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Gosto muito da possibilidade de pensar que guardamos no peito
uma grande história de amor. Essa nasce, se cria e nos acompanha
pela vida afora.Para mim, foi de total importância trazê-la de volta,
relembra-la, em um momento em que me desconhecia.Tentar me
reconhecer no presente não era tudo. O que me faltava era aquela
essência, aquele exagero na medida certa de cuidados da infância,
da adolescência.Como conviver com mudanças bruscas de uma
menopausa precoce? Como acompanhar um coração que batia
descompassado, anunciando que algo estava errado?Mas foi nesta
explosão de sentimentos que dei meus primeiros passos à minha

Na cidade de Nova Geração existe, de um modo silencioso, a
censura. Ela está impregnada na sociedade de um modo tão sutil
que dificilmente alguém a percebe. Tudo o que é dito, escrito e
até mesmo pensado pode se transformar no fim da vida social de
alguém, até que decida se desligar de suas ideias divergentes e
retorne para aquilo que os censores invisíveis empregam.
Jack, a princípio um sujeito comum, transmite suas ideias
contrárias ao sistema imposto e perde seu emprego por motivos
políticos. Confuso e sem ter para onde recorrer, entra em contato
com seu amigo de faculdade, Eric, que, após um tempo, resolve

OS VALORES DE NOSSA VIDA

O JARDIM DAS FLORES DOURADAS
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Talvez você não me conheça, assim como eu não o conheço.
Talvez conheça outros exemplares de minha autoria; e o que há
em comum entre este e os outros é que continuo, através de meus
livros, tentando abrir na vida das pessoas outra janela para que
elas possam ver o mundo de outra que não só a sua. Se, como eu,
você é um sonhador que quer um futuro melhor para si e seus entes
queridos, estamos falando a mesma língua e os valores contidos
neste livro agora serão seus também.
Você vai ver a família em seu devido lugar. E se até hoje se não
deu muito valor, agora vai. Não posso garantir que conseguirei,

O livro conta a estória de três bichinhos do jardim encantado
que são amigos inseparáveis. Utilizando desenhos infantis, leveza e
simplicidade procura levar o pequeno leitor a reflexões acerca das
atitudes de cada personagem. Ao ler ou ouvir esta estória as crianças
poderão compreender conceitos e valores como amizade, perdão,
julgamento, preconceito e beleza, destacando-se a importância da
criação uma cultura de paz, generosidade e respeito às diferenças.
A estória ainda oferece a pais e educadores uma oportunidade
de se trabalhar em sala de aula, em casa e em diversos contextos

SÓ CONSEGUE ALCANÇAR SEU
OBJETIVO QUEM TEM PERSISTÊNCIA:
só você pode se fazer feliz

TIEKO
Autor(es): Márcia Regina Shimizu Sales Tieko Sakamoto

Autor(es): Sérgio Francisco Furquim
ISBN: 978-85-444-0395-2
ISBN: 978-85-444-0465-2
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Só consegue alcançar seu objetivo quem tem persistência.
Você aí que anda desanimado e acha que nada dá certo, que já
tentou uma vez e não conseguiu e desanimou ainda mais... Fica aqui
uma dica: não importa quantas vezes você tentou e não conseguiu,
o que importa é que você deve continuar tentando alcançar seu
objetivo. Tenha certeza de que, de tanto você tentar, vai conseguir
alcançar seu objetivo.
Às vezes achamos que a vida é muito ingrata com a gente, mas
na verdade não tem nada a ver culpar a vida pelas coisas que não
deram certo ou por não conseguir algo que desejamos. A verdade
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Uma criança que, aos seis anos, atravessa o mundo no África
Maru, um navio cargueiro. Chega ao Brasil em 1933, sem pai, sem
mãe, apenas com a avó e tios. É adotada pelos tios no momento do
desembarque no Brasil, para facilitar a burocracia da época.
Assim inicia-se a história de Tieko. Sua vida contada através
de lembranças que guarda desde a mais tenra idade. Algumas
passagens já esmaecidas pelo tempo podem estar um pouco
embaralhadas em sua memória, mas a mensagem é clara. Todas
as adversidades que enfrenta em sua longa vida não quebram seu
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UM GAÚCHO SANGEANO
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Um“Gaucho Sangeano”é um livro singular, escrito para pessoas que tem como principal
anseiodevida,ootimismoquealiaaumaboavontadedeviverdemodosadio,cuidandodasua
alimentação e sendo participativo, não tendo uma vida pautada pela ociosidade.
Oconteúdodolivroéresultadodeumavidaqueprocuroubasear-senumatrajetóriacheiade
experiências,asquaispodemseconstituirnumconjuntodediretrizessólidasepráticas,quepodem
promover uma mudança “modus vivendi” de cada leitor.

Sinopse
ChapeuzinhoRosamoranacidadecomseuspais.Amaeprotegeosanimais.Todasastardes
visitasuamadrinhaquemoranumsítionãomuitolonge.Enumdessespasseios,elaconheceo
LoboBom,oqualestáfugindodomalvadocaçador.Pormeiodestahistória,estelivrodespertana
criançaavontadedeprotegereamarosanimais.Também,ofatodenãotirarconclusõesantes
mesmo de conhecer as pessoas.

UM NOME DE DEVOÇÃO

SIMBOLOGIA ESCATOLÓGICA - Direto ao
assunto
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Direto ao assunto, na grande glória de Deus.
Menção do lado oposto, após a primeira morte física do ser humano.
Vida eterna ou morte eterna.
Simbologia.

A proposta deste livro é contar uma história de família, ilustrada com registros e passagens
peculiaresaolongodeumpassadonãotãorecente.Quantascomparaçõespoderãoserfeitas,
parecençasencontradas,identidadesnominadas?Avida,atravésdasgeraçõesémuitaricaem
característicaspertinentesacadaépocaquemerecemserbuscadase,namedidadopossível,
reconstruídas.

O SILENCIOSO HOMEM DA LANÇA:
o sonho como porta-voz do inconsciente

NIILO TOMÉ:
o homem sem fé. E se Deus não existir?
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A obra O silencioso homem da lança: o sonho como porta-voz do inconsciente, de caráter
autobiográfico, de autoria da Dra.Valdeci dos Santos, está vinculado ao Projeto de Pesquisa
MemóriadoEnsinodeBiologia(1996-atual),integrantedoMacroprojetoBio-Tanato-Educação:
InterfacesFormativas(1996-atual).CompartilhaosonhointituladoOSILENCIOSOHOMEMDA
LANÇA,porta-vozdoinconscientedaautoranocontextodacondiçãodesujeitoobjetivo-subjetivo
diantedapossibilidadeserumaportadoradeneoplasia(câncer).Familiarizaoleitorcomalguns
conceitoseaportesteóricoscomosquaisdialogasobremorte,finitudedavida,morrer,não-ditoda
morte,mecanismosobjetivos-subjetivosfundamentadospelonão-ditodamorte,duplosentimento
de estranhamento e de familiaridade sobre a morte.
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Neste livro o autor conta a estória de NiiloTomé, um homem sem fé e desprovido de crenças
místicasoureligiosas.NiiloTomééateuconvicto,masofatodenãofrequentarcultosouigrejas
nãofazdeNiiloToméumhomemsemprincípioséticos.Pelocontrário,Niilo,professordefilosofia,
éumhomemreto,maridoecidadãoexemplaroquefazcomquetenhamuitosadmiradorese
muitos amigos.
UmadoençafatalacometeNiiloToméqueprecisautilizardesuaracionalidadeparaenfrentar
a incompreensível Morte e as dolorosas fases que a precedem. E NiiloTomé se torna capaz de
sobreporoinevitávelsemrecorreráoraçõesoucredosementidadessobrenaturais,porqueNiilo
Tomé não acredita em Deus. É um niilista. Niilo Tomé não tem fé.
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GORGONS: A criação da fênix

CONTOS CÁUSTICOS
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Autor(es): Marcos Fábio Belo Matos

ISBN: 978-85-444-0629-8

ISBN: 978-85-444-0568-0

Páginas: 184

Páginas: 92

Assunto: Moura SA

Assunto: Moura SA

Quandolhedãoumamissão,vocêprecisaacreditarquepodevencê-la...Efazerdetudoparadar
certo.Digamosqueprecisadeumpoucodefé.Masnãohaviaféparamim,DavideChristopher
ficariamparatráseeuteriaqueconfiarapenasemumapessoa,teriadeconfiaremThomasGray.
Eoquêeuconheciadele?!Comopoderiasaberseelerealmenteeraquemelediziaser...Como
poderia saber se ele não me trairia?!

Estelivroéumareuniãodecontos–curtíssimos,curtosemédios.Aotodo,43.Elesforamfeitos
aolongodevinteanosdeproduçãoliteráriaassistemática.Efalamdetudo:amores,desamores,
paixões, alegrias, tristezas, violência, ternura, delicadeza, gratidão, ingratidão, esperança,
desesperança, afagos, afetos, confiança, desconfiança, sexo ou a falta dele. Enfim, de tudo o
que a vida é feita, de tudo o que nos (con)forma nos nossos (des)caminhos. Pode ser lido em
qualquersequência,dequalquerforma,emqualquerestadodeespírito.Esteéomeuterceirolivro
decontos.Porqueashistóriasvãoaparecendoeseavolumando.Ospersonagensvãosurgindo
aquieali,esperandoparaganharemaestruturadapublicação.Sevocêdecidirencará-lo,dápara
ler de um fôlego só. Sem apneia.

Livro de Miniaturas

CONTOS PARA JOVENS E ADULTOS:
baseados nas fábulas de esopo

Autor(es): José Antônio Damásio Abib
Autor(es): Luís Fernando Milléo
ISBN: 978-85-444-0603-8
ISBN: 978-85-444-0668-7
Páginas: 114
Páginas: 76
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Miniaturassãoformasbrevesideaisparacongelaravolatilidadedasexperiênciasqueacontecem
eescorremcomoassombraçõesquechegamesedispersam. Miniaturassãopoemassúbitos,
fotos de experiências que se reúnem e despertam para dizer seus nomes, ‘nascimentos’,
‘encantamentos’,‘ausências’,‘destinos’,‘sonhos’,forjandodessemodoveredaspoéticas,caminhos
de nossa salvação e de nossos abismos. Miniaturas fotografam intuições de experiências e
imagensquetalvezsejamestranhasàordemdodia,masquetalvezfaçampartedefinitivamente
da condição humana, e se isso for verdade, talvez o leitor se identifique com algumas dessas
páginas.Senãoacontecer,esperoquevejaoLivrodeminiaturascomoumálbumdefotografias.

Esta obra nasceu com o que chamei de “Devaneio Literário”. Motivado por um grande
amigo, psicólogo, palestrante e escritor, escrevi um conto para participarmos de um
concurso promovido por uma importante editora de livros eletrônicos.
Combinamos em compartilhar nossas obras com o intuito de que um pudesse ser o
“críticoliterário”dooutro.Efetivamenteexercemosopapelcomabsolutoprofissionalismo.
Literalmente colocamos as “canetas vermelhas” para trabalhar.

MULHER(ES)

DORMINDO COM RAFI, BOA NOITE,
FILHOTE!

Autor(es): Missionária Andréa

Páginas: 142

Autor(es): Renatha El Rafihi-Ferreira
- Edwiges Ferreira de Mattos Silvares Thomas Ollendick - ilustração Marcela
Carvallo
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ISBN: 978-85-444-0716-5

ISBN: 978-85-444-0700-4

Páginas: 20
Assunto: Infantil
Este livro tem como justificativa estimular o leitor a buscar cura para suas emoções e
a encontrar em Deus e em si mesmo motivos para seguir em frente, aprendendo a perdoar
aqueles que lhe feriram, estabelecendo um propósito para sua vida, um recomeço sempre.
O lugar de dor ou de desespero ou até mesmo fracasso onde se está não precisa ser
eterno. Você pode, com ajuda de Deus, mudar o rumo da sua existência.
O livro se propõe a apresentar a mulher em sua várias nuances enfatizando a mulher
filha, a mulher mãe, a mulher amiga, a mulher mulher, a mulher ministério.
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Rafi,umfilhotedecangurucomcincoanosdeidade,estátriste,poisandacommedodeperder
suamamãe.Essemedoéaindamaiorànoite,nomomentodeirparaacama.Ofilhotequerestar
sempregrudadonamamãe,atémesmoparadormir,echoramuitoquandosevêlongedela.Por
amar muito seu filhote e desejar seu crescimento e felicidade, a mamãe canguru ensina Rafi a
adormeceremsuaprópriacamacomseubichinhodepelúcia,enquantodelongeprotegeseu
filhote.Nolivro“DormindocomRafi,BoaNoiteFilhote!”Amamãecanguruconvidaoleitorpara
participar da rotina pré-sono do filhote, no momento em que ele busca independência.
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TODA VIDA TEM UMA JANELA

SOB O SIGNO DAS VALQUÍRIAS

Autor(es): Márcia Castelo Branco
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Assunto: Moura SA

Assunto: Moura SA

É uma coletânea que reúne 369 pensamentos livres e textos poéticos, longos, médios e
curtos,sãotextosqueforamescritosaolongode3anos,efalamdemomentosbons,vivências
eexperiênciasquepasseiemalgunsmomentosdeminhavida,equeresolvi transformá-losem
poesiaseemtextossensíveis,algunsfelizesoutrostristes,outrosumpoucopicanteseamaioria
românticos e descontraídos.
Podemserlidosnãoapenascomosolhos,mascomaalmaeocoraçãodoleitor,queemmuitas
vezesiráseidentificaremalgumahistóriaoupoesiadestelivro.Tenteiaquirabiscaraartedaalma,
do coração e da vida.

EmboraeusejamaispessimistaoutalvezmaisrealistaqueoembaixadorGouthier,esperoquea
leituradapresenteobraajudeoleitoraperceberoureconhecerabeleza,aperfeição,oladobom
da vida, todos os dias, mesmo nos mais nebulosos.
SobosignodasValquíriaséacoragemdenosafirmarmosadespeitododestinoedamorte.É
uma homenagem aos “momentos de triunfo”

ENSAIOS DA SOLIDÃO
Autor(es): Alécio Donizete

O DIÁRIO DE DAVI:
preconceito racial, homofobia e bullying
na escola

ISBN: 978-85-444-0833-9

Autor(es): Silvano Sulzart
ISBN: 978-85-444-0903-9

Número de páginas: 130
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[...] Poderia ter voltado mais cedo pra casa, sim, mas o bar, depois o mar me tomaram
completamente:umlanchedemoradoetrêscervejasbebidasacontragosto,poisnãogostode
beberquandoestousozinho.Aofinaldaterceiragarrafa,sentiaaquelafalsalevezadaexistênciaa
subirpelanucafazendotudosepassarnacâmeramaislenta:omenordetodososacontecimentos
ganhaproporçõesdeépico.Umamoscapairanabeiradaverticaldamesaevaisubindolentamente
atésuapequenacabeçaalcançarasuperfíciehorizontal.Osolhosdelademilângulosdistintos
investigamaáreaeidentificammilharesdemigalhascaídassabe-seládequantospães.Elasabe,
asmigalhassãosuasporumdireitoinalienáveldasmoscas,apesardaviolênciadesproporcional
dosguardanapos.Estamosca,aqui,emparticular,lembraqualquercoisacompostadealgum
desespero;émadrugadaeelaaindaseesfalfaenquantooutrasdormem,aessashoras,oterceiro
sono.Sintoumaemoçãozinhabobasubindopeloesôfago.Ficoamenosdeumpasso,umpassinho
só, de transbordar de compaixão por essas criaturas errantes...

OlivroODiáriodeDavi:preconceitoracial,homofobiaebullyingnaescola–abordaobullying,a
obesidadeinfantil,opreconceitoracial,ociberbullying,obullyinghomofóbicoeainclusãoescolar,
de forma objetiva, tomando como base a Lei 13.185, que institui o Programa de Combate à
IntimidaçãoSistemática(bullying),emtodooterritórionacional.Davi,emumanarrativaenvolvente
e singela, conta suas dores e dilemas. A história revelará como a amizade vence o medo, e a
ternuraeoperdãofazembrotaresperança,sonhosenovasrelações,noespaçoescolar.Através
daleituradestelivro,vocêserácapazdeidentificarseseusfilhosoualunosestãosendovítimas
debullying,encontraráaindapistasdecomocombaterobullying,dentroeforadoespaçoescolar.

ROBERTO, UM AMIGO DE OURO

HISTÓRIAS DE AVÔ

Autor(es): Hideyo Aoki

Autor(es): Volnir Buratto - Lucas
Bordinoski Buratto

ISBN: 978-85-444-0893-3
ISBN: 978-85-444-1035-6
Número de páginas: 126
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Assunto: Moura SA
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A carreira brilhante de Roberto Rodrigues, o filho mais ilustre da gloriosa ESALQ, tem três
vertentes: acadêmica, agrícola e cooperativista. Na área acadêmica coordena o Centro de
AgronegóciodaFundaçãoGetúlioVargas(GVAgro)epresideaAcademiaNacionaldeAgricultura.
FoiprofessordoDepartamentodeEconomiaRuraldaUNESPJaboticabal,ondeéDoutorHonoris
Causa. Recebeu a Medalha Luiz de Queiróz da ESALQ/USP. Na área agrícola ocupou os cargos
de Ministro da Agricultura (2003/06) e de Secretário da Agricultura do Estado de São Paulo
(1993/94).FoipresidentedaABAG,SRBeCOSAG–ConselhoSuperiordoAgronegóciodaFIESP.
FoiumdoscriadoresdaAGRISHOW.RecebeuaOrdemdoMéritoAgrícoladogovernofrancês
eoPrêmioCentenáriodoMinistériodaAgricultura,juntamentecomosex-ministrosAlysson
PaolinellieAntonioDelfimNetto.NocooperativismoéembaixadordaFAOparaasCooperativas.
Foi presidente da OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras, ACI – Aliança Cooperativa
InternacionaleOrganizaçãoInternacionaldasCooperativasAgrícolas.RecebeuaMedalhaAlbin
JohanssondocooperativismosuecoeoPrêmioPioneirosdeRochdalenaInglaterra,berçodo
cooperativismo mundial.
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Emnossajornada,todosjánosenvolvemoscompessoasquecarregamumavastaexperiência
de vida, como nossos avós e conhecidos.
Históriasquepodemtersidovivenciadasporvocê,outrasquecresceuouvindodeseuspaise
avós, ocorridas no campo, na cidade ou na praia.
Históriasecontospescadosaquieali,vividospelospersonagensPaulinho,NelsoneAugusto,
trêscriançascomoseusfilhosenetos,quetrazemconsigoanostalgiaeamagiadeumainfância
repleta de aventuras engraçadas e envolventes.
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COM LICENÇA, DEIXE-ME SER EU

Deu a louca no alfabeto: o conflito entre P e B

Autor(es): Nildo Lage

Autor(es): Nivea Sales Loureiro

ISBN: 978-85-444-0839-1

ISBN: 978-85-444-1131-5

Número de páginas: 126

Número de páginas: 12
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Baixinha,QuatroOlhos,Bolinha...Paraeducadores,funcionáriosedireçãodorenomadoMúltiplo
Olhar,taisadjetivoseram,tão-somente,zoaçõesentrecriançaseadolescentes....Atécaptarem
evasões,desviosdeconduta,perdaderendimentodealunosexemplares...Umabreveobservada,
gestoreespecialistasentreveemaçõesqueconstituíamemencalçosparauns,martíriospara
outros...Intimidações,afastamento,exclusãoparamuitoseomaisgrave,praticadoporaquele
que deveria ser a diferença: o educador... Um novo olhar, o caos é visualizado: salas, pátios e
corredoresseconverteramemtabladosparaexibiremosreflexosdodesequilíbriofamiliareo
enredo delineava vilões para alvos específicos: material, cultural, sexual, emocional, físico,
psicológico...cyberbullying,oEudooutroeosAnjosdoSaber–compostopelosNerdsdaescola
– estabeleciam regras, ditavam as tendências. Cai a ficha. A direção declara guerra contra o
Bullying.Capacitaaequipe,buscaparcerias,convidaasfamíliasparadiscutiremcomportamentos,
compartilharemresponsabilidadesnoprograma“ComLicença,Deixe-meSerEu”,ondeBullying,

A história do livro“Deu a louca no Alfabeto”se passa na cidade de Alfabetolândia. Um lugar
encantadoondeosmoradoresdacidadesãoasletrasdonossoalfabeto.Tudocomeçaquandoas
duasletrasPeBsedesentendemcausandoumverdadeiroalvoroço.Mas,nofinal,tudotermina
bem e nasce uma nova regra de português.

