negro
Marcos Cardoso
15,5 x 22,5 cm
240 páginas
ISBN: 857160207-7
2ª Edição (revisada e
ampliada)

A obra é um documento que cobre a história do
Movimento Negro na capital de Minas Gerais durante duas décadas, entre 1978 e 1998. Foi organizada em
três capítulos: situa a organização como movimento
social; investiga o papel desse movimento no processo de desconstrução do mito da democracia racial; registra parte da história do Movimento Negro em Belo
Horizonte destacando aspectos importantes das lutas
e atividades daquele período.
Seleções
SME - Contagem/MG - 2006

Professoras
Negras –
Trajetórias e
Travessias
Patrícia Santana
15,5 x 22,5 cm
160 páginas
ISBN: 978857160524-4
2ª Edição

Obra que é fruto de pesquisa participativa da autora
e objeto de sua investigação no mestrado na UFMG;
é um exemplo de como conduzir a discussão sobre a
vivência racial de professores de modo que ela produza mudanças. Patrícia Santana consegue indicar
essas mudanças mostrando-se perspicaz ao associar
linguagem precisa e simples à análise crítica das conversas e depoimentos dos entrevistados, professores
e professoras negras da rede municipal de ensino de
Belo Horizonte.
Seleções
SME - Contagem/MG - 2006

Afinal, todos
são iguais? EJA,
Diversidade
étnico-racial
e a Formação
continuada de
professores
Natalino Neves da Silva
14 x 21 cm
80 páginas
ISBN: 978857160427-8

Este livro resultou do estudo de Natalino Neves da Silva
agraciado com o prêmio Melhor Tese de Licenciatura
Sobre Educação de Jovens e Adultos 2006, concedido
pelo Centro de Cooperação Regional para a Educação de
Adultos na América Latina e Caribe (CREFAL) com sede
no México. O pertencimento racial dos freqüentadores
da EJA é um dos pontos relevantes da pesquisa, considerado pressuposto para uma educação de qualidade.

Juventude negra
na EJA: o direito à
diferença
Natalino Neves da Silva
14 x 21 cm
184 páginas
ISBN: 978857160512-1

“Ao ouvir os(as) jovens estudantes negros(as) da EJA,
Natalino Neves da Silva produz um conhecimento não
distanciado. E ao publicarmos suas falas, seus desejos e
suas opiniões sobre os processos de escolarização desenvolvidos nesta modalidade de ensino, poderemos
contribuir um pouco mais na superação do racismo e
na construção da nossa tão sonhada e reiterada escola democrática. Poderemos, também, de fato, ajudar
na construção pedagógica da educação das relações
étnico-racias”. Nilma Lino Gomes
SELEÇÕES
PNBE - 2013
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SOCIABILIDADE E AÇÕES
COLETIVAS: PROCESSOS
EDUCATIVOS EM
CONTEXTOS ESCOLARES E
NÃO-ESCOLARES

Sujeitos sociais,
processos
educativos e
enfrentamentos da
exclusão

Iza Rodrigues Luz e Luiz Alberto
Gonçalves (Organizadores)

Carmem Lúcia Eiterer e Rogério
Cunha Campos (Organizadores)

16 x 23 cm
264 páginas
isbn: 978857160650-0

Esta coletânea é mais um empreendimento da Linha de Pesquisa
Educação, Cultura, Movimentos
Sociais e Ações Coletivas do
Programa de Pós-Graduação
“Conhecimento & Inclusão Social em
Educação” da FaE/UFMG, dando continuidade a uma iniciativa de divulgação dos resultados de dissertações
de mestrado e teses de doutorado
que se mantém desde o ano de 2005
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Infantojuvenis

16 x 23 cm
216 páginas
isbn: 978857160579-4

Um imenso contingente de pessoas
luta hoje para sair da exclusão nos
grandes centros urbanos brasileiros. São jovens e se interessam pouco pelo ensino médio constituindo
um desafio para governos e educadores. São mulheres pobres que buscam
ocupações na saúde como cuidadoras de idosos. Ou então, mais velhas
ou ainda jovens que retornam à escola da qual foram afastadas pelas
lidas da vida. E o que dizer da realidade dos servidores negros inseridos
na realidade ainda preconceituosa e
excludente da universidade pública?
Esses são alguns dos assuntos examinados em cursos de pós-graduação
da Faculdade de Educação da UFMG
e publicados neste livro.