O SEGREDO DE CECÍLIA LUNNA

TIÃO DESCOBRINDO O CERRADO

Autor(es): Paulo Rogério Foina

Autor(es): Maria de Lourdes Lazzari de Freitas (Org.) Luara Pereira de Oliveira

ISBN: 978-85-444-1148-3

ISBN: 978-85-444-0999-2

Número de páginas: 88

Número de páginas: 20
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UmaárvoremisteriosasurgenaruaondemoraajovemCecíliaLunna.Aadolescente,curiosa
ecorajosa,sedesdobraparadescobrircomoessaárvore,enormeediferente,foiparardefronte
àentradadoseuprédio,impedindoaentradadecarrosnagaragem.Omistérioaumentaquando
ameninadescobrequepodeconversar,telepaticamente,comessaestranhaárvore.Deondeela
veio?Oquerdamenina?Éumperigoparaseusvizinhos?Essaéumahistóriaemocionanteque
conduzseusleitorespormundosinusitadosepordescobertascientíficasinteressantes.Venham
desbravar esses mistérios junto de Cecília Lunna.

Trata-sedeumlivroilustradosobreaexcursãodeumtatu-canastra,chamadoTião,pelobioma
Cerrado. Durante a excursão,Tião conhece outros animais que compartilham informações e
experiênciasdoCerrado.Aofinaldahistóriasãoapresentadasalgumasespéciesdeanimaisede
vegetação, para fins de conhecimento/consulta, que estão presentes no bioma Cerrado.

AMOR NA MIRA

O POVOADO:
primeiros dias

Autores: Isabele de Souza Carvalho

Autores: Bruno Borsatto

ISBN: 978-85-444-1148-3

ISBN:978-85-444-1084-4

Número de páginas: 122

Número de páginas: 770

Assunto: Moura SA
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Você alguma vez já olhou para o céu a noite e imaginou o que nos aguarda lá fora? Se nós
somosaúnicaentidadeinteligenteemtodooinfinitovazio,ousehámaisalguém?OPovoado
éumromancedeficçãocientíficaquetefarápensarnoquepoderiaexistiremmeioàsestrelas,
numarealidadeplausíveleatual,ondenóssomosmaisumadentremuitasespéciesquelutampara
sobreviver numa galáxia dominada ou então, talvez, num plano de realidade pós-morte.

www.editoracrv.com.br 		

Ouvi o barulho de uma porta sendo aberta a minha frente. A cada passo pesado que sentia
aquelehomemdar,meucoraçãobatiamaisforte.Minharespiraçãoestavaofegante,easlágrimas
corriamlivremente.Derepente,colocaram-mesentadaemumacadeiraalta.Acheiquenãofosse
possível,masmeamarraramaindamaisforte,umagarantiadequeeunãosairiadali.Realmente
nãotinhajeito,quandoacheiquetudoestavaacabado...Ouviumavoz,umavozconhecida.Era
Luigi...
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TURBILHÃO DE IDEIAS
Poemas livres e sonetos

A MENINA MISTERIOSA
Autores: Solange Baliski

Autores: Maurício de Carvalho Góes

ISBN:978-85-444-1270-1

ISBN:978-85-444-1223-7

Número de páginas: 138

Número de páginas: 124

Assunto: Moura SA

Assunto: Moura SA

Turbilhãodeideiasouideiasnumturbilhão?Aordeméoquepoucoimporta.Oquerealmente
interessaéquefinalmenteresolviexternarumaeternaaflição:darvozaosmeuserros,minhas
penas,meusmedos;darvozàalegria,àvida,àpaixão.Ospoemasesonetosqueaquiapresento
representamumcanaldedesaguedasideiasquefervilhamnaminhamente.Essecanaltornou-se
oceano,porondenavegammeusverdadeiroseus.Maisqueumretrato,estelivrorevelaquem
sou,aopassoquemostraquemesmoqueavidaapresentemazelas,jamaisperdemespaçoas
coisas do coração.

Naquelemomentoaportafoiarrombada,elogoapósamãeeotiodameninaentraram,juntode
mais um homem que Alan não conhecia.
Ameninafoiembora,levandojuntoseucoração.Alanseapaixonouporalguémquesequersabia
o nome, mas lhe deu um momento maravilhoso!

MOLEQUINHA E O MISTERIOSO CASO DA ÁGUA
DESAPARECIDA

CONFIANÇA:
ela nasceu!

Autores: Marcia Narcizo Borges - Maria Bernadete
Pinto dos Santos - Isa Costa Fátima de Paiva Canesin Eluzir Pedrazzi Chacon

Autores: Silvana Elisa de Morais Schubert

ISBN:978-85-444-1351-7

Número de páginas: 40

Número de páginas: 44

Assunto: Moura SA

ISBN:978-85-444-1360-9

Assunto: Moura SA
Em2014opovobrasileirofoisurpreendidoporumasecanaregiãosudestequecomeçouemSão
Paulo, mas se espalhou rapidamente pelos outros estados da região.
Quaisforamascausasdessaseca?Quaisconsequênciastrouxe?Adisposiçãoparaquestionar
einvestigarsãohábitosquedevemserdesenvolvidosdesdeosprimeirosanosescolares–Ensino
Fundamental I e II - e esse livro foi feito para você, jovem curioso que quer saber mais, mas ao
mesmotempoestáansiosoporumaleituraleveeagradávelseminformaçõestécnico-científicas
complicadas.
Assim,convidamosvocêparaembarcaremumaaventuracomaMolequinha-umasimpáticae
interessantemoléculadeáguaamazonense-quejuntocomsuafamíliaviajaparapassarasférias
deverãonoRiodeJaneiroetestemunhaasdificuldadeseaincertezaemtornodafaltadeágua
notrajeto.Usandoométodoinvestigativo,aqueleusadopelosdetetiveserepórteres,Molequinha
vaitentardescobrirquaismistériosrondamodesaparecimentodaáguaenquantotentaselivrar

EstahistóriasurgiunumamadrugadachuvosadeoutubroemCuritiba,emmeioapensamentos
em relação à vida, às histórias do cotidiano, a imagem do‘surto’de um aluno de sete anos, que
‘odeia’sentir-sesozinhoemeescolheuparaconversar,quandoninguémmaissefaziaconfiável,
nemelemesmo!Nasceuemmeioàchuva,ainsôniaeaideiadequeéprecisotrabalharvalores
queestãocadavezmaisdistantesdahumanidade.Meudesejoéquemães(debarrigaouadotivas)
possam entender a bagunça que às vezes está na cabeça da criança e dela mesma, que pais
e professores entendam o adolescente, que intervenham quando o bullying se faz presente
e superem a conivência ou omissão de quem tem obrigação de proteger, de ensinar, mas usa
palavrasfrustrantes taiscomo:“ignore”ou“mas oquelhedisseram,éverdade!”;enfim. Queos
adultospossamserconfiáveisnaintervençãodeumassédio,nomedoinocentequesóacriança,o
adolescenteouojovemconheceotamanho,lembrandoqueetapasdavidaprecisamservencidas
enãoderrubadas,poisbarreirashumanassãocriadasemumapalavraenãoconstruídascomo

QUE MACACO O QUÊ!
Evolução sem complicação

QCRÔNICAS PARA O DESPERTAR DE UMA
CONSCIÊNCIA PLENA

Autores: Débora d’Ávila Reis - Renata Figueira

Autores: Lucas Máximo Alves

ISBN:978-85-444-1220-6

ISBN:978-85-444-1418-7

Número de páginas: 24

Número de páginas: 196

Assunto: Moura SA

Assunto: Moura SA

Vocêjáfoiaalgummuseudeciênciasoudehistórianatural?Umdaquelesmuseusquereúnem
animais empalhados, fósseis, homens das cavernas, árvores da vida...
Pois então…
Este livro traz o registro da visita de um grupo de crianças a um desses museus.
Só que este museu que eles visitaram é bem especial... Nele, os animais e as plantas na
exposição ganham vida e conversam com os visitantes!
Sabendodisso,ascriançastrouxeramváriasperguntassobretemasbemintrigantescomoa
origem da vida e a extinção dos animais.
Vamos lá acompanhar essa aventura?

www.editoracrv.com.br 		

Esteéumlivroqueabordadiversosassuntosdaatualidade.Eleéumtípicolivrodecabeceira
paraserdegustadolentamente.Oleitorpoderámergulharemcadaumadasreflexõesqueoautor
apresenta na forma de breves crônicas (para não ser cansativo).Você irá perceber o estilo da
retórica,poesiaelógicausadoquesãocaracterísticasdoautoremtodoolivro.Elecomeçacada
assuntodeformamuitosimplesenatural,fazendooleitorlembrar,juntocomanarrativadotexto,
as experiências mais tenras da vida. À medida que o texto evolui em cada crônica, o leitor irá
perceberumbeloesuaveaprofundamentosobrecadaassuntofazendo-oadquirirumaconsciência
libertadoradosvelhosparadigmasqueaindaprendemnossaconsciência.Estelivroestádividido
em 6 partes, cujos temas principais são a Vida, a Mente, a Consciência, a Alma Humana, o
Universo,DeuseaEternidade.Neleoleitoriráaprenderumpoucodecadaumdessesassuntos,
sem esgotá-los por completo, é claro. O leitor irá obter visões atuais sobre a realidade que nos
cercaenvolvendoasmaisrecentesdescobertasdasciênciasnoestudodaMenteHumana,da
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SENTIMENTOS EM PALAVRAS...

TODOS OS NOMES NAS LÁPIDES CHAMAM PELO MEU

Autores: Sergio Vale da Paixão

Autores: Vanessa Recktenwalt Richter

ISBN:978-85-444-1523-8

ISBN:978-85-444-1542-9

Número de páginas: 66

Número de páginas: 78

Assunto: Moura SA

Assunto: Moura SA

Versoseimagensquetrazememoçõesvividas,osmaissincerossentimentosvividospeloautor...
Resultadosdeafetoseintensidadesemtemposeespaçosmarcadosporpresençaseausências...
Sentimentosempalavraséfrutodesignificativosmomentosregistradosdeformasimplesem
temposelugaresinesperadoseorganizadosnestaobracomopropósitodequeosapreciadoresda
arte literária, tão importantes quanto o autor deste livro, possam pensar, refletir, sentir...

Em cada uma das cidades do interior do estado do Rio Grande do Sul, como em tantos outros
lugaresdomundo,exiteumlugarquetodosadotaramcomoseucantinhodamorte.Alguns,chamam
este de cemitério e outros de“última morada”. Para o narrador de“Todos os nomes nas lápides
chamam pelo meu”, o lugar não se chama, e sim, o chama.
Sua rotina diária se baseia em idas a terra dos mortos para lembrar a história daqueles que se
foramemsuacidadezinhadedescendentesgermânicos.Durantesuaslembrançasehipóteses
sobre as pessoas gravadas nas lápides, ele relembra a sua própria história entrelaçando a sua
experiência de homem negro com a deles.
Sua vida, marcada pela falta de privilégios, que aqueles que jazem no pequeno cemitério de
SalvadordoSul,jamaissentiram,segueabaladaatéoseuderradeirofinal.Suzy,suanamorada,
embarca junto em suas memórias e em seus motins cerebrais, que o levam a loucura. As falas
unilateraiscomaspedrasmoldadassãodeumhomemfatigadopeloatodesobreviveremoldam

MOMENTOS POÉTICOS

NON SEQUITUR:
mensagem, mensageiro o equívoco

Autores: José Eustáquio Evangelista

Autores: Sylvio dos Santos Val

ISBN:978-85-444-1563-4

ISBN:978-85-444-1492-7

Número de páginas: 108

Número de páginas: 160

Assunto: Moura SA

Assunto: Moura SA

Este livro é uma tradução poética do universo e retrata o que há de mais íntimo na condição
humana:apaixão,acarne,asedução,ainocência,osonho,aplenitude,oefêmero,osagradoeo
profano.Comoescreveoautor:“Sãováriosamoresespalhados”emmomentosbeloseeternizados
porumaescritametalinguísticaquesurpreendeeemociona.Estaobraémarcadaessencialmente
porpoemasquepintamumapaisagemhistóricaenostálgicaquedesnudaopassado,reconstróio
presenteeanunciaaesperançadeumafelicidadeencantada,ardente,fecundante.Opúblicoeo
privadosemisturamepromovemaredescobertadenósmesmos.Ospoemassãocançõesque
inspiraminstantestranscendentes,sublimes,cheiosdevida,muitasvezesindizíveis,dolorosos,
caóticos, mas que transbordam encantos, doçura e o próprio amor.

Disse-me uma vez Leandro Konder:“nada é mais atual do que o passado”. Resumia assim o
queéoofíciodequemescreveahistória:revisitaroquefoiparaentenderoqueé–ouserá,oque
está?Aofazerisso,éclaro,ohistoriadortambémexecutaaquelaversãodeTobiasBarretodeque
ahistóriapoderiapassar-sepormeraliteratura,umromancedehistoriador.Talvezpensandonisso
é que a historiadora Mary Del Priori se fez a clássica questão,“não seria a história um espécie de
ficção?”,pois aúnicadiferençaentrehistóriaeficçãoéque,enquantoestapodefugirdosfatos,
aquela a eles está acorrentada. O saudoso Geneton Moraes Neto lembrava, condenatório: a
verdadenãoseescrevesomentecomfatos,masnãoexistesemeles.Esselivrofazumareleitura
deoitoepisódiosbemdocumentadosdahistóriaenvolvendomensagensemensageirosfamosos.
Atravésdeumanarrativaquemisturaficçãoehistoriografia,fatoseromance,procura-sedesfazer
mitos, e talvez criar alguns novos. Afinal, o que é ficção mesmo?

SILÊNCIO E LINGUAGEM:
intuição, espanto e poesia

TIA LILA
Autores: Joana Belarmino de Sousa

Autores: Ginaldo Gonçalves Farias

ISBN:978-85-444-1462-0

ISBN:978-85-444-1530-6

Número de páginas: 106

Número de páginas: 208

Assunto: Moura SA

Assunto: Moura SA

Estetrabalhoéoresultadodeumapráticaintuitivaqueéviver.Totalmenteinterdisciplinar,ou
melhor,transdisciplinar,avidasomenteaconteceinteira,deumsógolpe,acontagotas,apenas
a morte, apenas o inerte se dá a análise. Que me digam os médicos. Assim em formato poemas
encontraremos alguma filosofia.

www.editoracrv.com.br 		

Aideiadesseromancenasceunumamesadebar,nosúltimosdiasde2011,quandoeuemais
trêsescritoresdoClubedoContodaParaíbatopamosodesafiopropostopelotambémescritor,
Roberto Menezes da Silva. Ele criaria um blog, chamado nanoromance, e cada um de nós
publicaríamosemcapítulos,umaestóriaquetivesse365capítuloscurtos,nuncamaisdedezlinhas
por capítulo. A faina iniciou-se pois, em 1 de janeiro de 2011, mas, ao final de abril, somente eu
continuavapostandomeuscapítulos.Emjunho,desistidaquelanarrativaquehaviacomeçadocom
cincoescritorescontandosuasestórias,equeagorasótinhaomeupróprioesforço.Naquelemês,
escreviumacartadedespedidaaosautoreseleitores,e,concluídeformasolitária,omeuprimeiro
ensaioderomance.Anarrativa,porlinhasimprováveis,costuradoistemposeentrelaçatambém,
personagens improváveis: Em capítulos curtos, temos assim duas estórias: Uma que se passa
no início do século XX, outra que acontece no presente. Há no livro um pouco de tudo. Minhas
leiturasemfísicaquântica,históriadamatemáticaeficção.Hámistériosepaixões,háumpoucodas
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HISTÓRIA E ESTÓRIA DO VELHO PESCADOR

Piolix: uma vida de aventuras

Autores: Gastão Teixeira do Nascimento

Autores: Raquel Borges Moroni

ISBN:978-85-444-1604-4

ISBN:978-85-444-1712-6

Número de páginas: 176

Número de páginas: 40

Assunto: Moura SA

Assunto: Moura SA

Esta é uma obra para ser lida à sombra de uma árvore copada, à beira de um rio, quando pode
prestar-se apenas à leitura uma vaga atenção, e quando, portanto, se querem livros de enredo
ligeiro, risonho e que também arrepiem os nervos.

Oláamiguinho,nestelivrovocêfaráumagrandeviagemnacompanhiadePiolixcomdestino
a Piolândia. Vamos descobrir como é a vida de aventuras deste inseto. Ah! Iremos conhecer
fantásticospersonagenscomo:Paulinho,Piolinaetambémosheróisdalimpeza.Seráumagrande
diversão. Bom passeio!

O HOMEM DA TERRA E O HOMEM DA LUA

A MENINA VAIDOSA

Autores: Jorge Ney Esmeraldo

Autores: Rosália Beber de Souza - Cecilia Beber de Souza

ISBN:978-85-444-1730-0
DOI: 10.24824/978854441730.0

ISBN:978-85-444-1733-1
DOI: 10.24824/978854441733.1

Número de páginas: 68

Número de páginas: 10

Assunto: Moura SA

Assunto: Moura SA

Oautorrevelaemsuaobradeficção,umavisãoprofunda,quaseprofética,acercadasdúvidas
einquietaçõesdohomemmodernoeemespecialsobresuasexpectativasnosdiasdecaminhada
futura em nosso planeta. Aborda com muita inteligência e profunda sensibilidade poética, as
inquietudesqueafligemaalmadoserhumanoprojetando-asnomacrocosmodajornadaplanetária
da raça humana.

AestórianostrazapersonagemMaricotinha,umameninamuitovaidosa.Tãovaidosaquenão
pensaemoutracoisaanãoseremsuaimagem!Suamãe,entretanto,tentaajudá-laaentender
queháoutrascoisasboasparavivernainfância!Numcontextoemqueascriançastêmsetornado
sérias e maduras com tão pouca idade, vale a pena estimular o que há de melhor para elas: as
brincadeiras.

ME FEZ SENTIR

ABSORTO EM DEVANEIOS
COLETÂNEA DE FRASES E PENSAMENTOS

AUTORES: GUILHERME TONZE (ORG.)

AUTORES: BRUNO DE MORAIS CURY

ISBN:978-85-444-1660-0
DOI: 10.24824/978854441660.0

ISBN:978-85-444-1776-8
DOI: 10.24824/978854441776.8

Páginas: 146

Páginas: 84

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Esteromanceéumahistóriadeamoremqueosprotagonistasseencontramaindacriançase
vivemestemomentoemsuasvisõesparticularessobreseviver.Semesquecerasquestõessociais
quesurgemimplacáveisemsuasvidas,sãoseparadoseGuilhermesevêsó,ummeninoamarrado
asuadependênciadejovem,epassaaconstruircuidadosamenteumfuturocomoúnicoobjetivo
reversuaamada.Comumolhardehumanidadesobreasfraquezashumanas.Nestecaminhoonde
estáVivianeleadultosesurpreendetendoumgestodegratidãoevêseusonhodereencontra-la
perdido.Destavezquemoencontraésuaamada,masasombradeumadoençadevastadoraque
osdoisunidosvencemjuntos.NasegundafaseGuilhermefazumaregressãoavidaspassadase
novamentesevêdesdeainfância.FilhodePaishumildesencaraapobrezaeopreconceito.Com
estruturafamiliardespreparadaébasicamenteamparadoemocionalmenteeintelectualmentepor
umamulherjulgadadevidafácil.Elecriançaespirituosacontajuntocomosconselhosdeumamigo

www.editoracrv.com.br 		

Erro!Onomedearquivonãofoiespecificado.”Colecionarfrasesepensamentosécomobrincar
umpoucodeDr.Frankenstein:tentarjuntarpedaçosquefaçamsentidoparasie,comsorte,para
outros também. Este livro é a tentativa que o meu amigo e doutor da alma Bruno Cury fez para
criarseuúnicoeadorávelmonstro:costurandoretalhosdementesbrilhantes,eufóricas,ébrias,
assombradas, livres, carentes e, porque não dizer, doentes.
Depoisdealgunsanosrecolhendofragmentosdeoutrasvidas,meuamigodeveterpercebidoque
essetrabalhounificadoreratarefailusória,masprofícua.12anosguardandosemsabermuitobem
arazãodissotudo.12anosjuntandopeçasdeumquebra-cabeçasíntimoquejamaisformariamum
todo. Por que juntar tudo isso? Por que publicar? E por que agora?
Ofatoéqueessasfrasesnãopoderiamesperarmaisparaseremlidasjáquecadaretalholiterário
carregaemsiumsentidoquenãosesustentanotempo.Esperarmaisseriadistanciar-sedemais
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HORIZONTES CRUZADOS
ANTOLOGIA LITERÁRIA DOS ALUNOS DO IFAM
SÉRIE HORIZONTES CRUZADOS
VOLUME I

PORQUE A VIDA TOMA SEUS RUMOS
AUTORES: TOM CASTRO

AUTORES: ALZANIRA SANTOS

ISBN:978-85-444-1620-4
DOI: 10.24824/978854441620.4

ISBN:978-85-444-1752-2
DOI: 10.24824/978854441752.2

Páginas: 84
Assunto: MouraSa

Páginas: 188
Assunto: MouraSa

Esta obra reúne contos, poemas e crônicas produzidos pelo alunos do Instituto Federal do
Amazonas,noperíodo2004-2008.Unsnasceramnocotidianodasatividadesdeproduçãotextual
emsaladeaula.OutrossãotrabalhosapresentadosnaMostradePoesia,ContoeCrônica,queé
realizada anualmente durante a Semana Cultural

Quandoresolvireuniressasinquietaçõesquevieramàtonaepublicá-las,nãopensavaemme
realizaremnada.Sóconseguiapensarqueplanteiumaboaquantidadedeárvores,queestava
lançandoumlivroequeaindanãotenhofilhos.Eficavameperguntandoseterumfilhomeseria
tãodesafiantequantosubmetermeuspoemasaosolhosdeoutrem.Seeuteriatantomedo.É...eu
tenho. Mas pretendo ser pai de um livro, ou de dois. De um filho, ou de dois.
Poesia? Talvez hoje nem tantos sejam afetos à poesia. Mas é inverdade dizer que muitos
desses“nem tantos”sejam, em contrário, desafetos à poesia. A impressão que tenho é que as
pessoascotidianasesqueceram-sedocotidianopoéticonoqualestamosinseridos.Eutambémsou
cotidiano.Eprático.Epoético!Eunãotenhovisãoromânticasobrequasenada.Vivooamorcomoo
amorseapresentapramimeaalegriacomoseomundofossemeu;curtomeusmomentostristes
comomaisamargogostoecomosefosseoúltimogostoquesentirei,mesmosabendoquenãoé,

HISTÓRIAS DE BAIXA VISÃO

MUNDIALIZAÇÃO NO CINEMA DA RETOMADA

AUTORES: MARIANA BAIERLE (ORG.)

AUTORES: EDUARDO DIAS FONSECA

ISBN:978-85-444-1826-0
DOI: 10.24824/978854441826.0

ISBN:978-85-444-1986-1
DOI: 10.24824/978854441986.1

Páginas: 158

Páginas: 160

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

“Vamosfazerumlivrosobrepessoascombaixavisão?Assimcomeçouotrabalhoquevocê,caro
leitor,tememsuasmãos.AtravésdeumgrupocriadonoWhatsapp,emque19pessoastoparamo
desafiodecontarumpoucosobreavidacotidiana,angústias,aprendizados,superaçõesecrônicas
emgeralenvolvendoabaixavisão.Nosentidomaiscompletodaexpressãodediferentesolhares,
osautoresempreendemumaobradesafiadoraerepletaderealidades,verdadesesentimentosque
valorizam o ser humano e a sua melhor característica: a diversidade.
O trabalho chama atenção pelo genuíno objetivo de apresentar as pessoas com baixa visão,
no interregno entre o ver e o não ver. De forma oportuna, no ano de aniversário de 50 anos da
AssociaçãodeCegosdoRioGrandedoSul(ACERGS),olivrodestacaarepresentativaquantidade
de pessoas com baixa visão (seis milhões de brasileiros), bem como estabelece-se como um
marconapromoçãodasrealidadesenfrentadasporessessujeitosqueenxergamomundoemuma

OcinemaproduzidonoBrasilduranteosanos1990passouportransformaçõestantonoaspecto
institucionalcomonasconstruçõesdediscursosdentrodostemaspropostospelamaioriadosfilmes.
OsurgirdeumanovaconfiguraçãonofazercinematográficorealizadonoBrasilconvencionou-se
chamarde“CinemadaRetomada”,constituindooencontroquesedeuentreumacinematografia
realizadaemmomentosposterioresaofimdaEmbrafilmecomumnovoformatoderealização,
atraindoopúblicoesuaslegitimaçõesemfestivaisaoredordomundo.Atravésdousodepropostas
deanálisefílmica,estelivropretendeaveriguarosprocessosdeinterpenetraçõesemummomento
deavançodamundializaçãodaculturaedaglobalizaçãoeconômica.Oautoranalisaseistextos
fílmicosquemostramumrecortedaamplitudedediscursosgeradospeloCinemadaRetomada
easuadiversidade.Temascomohibridismocultural,antropofagia,ironia,territórioediásporasão
aportesquevãoaoencontroaumaperspectivadeanálisefílmicaparavisualizarprocedimentos

O JARDIM DE NUREMBERG

OLHE QUEM CHEGOU!

AUTORES: JAIRO JOSÉ BARBOSA

AUTORES: LUIZ ALBERTO BARCELLOS MARINHO

ISBN:978-85-444-1999-1
DOI: 10.24824/978854441999.1

ISBN:978-85-444-2063-8
DOI: 10.24824/978854442063.8

Páginas: 140

Páginas: 210

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Baseadoemfatosreais,o“JardimdeNuremberg”éumdospontosmaiscomoventesdentrea
somatóriadefatosdesobrevivênciaquetiveraminícionacorajosaatitudedeumamãe,porocasião
do nascimento do seu primeiro filho, que veio a se chamar Oskar.
Nodecorrerdosanos,essacriançaviriaconstruirumatrajetóriaquepassariapelasconversas
comseusaudosoavô,pelosobjetivosdevida,atéconhecerHannah,comquemprotagonizariauma
bela história de amor.
Juntos,conseguiramencaminharumreencontrofamiliarquenãoaconteciapormaisdetrês
quartos de século, separados por circunstâncias de duas grandes guerras e regimes políticos
autoritários,oqueseconsolidouno“JardimdeNuremberg”,comosefosseumolharparaalémda
vida, durante os momentos que lá permaneceram.
Compreenderamessefatocomoumpreparoespiritual,semperderdevistaquejamaisestavam

Desdemuitocedo,quandocriançaevivendonacidadedoRiodeJaneiro,acompanheimeuavô
àscerimôniasfúnebresdeamigosouvizinhos.Naverdadeeunãomesentiabemnessasocasiões,
mas como adorava estar com meu avô, acompanhava-o a eventos de último adeus.
Sempregosteideobservarocomportamentodaspessoasemmomentoscomoaqueles.Vique
osofrimentodosqueficamvaidadorestampadanorosto,molhadapormuitaslágrimas,porém
silenciosa, até espetáculos de total histeria, quase circenses, por outras pessoas. E isso fez
o autor pensar:“Qual seria o grau de afinidade entre os que ficavam e a pessoa que acabara
de partir?”Teria sido realmente uma relação de carinho, afeto, amizade e amor entre as partes
quandoestavamjuntos?Seriaosofrimentosilenciosomenor?Ouochoroqueexplodia,deforma
pirotécnica,semelhanteaodascarpideiras,seriaumadormaisintensaemaissofrida?Eseofinado
pudessedizeralgosobretodosaquelesquevieramsedespedir,quehistóriateriaparacontar?

www.editoracrv.com.br 		
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TELA DE SANGUE E OUTRAS ESTÓRIAS

TEXTOS POÉTICOS PARA SE PENSAR A SOCIEDADE

Autores: Adilio Junior de Souza

Autores: Antônio Batista Alves Neto

ISBN:978-85-444-2108-6
DOI: 10.24824/978854442108.6

ISBN:978-85-444-2068-3
DOI: 10.24824/978854442068.3

Páginas: 80

Páginas: 132

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

AobraContosNoturnos,nessanovaediçãodaEditoraCRV,traz,novamenteumconjuntodequinze
narrativas curtas, escritas pelo Professor Adilio Junior de Souza, um aspirante a poeta e escritor.
Na lista de contos, encontram-se: A grande chance, Um jogo dos infernos, Promessas, Perdidos,
O sorriso, O homem na janela, O doce canto do uirapuru, O beijo roubado, O anel, Dança com os
mortos,Doralice,Meusolhos,Areunião,TeladesangueeApossessão.Nessasnarrativas,oleitor
teráaoportunidadedeconhecerpersonagensdosmaisvariadostipos,desdeumacriançacujosonho
seconcretizadolorosamente,passandoporpersonagensqueveemofimdesuasvidasdiantedesi,
unstantosquefogemdeseuspassadosobscuros,personagensapaixonadosquealmejamoamor
sinceroepuro,outrosquesufocamessemesmoamoretornamtudolágrimas,unsquenegamseus
própriossentimentoseoutrosqueamamincondicionalmenteaquelesqueocercameporfim,marcasdo
sobrenaturalquenosinquietam.Sãoescritosinspiradosnasobrasdomestredosuspenseedoterror,o
norte-americanoEdgarAllanPoe.Nessesentido,oprof.Adilionosenvolveemumaatmosferaquevai

Écompartilhandocontos,poemasecrônicas,queoprofessorAntonioAlvesconvidaoleitorpara
reflexõesimportantíssimassobreopapeldoprofessor,sobreoeducador,asaladeaula,afamília,as
injustiças sociais, os preconceitos de todas as formas e o próprio fazer literário.

EM MAGALHÃES JULES VERNE

ABACAXIS & PEPINOS: reﬂexões para nutricionistas

Autores: Mônica Fiuza Bento de Faria

Autores: Virgílio J. Strasburg

ISBN:978-85-444-2162-8
DOI: 10.24824/978854442162.8

ISBN:978-85-444-2130-7
DOI: 10.24824/978854442130.7

Páginas: 158

Páginas: 158

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

NoromanceEmMagalhães,deJulesVerne,nãoencontramosmáquinasouengenhosfuturistas,como
sepoderiaesperardesteautor.Seuaspectomodernodeve-seàpreocupaçãocomomeioambiente,à
valorizaçãodasminorias,aosentimentodevaziodohomemdiantedadescrençanahumanidade,na
religião... Um misto de romance de aventuras, parábola filosófica e política.

Umlivroparausodiário!Trazumasériedecrônicasereflexõesnumalinguagempráticaediretapara
desafiaremotivarosnutricionistas,especialmentedosegmentodealimentaçãocoletiva,paraenfrentar
osproblemasedesafiosdasatividadesdiáriasnoqualdevemserdescascadosmuitos“abacaxis”e
“pepinos”.

AS AVENTURAS DE UM HERÓI SEM NENHUM PREPARO
...Um daqueles ao estilo antigo

ESCRITOS E PENSAMENTOS EM DIAS FRIOS E
CHUVOSOS – VOLUME 2

Autores: Jane Cunha Pinto

Autores: Roberto Antonio Carneiro

ISBN:978-85-444-1838-3
DOI: 10.24824/978854441838.3

ISBN:978-85-444-2098-0
DOI: 10.24824/978854442098.0

Páginas: 72

Páginas: 154

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Era uma vez um super-herói sem nenhum preparo.
Eleéforteedestemidoeestásempreprontoparadefenderbaratasemanequinsdevitrine,não
necessariamente nesta ordem.
Masquandoéchamadoaviajarparaosmaresdosul,enfrentandomonstroseumasereia“nãotão
bela”, Japu mostra seu real valor.

www.editoracrv.com.br 		

AleituradeobrasdeClariceLispector,StephenKing,EdgarAllanPoe,PedroNava,RayBradbury
eoutrosficcionistasmelevaramescrevernestelivrosegundaediçãode“escritosepensamentos”,
crônicas,poemas,contos,tudoparagaudiodemeusleitores.Aideiaeralevarmaisumavez“escritos
epensamentosemdiasfriosechuvososumahomenagemaminhacidadedeCuritiba,esperoquea
leitura desta ficção os leve para realidade”.
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MEDIDAS DE ALIMENTOS E BEBIDAS

A SUPER MENINA BELU E SEU AMIGO BUBU
Série Confiança
Volume 1

Autores: Helayne Aparecida Maieves
ISBN:978-85-444-2101-7
DOI: 10.24824/978854442101.7

Autores: Gabriela Beltrão

Páginas: 50

ISBN:978-85-444-2107-9
DOI: 10.24824/978854442107.9

Assunto: MouraSa

Páginas: 26
Assunto: MouraSa

OlivroMedidasdeAlimentoseBebidaséumguiapráticoparaestudantesdeNutriçãoeGastronomia.
Garantir qualidade do preparo de refeições vem desde o uso da FichaTécnica. Essa garantia só é
válidaquandoseutilizadeutensíliosparapesagens,contudo,hádiferençasentreosalimentoseos
métodosdepesagens.Aimportânciadaaplicaçãodestatécnicaresidenosucessodequantidades
equivalentesquepermitamaconfecçãodeumapreparaçãocujoprodutofinalapresentenãosóuma
excelentequalidade,comotambémreproduzafielmenteareceitaproposta.Osucessodaexecuçãode
umareceitarequerinformaçõesclaraseprecisassobreosprocedimentosaseremadotadosduranteo
pré-preparoeopreparo,bemcomosobreasquantidadesdosingredientes.Umamediçãodescuidada
resultaempratoscujaproporçãodeingredientesédiferentedaindicadanasreceitastestadas,oque
pode gerar produtos inferiores.
Assim,espera-sequeestaobrapossaproporcionaratodosaquelesquedesenvolvemsuasatividades
emcozinhasinstitucionaiseindustriais,oconhecimentodapadronizaçãodemedidas.Tudoembusca

Emminhashistóriasinfantis,estareimostrandoapositividadeeainclusãovistadeumoutroângulo,
trazendodeformalúdicaedivertidaparaomundodacriança.Nestahistória“AsupermeninaBelueseu
amigoBubu”,mostraaimportânciadaamizade,eaomesmotempoatransformaçãodeumapequena
menina, para uma super menina, cheia de autonomia, alegria e confiança.

HÁ POESIA EM MINHA VIDA

COMO SER FELIZ:
A Consciência da Nova Era

Autores: Daysi de Freitas Barbosa Budant

Autores: Michele Martini

ISBN:978-85-444-2157-4
DOI: 10.24824/978854442157.4

ISBN:978-85-444-2077-5
DOI: 10.24824/978854442077.5

Páginas: 188

Páginas: 122

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Vivemosinseridosemrotinasquenoslevamaoextremodenossacapacidadedeequilíbrioepaz
interior.Vivemosamaiorpartedotemponosrelacionando,emambientesdetrabalhooudeconvíviocom
pessoas, onde trabalhamos o contato com aqueles que apenas são diferentes de nós.
Muitosdenóstemosdificuldadesemnosadaptaraessarotina,queévistacomoobrigação.Buscamos
emmedicamentos,terapias,médicos,apenasformasdefugadenossaprópriarealidade.Sonhamos
comomomentotãoesperadodeférias,ondenosveremoslivresporalgumtempodaquelarotinaque
nos tira a energia, e teremos um tempo a ser a nossa própria verdade.
Aqui trazemos uma forma de compreensão que levará o leitor a perceber que esse estado tão
almejadodefelicidadepodeservividoatodomomento,aindaqueinseridonasatividadeserotinasque
consideradifícil,oumesmoaorelacionar-secompersonalidadesqueseapresentamcomoobstáculos
aoseuequilíbrio,épossívelpermanecerempazefelicidadeplena,apenasvivendoavidadeforma
leve e abundante.

Poesia,segundodefiniçãoqueconsiderobastantelúcida,“sãocurtos-circuitosdesentido”;contudo,
umacontracapajamais esgotará“poesia”e“sentido”(dois mil e tantos anos de pensamento não
chegaram a qualquer conclusão). Ao lermos poesia, de pronto caçamos
(perdoem-meapalavraforte)rimas,sentidosocultos,grandesquestõesmetafísicas;emHáPoesia
emMinhaVida,tudoistosefazpresente.Ora,como?Apoéticadaautoraparececonsistiremexpor
oquotidiano,causandoemquemalêumprofundosentimentodeidentificação,elevaroquotidiano
aolimiteemqueelenãoémaisquotidiano,maspoesia,“curto-circuito”.Noentanto,talgestoéquase
imperceptível,restandoemnósaimpressãodeque,aolermosseuspoemas,estamosapenaslendo
seuspoemas,mas–quasesecretamente,comumsorrisoatémesmomaroto–aartistasemeiaa
poesiaqueháemsuavida,oxaláoscurtos-circuitosencontrem-nos,toquem-nos...Despertem-nospara
a poesia que também há em nossas vidas.

O DESTRUIDOR DE MUNDOS
Série: O Kar-tet

SONHADOR DO ABSOLUTO
Autores: Sebastião Pereira do Nascimento

Autores: Vinicius Oliveira Rocha

ISBN:978-85-444-2177-2
DOI: 10.24824/978854442177.2

ISBN:978-85-444-2102-4
DOI: 10.24824/978854442102.4

Páginas: 198

Páginas: 354

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

NovaYork,13demaiode2011.Oquepareciaserumanoitecomumterminacomumatragédiaque
abalaráomundo.Aperguntaéumasó:quemateráprovocado?Aresposta,contudo,vaialémdoque
qualquer um espera.
DuassemanasdepoisMarcJones,umjovemde15anos,fazumavisitaaoMuseudeArteModerna
com os Hicks, a família responsável por sua criação desde a morte de seu pai. Para sua surpresa,
porém,umasériedeeventoscadavezmaisbizarrosolevaadescobrirserumguardião,alguémque
podemanipularalgumdosquatroelementos.Mesmodecidindoguardarissoparasi,Marcacabasendo
forçadoadecidirseudestinoquandoasconsequênciasdessadescobertaacabamafetandoaqueles
próximos a ele.
Agora,comotantosoutrosnovosguardiões,eleiráestudarnaprestigiadaescoladeSt.Thomas,a
maisrenomadadomundoguardião.Entrenovasamizadesesurpreendentesinimizades,ogarotovai
sedandocontadequesualigaçãocomestemundoémaisantigadoquepressupunha,equesuavida

www.editoracrv.com.br 		

OlivroSonhadordoAbsolutoéumacoletânealiteráriaconstituídadecentoecinquentapoesiasde
diferentesexpressõesestéticasquemostramtodooexistencialismopoéticodoseuautor.Areferida
obraéapresentadaemduaspartes:aprimeirareúneoitentasonetospetrarquianos,istoé,versos
metrificadosconsideradosdeestruturapoéticaregular.Asegundapartecontemplacinquentapoemas
deestruturalivres,falandodosonhodesperto,dodesconcertodomundo,doencantamentodamulher,
das coisas insensatas, das inquietudes humanas.
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VISÃO DE ÁGUIA:
superando limites

UM BRINDE AOS MESTRES:
crônicas do cotidiano escolar

Autores: Daniel Irion Reinheimer - Elisama Romero de
Quevedo

Autores: Cíntia Chung Marques Correa - Soraia Younes
Ibrahim

ISBN:978-85-444-2230-4
DOI: 10.24824/978854442230.4

ISBN:978-85-444-2149-9
DOI: 10.24824/978854442149.9

Páginas: 94

Páginas: 124

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Supereosseuslimites,tenhavisãodeáguia.Vocêsabiaqueaáguiaéaúnicaavequevoapordentro
datempestade?Alémdalongevidade,aáguiatemcomoqualidademaioracapacidadedeenfrentar
osproblemas.Nuncaesqueça,oDeusquenoscriouémaiordoqueasdificuldadesqueenfrentamos.