Sujeitos da Educação:
Diversidade, Direitos
e Participação Política
Carmem Lúcia Eiterer e Iza
Rodrigues da Luz (Organizadoras)
16 x 23 cm
264 páginas
isbn: 978857160619-7

Textos desenvolvidos no Programa
de Pós-Graduação em Educação da
Faculdade de Educação da UFMG que
abordam o protagonismo político e o
poder de ocupação política e cultural
dos jovens urbanos através da força das
redes sociais. Investigam também os
sistemas de educação, formais e informais, que expõem à exclusão, assim
como as muitas dificuldades enfrentadas pelos diferentes sujeitos sociais perante a realidade da diversidade e suas
questões identitárias: geração, gênero,
raça, classe, etnia, escolaridade, saúde
mental. Destaque para a figura política e artística de Gilberto Gil, militante
que sempre defendeu o respeito pela
diversidade e o acesso igualitário aos
direitos do cidadão.

Pesquisas sobre
currículos,
gêneros e
sexualidades
Marlucy Alves Paraíso e
Maria Carolina da Silva
Caldeira (Orgs.)
16 x 23 cm
386 páginas
ISBN: 978-85-7160-705-7

Em dezesseis capítulos, a obra desvela o resultado de
inéditas pesquisas realizadas em universidades do
Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste e do Nordeste (Rio
Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás,
Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe), trazendo preciosos aportes teóricos dos feminismos, dos estudos
queer e da teoria de gênero nas pesquisas sobre currículos e as diversas práticas curriculares, inspirando e
instrumentalizando para a compreensão das novas ou
não tão novas realidades que ora se impõem e exigem
um novo olhar. Denise Maria Schellenberger Fernandes
Doutora em Direitos Humanos e Desenvolvimento pela
Universidade Pablo de Olavide, Sevilha, Espanha.

Afrografias da
Memória
Leda Maria Martins
16 x 23 cm
196 páginas
ISBN: 852730124-5

Afrografias da Memória,
co-edição de Editora
Perspectiva e MAZZA
EDIÇÕES, foi recolhido na comunidade de congadeiros da região do Jatobá, em Belo Horizonte. Trato
de honra entre mestre congadeiro e a pesquisadora
nascida e crescida na tradição da comunidade; desafio acadêmico perante o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ,
que financiou a pesquisa. A autora vale-se de fotografias e partituras das canções do reinado para conseguir seu intento.

Poéticas afrobrasileiras
Maria do Carmo Lanna
Figueiredo e Maria
Nazareth Soares Fonseca
(Org.)
14 x 21 cm
260 páginas
ISBN: 978857160563-3
2ª Edição

Grande gente nova sem ódios/ povo de trabalho e de
aventura.../ Novo-continente, novo centro do Mundo!...
(Mário de Andrade, 1974) – citação do autor que é tema
de um dos ensaios de Poéticas afro-brasileiras. O livro
reúne dez ensaios sobre a cultura brasileira. Edição conjunta de PUCMINAS e MAZZA EDIÇÕES: “Não pretende
se consumar como um manual de respostas. Antes se
apresenta como um desdobramento de inquirições
sobre os lugares que os afro-brasileiros vêm ocupando
em nossa cultura”.

Representações
Performáticas
Brasileiras
Marcos Antônio Alexandre
(Org.)
16 x 23 cm
224 páginas
ISBN: 978857160434-6

O livro, que surgiu dentro de
um contexto acadêmico, procura dialogar com a sociedade brasileira, retratando os sujeitos enfrentados no
mundo globalizado, pós-moderno, ausente de utopias
e descrente do conceito de totalidade e “das grandes
narrativas, das verdades absolutas e nos fundamentos sólidos para a existência humana. O foco de análise dos textos é o afro-brasileiro – independente da
nomenclatura utilizada: negro, afrodescendente – e a
sua representação em distintas práticas artísticas (artes plásticas, dança, literatura e música) e religiosas”.
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um olhar sobre
as práticas de
avaliação
na escola
Suzana dos Santos Gomes
16 x 23 cm
168 páginas
ISBN: 978857160630-2

O livro propõe uma reflexão
sobre a experiência metodológica e pedagógica na
educação básica. Está fundamentado em três questões: prática de avaliação formativa em processo de
construção, prática de intervenção construída no coletivo e formação do professor no cotidiano do trabalho
escolar. Com base em sua vivência como educadora
e a experiência de outros professores, a autora expõe
alguns desafios na educação contemporânea: qualidade do ensino, resultado no aprendizado e superação
do fracasso escolar. Um texto elucidativo para maior
elaboração e reconhecimento do processo ensino –
aprendizagem no cotidiano escolar e na construção
de uma escola inclusiva

contrapontos
da literatura
indígena
contemporânea
no brasil
Graça Grauna
16 x 23 cm
200 páginas
ISBN: 978857160591-6

“O trabalho de Graca Graúna como escritora e crítica literária, portanto, abre uma zona de contato onde a oralidade
e a escrita indígena brasileira constituem um hífen enquanto fissura e fusão – uma différance – que suplementa
e subverte o discurso monocultural do cânone crítico-literário. Desta forma, contribui para a construção de uma
encruzilhada crítica e literária brasileira caracterizada por
uma verdadeira pluralidade cultural, identitária e étnico
-racial.” Roland Walter
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Os tambores
estão frios
Edimilson de Almeida
Pereira
14 x 21 cm
624 páginas
ISBN: 857160323-5

Nesta obra, Edimilson
Pereira analisa os aspectos
lingüísticos, históricos e antropológicos do Candombe,
ritual que integra as celebrações do Congado em Minas
Gerais. A estrutura do ritual mostra as ligações entre
as práticas sagradas dos afrodescendentes e os fatos
sociais do Brasil nos períodos escravista e pós-escravista. O estudo aponta, além disso, os parentescos rituais
que aproximam o Candombe de práticas afrodescendentes no Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. As
descrições e as análises são acompanhadas de registros fotográficos do ritual.

Educação
de surdos:
possibilidades
e desafios
Dayse Garcia Miranda e
Luciana Freitas (Orgs.)
Educação de surdos: possibilidades e desafios é
uma coletânea de artigos com foco em pesquisas
na área da educação e surdez, realizadas por profissionais que têm participado das mudanças nas
políticas públicas educacionais de Minas Gerais.
A obra reúne pesquisas que abordam as diferentes realidades vivenciadas nas escolas bilíngues
e inclusivas pelos alunos surdos e tem o objetivo
de convidar o leitor a refletir sobre as práticas pedagógicas e a contribuir na construção de uma
educação bilíngue e no fortalecimento da Libras.

coleção

Clássicos da Educação
Brasileira
Volume 1

Clássicos da Educação
Brasileira
Volume 2

Maria do Carmo Xavier
(Org.)

Juliana Cesário Hamdan,
Maria do Carmo Xavier
(Orgs.)

14 x 21 cm
224 páginas
ISBN: 978857160504-6

Clássicos da Educação
Brasileira
Volume 4
Ana Amélia Borges de
Magalhães Lopes, Cleide
Maria Maciel de Melo (Orgs.)
16 x 23
256 páginas
ISBN: 978857160661-6

14 x 21 cm
256 páginas
isbn: 978857160537-4

Clássicos da Educação
Brasileira
Volume 3
Ilka Miglio de Mesquita,
Rosana Areal de Carvalho
(Orgs.)

As reformas
Pombalinas no Brasil
Thaïs Nivia de Lima e
Fonseca (Org.)
16 x 23 cm
272 páginas
ISBN: 978857160555-8

O Projeto Pensar
a Educação
Pensar o Brasil
(1822-2022)
tem como objetivo
fundamental tomar a
escola pública como
tema de reflexão
coletiva, construindo
canais de aproximação
entre pesquisadores e
sociedade. O objetivo
central é concentrar
esforços para a
construção de espaços
que possibilitem a
circulação de ideias
que possam fomentar
um debate amplo
e contínuo sobre os
desafios da educação
brasileira durante o
processo de construção
e consolidação do Brasil
como nação.

História de Educação
Física na Escola:
Século XIX e XX
Tarcísio Mauro Vago (Org.)
16 x 23 cm
200 páginas
ISBN: 978857160513-8

16 x 23 cm
176 páginas
isbn: 978857160606-7
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Moderno,
Modernidade e
Modernização: a
educação nos projetos
de Brasil – séculos XIX
e XX
Volume 1

Moderno,
Modernidade e
Modernização: a
educação nos projetos
de Brasil – séculos XIX
e XX
Volume 2

Moderno,
Modernidade e
Modernização: a
educação nos projetos
de Brasil – séculos XIX
e XX
Volume 3

Moderno,
Modernidade e
Modernização: a
educação nos projetos
de Brasil – séculos XIX
e XX
Volume 4

Natália Gil, Mateus da Cruz
e Zica, Luciano Mendes de
Faria (Orgs.)

Ione Ribeiro Valle, Juliana
Cesário Hamdan, Maria das
Dores Daros (Orgs.)