Aobraapresentaquarentaeseishistóriasvivenciadasaolongodenossaatuaçãonomagistério
públiconacidadedePetrópolis/RJ.Sãofatosqueretratamocotidianodeumaescola,aatuação
daequipepedagógicaereflexõesacercadasatitudeseaçõesdosdocentes,dosdiscenteseseus
familiares.

FAMÍLIA O BERÇO DA SOCIEDADE

LEI DOS MENINOS HOMENS

Autores: Oliverio Borges de Lima Neto

Autores: Juarez Filho - Andreia Siqueira (Organizadora)
ISBN:978-85-444-2168-0
DOI: 10.24824/978854442168.0

ISBN:978-85-444-2208-3
DOI: 10.24824/978854442208.3

Páginas: 162

Páginas: 114

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Somossereshumanos,munidosdeinteligênciaenãopodemosdeixarqueosmeiosdecomunicações
eestáenxurradadeinformaçõesnosdominameroubemonossopreciosotempo.Deprioridadeasua
família,estásim,éoverdadeiroportoseguro,ondepodemosancorareteroapoioqueprecisamos.

DiretorpresidentenaempresaOurominas,referêncianoBrasilnacompraevendadeouro,Juarez
Silva, leva a vida com muita alegria e amizade. Ao compartilhar algumas histórias de vivências e
superaçãodesejahomenagearpessoasespeciaisemsuavida,bemcomofazersorrir,seemocionare
motivar outras pessoas a persistirem em seus objetivos e sonhos.
“As críticas me constroem; se não deu certo, foi aprendizado”.

FORA DE ÓRBITA

ATENTOS E DERROTADOS:
o caos na ordem e a desordem no caos

Autores: Caroline Pontes de Castro

Autores: Sérgio Nunes de Jesus

ISBN:978-85-444-2120-8
DOI: 10.24824/978854442120.8

ISBN:978-85-444-2256-4
DOI: 10.24824/978854442256.4

Páginas: 260

Páginas: 122

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

[.:.]AmentedoartistaésempreumCaos.Éumamisturaindescritíveldetudo-isso-e-mais-umpouco,umamisturaqueprocuraumaformaparanascer,umCaosquebuscaserCosmosou,pelo
menos,umpedacinhodele.Nopoeta,oCaosmisturasentidosesentimentos,imagens,dorese
corespuras,vácuos–muitosvácuosrepletosdebelezaemestadopuríssimo,poiséjustamenteno
vazio absoluto que a beleza pura habita – em palavras.
Aspalavras–oh!Aspalavras!–serezinhosteimososeindisciplinadosquenascemnamentede
umpoetagerandoabsolutadesordem,que,quandoabocaeapenaestãocaladas,insistemem
fugirpelosolhosepelosouvidos,quetêmqueserresgatadasàforçaecomlágrimas,queprecisam
de um cosmético que as ordene. A poesia é o cosmético da linguagem.
É a poesia que dá ordem ao Caos que reina absoluto na mente do poeta. É a poesia que torna
em microcosmo o que antes era só Caos cheio de indescritíveis vácuos cheios de beleza em
estadobruto,puro,vazio!Eabelezaagoranascevestindoaspalavrascomosefosseumdelicado
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Estelivro,comtodocontextoinicialquejáfoidescrito,surgiuapartirdeumquestionamento,como
quasetudonavida,Comoverbalizarosilêncio?Talvezatravésdepoesia,músicas,imagens;mas
aglomerandotudoisso,pode-sedizer,quesentimososilêncioatravésdaarte.Nãomerefiroàarte
deespecificarumahabilidade,masaartedeexperimentaroconjuntodetodasashabilidades,assim
como,suasausências.OSerconsideradoartistaéaquelequeserendeaser,aúnicacoisaquejáveio
aomundosendo:humano,eassim,sesubmeteaumturbilhãodesensações,quesópoderãoser
desfrutadasevivenciadas,atravésdamaisbela,profundaeintensaarte.Acontradiçãoéoiníciodo
caos,assimcomosuafinitudeeprincipalmente,ofatoqueacerca,provandoquejamaishaveráuma
ordemdecomeço,meioefim.Esim,épossívelquestionarasanidade,econsiderar-melouca,eportanto
teremos uma verdade, porém, incompleta. Pois o louco que faz arte, não é louco, é artista.
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ASSAR MATEAR PROSEAR:
reflexões para quando se está assando uma costela fogo de
chão

SOMOS TODOS DEFICIENTES. SÓ NOS COMPLETAMOS
NO OUTRO E NO MUNDO
Autores: Paulo Silvio Ferreira (Org.)

Autores: Jonas de Medeiros

ISBN:978-85-444-2303-5
DOI: 10.24824/978854442303.5

ISBN:978-85-444-2341-7
DOI: 10.24824/978854442341.7

Páginas: 272

Páginas: 72

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Estelivrobuscaabordardeformacativanteedespretensiosaoselementosquenormalmente
deixamos de refletir no dia-a-dia como oTempo, o Espaço, a Matéria, nossa relação com Deus
eaformacomovemoseentendemosessemesmoDeus.Trata-sedeumconjuntodepequenos
ensaiosfilosóficosque,relacionadosatradiçõesreflexivasdaculturapresentenoSuldoBrasil
(Gaúcha)osquaisbusqueientrelaçaroscostumeseasreflexõesdeformaclara,diretaeobjetiva
aomesmotempoemqueapresentoumadasmaissignificativasiguariasgastronômicasdoSul,a
Costela fogo de chão.

Oobjetivodolivroédiscutirasdiversasquestõessuscitadaspeladeficiênciaapartirdequem
viveestarealidade,especialmenteoseducadores.Queremosatingiroleitor,sensibilizando-o,para
quevisitesuasconcepçõesapósaleituradashistóriasaquinarradas.Queelesepermitadespir
dequalquerformadepreconceitoeseaproximardossujeitosqueapresentamumacondiçãode
existência marcada pela diferença.
Queremosqueodiferenteapareça,deixedeserdesconhecidoe,assimsendo,nãosejanem
assustador e nem temido.
Queremosqueoleitorsequestionesobrequeméooutro,ooutroquenãoencontraaoolhar
noespelho.Umoutrodiferentedele.Umoutroqueoajudeamergulharemsimesmo,queofaça
questionar verdades cristalizadas e reconhecer que a completude só se dá no outro, no outro
diferente.Ooutroquemuitasvezesincomoda,tiradoconfortoedolugar-comum,quepermite
compreenderqueomesmomundoqueoserveeocompleta,servetambémaooutro,aooutro

THOMAS LANDER:
crise na Prisão Sombria
Coleção: Heróis do Terradohr
Volume I

PROSA E POESIA COM AS FIGURAS DE LINGUAGEM NA
FLORESTA PROSOPOPEIA

Autores: Adilço Bortoncello

ISBN:978-85-444-2346-2
DOI: 10.24824/978854442346.2

Autores: Gabrielli Marina Lima Menezes

ISBN:978-85-444-2267-0
DOI: 10.24824/978854442267.0

Páginas: 104

Páginas: 300

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

"Nesta grande aventura ambientada em um mundo fantástico com seres mitológicos,
o qual será abalado com os acontecimentos inesperados, resultará na mais
sensacional conclusão, o surgimento do Super-Herói mais jovem e
carismático de todos os tempos"

Éumaobraqueseutilizadasregrasdeportuguêsedanarrativaliterária.Visaoensinolúdicodas
figurasdelinguagemquesãoaomesmotempopersonagensquevivemnaFlorestaProsopopeia.Há
ênfaseaodiálogoemtodoolivro,citaçõesdepoesias,humor,liçõesdevida,conselhos,etimologia,
atividades práticas e sugestão de leituras.

OLHARES, CORES E SABORES

DOENÇA FALCIFORME:
dapolitizaçãopelomovimentonegrocomodoençaétnicoracialàsassociaçõesrepresentativasdosfalcêmicoscomo
doença específica

Autores: Judith Coelho de Carvalho
ISBN:978-85-444-2085-0
DOI: 10.24824/978854442085.0

Autores: Reginaldo Silva de Araújo

Páginas: 310

ISBN:978-85-444-2407-0
DOI: 10.24824/978854442407.0

Assunto: MouraSa

Páginas: 146
Assunto: MouraSa

EmOlhares,CoreseSaboresashistóriaseasreceitasnosensinamaviajarparaalémdosroteiros
turísticosoumesmotraçadosemmapas.FatoéqueJudithCoelhodeCarvalho,nascidaecrescidana
principalcidaderepresentantedobarrocomineiro–OuroPreto/MG,patrimônioculturaldahumanidade
–,andoue,porondeandou,manteveossentidosaposto,porvezessilenciosamente,poroutrasna
quietudetãoprópriadesuamineiricequebotareparoemumtudo,queperscrutaosmuitosmundos
internos e externos, quer saber quem lá habita, do que é feito e suas vicissitudes.
Aolongodeanosdeidasevindas,nãoforampoucasasexperiênciasquesesomaram.Ocontato
comdiferentesgeraçõesemodusvivendisamplioueafinouasualeiturademundoedaspalavras.
Palavrasessastemperadascomaçúcareafeto,alinhavadascomfiosdeourooudomaispuroalgodão
quedelicadamenteampararamossucosretiradosdaterraparaseremcozidos,torradoseesfarinhados
sobre lenhas crepitantes dos fogões a lenha, em tachos de cobre, panelas de barro ou de ferro e
remexidascomcolheresdepau.Palavrassendotransmutadaspeloelementofogoounoencontroà
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Conversarcomaespiritualidadenãoénadafácil,mastambémnãoéimpossível.Amediunidadenãoé
umaconversafrancacomosespíritos,masum“ouvir”comocoraçãorespostasemensagensdeamor
e esperança em momentos de desespero ou alegria.
Emmomentosdemuitaangústiaedor,aolongodosanos,sentei-meparaescrevermeuspoemas.
Quandonãohaviamaisesperança,rezei.Quandopercebiquerealmentenãohaviamaisvolta,chorei.
Entretanto,quandofinalmenteentendioprocessoquetemosquepassarnessavida,euescrevi.
Estespoemassãoparatodasaspessoasquebuscamsuperarador,atristeza,aangústiadeviver
perto dos vícios que a vida coloca em nossa porta.
Espero que estes poemas tragam alívio e paz.
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PONTEIO

CARTAS DE UM PROFESSOR

Autores: Soeli Tiegs

Autores: Mario Antonio Betiato

ISBN:978-85-444-2493-3
DOI: 10.24824/978854442493.3

ISBN:978-85-444-2475-9
DOI: 10.24824/978854442475.9

Páginas: 104

Páginas: 134

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

“Aartistadapalavra,numabreveoulongaimersãointerna,transformasensaçõesempoemas...
OespíritodelicadodeSoelitornavisívelpoeticamenteummomento,umavivênciaouumsentimento.”
Dra. Regina Casillo
Diretora Fundadora do Solar do Rosário
Curitiba

“Ser feliz é fazer a diferença nas caminhadas da história.”
Aolerolivro,medepareicomdiferentescenasediscursosdemeupainosmaisdiferentescontextos:
numalmoçodedomingo,navoltadaescola,numaconversasábadodemanhãsentadosnosofá,ou
atémesmonoseusimplesesingelosilêncioaoadmirarporhorasanaturezanajaneladenossacasa.
Emcadaumdessesdiscursos,meupaimeensinavasobreser“genteboa”,definiçãoqueparaele
resumeumpoucoaquiloquedevemosser.Sergenteboaéserlivre,feliz,terbomsensoeaconsciência
tranquila.
Mariosempresoubeensinarcomatitudes,éaqueleprofessorquenosmostraocaminho,adireção
certa.Elemeensinouqueocaminhocertoéaquiloquenosfazfeliz,hojesigoseusexemplosemsala
de aula como uma professora realizada.
Esselivrotrazumareflexãodecomosermosprotagonistasdenossaspráticasnocotidiano.Oautor,
comtodasuaexperiênciaemsaladeaulaenavida,propõeummododeviversimpleseamoroso.

VIVER É MAIS PERIGOSO PARA AS MULHERES?

SOLIDÃO DOS PEIXES

Autores: Priscila Augusta Lima

Autores: João Carlos de Souza Ribeiro

ISBN:978-85-444-2352-3
DOI: 10.24824/978854442352.3

ISBN:978-85-444-2156-7
DOI: 10.24824/978854442156.7

Páginas: 102

Páginas: 80

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Conhecia“casadeGuimarãesRosa”em2011emCordisburgo,passeiofeitoemgrupos.Visitamos
vários lugares por onde ele passou, parou e viveu. Na sua antiga casa, na mesa de trabalho me
impressionouumboifeitoemmetal,cobrepintadodepreto.Umalindapeça,umboinamesadeum
diplomata.Estasensibilidadepoéticanãomesaiudamemória.Seuromancemefezveramulherno
lugardeluta,doenfrentamentodeadversidadesdaquelecotidianoeaomesmotempoosofrimento
decorrente da negação de si mesma.
Asmulheresestãodesbravandocorajosamentecamposdetrabalhoeeducação,atuandoelutando
contraaviolênciaeadiscriminação.Aslutasseculareseconquistasdasmulheresmaisevidenciadas
nasúltimasduasdécadaspodemfazersuporquealcançamosumpatamarrazoáveldedesenvolvimento
da sociedade brasileira.
Entretanto,muitasmulheresestãoocultadas.Elasaindanãovislumbramcaminhosparaconhecer
seus desejos e possibilidades. Não tem o apoio social necessário para sua realização.

UmdosmaioresmedosdaHumanidade,aoladodomistério,queenvolveasuaorigemeodesenlace
decadaum,naTerra,é,indubitavelmente,oestadoindeléveldesolidão.Asolidão,aomanifestar-se
emdoresoceânicas,écapazdedevoraruniversosinteiroseaplacaraprópriaexistênciaassimcomo
oTempo,que,insaciáveleirracional,engoleseresecoisasdeformacruelnagargantadoInfinito.
Ossereshumanos,condenadosaosilenciamentodesuasvozes,atravessamterras,trilhassiderais
epontesetéreas;todosjuntos,masparadoxalmente,solitários.Sãotodos,soboscíliosdapoesia,
verdadeiroscardumes;afogadosemdúvidas,memóriasefêmeraseemangústiasmortais.Ésobo
primadodaangústiaquetodos,indistintamente,homens,mulheres,infanteseanciãossucumbemdiante
damorte,aúnicaeincontestejustificativaparaavida.Sãopeixesdesaguadosemsuasprópriasdores,
nadandosemdireçãoemleitosmarinhosoucondenadosaperegrinaremsobaareiafirmesemjamais
saberemdeondevierameparaondevão.Emcurvasparabólicas,pairaamensagemindecifráveldo
Serque,ciclicamente,aprisionaossereshumanosemverdadesquejamaisemergirão,tornando-os

ENTRE MÉDICOS E IMIGRANTES

GESTÃO DA SALA DE AULA
Transformando conceitos em ações eficientes

Autores: Felipe Figueira

Autores: Marcelo da Silva

ISBN:978-85-444-2502-2
DOI: 10.24824/978854442502.2

ISBN:978-85-444-2559-6
DOI: 10.24824/978854442559.6

Páginas: 250

Páginas: 76

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Olivro“Entremédicoseimigrantes”buscacompreenderofenômenodaimigraçãosobaperspectiva
de que tudo o que diz respeito à humanidade é uma“tarefa de todos”(Albert Schweitzer). Nesse
horizonte,opresentetrabalhoestabelecerádesdeumdiálogocomapsicanálise,passandopordiversos
filmesqueabordamatemáticadaimigraçãoedosregionalismosbrasileiros,atéumolhararespeito
dacriseimigratóriavenezuelana.Eporqueotítulo“Entremédicoseimigrantes”?Respostadifícilde
serdada,mas,talvez,porqueparaumimigrante(emespecialparaumrefugiado),todoaquelequese
aproximaparaumaconversaamistosatiraumpoucodosofrimentoqueelevivediariamente.Enãoseria
afunçãoprimordialdomédicoadetirarumpoucodosofrimentodosindivíduos?Todasessasquestões,
porsuavez,sãonarradasatravésdepoesiase,aofinaldaobra,épossívelvisualizarumconjuntode
sessenta e quatro fotografias que servem como fundamento para tantas e tantas reflexões.
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Agestãodasaladeaulasetornacadavezmaisimportanteparaoprofessordaatualidade.Muitossão
osprofessoresqueenfrentamproblemascomaindisciplinaemsuasaulas,alémdepossuíremmuitos
alunoscomdificuldadesdeaprendizagem.Emmuitosdestescasos,umaboagestãopodeamenizare
até solucionar os problemas.
Entenderosmotivosquepossamlevarosalunosacometerematosdeindisciplina,ecomofunciona
aaprendizagem,sãorequisitosbásicosnecessáriosparaoseducadoresexerceremsuasfunçõescom
eficiência.
Otempoéoutroelementoqueosprofessoresdevemterocontrole.Comocomeçarumaaula?Como
conectaraaulaatualcomaaulaanterior?Comoagirnumaturmapoucoparticipativaeconduziraaula
com grande aproveitamento?
Por fim, abordaremos dois assuntos muito importantes. Primeiro sobre as nossas relações
interpessoaiscomalunos,professores,gestoresepais.Eparafinalizar,apontamosestratégias,com
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O POEMA DA HISTÓRIA PRIMITIVA GÊNESIS, 1-11

QUEM GOSTA DE LER RITMO?

Autores: Marculino Camargo

Autores: Cristiane Hatsue Vital Otutumi

ISBN:978-85-444-2521-3
DOI: 10.24824/978854442521.3

ISBN:978-85-444-2576-3
DOI: 10.24824/978854442576.3

Páginas: 98

Páginas: 62

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

AhistóriaprimitivanarradaemGn1-11nãoéomesmoqueapré-história;estanarracomaspectos
científicosacontecimentosaté4000A.C.,quandocomeçaaHistóriaAntiga.AqueladescritaemGênesis
1-11narraoiníciodavidahumanadesdeacriaçãoatéAbraão;elaéumaepopeia,queusamitos,
lendas,parábolas,ficções,figurascomlembrançasdeacontecimentoscolocadosemambientesentão
conhecidosparaprocurarrespostasaosproblemasvitaissobreDeus,omundo,oserhumano,avidaea
morte,obemeomal,indivíduo,sociedade,família,culturaereligião.Maisdoqueumaprotologiaéuma
escatologia.ProcuraaspercepçõesdasverdadeirasintençõesdeDeus:aquiloqueohomemeIsrael
deviam ser e apesar de tudo, ainda podem vir-a-ser.

Quemgostadelerritmo?éumlivroparadesenvolveraleituramusicalbásicadecrianças,jovens
eadultosiniciantescomaparceriadeseusamigosousoborientação.Possuiquatrocapítulosde
atividadesrítmicasnoscompassosbinários,quaternárioseternáriossimples.Neles,háumaprogressiva
combinaçãodefigurasdeduração,editadasemquinzeexercíciosdeleiturasquepermitemcriaroutros
novospelaalternânciadepáginas.Alémdisso,olivrotrazumapequenapeçaparadoisgrupos,coma
gradedoprofessor.Respiração,posturaeconcentraçãofazempartedouniversomusicaleaquiesses
aspectos são estimulados com muita alegria desde as primeiras páginas! ;) Bom estudo!