Marcus Vinicius C. Carvalho,
Rita Cristina Lima Lages,
Vera Gaspar (Orgs.)

16 x 23 cm
240 páginas
ISBN: 978857160583-1

16 x 23 cm
280 páginas
ISBN: 978857160634-0

Ylka Miglio de Mesquita,
Raylane Andreza Dias
Navarro Barreto, Vera Lúcia
Nogueira (Orgs.)

Moderno,
Modernidade e
Modernização: a
educação nos projetos
de Brasil – séculos XIX
e XX –
DIMENSÕES TEÓRICO
METODOLÓGICAS
Volume 5

Educação Física
na Escola: para
enriquecer a
experiência da
infância e da
juventude

Natália Gil, Raylane Navarro
Barreto, Rosana Areal de
Carvalho (Orgs.)
16 x 23 cm
176 páginas
ISBN: 978857160697-5
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Tarcísio Mauro Vago
16 x 23 cm
200 páginas
ISBN: 978857160578-7

16 x 23 cm
276 páginas
ISBN: 978867160677-7

As reformas
Pombalinas no Brasil
Thaïs Nivia de Lima Fonseca
(Org.)
16 x 23 cm
272 páginas
ISBN: 978857160555-8

16 x 23 cm
112 páginas
ISBN: 978857160671-5

História da Educação:
Temas e problemas
Thaïs Nivia de Lima e
Fonseca, Cynthia Greive
Veiga (Orgs.)
16 x 23 cm
560 páginas
ISBN: 978857160556-5

Reformas
educacionais
no Brasil:
Democratização e
qualidade da escola
pública
Luciano Mendes de Faria
Filho, Cecília Vieira do
Nascimento, Marileide Lopes
dos Santos (Orgs.)

Arquivos e História do
Ensino Técnico
no Brasil

Educação e direito à
educação no Brasil:
um histórico pelas
constituições

Adalson Nascimento, Carla
Simone Chamon (Orgs.)

Carlos Roberto Jamil Cury

16 x 23 cm
184 páginas
ISBN: 978857160611-1

12 x 20 cm
80 páginas
ISBN: 978857160641-8

Metodologias de
Pesquisas Pós-críticas
em Educação

População Negra e
Educação: O perfil
racial das escolas
mineiras no século XIX

A Escola Primária
Noturna em Minas
Gerais (1891-1924)
Vera Lúcia Nogueira
16 x 23 cm
200 páginas
ISBN: 978857160584-8

14 x 21 cm
192 páginas
ISBN: 978857160507-7

Dagmar Estermann Meyer,
Marlucy Alves Paraiso (Orgs.)
Progresso, Trabalho
e Educação
Profissional em Minas
Gerais
Irlen Antônio Gonçalves
(Org.)

16 x 23 cm
312 páginas
2ª Edição
ISBN: 978857160622-7

Marcus Vinícius Fonseca
16 x 23 cm
248 páginas
ISBN: 978857160486-5

Nas dobras de Clio:
História Social e
História da Educação
Ilka Miglio de Mesquita,
Rosana Areal de Carvalho,
Luciana Mendes de Faria
Filho (Orgs.)
16 x 23 cm
216 páginas
ISBN: 978857160637-1

16 x 23 cm
232 páginas
ISBN: 978857160579-4
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Qualidade da Escola
Pública no Brasil
Marcus Aurélio Taborda
de Oliveira, Fabiana da Silva
Viana, Luciano Mendes de
Faria Filho, Nelma Marçal
Lacerda Fonseca, Rita
Cristina Lima Lages (Orgs.)

População negra,
escravismo e
educação no Brasil –
séculos XIX e XX

Entre Negros e
Mestiços: história do
vovô para a infância
brasileira

As singularidades da
Escola Plural

Vera Lúcia Nogueira (Org.)

Cristina Carla Sacramento

Tarcísio Mauro Vago,
Eduardo Maia, Marileide
Lopes dos Santos (Orgs.)

16 x 23 cm
176 páginas
ISBN: 978857160653-1

12 x 20 cm
96 páginas
ISBN: 978857160635-7

16 x 23 cm
144 páginas
ISBN: 978857160648-7

Universidade,
memória e patrimônio

Do ensino normal
depende a efficiencia
do ensino primario

Ação Municipal e
Educação na Primeira
República no Brasil

Andrea Moreno, Tarcísio
Mauro Vago

Wenceslau Gonçalves Neto,
Carlos Henrique de Carvalho
(Orgs.)

16 x 23 cm
144 páginas
ISBN: 978857160581-7

Brasil: que educação,
para que país?
Hercules Pimenta dos
Santos, Raquel Menezes de
Pacheco (Orgs.)
16 x 23 cm
176 páginas
ISBN: 978857160653-1
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Adalson Nascimento,
Andrea Moreno (Orgs.)
16 x 23 cm
152 páginas
ISBN: 978857160669-2

16 x 23 cm
280 páginas
ISBN: 978857160665-4

16 x 23 cm
312 páginas
ISBN: 978857160664-7

Relações Étnico-Raciais e Educação no
Brasil

Educação Pública:
a invenção do
presente

Marcus Vinícius Fonseca,
Carolina Mostaro Neves da
Silva, Alexsandra Borges
Fernandes (Orgs.)

Luciano Mendes de Faria
Filho

Luiz Antônio Cunha (Org.)

16 x 23 cm
160 páginas
isbn: 978857160567-1

12 x 20 cm
112 páginas
ISBN: 978857160607-4

MEMÓRIA E
PATRIMÔNIO CULTURAL:
CONTRIBUIÇÕES PARA OS
ESTUDOS DA LOCALIDADE
NA EDUCAÇÃO BÁSICA

TRABALHO, RENDA E
DIVERSIDADE: DEBATES
CONTEMPORÂNEOS NA
UNIVERSIDADE

14 x 21 cm
216 páginas
ISBN: 978857160420-9

Educação e Religiões:
A descolonização
religiosa da Escola
Pública

Práticas de leitura
nos anos iniciais do
ensino fundamental
Cecília Vieira do Nascimento
e Martha Lourenço Vieira
(Orgs.)
12 x 20 cm
112 páginas
ISBN: 978857160671-5

Seleções
PNBE - 2013

SENTIDOS DA EDUCAÇÃO
E PROJETOS DE BRASIL:
SÉCULOS XIX E XX
Maria das Dores Daros,
Elaine A. Teixeira Pereira
(Orgs.)
16 x 23 cm
208 páginas
isbn: 978857160696-8

Karla Cunha Pádua, Lana
Mara de Castro Siman,
Dilma Célia Mallard
Scaldaferri (Orgs.)
16 x 23 cm
184 páginas
isbn: 978857160700-2

Vanessa Costa de Macêdo,
Leide Mara Cota, Alexsandra
Borges Fernandes (Orgs.)

Políticos, Literatos,
Professores,
Intelectuais: O
debate público sobre
educação em Minas
Gerais

16 x 23 cm
192 páginas
isbn: 978857160718-7

Luciano Mendes de Faria
Filho, Marcilaine Soares
Inácio (Orgs.)
16 x 23 cm
156 páginas
ISBN: 978857160491-9
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Paradidáticos
Com nossa linha de paradidáticos, esperamos contribuir para a formação escolar de nossas crianças e
jovens oferecendo-lhes apoio e referência em obras
qualificadas. Tendo nossos livros selecionados
sucessivamente em programas oficiais de distribuição de livros dos governos municipais, estaduais e
federal, acreditamos estar seguindo no rumo certo.
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A mÁGICA
da música:
introdução ao
ensino musical
Jorge Fernando dos Santos
e Eugênio Britto (texto)
Josias Marinho (ilustração)
21 x 28 cm
48 páginas
ISBN: 978857160654-8

Este livro visa propagar a magia da música com dinâmica interativa em toda sua estrutura e apresentação. Em
10 capítulos, os autores abordam os principais grupos
de instrumentos e de gêneros musicais. Cada capítulo é ilustrado com uma canção, cuja letra cifrada para
violão fala do tema. Cada canção foi composta num
ritmo, sendo acompanhada da respectiva partitura,
numa espécie de songbook. Num link no YouTube, o
leitor poderá ouvir e memorizar cada uma das composições originais. Também se destacam as danças e
outras manifestações culturais ligadas ao universo musical. Samba, valsa, choro, tango, rock’n roll, o maestro,
a orquestra, o canto sertanejo, o rap e a embolada são
apresentados numa linguagem simples, ao alcance
de crianças e adultos.