SOB O MESMO CÉU
PARTE 1

As Vantagens de Ser Diferente
Autores: Bianca Duarte Ribeiro Bernardo

Autores: Jéssica Karine Pedroso Frederico

ISBN:978-85-444-2611-1
DOI: 10.24824/978854442611.1

ISBN:978-85-444-2239-7
DOI: 10.24824/978854442239.7

Páginas: 30
Assunto: MouraSa

Páginas: 182
Assunto: MouraSa

Parasalvarahumanidade,vocêestariadispostaatrabalharaoladododemônioqueamaldiçoousua
existência divina, fazendo com que se perdesse na terra, vivendo como uma mortal?
Charlotte,oanjocelestial,nãoteráescolhasanãoseraceitarabatalhaimpostaaelaeimpedirqueo
terceiro selo se abra, para que Lillith não se liberte, trazendo o inferno para a terra.
TodosbuscampelacriançanephilimdaprofeciaquelibertaráLillithdesuaprisão,masapenasum
grupo terá a ajuda do bem e do mal, que juntas tem o mesmo propósito.
CharlotteteráqueaceitarapresençadeKatie,ademônioresponsávelporseduziredesencaminhar
osanjosdocéu,quenãoestámuitocontentecomavoltadoprimeirodemônio,poissabequedepoisde
todadestruição,criaturascomoelaseráfeitadesoldado,tirandotodaluxúriaeliberdadequetemhoje,
junto à humanidade.
Elasterãoquesereencontrarnessabatalhaeacertaraspontassoltasdeoitentaanosatrás,paraque
possam unir forças contra o mal que já busca a libertação de Lillith. Ambas não terão escolha.

MeunomeéBiancaRibeiroesoupsicóloga,umaprofissãoestudaamentehumana,formasde
comportamento, emoções sentimentos.
Aprendimuitosobrecrianças,poisatuocomopsicólogaescolar,hospitalareclínica.Alémdeser
escritora,soudiretoradoEspaçoVisdom,colaboradoradaEGFocusemAngola-Luanda,autorado
projeto “Sem Dúvidas” e do Mãe sem gestação.
Meuobjetivoémostrarquetodoserhumanoécapazdedesenvolverhabilidadessociaiseserinserido
nasociedade.Devemosterumolharparaasqualidadesdopróximo.Respeitandoopróximo,você
respeita a si próprio.

OLHOS DE CHUVA
Autores: Luzia Moraes

HISTÓRIAS DE BAIXA VISÃO
2ª Edição Revista e Ampliada

ISBN:978-85-444-2442-1
DOI: 10.24824/978854442442.1

Autores: Mariana Baierle (Org.)

Páginas: 66

ISBN:978-85-444-2631-9
DOI: 10.24824/978854442631.9

Assunto: MouraSa

Páginas: 182
Assunto:Psicologiaeducacional,Aprendizagem,Educação

SouBiólogaeprofessorauniversitária.“OlhosdeChuva”éumacoletâneadesentimentosede
eventosvivenciadosduranteaminhacaminhada,sejacomoexpectadoraoucomocoadjuvante.Comecei
agostardepoesianaescolacomo“TremdeFerro”deManuelBandeirae“Ismalia”deAlphonsusde
Guimaraens.Ohábitodaleiturafoisempremuitoincentivadopelosmeuspais.Aminhaprimeirapoesia
foi aos 17 anos, após um sério acidente de carro. Reconstruí a minha vida com a ajuda da poesia.
Deixeimuitacoisaparatrás...Mascontinuoolhandoparafrente,paraumhorizonteinfinitoeiluminado.
Hojeconsigoplantaralgumasfloresquealmejeiquandobemjovem.Naintrospecçãodapoesiaposso
encontraramimmesma,meussentimentosmaisprofundos.Estelivroépuraemoção,éumolharde
longeedeperto.Muitasvezesosentimentodeimpotênciadenãopodermudar...Será?Masenquanto
houveremoção,haverásentimentogenuíno...Façachuvaoufaçasolcontinuareicaminhandocom
gratidão,atéquandoaVIDAmepermitir....”Dasbagagenstragoavida,daspassagensapenasaida...”
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Vamosfazerumlivrosobrepessoascombaixavisão?Assimcomeçouotrabalhoquevocê,caro
leitor,tememsuasmãos.AtravésdeumgrupocriadonoWhatsapp,emqueosparticipantestoparamo
desafiodecontarumpoucosobreavidacotidiana,angústias,aprendizados,superaçõesecrônicasem
geralenvolvendoabaixavisão.Nosentidomaiscompletodaexpressãodediferentesolhares,osautores
empreendemumaobradesafiadoraerepletaderealidades,verdadesesentimentosquevalorizamoser
humano e a sua melhor característica: a diversidade.
Otrabalhochamaatençãopelogenuínoobjetivodeapresentaraspessoascombaixavisão,no
interregnodovereonãover.Deformaoportuna,aprimeiraediçãofoilançadaem2017–anode
aniversário de 50 anos da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul (ACERGS) – e a 2ª Edição
RevistaeAmpliadanesteanode2018.Olivrodestacaarepresentativaquantidadedepessoascom
baixavisão(seismilhõesdebrasileiros),bemcomoestabelece-secomoummarconapromoçãodas
realidadesenfrentadasporessessujeitosqueenxergamomundoemumaperspectivadiferente,mas
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PÁGINAS POÉTICAS
Coleção: Poemas Originais Volume 1

O AUTORRESGATE
Autores: Renato Cavanus

Autores: Maria de Fátima de Souza Palitot

ISBN:978-85-444-2626-5
DOI: 10.24824/978854442626.5

ISBN:978-85-444-2606-7
DOI: 10.24824/978854442606.7

Páginas: 246

Páginas: 56

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

OlivroPáginasPoéticastrazparaoleitoracrósticos,odeeversoslivresbucólicosecontemporâneos.
Poesiasdeamor,deamigo,poemasquetêmapretensãodesensibilizarocoraçãodecadaum,e,
se possível, encantá-los. As poesias encontram-se intercaladas por algumas fotografias, que
complementam o contexto.

Umminutoéapenasumminuto,passa.Umahora,umdia,umanoeumséculo,tambémsãoapenas
um, passam. Tudo passa? Não. O passado não passa; é eterno!
Galileu,noaltodeseustrintaeseteanos,viviaatormentadopelopassado,devidoaosmaus-tratos
recebidosporpartedospaisemsuainfância,apontodenãoconseguirsequertocaremumamulher.
Buscouajudadosmelhorespsicólogos,masnãoencontrouasoluçãoparaesquecerdeseustraumas
de infância e nem de que o passado existe.
Opassadooatormentavadiaenoite,estavapresenteemquasetodososdiasdesuavida.Acurasó
seriapossívelseconseguisseoperdãoeseperdoasseaosseuspais.Mas,infelizmente,elesjáestavam
mortos! Como conseguir o perdão de alguém que já não vive mais?
Sólherestavaumasaída,vencerotempo,voltarereviveropassado.Épossívelvencerotempoe
buscaroperdãodealguémquejámorrera,nocaso,dospaisdele?Não.Nãoacreditoquesejapossível
aossimpleshomenseaosfracos,maspossívelparaumcertohomemqueseautodenominavaserO

O ENCANTADOR:
como eu era antes de você

PÁGINAS POÉTICAS
Coleção: Poemas Originais Volume 1

Autores: Renato Cavanus

Autores: Maria de Fátima de Souza Palitot

ISBN:978-85-444-2597-8
DOI: 10.24824/978854442597.8

ISBN:978-85-444-2667-8
DOI: 10.24824/978854442667.8

Páginas: 236

Páginas: 30

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Dizem que os gênios das letras surgem a cada cem anos. O Encantador é um romance que,
certamente,ficarámarcadonahistóriadahumanidade,comooromancedoséculo!Sim,nemotempo,
nemoventoodestruirá,poiselesobreviveráatudoeatodos!Assimcomooamordosenvolvidos.
Não deveria outra pessoa escrever estas frases?
Não,poisninguémémaisaptodoqueaquelequerecebeuosversosdeumespíritoevoluídoe
escreveumuitosoutrosporcontaprópria.Eurecebiasdádivas.Elasvieramparamimedemim!Isto
jáexplicatudo!Aobomentendedor,aoserinteligente,tudoestaráexplicado.Nãoestásatisfeitocomas
minhascolocações?Leia-oetiresuasprópriasconclusões!Então,saberáqueoquefoiescritonãoveio
sódemim,masdeumespíritomuitoevoluídoegraduado!Sevocênãoacreditanosespíritos,também
nãoacreditaemDeuseemJesus.Umnovoescritorsurgenahistóriadahumanidade.Umgênioliterário
quedácréditoaespíritos!Porquenãoseriaeu?OpinceldeDeusdesenhououniversoeosescritores
escrevemahistóriaditadapelosespíritosevoluídos!Porqueescrevonarrativasconsideradaspormuitos

Olivrorelataahistóriadeumabailarinaquesofreumacidenteficandoimpossibilitadadedançar.Ao
mesmotempodescobreumaforçaimensaeodesejopelaartedadançaétãograndequedecideajudar
umajovembailarinaquenãoconseguiadançartornando-asuasucessora.Continuacomgarraecada
vezmaisintensaemseutratamento.Reencontraseuex-namoradoquedepoisdeumerrodopassado
resolvelheajudaraincentivarmaisnoseutratamentoencorajando-a.Guilherminacriaacademiase
passaaincentivareajudarmaisosdeficientesfísicosmostrandoquetodospodemdançarsim.No
final,umareviravoltasurpreendenteeumaliçãodevida,umahistóriadesuperaçãomostrandoquenão
podemosperderaesperançapornada.Quandotemosumsonhotemosquelutarsempre,poisnada
pode ser definitivo!

COTIDIANO EM POESIA

LIVRO DE QUASNADA

Autores: Janete Probst Munhoz (Org./Autora)

Autores: José Antônio Damásio Abib

ISBN:978-85-444-2586-2
DOI: 10.24824/978854442586.2

ISBN:978-85-444-2753-8
DOI: 10.24824/978854442753.8

Páginas: 68

Páginas: 86

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

AobraCotidianoemPoesianasceudapercepçãodequeavidaévivenciadaporváriosmomentos
e esses podem ser interpretados de várias formas: impactos negativos, opressão, frustração ou
sofrimento,alegria,entusiasmo,felicidade,amorentresoutros.Situações,sentimentosepessoaspodem
gerarainspiraçãoparapoemasnasmaisdiversasfacetasqueoserhumanosedeparadiariamente,
situaçõesessas,muitasvezescomunsamuitos,maspercebidasesentidasdeformasdiferentes.
Tratadodespertardoeupoéticoquebuscaexpressaroretratovividoesentido,buscandoquebraras
couraçaseemergirasutilezadoaceitarascoisascomosãoouinquietar-sediantedaquiloqueperturba.
Essainquietaçãoretrataasperturbaçõesdoeu-poético,sendodesveladaemcadapoema,buscando
despertarnooutroumsentimentonoseuâmago,aptoacompreenderasfacetasdavida,aspedraseos
tropeços,bemcomoolharparaascoisasboascomodesejodequerersempremaisnosentidoprofundo
dapalavraamar.Cadapoesiatemumnovodespertar,umemergirdiferenciadoecontextualizadoque
experimentaaluzdoeu-poéticonabuscadequeoleitorpercebaqueavisãopodeserdiferenciada

www.editoracrv.com.br 		

OLivrodeQuasnadaécomoomeuLivrodeminiaturas:ésobrequasenada.SãolivrosdeQuasnada
sobre quase tudo que anda virando quase nada por falta de função ou utilidade, por derrota da
subjetividade.Sãolivrosquefalamàsubjetividadeatravésdasfigurasdasminiaturas(nascimentos,
encantamentos, ausências, destinos, sonhos) e das figuras de Quasnada (amores & solidões,
transfigurações, mistérios & delírios). Não sei se é possível resgatar a subjetividade de seu poço
profundo,mastalvezsejapossívelrecordá-laabrindoumálbumdefigurasdasubjetividade.Podemosver
QuasnadacomoabreviaturadonomedeumprojetointituladoQuasnadadeQuastudo,doqualoLivro
deQuasnadaéumespécime.OuniversodeQuastudoépraticamenteilimitado,eoutrasfiguraspodem
serevelar.Mas,infelizmente,nãosabemosdizercomantecedênciaquaisserão:énecessárioesperar
oacontecimento.UmacaracterísticamenosvisíveldeQuasnadaconsisteemtentardizerQuastudo
deQuasnada,detalmodoqueaosetentardizerQuasnadadeQuastudosetentedizerQuastudode
Quastudo,oquenosdeixacomaimpressãodequenãoháumadiferençanotávelentreQuasnadae

comercial@editoracrv.com.br		

(41) 3039-6418

16

O SORRISO DE BUDA
Pelos caminhos da Indochina

O VAGO TEMPO DOS VENTOS

Autores: J. J. Barbosa

Autores: Lucimar Antonio Teixeira Roxo - Maria Salette
Mendes Jacques

ISBN:978-85-444-2683-8
DOI: 10.24824/978854442683.8

ISBN:978-85-444-2505-3
DOI: 10.24824/978854442505.3

Páginas: 228

Páginas:100

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Estaobrafoiescritasobainspiraçãodeestarcontribuindoparaummundomelhor,aocontinuar
expondoessescrimes,oque,nacélebrefrasedomédicoNalOum:“éumaobrigaçãomoral,detodos
nós,afimdehonraramemóriadosinocentesepessoasanônimasassassinadas”,emplenofinaldo
século XX.

MariaSaletteMendesJacques_psicologa_psicodramatista_escritora,membrodaAcademia
Erechinense de Letras_ Autora do livro_ Pulsações na Tela pseudonimo_ MARSAL.
LucimarAntonioTeixeiraRoxoéumapessoaqueinvesteseutempocomoeconomista,escritor,
professor,político,empresário,investidor,consultoregestordeinvestimentos,esportista,poeta,dentre
outrospapeisprofissionaisepessoais,emcontextosvariadosedemuitadiversidade.Depseudônimo
LÚCIUS.

POESIAS DE AMIGOS INSEPARÁVEIS

SINTAGMAS DO LABIRINTO

Autores: Ademaro da Silva Barreiros - João Souza Filho Marcela Barreiros de Albuquerque(Org.)

Autores: Márcio Catunda
ISBN:978-85-444-2875-7
DOI: 10.24824/978854442875.7

ISBN:978-85-444-2686-9
DOI: 10.24824/978854442686.9

Páginas:100

Páginas: 100

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

“PoesiasdeAmigosInseparáveis”éumaobradignadepermanecernahistória.Estaobraéumalição
devida,marcadaporsentimentosverdadeiros,sentimentosquesópoderiamserdescritosporpoetas,
pois é isso que eles fazem, descrevem, escrevem e reescrevem ficando, assim, para a história.

SintagmasdoLabirinto,livrodemultifacetadofeitio,temduasfaces:apoesiaexperimentaleapoesia
canônica.
Traz temas diversificados, de múltiplos ritmos.
Éummosaicodevariedadessemânticasesintáticas,maspodemosnotarumaraizprincipalemsua
árvorefrondosa:osêxtasescontemplativosquefazemdeCatundaummístico,umespiritualista,mesmo
quandoeleescrevecantigasdemaldizerocotidiano.Oqueprevalece,emlinhasgerais,éavertente
metafísica,holísticadesuapoesia.Esteéumlivroqueexemplificabemessascaracteristicasdesua
ampla obra poética.

CONTOS QUE MINHA MÃE CONTAVA QUE A MÃE DELA
CONTAVA...

APOLOGIA DA MENTIRA
Autores: Hugo Sabatino

Autores: Terezinha de Almeida Araújo - Silvia Helena de
Almeida Schultz

ISBN:978-85-444-2014-0
DOI: 10.24824/978854442014.0

ISBN:978-85-444-2874-0
DOI: 10.24824/978854442874.0

Páginas: 268

Páginas: 62

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

AsautorasfazemumahomenagemàsuamãeMariaMatavellideAlmeidapelosmomentosdelaser
eaprendizado,atravésdashistóriasqueelacontava.Históriasessasdesuainfânciacontadaspelamãe
dela (avó materna das autoras), Paschoa Gallo Matavelli.
Criançasemprequercompanhianahoradedormir.Antigamente,antesdaTVedocelular,tinha-se
ocostumedecontarhistóriasparaascriançaspegaremnosono.Atravésdoscontosefábulaseram
transmitidasasprimeirasnoçõesdevalorescomorespeito,empatia,éticaemoral.Assim,construía-sea
baseparaareflexãoeodiálogo,preparandoacriançaparaoqueseesperadeumserhumanodebem.
Oscontossempretinhamumcertoexageroedramaticidadeparaaguçaracuriosidadeeenfatizara
ideia principal que se queria transmitir. As crianças sempre pediam mais...
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Como professor, sou obrigado a ensinar a verdade dos temas abordados. Nessa necessidade
imperiosa,deiratrásdaverdade,deparei-meemváriosmomentoscommentirascientíficas,asqueao
ensiná-lascomoverdades,podiamcomprometerminhadidáticapessoal,eassimdiminuirosobjetivos
doensino.Aincessanteprocuraporessaverdade(científica)permitiumeencontrarinverdadesnão
científicas,porémnãomenosimportantes.Aprendicomoafaltadeumaverdade(mentira),podeestar
presenteemmuitosdosâmbitosdenossavidaeassimpermitirquesetornemenosverdadeiraeisto
prejudicarnosso“modusvivendi”.Apartirdestesestímulostiveapreocupaçãodeconhecermaisdeste
comportamentoforadoâmbitocientífico,oquemefezencontraraspectospoucoconhecidos,maspor
suavez muitorelevantes sobre amentirae sobre comoelaestápresente emnossas vidas. Nessa
buscaencontreiqueelaébastantefrequentetambémnosanimais,queautilizamparadefendersua
integridade.Alémdisso,aprendiqueosmaioresmentirosossãoosnovelistasporquenosapresentam
históriasfictíciascomosefossemverdadeiras.Comoospadrestambémutilizamasmentirasaorelatar
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MARCADO PELA VITÓRIA: uma história real

OS DOIS BRASIS:
Brasil do Norte e Brasil do Sul

Autores: Silvestre Chojnacki (em memória) - Bernadete
Chojnacki - Jézili Dias

Autores: Rui Antonio Amorim

ISBN:978-85-444-2830-6
DOI: 10.24824/978854442830.6

ISBN:978-85-444-2916-7
DOI: 10.24824/978854442916.7

Páginas: 94

Páginas: 144

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Vivências,dores,alegriasedesafiospovoamalinhadotempoemqueopersonagemconstruiuasua
história,provandoqueavidaseresumenalutahumanaenoamorincondicionalpelafamília,construindo
acidadaniaeaconsciênciadoverdadeirovalordapessoa,quandoguiadaporprincípios,regadopelo
senso de justiça e honestidade.

Em2017,oBrasilestavapassandoporsériosproblemasemsuapolítica.Noanoanterior,houveo
impeachmentdaPresidenteDilmaeoGovernodoPresidenteTemererapermeadopordiscordâncias,
porirregularidadesetambémcomváriasreformasnalegislação.Reformascontráriasaosinteressesdos
trabalhadores.DiantedequadrocaóticonaPolítica,oautorviuaoportunidadedecriarumenredo,uma
crônica em cima destes fatos, dessa realidade.
OautornarranestacrônicaapossívelrealidadediantedosideaisNeoliberaisedosideaisSocialistas.
Diantedeumimpassepolíticodeumaeleiçãoconturbada,provocativae,também,postergada,os
doislados(situaçãoeoposição)chegamaumacordodegovernabilidade.Resolvemdividiroterritório
nacionalemdoispaíses,segundoosresultadosestaduaisdoescrutínio.(oautorutilizou-sedoescrutínio
das eleições de 2014 como parâmetro).
UmavezdivididooBrasil,oBrasildoSulpassaasergovernadoporumPresidenteNeo-Liberal(que

O ESPELHO DE FERRO

SACIOLOGIA GOIANA
10ª edição

Autores: Renato Cavanus

Autores: Gilberto Mendonça Teles

ISBN:978-85-444-2818-4
DOI: 10.24824/978854442818.4

ISBN:978-85-444-2942-6
DOI: 10.24824/978854442942.6

Páginas: 180

Páginas: 206

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

OEspelhodeferropodeserclassificadocomoumadassetemaravilhasdaliteratura.Então,porque
eledormeaoinvésdeestarnosquatrocantosdomundo?Pergunteaosespíritos,poiseunãosaberei
determinarademoradestedespertaraosolhosdoshomens.Porqueescrevoqueeleéenquantoainda
nãofoi?Tenhocertezadequeelealcançaráoapogeuenãomaissairádelá,poisficaráeternizadoentre
oshomens.OEspelhodeFerrofazpartedeumasequênciadecincolivrosqueestãosendopublicados:
AChave:OMeninoQuefalouComDeus;OEncantadorComoEuEraAntesDeVocê;OAutorresgate;
AForça.Essascincoobrascertamentemarcarãoahistóriadaliteraturabrasileira.Euacredito,mas
dependodareciprocidadedosleitores.Sim,oleitoréquemsopraosucessoaoescritor.Asletrassãoa
pólvoradaarmadeumescritor.Apólvoratemopoderdedestruir,emquestãodesegundos,oquelevou
anosparaserconstruído.Temosquetermuitocuidadoaofazermosousodaspalavras.Masdevodizer
queasletrasnãosãoboasferramentasaqualquerum.Éprecisosaberarticulá-las,poisapoucosé
concedido o privilégio de obterem êxito nesta jornada.