Crer-Sendo:
Dinâmicas, jogos
e simulações
Ayrde da Luz Siqueira
18 x 26 cm
88 páginas
ISBN: 978857160418-6

“Crer-Sendo é uma proposta
metodológica que enfatiza a
importância do processo de incentivar o trabalho de
grupo, a interatividade criativa entre os alunos. Muitos
conceitos são trabalhados de uma forma lúdica, na qual
se inserem as experiências de vida de cada aluno e as
reflexões que eles desenvolvem”. Helena Lopes

Alfabeto Negro
Cristina Agostinho
Rosa Margarida C. Rocha
21 x 28 cm
56 páginas
ISBN: 857160189-5

O Alfabeto Negro é um trabalho composto de livro-texto com belas ilustrações e manual do professor, que visa
sensibilizar para a questão dos brasileiros negros. De
A a Z, figuram múltiplas possibilidades de pesquisar e
trabalhar: palavras de origem africana e palavras que
remetem a lugares, personalidades e temas africanos
e afro--brasileiros nas área da cultura, da história e do
político-social.
SELEÇÕES
SME - Betim/MG - 2010
SME - São Mateus/ES - 2010
SME - Teresina/PI - 2009

Zumbi dos
Palmares
Marcos Antônio
Cardoso e Maria de L.
Siqueira (texto)
Hyvanildo Leite
(ilustração)

23 x 21 cm
44 páginas
ISBN: 978857160498-8

A publicação introduz o leitor aos assuntos relativos ao
povo negro no Brasil por meio de um texto leve, fundamentado em pesquisa histórica. Retoma assuntos como
a resistência do povo escravizado em terras brasileiras,
com especial destaque para a luta do rei africano Zumbi,
símbolo da resistência.
SELEÇÕES
SME - Tianguá/CE - 2011
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Meninas
negras
ISBN: 978857160518-3

Que cor é a
minha cor?
ISBN: 857160362-6

Koumba e
o tambor
diambê
ISBN: 978857160494-0

Mãe dinha
ISBN: 857160407-0

Livro do
professor
ISBN: 857160372-3
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COLEÇÃO Griot Mirim
Madu Costa, Madu Galdino,
Martha Rodrigues e Mara Evaristo (texto)
Rubem Filho (ilustração)
15 x 15 cm
24 pág. - Livro de texto
32pág. - livro do professor
ISBN: 857160360-X

Griot é o contador de histórias africano que passa a
tradição dos antepassados de geração em geração. O
objetivo dessa coleção é trabalhar a identidade afrodescendente na imaginação infantil. E é justamente
à imaginação que esses livros falam a partir de uma
composição sensível, de textos curtos e poéticos, associados a belas ilustrações. Modo lúdico de reforçar
a autoestima da criança a partir da valorização de seus
antepassados, de sua cultura e de sua cor.
SELEÇÕES
SME - Ibirité /MG - 2010
SME - Sobral /CE - 2011
SME - Teresina/PI - 2009
SME - Contagem /MG - 2008

Contando a
história do
Samba
Marcos Cardoso, Elzelina
Dóris, Edinéia Ferreira
18 x 26 cm
80 páginas
2ª Edição (revisada e
ampliada)
ISBN: 857160257-3

Contando a história do Samba é um caderno de exercícios onde os autores dão as dicas de como fazer esse
gênero musical tão popular se tornar instrumento didático que, pela natureza lúdica, desperta os estudantes
para a própria cultura.
SELEÇÕES
SEE - Ceará - 2010

Os comedores
de palavras
Edimilson Almeida
Pereira e Rosa Margarida
de Carvalho Rocha
21 x 21 cm
20 páginas
ISBN: 857160262-X

Sensível conto sobre a prática de contar histórias entre o
povo africano, recurso pelo qual são passadas as tradições
dos antepassados, de geração a geração. É a história do
menino que perde o pai, um griot (contador de histórias)
e tocador de tambor, levado pelo Monstro Engolidor de
Gentes. Mas em sua desilusão e procura, ele iria descobrir
uma verdade de que nunca havia suspeitado. Na sequência do conto, os autores prepararam várias atividades que
o professor pode trabalhar em sala de aula.
SELEÇÕES
SME - Teresina/PI - 2009
SME - Ribeirão Preto/SP - 2007
SME - Belo Horizonte - 2007

Um número
mágico
Cristina Gomide Pinto
(texto)

Túlio Oliveira
(ilustração)

21 x 21 cm
28 páginas
isbn: 978857160437-7

Um número mágico conta a história do personagem
Nove. Quem poderia imaginar que a Matemática, tão
exata, pudesse produzir uma história cheia de sentimentos? A autora, Cristina Gomide Pinto, imaginou.
Na historinha, as regras matemáticas continuam prevalecendo. Mas como esta ciência tem muitas saídas,
o Nove encontrou a dele para recuperar a alegria da
convivência com seus pares, quer dizer, com pares e
ímpares. Conheça a história deste número ímpar que,
brincando, aproxima o estudante da Matemática.
SELEÇÕES
SME - São Mateus/ES - 2010