AcomplexidadedameditaçãodeMendonçaTelessobreosentidoprofundodoverbopoético,como
foinofimdesuaobrapoética,adeCassianoRicardo,olevaaumaevoluçãointelectualquenoplano
dacriaçãoestéticaseassemelhaàdiferença,noplanoenergético,entreummoinhodeventoeuma
usinadeprocessamentonuclear.Essanuclearizaçãodalinguagempoética,pelapassagemdapalavra
coloquialaoqueelechamadefalavra(emqueafalaéquelavraoterrenodaexpressãoverbalnoplano
daintençãopoéticasuperconcentrada),équelevaamaisrecenteposiçãopoéticadeMendonçaTeles
aumaconcentraçãodepoderpoético,aumapotencialidadedeexpressãoqueocondenamtalvezao
convívioexclusivocomoshappyfew,masrepresentam,nessaminadepoesia,apassagemanálogado
carvão ao diamante, no seio das jazidas telúricas.
AevoluçãopoéticadeGilbertoMendonçaTeles,portanto,desdeoseusubjetivismo“azul”inicialaté
umareificaçãoesotérica,emqueapreocupaçãocomapróprialinguagemdascoisasemergemdesua
crescenteexigênciacriadora,representaumadasricasaventuraspoéticasdenossalíngua,sempre
guiadaporumaespeleologiacrítica,comoaquerevelounainterpretaçãodaobradenossopoeta

RETRATOS DE EMOÇÕES

A FORÇA

Autores: Rosângela de Aguiar Rodrigues

Autores: Renato Cavanus

ISBN:978-85-444-2967-9
DOI: 10.24824/978854442967.9

ISBN:978-85-444-2808-5
DOI: 10.24824/978854442808.5

Páginas:80

Páginas: 258

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Aolongodosmeusanos,tenhovistoqueosmelhoresmomentossãoregistradosepostoemporta
retratos,sendoestescolocadosemlocaisestratégicosparaseremvistoseadmiradosporquempossa
interessar. Imagine a vida sem o registro de cenas.
Nossosolhossãocapazesderegistrarascenasdonossoviver,momentosestes,imbuídosdediversas
emoçõesesentimentos,outrosaindaganhamvidaemformadepoesia,efoioquebusqueinesselivro,
em forma poética traduzir as mais variadas cenas do meu viver, e do viver dos que me cercam.
Aleituradesselivroépuraemoção,ebuscainstigá-loasentirqueemcadamomentodoviverexiste
poesia,ecadapoesiaéumaviagemquenostransportaemsegundosaviversentimentosdoódioao
amor,daderrotaàglória,datristezaàalegria,damorteàvida,daimaginaçãoàrealidade,dadoençaà
cura,enfim,momentosquedevemserregadosacimadetudodesuperação,esperançaeprazerdeviver.
Portanto,anossavidaéumenormepalcodecenas,fotografadaspornossosolhoseregistradasem
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SouformadoemOdontologia.Obtureiefiztratamentodecanalnosdentesdosricos.Extraíosdentes
dos pobres! Verdade ou mentira?
SouMédico,fizresidêncianosEUA.Cureimuitaspessoas.Quebreimeujuramento,poissóatendo
particular.Pobrenãotêmdireitoàcuramedicinal;elesqueseapeguemaDeus.Afinal,nãoéEleque
gostadospobres?Verdadeoumentira?SouAdvogado.Defendimuitaspessoasquenãomereciam
estarnomundo!Assaltantes,assassinos,estupradores...Pessoasqueeraminocentes,condenei-as.
Elasnãotinhamdinheiro.Estavaaliapenascumprindoomeudever!Verdadeoumentira?SouPsicólogo.
Atendimuitaspessoasfamosasecureioutrastantasqueestavamcomdepressão,stress.Asminhas
palavrasservemdeconfortoparamuitos!Quantoaosnecessitados,elesnãosabemoqueéisso,pois
stressedepressãosãodoençasderico.Pobresnãopadecemdestemal.Verdadeoumentira?Nãosou
Ninguém.Souapenasmaisumatantosoutrosquevagampelomundo.Nãotenhodestino!Verdadeou
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O ENCANTO DA MÁSCARA

RESSOPRO

Autores: Ana Dircelia Keskoski Anzolin

Autores: Rosally Brasil Pereira

ISBN:978-85-444-3047-7
DOI: 10.24824/978854443047.7

ISBN:978-85-444-3104-7
DOI: 10.24824/978854443104.7

Páginas: 76

Páginas: 86

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Estaéumahistóriaemocionante,quefarárirechorar,cheiadeaventurasemummundomágicode
dragõeseseresdiferentes.Despertaacuriosidadedoleitor.Mostraadeterminaçãodeumgaroto,que
comfé,coragemebondadeconsegueajudaropovodeArcturusavencerafúriadoDragãoDourado
erestabelecerapazentreopovoeodragão.Despertaacapacidadeeafédopersonagemefazcom
queacreditequeécapaz,eassimeleconseguerealmenteajudarsuafamíliafinanceiramente,enofinal
todos ficam bem e felizes.

A obra RESSOPRO POESIAS caminha lado a lado entre a sonoridade da palavra e o eco do“eu”
interior.Comopeçasdequebra-cabeça,queseencaixamentreumpoemaeoutro,apoetaRosally
BrasilPereiraapresentacenassimplesdocotidiano,tramas,palavrasditasenãoditascomtraçosde
epifania,demonstrandosuabrasilidade.Suastessiturasseencontrammuitasvezescomapersonagem
Macabéia,deClariceLispector,emqueasimplicidadeeaforçadeumamulherapresentaobrasdearte
emformadeescrita.O“silêncio”dasuavozressoaemformadechamamentoparaoserdiscreto,mas
repletodedoçuraeafagos.Emseuspoemas,encontramosapurezadotempodecriançaqueotempo
atransformouemcriançagrande.SeustraçospasseiampelacidadedosIpêsamarelos,pelamemória
dacidadedasMangueirasedachuvaqueacontecesemprenamesmahoradodia.Háunstantose
outrosmerospseudônimos,esuascoreseaquarelassãotraçosdiscretosqueaautorarevelaemsua
obra.Abrindo-separaodiacomo“PérolaBarroca”,passeandopelaafetuosaimagemdo“Colo”demãe

ETERNIDADE A OUTRA FACE DA VIDA
Escatologia entre Medo e Esperança

O BATE BATE DOS DENTES
Autores: Michele Bolan - Rosamaria Areal

Autores: Mario Antônio Betiato

ISBN:978-85-444-2890-0
DOI: 10.24824/978854442890.0

ISBN:978-85-444-2985-3
DOI: 10.24824/978854442985.3

Páginas: 24

Páginas: 94

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Afécristãnoslevaaumsentidonovoparaavida,apartirdeumaóticadeTranscendência,abrindonos para um horizonte de sentido que articula o presente e o futuro, o tempo e a eternidade.
EstelivrodoprofessorBetiatonosinstigaaisto,trazendodidaticamentetemasfrequentemente
silenciados,eindagaçõesperenesquenemsempretemosacoragemderefletircomsuficientefirmeza
na Teologia.
Umadeterminadacompreensãodavidaapósamorteéparteindispensáveldenossavisãocristãde
mundo.Quandonãopensamossobreistocorremosoriscodeaderiraelementosquesãoincompatíveis
comanossaféeatémesmopropagar,nanossapráticapastoral,visõesopostasaoanúnciodeuma
verdadeiraBoaNova.Porissooconhecimentoteológiconestaáreaéurgenteparaquepossamosdar
razõesdenossaesperança,umconhecimentoquenoslevaàtransformaçãodotempopresenteem
sintonia com uma visão perene do Reino de Deus.

Em nosso trabalho na Clínica de Odontopediatria da Universidade Federal de Santa Catarina,
percebemoscomoécomumobruxismoemcrianças.Essecomportamentodepressionareranger
os dentes traz prejuízos para a saúde bucal e musculatura da face, além de causar desconforto
psicológicoparaquemconstantementesepercebepressionandoerangendoosdentes,quandoosono
éinterrompidoouatémesmoacordado.Paratratarnossospacienteseesclarecerosresponsáveis
poreles,desenvolvemosmétodoslúdicos,pormeiodeorientações,dramatizaçõeserepresentações
gráficas,comexcelentesresultados.Nestelivro,ilustradopeladesenhistaMillaBioniGuerra,nosso
objetivoécompartilharnossaexperiênciacomquemcuidacomcarinhoeatençãodesuascrianças.

NA BOCA
Orientações e técnicas para a remoção de hábitos bucais

A SAGA DO CABOCLO RETIRANTE ENTRE O SERTÃO DO
CARIRI E A AMAZÔNIA

Autores:RosamariaAreal-VeraLúciaBosco-MicheleBolan

Autores: José Davi Passos

ISBN:978-85-444-2896-2
DOI: 10.24824/978854442896.2

ISBN:978-85-444-3006-4
DOI: 10.24824/978854443006.4

Páginas:52

Páginas:222

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

• Ah, eu acho que ela fica tão bonitinha com a chupeta...
•Impossíveleladormirsemachupeta!Acordadadediatambém,elanãoparadechorarereclamar
sem a chupeta!
• Sempre quando não está fazendo nada, está com o dedo na boca.
• Quando está com medo, triste ou com vergonha, ele coloca o dedo na boca.
• Eu chupei o dedo até a idade dela.
• Meu filho parece estar comendo pedras, e eu não sei o quer fazer!
Pode ter certeza de que você não é a única pessoa a passar por conflitos e situações assim. Por
meiodestelivro,ilustradoporMariaBeatrizAreal,vamos,comvocê,mudaroquerealmenteprecisaser
mudado,paraquesuacriançasedesenvolvacomsaúdeevocêpossarelaxarecuidardoquerealmente
exija sua atenção... sem culpas nem desculpas.
Rosamaria Areal, psicóloga, Vera Bosco e Michele Bolan, odontopediatras.
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Rosamaria Areal, psicóloga, e Michele Bolan, odontopediatra.

HistóriadoretiranteLeandronascidonoCaririquemigrouparaosseringaisdaAmazôniaforçado
pelagrandesecade1915;retornouaosertãocearenseondeconstituiufamíliae,aos58,anostraza
proleparaaMatadeCocaisMaranhense;depoisde28anos,migraparaoPará.Olivrofoipossível
graçasànarrativaoraltransmitidapelamemóriacoletivatransmitidapelopróprioLeandroeseufilho
mais velho, Luiz.
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UMA CHUVA GRISALHA:
Tristezas e alegrias temperando a velhice

QUANDO ESTOU COMIGO
Autores: Márcia Castelo Branco

Autores: Ginaldo Gonçalves Farias

ISBN:978-85-444-3149-8
DOI: 10.24824/978854443149.8

ISBN:978-85-444-3151-1
DOI: 10.24824/978854443151.1

Páginas:86

Páginas:118

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

ChuvaGrisalhaéumlivroescritoporumhomemvelho,“grisalha”dotítulodenunciaoadiantadodos
anos,porémachuvaéapoesiaqueinsisteemcairdasnuvensembranquecendooscabelos,fertilizando
osjardins,perfumandoavida.Umlivrodepoesiadeumhomemvelhoqueconseguiumanteroamor.

Quando Estou comigo.
Umacoletâneadepensamentospoéticosetextosinspiradoresqueserãointerpretadosconformea
sensibilidadedoleitor,falardesentimentos,experiências,amoregratidão,sãoumaformadeexpressar
umpoucodomeuser,minhasinterpretaçõessobreavidaesuasquestõessistemáticas,étambémuma
fugaparalelaàrealidadecotidianaerotineira,escreveréumaformadeexpressaroquehádemais
urgentedentrodemim,minhassensaçõesedesejos,extravasaroscostumesepraxescompartilhando
comoleitorvivenciasemformadepoesiasepensamentoslivres,vocêteráaoportunidadedeviajarnas
interpretações da vida e do existir, através desse encontro com você mesmo.

CAMINHADA PELA ADOÇÃO

NA PÁLIDA GESTAÇÃO DA NOITE

Autores: Ivone Maria de Lima Jaime

Autores: João Carlos de Carvalho

ISBN:978-85-444-3059-0
DOI: 10.24824/978854443059.0

ISBN:978-85-444-2974-7
DOI: 10.24824/978854442974.7

Páginas:98

Páginas:248

Assunto: Literatura

Assunto: Literatura

OMovimentoNacionalveiodeencontroaoanseioquehaviaporentenderedesmistificaraAdoçãopor
parte de pais que se sentiam descriminados na sua condição de pais.
QuandofizemosanossaAdoçãocomointuitodeaumentarafamília,malsabíamoscomoseria
necessário proceder para adotar uma criança.
Pensamos sempre na Adoção, mas seria para depois que tivéssemos “os nossos”.
Porém,oquenãoesperávamoseraquenãoseriaassim.NossaAdoçãoaconteceuapósavindade
nossoprimeirofilho.Quandocomeçamosaplanejaroterceirinho,esteresolveuvirpelaviabiológica.
Temostrêsfilhosmaravilhososetrabalhamosparaquetodasascriançastenhamgarantidoodireitoa
crescer e desenvolver-se em sua verdadeira família.
Quandotodasascriançastiveremoseudireitoàconvivênciafamiliargarantido,nossotrabalhoestará
completado.
Aindatemosmuitoquecaminhar.Quantomaisfordivulgada,maisaAdoçãoseráconsideradacomo

Oromancesedivideemtrêspartes,comtrêsnarradoresdistintos,queprocurarãodarcontadeum
poucomaisdequatrodécadasdahistóriadoBrasil,apartirdosacontecimentospré-regimemilitarem
1964,atémaisoumenos2005,épocadacrisedofamosoMensalãovividapelogovernopetista.Há
umasutilligaçãoentreosnarradoresdessaspartes,ondeseressaltaafiguradoprimeiro,ouoiniciador
deumaespéciedesagainteriorizantequeperpassarápoderosamentepelosoutrosdoisnarradores
seguintesnaapreensãodaAmazôniabrasileirapormeiodesuasprópriasferidasemumdiálogosurdo
comonossopaís.Emdiferentesgraus,sãoosindivíduos,noolhodofuracãodecadaperíodo,que
foramtrazidosàtonaeinvestigadosporseusrelatosnasminúciasdeumcomportamentonervosoexistencialnarelaçãocomoslimitesdeaçãopormeiodeumolharmuitasvezespoéticooudesafiadorda
própriarealidadeelaborada.Asescolhasedelíriosparecemserresultadosdeumprocessoqueenvolve
muitomaisdoquesimplesmentebuscarheróisouculpadosparasaberoquedeuounãocertoparaa
AmazôniaeoBrasil.Cadanarradorsofreráumtipoparticulardeinfluênciadaquelaregiãoepassará

O QUE É QUE A BANANA TEM?

ESCRITOS E PENSAMENTOS EM DIAS FRIOS E
CHUVOSOS
VOLUME 3

Autores: Ana Garcia - Dani Carvalho
ISBN:978-85-444-3105-4
DOI: 10.24824/978854443105.4

Autores: Roberto Antonio Carneiro

Páginas:50

ISBN:978-85-444-3122-1
DOI: 10.24824/978854443122.1

Assunto: MouraSa

Páginas:164
Assunto: MouraSa

Ei, você aí! Vamos conversar?
Eu sou um livro de receitas infantil.
Pelo título, você já deve ter percebido que tenho algo em especial:
todas as minhas preparações são feitas com banana.
Essafrutafoiescolhidapoisémuitoimportanteeconsumidanonossopaís.Meuobjetivoéteensinar
várias receitas legais e gostosas,
tantodocesquantosalgadas.Sevocênãopossuiohábitodecozinhar,nãosepreocupe!Ireitemostrar
algumasdicasessenciaisparaquevocêsetorneumótimochefedecozinhaepossaprepararmuitas
refeições deliciosas para compartilhar com a sua família e amigos.

DeicontinuidadeàsatividadesdeescritorepoetafazendopartedaSociedadeBrasileiradeMédicos
EscritoresdoParaná.Nestevolume3,continuoescrevendosobreoimagináriodeminhaalma,fazendo
encontroscompersonagensnomeubanconoreferidoparquesuíçoaoladodeminharesidência.São
encontrosdoimaginário.Perceboquefazendoingressõesnoimaginário,completominhaintençãode
levaraosleitoresumaprogressãonoviver.Escreverécomoalimentaraalmacomdesejosepromessas
dobemviver.Meusleitores,participemcomigonestajornadanobemviver.Osescritores,comopretendo
ser,fazemdigressõesousadasnoinimaginável,levandoareflexõeseperguntassobreobemviver.A
minha alma está à disposição dos meus leitores. Assim seja.

Mãos à obra!
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Então,otoloperguntará:qualéasuaformação?Eointelectuallhedirá:denadavaleráacumularmuito
conhecimento se não souber pô-lo em prática. A prática sempre supera a teoria.
AlémdoSaberéclaro,muitoclaro;eletentaráprovarqueDeusquersecomunicarcomoshomens
atravésdosespíritos.Ofilhofoimorto.Agoraseráavezdeumacriançanoventredeumamulherleviana
marcarhistória!Porquenãoumavirgem,comofoiMaria?Osfatossãonarradosdojeitoquesão.Jesus
aindanãoseapagou,masEleprecisadeajuda.AlémdoSaber,atravésdeumacriançanoventre,
tentaráconvencerahumanidadequeocultoespíritatomaráahumanidade;equeeleéoúnicocapaz
de converter os homens.
Ahistóriareal,dameninadesesperada,commedodoabortoserfeitopelospais,tambémpodenão
ser o suficiente para convencer os homens da sua veracidade!
Umahistóriaquecomeçaem2001,masquedefatoameninasóestarianoventredamãeem2003,
2004. Uma confusão? Não, os fatos são narrados como aconteceram.