QUILOMBOS E
QUILOMBOLAS:
PASSADO E
PRESENTE DE LUTAS
Alexandre Lobão
19 x 25 cm
128 páginas
ISBN: 978857160647-0

Todos nós brasileiros, quilombolas ou não, devemos
nos engajar no esforço para pagar esta imensa dívida
social com aqueles que foram, em um primeiro momento, escravizados e, depois, abandonados à própria
sorte. Para isso, podemos começar aqui, agora, com a
arma mais poderosa da sociedade tecnológica de hoje:
a informação.
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Bonecas negras,
cadê?
Maria Zilá Teixeira de
Matos
18 x 26 cm
80 páginas
ISBN: 857160281-6

Traz propostas para professores de todas as disciplinas – e
que se adaptam facilmente a qualquer série do ensino
fundamental – de numerosas práticas pedagógicas que
utilizando-se de questionamentos de preconceitos, preparam o jovem para dialogar e se posicionar frente ao
racismo com argumentos científicos, éticos e jurídicos.
SELEÇÕES
SME - Betim/MG - 2010
SME - São Mateus/ES - 2010
SME - Teresina/PI - 2009

O negro na
filatelia
brasileira
Maria Zilá Teixeira de
Matos
21 x 28 cm
20 páginas
ISBN: 978857160426-6

Trata-se de uma obra pioneira, de grande interesse
cultural, pois ainda há carência de fontes que levem
ao conhecimento da história dos negros brasileiros,
proibida de ser divulgada durante longo tempo nos
meios oficiais. Destinado a professores, filatelistas e
pessoas interessadas em construir novos capítulos da
história dos afrodescendentes brasileiros. Sua linguagem simples e as imagens dos selos facilitam a utilização pelas crianças.
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O meio ambiente
na filatelia
brasileira
Maria Zilá Teixeira de
Matos
21 x 28 cm
72 páginas
ISBN: 978857160590-9

A autora Maria Zilá propõe uma abordagem diferenciada com esta seleção temática de selos que trata da
riqueza natural das regiões brasileiras e suas questões
ecológicas, socioeducativas e culturais apresentando
propostas e ações para enfrentar o complexo desafio
da sustentabilidade. Beija-flores, uirapuru, golfinhos,
louva-a-deus, águas-vivas, polvos, besouros, ipê-amarelo, mandacuru. São muitas as representações de nossa
biodiversidade e meio ambiente: biomas da Amazônia,
caatinga, riquezas minerais, etnias e cultura brasileira.
Tudo lindamente ilustrado pelos artistas da filatelia e
acompanhado de textos que informam sobre o tema
desenvolvido.

Almanaque Pedagógico Afrobrasileiro: Uma proposta
de intervenção pedagógica
na superação do racismo no
cotidiano escolar
Rosa Margarida C. Rocha
21 x 28 cm
168 páginas
ISBN: 857160292-1

Apresenta aos professores do ensino fundamental e
médio uma bem-cuidada proposta de como inserir os
conteúdos afro-brasileiros na sala de aula, de maneira
planejada e contínua. Há várias atividades e jogos; um
calendário com as datas mais importantes relativas aos
temas afro-brasileiros e um manancial de informações
e ilustrações cuidadosamente pesquisadas sobre personalidades negras e o tema étnico-racial.
SELEÇÕES
SME – Sete Lagoas/MG – 2014
SME - Tianguá/CE - 2011
SEE - Ceará - 2010
SME - Betim/MG - 2010
SME - Teresina/PI - 2009
SME - São Paulo - 2007

Educação das Relações ÉtnicoRaciais: Pensando referenciais

para a organização da prática
pedagógica

Rosa Margarida C. Rocha
21 x 28 cm
96 páginas
ISBN: 978857160420-9

Na sequência de Alfabeto Negro e Almanaque
Pedagógico Afro-Brasileiro, a autora comparece com
esta obra significativa que traz orientações para os professores do ensino fundamental de como incluir o tema
étnico-racial em todas as disciplinas do currículo. A obra
foi dividida em quatro partes: Relações étnico-raciais e
o cotidiano escolar; Dimensão Étnico-Racial e a Prática
Pedagógica; Pensando um plano pedagógico de ação e
Oficinas de Sensibilização.
SELEÇÕES
SME - Tianguá/CE - 2011
SME - Betim/MG - 2010
SME - Contagem/MG - 2008
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Coleção
Negritude,
Cinema e
Educação

Volumes 1, 2 e 3

Edileuza Penha de Souza
(Org.)
15,5 x 22,5 cm
ISBN: 857160373-1

ISBN: 978857160526-9

ISBN: 978857160599-2

Analisando filmes nacionais
vol.1
vol.2
vol.3
e estrangeiros, os autores e as
autoras colocam à disposição dos colegas um pioneiro guia de trabalho e estudo. Para além de análises cinematográficas, o livro se apropria de temas sobre ancestralidade, sociedade, quilombo, racismo, discriminação, políticas
públicas, valores civilizatórios afro-brasileiros, cultura, juventude, literatura e diversidade, fazendo um convite poético e criativo para a implementação da Lei 10.639/03 no espaço escolar.
SELEÇÕES
PNBE Professor - 2013
SME - Tianguá/CE 2011
SME - Contagem/MG - 2008
SME - Belo Horizonte - 2007

Coleção Olerê
Edimilson de Almeida Pereira (texto)
Rubem Filho (ilustração)
17 x 24 cm
20 páginas

A Coleção Olerê aborda temas da cultura afrodescendente no Brasil, considerando os recortes tradicionais:
ISBN: 857160368-5
ISBN: 857160370-7
Congado, Candomblé, Capoeira, Bumba-meu-boi e mo(Aluno)
(Livro do Professor)
dernos como o Hip Hop. Os textos e ilustrações da coleção
apresentam personagens, episódios, ritmos e cores que constituem algumas das muitas manifestações culturais
afrodescendentes. Cada tema da coleção traz um livro com texto criativo e um outro livro, de orientação didática
(com atividades de criação para os alunos e sugestões de leituras informativas para os professores).
SELEÇÕES
SME - Teresina/PI - 2019
SME - Góias/GO - 2008
SME - Belo Horizonte - 2007
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Orientações e Ações para
a Educação das Relações
Étnico-raciais*
Faz-se necessário questionar a imagem que a educadora traz de criança e de infância, pois tal imagem traduz a relação adulto-criança e se reflete na organização das
atividades nas instituições e, especialmente, nas variadas formas de avaliação utilizadas. Promover a reflexão sobre a imagem de criança que dá suporte às práticas
das educadoras possibilita a compreensão para estimular condições de igualdade.
Tal igualdade pressupõe o reconhecimento das diferenças que sabemos existirem.
Para tanto, é necessário ter informação sobre os direitos que necessitam ser assegurados a todas as crianças. Isso exigirá um olhar mais atento e maior sensibilidade, pois
as diferenças se manifestam no cotidiano e carecem de “leitura” (decodificação dessas
manifestações) pela educadora, seja nas relações criança-criança, adulto-criança-família, seja na criança-grupo social.
A educadora, por sua vez, é um ser humano possuidor de singularidades e está imersa
em determinada cultura que se apresenta na relação com o outro (igual ou diferente). Manifestar-se contra as formas de discriminação é uma tarefa da educadora, que
não deve se omitir diante das violações de direitos das crianças. Mobilizar-se para o
cumprimento desses direitos é outra ação necessária. Essas atitudes são primordiais
às educadoras que buscam realizar a tarefa de ensinar com responsabilidade e compromisso suas crianças.
É importante destacar que a garantia legal dos direitos não promove sua concretização. São as atitudes efetivas e intencionais que irão demonstrar o compromisso com
tais direitos. Reconhecer as diferenças é um passo fundamental para a promoção
de igualdade, sem a qual a diferença poderá vir a se transformar em desigualdade.

*Patrícia Maria de Souza Santana é graduada em História e mestre em Educação
pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), professora da rede municipal
de ensino de Belo Horizonte e autora dos livros Professoras Negras: trajetórias e
travessias (2004), Entremeio sem Babado (2007), Minha mãe é negra, sim! (2008) e
Cheirinho de Neném (2011), todos publicados pela Mazza Edições
Fonte: http://www.construirnoticias.com.br/asp/materia.asp?id=1342
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Lei nº 10639,
de 9 de janeiro de 2003
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade
da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes
arts. 26-A, 79-A e 79-B:
“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares,
torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.
§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da
História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira
e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro
nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.
§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura
e História Brasileiras.
§ 3º (VETADO)”
“Art. 79-A. (VETADO)”
“Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da
Consciência Negra’.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque
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