“OReencontro”:umromancequetinhatudoparaserumverdadeirocontosdefadas,mascomonem
tudonavidaécomoqueremos,osdoistiveramqueenfrentargrandesbarreiras.Olivrocontaahistória
deamorvividaporLaueCidinha,umcasalhumildequegostavadecurtirosbonsmomentosàsmargens
deumbelíssimolago.Entretanto,comopassardostempos,elescomeçaramaserimportunadoporTito,
opatrãodeCidinha,apaixonadopelamoça.OnamorodeLaueCidinhacomeçounacidadedeTerra
Roxa,oestedoestadodoParaná,emumadasbrincadeirasqueexistiamnaquelaépoca,conhecida
como“passaroraminho”.Eraatravésdessabrincadeiraquemoçaserapazesaproveitavampara
mandarrecadosaosseuspretendentesatravésdeamigos.Abrincadeiraaconteciaquandoasfamílias
sereuniamparafazersuasoraçõesnosfinaisdesemana.Laueraumrapazhumilde,deboaíndole,seu
únicoproblemateropaviocurto,nãocostumavalevardesaforoparacasa,eporteressetemperamento
pagou um preço muito alto e teve que viver alguns anos longe de seu amor.
OS PROTELADORES

CANÇÕES E CARÍCIAS DE VERSOS – UM ITINERÁRIO
POÉTICO

Autores: Claudio Fernando Mahler

Autores: José Eustáquio Evangelista
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“Cançõesecaríciasdeversos–umitineráriopoético”élivrodereafirmaçãodacondiçãodePoeta-Maior
deJoséEustáquioEvangelista,jáconsagradoporsuasinúmerasobras,“nostearesdaurdiduraliterária”,
pelamagiaepeloencantamentodoversolivre,beloeapaixonante,enaltecendoascoisassimplesda
vida, o amor incondicional à família, às letras, ao exercício pleno da docência superior e à Pátria. A
fenomenológicalinguagemcuidadosamenteplasmadapeloPoetaEustáquio,em“Cançõesecaríciasde
versos–umitineráriopoético”,estuaemváriospoemasdeviçosasinestesia,aotempoemqueexaltao
belo,mormentedascoisassimplesdodiaadia,“Minhaalmacontemplaoósculodevidas:beija-floreflor
seamandonopalcodacriaçãodobelo,nummomentoúnicoeacolhedor”;doextasiar-se,“...paraosorver
deliciosodeinstantesúnicosdapoesiaque,lindamente,cavalgapelasplaníciesrarasdasensibilidade”;
para,então,ladooutro,lamentar-sedainsensibilidadedaspessoasdestestemposhodiernos,“...dealmas
aflitaseperdidaspelaausência...dapoesia”;pelovolumemaciçodasinformaçõespré-fabricadasem
mídiastranslúcidas,emdetrimentodaleiturapercucienteerefletida,“Pergunto:ondeestãooslivros?Cadê

“Lendooscontos,lembrei-medeumamigoquecultuavaoMillôrFernandeseemdiversosencontros
soltavaumafrasedohumoristaquesempreprovocavarisos:“Nuncafaçasamanhãoquepodesfazer
na semana que vem!”
TudoavercomOsProteladores.Millôrteriagostadodolivro.Masoquepensararespeitodeste
fenômeno da protelação? Por que protelamos? O que a protelação traz como benefício?
Écuriosoestemecanismohumanodaprotelaçãoe,ameuver,éumaprovacabaldequepormaisque
nospensemoscomoseresracionais,somosmuitomaismovidospelanossavidaemocional.Sabemos
quenãopoderemosdeixardecumprirastarefas,masficamosnogozodaprotelaçãoaténãopoder
mais.Seiqueseoregimenãoforiniciadoeocuidadocomocorponãoforlevadoadiante,emalgum
momentotereidepagarpelaprotelação,masacreditoquefazemosumaequaçãoemocionalmaisou
menosassim:deixe-mecomeçaramanhãegozareibastantehoje.Acreditoquecomacapacidade
queoCláudiotevedenarrartodosestesepisódiosdeprotelação,seusleitoresserãofisgados,e,em

SER ENFERMEIRA NO ESPAÇO E TEMPO DA
PROFISSÃO

MEUS IDOSOS E EU, OU SOBRE AMAR, CUIDAR E
DEIXAR IR
Autores: Cláudia Couto Gondim da Rocha

Autores: Emilia Luigia Saporiti Angerami

ISBN:978-85-444-3279-2
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Esta obra oferece uma narrativa interessante, instrutiva e agradável ao leitor.
Oentrelaçamentoentreahistóriadaenfermagem,vividanaEscoladeEnfermagemdeRibeirãoPreto/
USP,eavidadaautoraemseuprocessodeformaçãoprofissionaléfeitocronologicamente,combase
nasociedadebrasileira,apartirde1950,quandoaáreadasaúdeapontavaparaanecessidadedese
investiremformaçãodeprofissionaisquetransformassemaprecáriasituaçãodosserviçosdesaúdedo
país.Naobra,destacam-seasincursõesdasmulheresnalutaporsuaemancipação.Oleitoracompanha
osdesafiosenfrentadospelaprofissão,aformadeenfrentamentoeossucessosalcançadosquese
evidenciam no presente.
Deespecialinteresseéoitem“Aretomadadifícil”ondeopassadoeopresenteseencontramesurge
a visão de futuro. O cuidar e o ethos da profissão permeiam a obra.
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Envelhecernãoéfácil.Sãomuitasperdasrepentinas,(ounão),muitosmedoseinsegurançaspelo
queimaginamosestarporvir.Mas,pensandobem,enquantoadultosincluídosnamáquinadeprodução,
perdemosdiariamentetambém,masvivemoscomosenuncafôssemosenvelhecereacumulamos
comosetudofosseabsolutoedefinitivamentenosso.Dessamaneira,oconceitoatualsobreoqueé
avidatemcadavezmaisinvestidonosentidodevigor,beleza,consumoeprodutividadeeconômica.
Essalógicanaturalmenterotulaeexcluioidoso,(epessoasportadorasdealgumadeficiência),como
incapaz,dificultandoqueeleaceiteaslimitaçõesnaturaisdequemvivemais.Portanto,vivertambém
nãoéfácil.Aconvivênciacommeusquatroidososfoiumabênçãoprincipalmenteporquereconheciem
mimpreconceitosepudedesaprendersobretantosoutrosconceitosqueconsideravajábemdefinidos
nomeutratocomavidaeaspessoas.Assim,aexperiênciacomcadaumdelesmepossibilitoupensar
erepensarsobreasrelações,vivendoavidacomoumbelopresente.Ecomotodopresente,épreciso
desatarosnóseoslaços,paraquenosdeliciemoscomassurpresasaseremencontradas.Desdeentão,
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PRESSÃO E REAÇÃO
Coleção Sonho ou Realidade?
Volume 3
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TerceirotítulodacoleçãoSonhoourealidade?,ovolumePressãoereaçãoabordaocomportamento
daspessoasdiantedasadversidades,trazendoumareflexãosobreagrandevariedadedeestímulosa
quesãosubmetidas,esuasreaçõesaeles,reaçõesestasoriginadasnafaltadeféedeconhecimento
queimpossibilitamquefaçamumacorretaassociaçãoentreassituaçõesqueaspressionameo
propósito divino que as impele ao progresso.

SegundotítulodacoleçãoSonhoourealidade?,ovolumeCompreensãoeesperançavemtrazer
continuidadeeaprofundamentosobreopropósitoeosentidodanossaexistência,algoque,semal
compreendido,podenosdeixaransiosos,tristes,angustiados,vaziose,porvezes,revoltados.Aobraé
dedicadaàspessoasquebuscamodespertardaprópriaconsciênciaejánãoqueremmaisviversem
compreender por que vivem.

REALIDADE RELATIVA
Coleção Sonho ou Realidade?
Volume 1

PALAVRA DE PAPEL
Coleção Crônicas para encantar o cotidiano
Volume 1

Autores: Ronaldo Rodrigues

Autores: Gláucia Lilian Portela Nunes

ISBN:978-85-444-3179-5
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PrimeirotítulodacoleçãoSonhoourealidade?,ovolumeRealidaderelativamostraaimportânciade
umamenteabertaanovosconhecimentoseàsmudançasdeopiniãoedecomportamento.Também
associa o equilíbrio
permanentedouniversocomasconsequênciasdousodolivre-arbítrio.Finalmente,apresentauma
formadeapessoaelevaronívelvibratóriodoseucampodeenergiaesetornaremocionalmentemais
estável, ponderada e responsável.

Comeceiaregistrarasminhasideiasemqualquerlugaraondeelaschegavam:folhassoltas,tablet,
nomeiodeumlivro,fundodocaderno,mensagensparamimmesmanoe-mailenocelular,aténaporta
dageladeirajáescrevisobreumpensamento...Mesmosoltos,aparentementesemsentido,elessão
otemapreferido,aangústiadeumavida,umsegredo,umincômodo,avozindisciplinada,aflita,que
apressadadita,assim,semnemperguntar,sepossoescrevernaquelemomento.Eeu,quenãosou
obediente,obedeço,poistenhomedoqueelesnãovoltemquandoeuprecisar...Seeupudesse,esses
pensamentosnãomorreriam,mesmodiantedaspossíveismortesaosquaiseu(in)voluntariamenteos
submeterei...Porissoescrevo,conto,canto,queéparaelespegarememalgumlugareassim,decanto
em canto, de gente em gente, seguirem realizando a sua vocação de dizer.

TERNURAS E AMOFINAÇÕES

A Estratégia do Ser
(aconselhamento aos possíveis jardineiros do mundo)

Autores: Maria Luiza Roman Folle

Autores: André Boniatti
ISBN:978-85-444-2860-3
DOI: 10.24824/978854442860.3
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Aspalavrassãoinstrumentosmágicosdefazeredereconheceromundo.Opoemaéapossibilidade
daconstruçãodamagiapelaarquiteturadapalavra,oqueMariaLuizafazcomdestrezanoseutexto.A
poesiaéumofícioqueéaprendido,talqualoescultoramanejarocinzeleatransformaramatériabruta
em obra. Não se nasce poeta. Aprende-se.
MariaLuiza,nocultivodesuapráticademanejocomaspalavras,mostrouodomínioemdarotom,
oradesensibilidade,oraderebeldia,oradequemtransitapelapaisagem,empasseiocomoumflâneur
ouemritmodetrabalho,oudistraído.Ospoemastrazemlevezaevigor,comoéavida.Cadalinhaéuma
piscadela.Remete-nosapaisagenscúmplicesque,talvez,remetamavivênciasdenossatrajetória.Ou
seja, nós nos apropriando dos poemas, por meio das palavras. Poderosas palavras.
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Aexistência,paranós,éumreflexodenossoser,oudenossaestruturacorpóreo-mental,emconstante
atodetroca:Recebemosdelaesobreelaagimos,modificando-nosumaooutro,parteetodo.Nunca
estaremosacimanemabaixodissoemuitascoisasjamaiscompreenderemos.Ficaprovadoapenas
quehásempreesemprehaverámaiscoisassobreocéueaterra,comodisseShakespeare,doque
suporánossavãciênciaefilosofia.Porém,agrandequestãohabitaemparaquesehádeirembusca
doconhecimento,paraquesehádeverasdeempreenderelucubraçõesetestesembuscadodomínio
sobreacriação,dacompreensãofinal,daverdade.Pelaestratégiaprimevaeessencial,perceptívelem
todasascoisas,emtodosossereseentes:Aestratégiadaexistência,dapermanência,–demaneira
maisdiretaegrosseira:Dasobrevivência.Osseresvivemaserviçodessaverdade.Viveréaúnicacoisa
a todos salutar. E viver é o único sentido que podemos, inteligentemente, dar à vida.
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A Estratégia do Ser
(aconselhamento aos possíveis jardineiros do mundo)

QUATRO EMOÇÕES
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Aexistência,paranós,éumreflexodenossoser,oudenossaestruturacorpóreo-mental,emconstante
atodetroca:Recebemosdelaesobreelaagimos,modificando-nosumaooutro,parteetodo.Nunca
estaremosacimanemabaixodissoemuitascoisasjamaiscompreenderemos.Ficaprovadoapenas
quehásempreesemprehaverámaiscoisassobreocéueaterra,comodisseShakespeare,doque
suporánossavãciênciaefilosofia.Porém,agrandequestãohabitaemparaquesehádeirembusca
doconhecimento,paraquesehádeverasdeempreenderelucubraçõesetestesembuscadodomínio
sobreacriação,dacompreensãofinal,daverdade.Pelaestratégiaprimevaeessencial,perceptívelem
todasascoisas,emtodosossereseentes:Aestratégiadaexistência,dapermanência,–demaneira
maisdiretaegrosseira:Dasobrevivência.Osseresvivemaserviçodessaverdade.Viveréaúnicacoisa
a todos salutar. E viver é o único sentido que podemos, inteligentemente, dar à vida.

Trêsnarrativassurpreendentesemumaperspectivajuvenil,compersonagensmarcanteseenredos
fascinantes.
Em“CoraçãodeMármore”somosapresentadosàumagarotaconsideradaarroganteeintrigante,mas
aomesmotempotemsuameiguicedesvendadaatravésdeumapaixãopelaqualelareluta.Seráque
esse amor fará que o coração dessa personagem mude?
Jáem“Loucaporumdesfecho”aautorafalasobreumameninaextrovertida,responsávelemeigaque
relataemseudiáriotodassuastravessurasepreocupações.Evocêleitor,iráacompanharodesfecho
dessa história envolvente que está guardada a sete chaves nesse diário.
Em“Asbatalhasqueumameninatevepelasededevingança”somosapresentadosàRazhel,uma
guerreiraquedescobreoamordemaneirainesperada.Amor,coragemesuspensemarcamoscapítulos
dessa obra.

REFLEXÕES POÉTICAS DO SER

RENDIÇÃO E REDENÇÃO:
a vitória da Vida em tempos extremos
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Encontraroureencontrarcomdetalhesdocotidianoesensibilizarcomalgunsaspectosqueconsidero
relevantes,paraaexistênciadosseresanimadoseinanimados,foiumexercícioprazerosoqueme
levouaconsiderartodasestaspercepçõescomoencontros.Ofatodemedepararcomossignificados
dosacontecimentosou,atémesmo,comassuasparticularidades,fez-merefletireinspiraremalguns
aspectosque,naquelemomento,levaram-mearegistrá-losdeacordocomaminhavisãopoéticade
imaginá-los.
Cadapoemaconstituiumpensamentoúnico,pelofatodeainspiraçãotersurgidoemdiversas
situações,asmaisvariadaspossíveis.Podeatéquealgunstextossejamcontraditóriosousemelhantes
entresi,masforamconcebidosemmomentosespeciais,quandoaemoçãosemanifestoudemaneira
mais intensa no momento de compor as poesias.
Estaviagemnotempoenoespaço,vendopaisagensesurpreendendo-mecomreaçõeshumanase
danatureza,comcerteza,constituíramdiálogosinusitados,quemetrouxeramsensibilizadasreflexões

“Ousodedrogaseraminhaarmadilha,eeunãosabiacomosairdela,poisnãoentendiaqueestava
nela”.
Gilberto Jesus Colinski Girardon
“O alcoolismo é uma condição patológica e espiritual que desperdiça o sentido da vida”.
Psiquiatra Edson Luis Cardoso
“Dentrodoisolamentodadependênciaquímica,perdemosnossolugarnomundo.Excluídosda
família,muitasvezessemempregoeàmargemdasociedade,estamosreduzidosaobardaesquinaou
ao nosso quarto, acompanhados da droga, da televisão e das redes sociais”.
Gilberto Jesus Colinski Girardon

A ESCOLA DOS BICHOS:
uma aventura pelos espaços da caatinga

LÍRIO, É O MEU NOME
Autores: Nato Matos

Autores: Charles Maycon de Almeida Mota
ISBN:978-85-444-3332-4
DOI: 10.24824/978854443332.4
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Ahistóriainfantojuvenil“Aescoladosbichos:umaaventurapelosespaçosdacaatinga”foiumtexto
elaboradoapartirdarealidadedevidadascriançasdaroça.Seuspersonagenssãoanimaisnativosda
caatingaquehabitamaregiãonortedaBahia,tomandocomopontoinspiradoradinâmicadasClasses
multisseriadas.Estetextoserviucomodispositivodepesquisautilizadoemrodadeconversa–ciranda
narrativacomdezestudantesentre8e11anosde3º,4ºe5ºanosdaClassemultisseriadadeuma
comunidaderuralsituadanomunicípiodeVárzeadoPoço,interiordaBahia–paracompreender
assubjetividadesdesujeitosdainfânciacomoindivíduosquejátêmumaexperiênciadevida,uma
concepçãodemundoeestãoenvolvidosporumarealidadedefazereseafazeressobrecarregadade
sentidosesignificados.Opresentelivrosecaracterizacomoumaproduçãoinspiradanosprincípiosdo
MovimentodeEducaçãoContextualizadanosemiáridobaiano,podendoservircomoinstrumentode
conhecimentoereflexãoarespeitodosespaçosruraiseapotênciaqueexisteemClassesmultisseriadas
no Brasil.
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Embaixo do véu noturno tudo acontece, onde o medo não é uma boa companhia e o som da
madrugadaéapenastestemunhadasaçõesquecircundamouniversocósmico.Lírio,personagem
centraldestanovelacontaassuasaventurassobreomundoemqueviveueadotouparasi,durante
umperíododasuavida.Garotodeprograma,prostituto,putoouvagabundodescaradoeramnomes
que estava acostumado a ouvir nas suas peregrinações noturnas. O corpo e o sexo eram os seus
instrumentos de trabalho, e a sua sombra, fiel escudeira.
Otextocontaahistóriadeumrapazque,diantedofalecimentodamãe,perdeuasrédeasdasituação
emqueseencontrava.Constantementeatordoadoportersidoabandonadoporseupailogoapóso
nascimento,opersonagemingressanomundodaprostituiçãocomopropósitodesobrevivência,mas
logocainoabismodadesilusãoaoperceberqueasociedadedaépoca,cujosditosvaloresmoraissão
ressaltadoscomvigor,rejeita-oequeavidadeum“garotodeprograma”requerexcessivaastúcia,algo
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OS GUARDIÕES DE CÉUS – A INVASÃO DE CÉUS
Primeiro Livro da Trilogia

CELA
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“OsGuardiõesdeCéus:AinvasãodeCéus”éoprimeirovolumedeumasurpreendentetrilogiade
ficção,naqualaimaginaçãobuscaconstantementeultrapassarofantástico.Nessemundoimaginário,
osprotagonistassãoquatrojovensirmãosdecatorzeavinteanosdeidade.Elesquaseforammortospor
umabruxapoderosachamadaTherbu,quefezcomqueeles,atravésdeumTemplosagradoemágico,
regredissempordoisanos.Elatambémtransformouempedratodoumexércitoeseuforteguerreiro
Saillus,noMontedosLeões,nomundodeCéus.Antesqueosjovensregredissematéamorte,foram
libertadospelafeiticeiraNanaim,noentanto,foramperseguidosporumexércitoimplacável.Aúnica
formadeescaparemcomvidafoifugiremporumportal,paraummundodesconhecido.Osjovens,
apósdiasdentrodeumafloresta,encontraramumacabananoaltodeumamontanhaelábuscaram
ummeiodesobreviverem.Contudo,osquatroirmãosnãoeramcidadãoscomuns,eramguardiõesde
Céus.PrecisavamvoltaraCéusparaarregimentaremumexércitoquelutariacontraosinvasores,mas
nãoesperavamqueabruxaTherbudespertassedoAbismoSombrioosdráqueus,criaturasmilenares,

Cela:aquiloqueterestringe.Aquiloclausura,teinexpande,outeintrospecciona.Aquilo“onde”,nunca
“lugar”,noqualseestásemquerer,seestá,esesaisócomamente.Atéqueseencerreseuperíodode
clausura, ainda que esse nunca se acabe.
Ostextosquecompõemestelivrotratamdasdigressõessobreostemasmenosrelevantesdavida
esobreosmaisrelevantestambém,emmesmamedida.Sãotextosacadêmicos,porqueoexercício
dopensamentorequeradisciplinaempírica,metódica,etomamnotasdereferênciasdamaisabsoluta
grandeza – ou pequenez. E não são textos acadêmicos porque são provenientes de uma escola
infundadaouinsensata,masútil.Aescoladalicençapoética,essaescolaquepasseiapelosrumores
tantodavontadequantodamentira,tantodadisplicênciaquantodaverdade,essaqueéamais
peripatéticadasescolas,porquesóteabandonaquandooraciocínioeofascíniotambémseretiram.
Estenãoéumlivro-ensaio,porqueestátudoacabado,pronto.Aspalavrasreescritasneleestão
prontasdesdeantesdeseremditasouescritas.Esteéumlivro-ensaioparaapolissemia,porquenão

PROFESSORA AMORA EM...
NÓS SOMOS UMA MISTURA DE FRUTAS!
Volume 1

O CÓDIGO DO MANETA

Autores: Amanda Séllos - Flávia Lage

ISBN:978-85-444-3506-9
DOI: 10.24824/978854443506.9

Autores: E. Wickerhauser

ISBN:978-85-444-3165-8
DOI: 10.24824/978854443165.8

Páginas:106

Páginas:24

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

NestaincrívelhistóriaaprofessoraAmoraeseusalunosJoão,ClaraeOlíviaseaventuramemmais
umadescoberta:porquesomostãodiferentes?PorqueJoãoeOlívianãoseparecemcomospais,mas
Claraéigualzinhaaopaidela?Oquenostornadiferentesouparecidoscomnossospais?Trabalhando
asdúvidascomunsdascriançasquantoaotemahereditariedade,estelivrotraz,deformalúdicaeleve,
conceitosintrodutóriosdagenéticaparaexplicarasquestõesacimaabordadas.Otemaadoçãotambém
estáimplícitonolivroeressaltaapoucaimportânciadaligaçãogenéticaparadesignarpaisefilhos.

Em O Código do Maneta, misto de poesia, filosofia e análise científica, E.Wickerhauser retrata
comcruezaalutadeumcientistaquequerimpediradevastaçãodomeioambienteeacatástrofedo
aquecimento global.

SETE POR SETE 1922

QUID PRO QUO – ... a filosofia do acaso ...

Autores: Daniela Zappi

Autores: Sérgio Nunes de Jesus (Canibal)

ISBN:978-85-444-3448-2
DOI: 10.24824/978854443448.2

ISBN:978-85-444-3511-3
DOI: 10.24824/978854443511.3

Páginas:94

Páginas:130

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Dentretodososdesafiosdomundoatual,umdosmaioreséodistanciamentodohomemdos
ambientesnaturaisedosprocessostradicionais,atravésdemudançasextremamenterápidas.Beneficial
paraoavançodasociedade,esteprocessocausa,poroutrolado,desconexõesprofundasnoplano
individual.
Apesardeserpesquisadoraporprofissão,tenhoaambiçãodetraduzirciênciaparaopúbliconão
científico,porissodemoro-meemdescobrir,sejaatravésdapoesiaoudailustração,maneirasde
explicaranaturezadeformalúdica,comnovosolhares,formandoumateianaqualépossívelque
todosencontremalgumaformadeinteração.Apósalgunstrabalhospublicadosemantologias,tivea
oportunidadedeacessaroPrêmiodeIncentivoàPublicaçãoLiterária,100AnosdaSemanadeArte
Moderna de 1922 – 2022 para publicar o presente volume de poesias.
AssimcomoospequenospássarosebarquinhosdemiritiencontradosnasfeiraspopularesdoNorte,
palavrasisoladasvãosedependurandonessaestruturaeformandoumanovaconcepção,ligando-sede
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Aobranoscontemplaabuscapeloautoconhecimentoemtrêsmomentos:aMoldura,oEspelho,
osEstilhaços–cadaumadessaspartesentrelaçadasaumsujeito-outro–umalteregoquetenta
seencontrarnaartepoética;refletindoerefratandosensaçõesqueorasãoconfundidascom‘ecos’
indecifráveisqueseperdemaoleitordesatento–umverdadeiro‘quidproquo’tentandoapontaroSérgio
Nunes, oTrem e o Canibal ao mesmo tempo – tarefa microscópica aos atentos da língua(gem).
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SINGULARIDADE: a conspiração
Coleção Singularidade - Volume 1

CRÔNICAS DO ENSINO BÁSICO

Autores: Ageu Rodrigues

Autores: Renato Pugliese (Org.)

ISBN:978-85-444-3442-0
DOI: 10.24824/978854443442.0

ISBN:978-85-444-3406-2
DOI: 10.24824/978854443406.2

Páginas: 284

Páginas: 168

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

FederaçãodaAméricadoSul,séculovinteedois.Umciberataqueseparatistadeflagraumaoperação
desigilosaparaidentificareprenderosresponsáveis,revelandoumaconspiraçãonasentranhas
dogovernoquepodeameaçarafrágilestabilidadeparlamentaristaeprovocarumaguerraentreas
megacorporaçõesquecontrolamaeconomiaglobalnummundodominadopelatecnologia...

EstacoletâneareúneumaseleçãodetextospublicadosnaRevistaCrônicasdoEnsinoBásico-CdEB.
Háestupronostextos,morte,doresofrimento.Háaprendizagem,ensino,amizade,amorealegria.Há
vivênciaesobrevivência.Paraserlidoporlicenciandos,professoreseamantesdaeducaçãoescolar.
Que sirva de acalanto, como agente transformador e provocador.

SORRISO DE MARIA

Bia e a Diabetes - 2ª Edição

Autores: Joara Porto de Avelar Lima

Autores: Gláucia do Carmo Xavier - Levimar Rocha Araújo

ISBN:978-85-444-3538-0
DOI: 10.24824/978854443538.0

ISBN:978-85-444-3391-1
DOI: 10.24824/978854443391.1

Páginas: 12

Páginas: 48

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Commaravilhosasilustraçõeseumtextolúdico,aintençãodestelivroéadeoportunizaraoleitorsoltar
a imaginação e viajar pelo jardim das diferenças.
Apresentandoumaexcelenteoportunidadedereflexão,deinspiraçãoedeautoconhecimentopara
adultoseparacrianças,ahistóriaexpõedemaneiracriativaebem-humoradaquestõesimportantíssimas
como autoestima, diferença, diversidade e respeito.

Estelivroédedicadoacriançasdiabéticaseseusfamiliares.Oobjetivoéinstruirelevarinformações
pertinentessobreadoençaeseuscuidadosemumalinguagemclaraeacessívelàscriançaseseus
familiares.Olivrotrazilustraçõesqueajudamacompreenderadoençadeformatranquilaparaobom
convíviocomela,alémdeinformaçõessobreoquehádemaismodernoeatualnotratamentopara
diabetes.

Umaleituraindicadaparacriançasdetodasasidades,bemcomoparapais,educadores,profissionais
desaúdeetodosaquelesquetêminteresseemcontribuirparaummundomelhor,ondenãoexista
espaço para a falta de respeito com o outro e consigo mesmo.
Assim,SorrisodeMarialevaráoleitoraumafantásticaviageme,nocaminho,vamosentenderque

SOB O MESMO CÉU PARTE II – O LADO OBSCURO DE
DEUS

DRAW MY LIFE
ou em português: minha vida em desenhos!

Autores: Jéssica Friedrich

Autores: Alexandre Abou-Rejaile Fiorese

ISBN:978-85-444-3333-1
DOI: 10.24824/978854443333.1

ISBN:978-85-444-3539-7
DOI: 10.24824/978854443539.7

Páginas: 214

Páginas: 30

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

KatielutoucontraLillith,sacrificou-seemamoreporamoràhumanidade.Issoafezretornaraocéue
receberdevoltasuagraça.Masoanjosabiaondeeraseulugarenãohesitouemregressaraele.Vekum
pulou novamente para a terra e nada estava como ela havia deixado...
Ocenárioeotempomudaram.Ogrupo,agoradisperso,cumpreumanovamissãonaAlemanha
nazista, cinco anos após a batalha que ceifou a vida do primeiro demônio e a de Katie.
Há uma guerra mundial às vésperas de seu estopim.
O mundo seguiu seu curso enquanto ela esteve parada no tempo...
Fels,oladoobscurodeDeus,temcomoobjetivocausaraquedadetodaacriaçãod’Aquelequeumdia
foipartedesi.HáumritualnomanuscritodeVoinychquepoderádaraquemofizerumaforçasuperior
capazdelibertarFelsetrazê-loàtona.Katie,apatronadasabedoriahumana,osegundoselo,oanjo
daredenção,éumdosúnicosserescapazesdelerascriptografiasdomanuscrito,eHitler,oFührerda
Alemanhaeidealizadordaguerra,seuneaomal,prometendoiratéasúltimasconsequênciasparaque
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Olivroénarradopelopróprioautor,quecontacomotemsidoasuatrajetóriadesdequeconversoucom
Deusedecidiunascer.Umahistóriainfantilquemaisseparececomumaconversadeadulto.Aosseis
anos, Alexandre escreveu sua autobiografia, recheada com incríveis traços de ficção.
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POEMAS NADA ORTODOXOS
Coleção Insônica - Volume 1

As descobertas de Mari: autismo e amizade

Autores: Cristina Bochnia

Autores: Ana Carla Vieira Ottoni - Ana Claudia Bortolozzi
Maia

ISBN:978-85-444-3544-1
DOI: 10.24824/978854443544.1

ISBN:978-85-444-3562-5
DOI: 10.24824/978854443562.5

Páginas: 96

Páginas: 24

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Olivroénarradopelopróprioautor,quecontacomotemsidoasuatrajetóriadesdequeconversoucom
Deusedecidiunascer.Umahistóriainfantilquemaisseparececomumaconversadeadulto.Aosseis
anos, Alexandre escreveu sua autobiografia, recheada com incríveis traços de ficção.

Poemasdetiposdiversificados,saindoumtantodoqueseéacostumado.Paraquemapreciaalgo
maisinusitado,aomesmotempoemquebuscaporreflexões,questionamentosaoquetangediversas
questões.Nosremeteatempospassados,nostálgicos,ora,trágicos,bemcomoàcontemporaneidade,
em sua maioria com tal teor designado.

A CHAVE
Coleção Livros acessíveis – Volume 1

O QUE VEM DEPOIS DA CURVA?
NARRATIVAS DE ROGÉRIO BOSCHINI
Autores: Rogério Boschini

Autores: Roberta Stockmanns

ISBN:978-85-444-3759-9
DOI: 10.24824/978854443759.9

ISBN:978-85-444-3387-4
DOI: 10.24824/978854443387.4

Páginas: 130

Páginas: 32

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Nestelivro,vamosconhecerSara,umagarotinhamuitoespertaequeadorabrincaraoarlivre,mas
que se vê dividida entre duas decisões ao encontrar uma chave grande e misteriosa.
Achaveéumlivroescritocomletracaixaefonteampliada,possuitambémcomunicaçãoalternativa
através do texto em formato de pictogramas.

Pilotandosuasmotocicletas,MidieTrovãoAzul,oautorteveaoportunidadedeconheceroUruguai,
Paraguai,Argentina,Chile,BolíviaePeru,passouporMachuPicchu,LagoTiticaca,SalardeUyuni,
DesertodoAtacamaentremuitosoutros,muitasdessasviagensforamemcompanhiadesuaesposa.
Essasaventurasresultaramnasnarrativasreunidasnestelivro.Mesmopreparandoasviagenscom
antecedênciaecommuitoplanejamento,nemtudoaconteceudaformacomoprogramado,errose
imprevistoscontribuíramparatrazeraprendizados.Nointuitoderepassarexperiencias,aofinaldecada
narrativa estão inseridas dicas sobre o planejamento de viagens.

JESUS BALSÂMICO:
romancepsicografadodaVovóMariaConga–vidaelegado

Enigma do Amor & Outros Contos
Autores: Alessandra Pimentel de Souza

Autores: Tatiana Esmeralda Pires Nishimori

ISBN:978-85-444-3845-9
DOI: 10.24824/978854443845.9

ISBN:978-85-444-3582-3
DOI: 10.24824/978854443582.3

Páginas: 122

Páginas: 112

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

MergulhedeumamaneiradescontraídanesseromancepsicografadodeMariaCongaeoPadre
Amintas,naiminênciadaLeiAureanoBrasil,ondeocatolicismoerasoberano,inseridodejaneiroa
dezembropararelatararealimportânciados12signoszodiacaisnavidadaspessoas,opapeldas
benzedeiras na religião afro e como são vistos nossos anseios por esses espíritos.
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Um livro de contos e crônicas. São quinze histórias envolvendo drama, comédia e amor.
Um livro com gênero de diversas diretrizes e adaptações.
Históriasbaseadasemalgunsfatosreaisvividos,baseadasempessoasdopróprioconvívioehistórias
da imaginação pura e artística da autora.
Os contos relatam drama com características dos locais, dos personagens e suas reações. As
comédiasenfatizamaliteraturacombomhumoremuitagraça.Oscontosdeamoremanamsuavidade
com mensagens de amor ao próximo.
Emsuma,olivroéformadoporhistóriasecléticascommuitohumorenfatizandobonspensamentose
atitudes, e acima de tudo, transmitindo a literatura em diversos gêneros e performances.
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LIVRO DA FAMÍLIA LONDERO, DE ACORDO COM O
PATRIARCA ITALIANO LUIGI GIUSEPPE LONDERO

50 ANOS DE HOMOAFETIVIDADE

Autores: Eliseu Isaias Londero

ISBN:978-85-444-3701-8
DOI: 10.24824/978854443701.8

Autores: Moisés Selva Santiago

ISBN:978-85-444-3840-4
DOI: 10.24824/978854443840.4

Páginas: 114
Assunto: MouraSa

Páginas: 64
Assunto: MouraSa

Noanode2017,meinteresseiempesquisaraárvoregenealógicadafamília.Depoisdealgumas
buscasnainternet,encontreitodososdadosdomeuavôLuigiGiuseppeLonderonoInstitutode
Pesquisas de Nova Palma – RS, conforme está relatado no início do livro.
Baseadonessasinformações,resolviescreverumlivrodaFamíliaLondero,contandoahistóriadesde
a primeira até a sétima geração.
Paraescreverolivro,tiveacolaboraçãodetodosirmãosetambémdealgunsprimosesobrinhos.
OsprincipaispersonagensqueembasaramolivrosãooLuigi(bisavô),oIsaias(avô),aAugusta(avó),
o Luiz Pedro (pai), a Idalina (irmã mais velha) e o Ivo (irmão mais velho).
AIdalinasedestacouporqueiniciouacarreiradeeducadoraaindajovemecontinuouensinandoaté
aproximadamenteseus60anos.OIvosedestacouporbuscarnovasfronteirasetambémnamúsica.
ConvideimeugenroValdirAgnolettoparameauxiliarnadigitaçãodetodosositensdolivro.Valdir
nasceuem03/09/1962emSãoValentim,interiordoRioGrandedoSuleatualmentemoraemCuritiba

Estaéumaobraacadêmica,histórica,filosófica,política,sociológica,psicológica,antropológicae
tambémreligiosa,jáqueasliçõesdeamoraopróximo,defraternidade,depraticarobemsemolhar
aquem,denãojulgarparanãoserjulgado,estãopresentesnosensinosdeJesus.Comesselivro,o
autorjornalista,homem,músico,marido,pai,amigo,pastoreempregadodosCorreiosnoschamaauma
reflexão sobre o quanto a hipocrisia nos mata a TODOS.
Thonny Hamany.

CRONEMAS
CRÔNICAS, POEMAS E GRAVURAS DO TEMPO
(2017-2019)

AVENTURAS COM O PAI
Autores: Lindomar Wessler Boneti

Autores:ChristianDennysMonteirodeOliveira-Cristina
Imaculada Santana de Oliveira

ISBN:978-85-444-3684-4
DOI: 10.24824/978854443684.4

ISBN:978-85-444-3655-4
DOI: 10.24824/978854443655.4

Páginas: 36

Páginas: 118

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa
Cronemas são fusões literárias. Juntam prosa, poesia, desenhos e reflexões cotidianas. Na
Olivrocontémumconjuntodepequenoscontostratandodeumaquestãomuitopresenteatualmente, lembrançadecrônicascurtaseprovocaçõesdensas,Cronemassãodesafiosdaqueledeus-cronos,
aseparaçãodospais.Comumfocoeducativo,deumaformalúdica,commuitaimaginação,relatam-se chamadotempo,quepassaedeixavestígiosdetudo.Criamosesseneologismoparabrincarcom
aventuras das crianças com o pai nos finais de semana.
essedeus,reverenciando-o.Somosaquiaprendizes,econvidamosvocêsaessaliçãodePortuguês,
deGeografia,deEducaçãoexperimental.Essaspeças,OsCronemasouAsCronemas(nãoimporta),
mostramsuasformasaindacomogêneroinseguro.Necessitadostesteslaboratoriaisdenossos
indispensáveisleitoresedemandamaexperimentaçãoeducativa,daqualnãoabrimosmãoem
interagir.
Nossaintençãovemsendofazer,desteexperimento,umjogodepeças,umpuzzleemparceria
autores/professores.Daíreunirosdesenhos,nadaprofissionais,deumaProfessoradePortuguês
comasletras,nadaprofissionais,deumProfessordeGeografia.Resultado:abombaampulhetaaser
viradaporsuas/seusColegasLeitoras/eseRecriadoras/esdeumaprosaquequervirarpoesiaede
umapoesiaquequerserlidacomoprosa.Imagem/Linguagem/Mensagemdainconformidade,mesmo
ENTENDENDO A VIDA E AUMENTANDO SEU PODER
PESSOAL

ALUANDA:
em cantos em versos

Autores: Wilsa Araujo Andreatta

Autores: Ademir E. Santana (Bertí)

ISBN:978-85-444-2733-0
DOI: 10.24824/978854442733.0

ISBN:978-85-444-3661-5
DOI: 10.24824/978854443661.5

Páginas: 88

Páginas: 110

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Fruto do trabalho de vivências presenciais, este livro“vivo”trabalha a energia a cada leitura,
aprofundando a harmonia, o entendimento e a transformação positiva.
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Éfácilnosesquecermosqueaorigemdapoesiaéareligião.Foramosencantamentos,aspreces
dirigidasaosdeusesqueorganizaramalinguagemdeformadiferentedaquelautilizadanocotidiano.
Repetiçõeserimassedestinavamafazeravozhumanaouvida–serrecebidacommaisdoquea
razãoporquemasouvia,porquemasproferia.AdemirSantana,comseubelíssimoAluanda:em
cantosemversos,procurarefazeressescaminhos,quejamaisforamcompletamenteabandonados.
Seaculturaescritatornou-semaisemaislaica,atradiçãooralnuncadeixoudecultivararelação
primeiraentrepoesiaesagrado–edeservirdealimentoaquemaprouvesseseapropriardesse
outro possível uso da linguagem poética.
....
Doprefácio,porCintiaSchwantes,professoradoInstitutodeLetras,UniversidadedeBrasília.
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POR QUE ESCREVO? NARRATIVAS DOCENTES EM SERRA,
ESPÍRITO SANTO

FILOSOFIA DE BOTECO:
no reverso das ilusões

Autores: Cícero Leão da Cunha - Izaque Moura de Faria (Orgs.)

Autores: Antonio Charles Santiago Almeida

ISBN:978-85-444-3942-5
DOI: 10.24824/978854443942.5

ISBN:978-85-444-3815-2
DOI: 10.24824/978854443815.2

Páginas: 72

Páginas: 80

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa
Filosofiadeboteco:noreversodasilusõeséumtextoquebuscadialogarentrefilosofiaeliteraturae Estelivroéconstituídopelodesejodeproduzirbonsencontroscomprofessoresdaeducaçãobásica.
que,porisso,apartirdeumalinguagemdescontraídaebem-humorada,faz-nosrefletirsobreaexistência Assumindoessaperspectiva,osprofessoresIzaqueeCícero,queatuamnaSecretariaMunicipalde
humanaeseusdilemas,feitoocavaleirodatristefigura,nosliamesentresonhoseasilusõescotidianas. Educação,estabelecemumaconversacomopensamentodeFoucault,Deleuze,Larrosa,Alvese
Carvalhoeexperimentamemespaçostemposdeformaçãocontinuadacomprofessoreseprofessoras
do4ºanodoEnsinoFundamentaloutrospossíveisparaaescritadocenteenquantoexercíciodo
pensamento.

CHAPEUZINHO VERDE
Autores:AndressaAlvesdeArrudaMotta-RejaneAlves
de Arruda (Aut.) - Ariane Zatorre Farias (Ilust.)

A VISITA DA CORUJA
Autores: Maria Luiza Roman Folle - Maria Gabriela Roman Folle
(Ilust.)

ISBN:978-85-444-3890-9
DOI: 10.24824/978854443890.9

ISBN:978-85-444-3643-1
DOI: 10.24824/978854443643.1

Páginas: 25

Páginas: 50

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Estaéahistóriadeumameninaqueestávivendoaexperiênciadetransformaçãoparaafaseadulta.
Nessa passagem, ela redescobre vivências tão importantes para sua formação que a elevam ao
arcabouço de valores morais em que irá sustentar suas futuras decisões.
Convidovocêaencantar-secomaimaginação,ossentidoseossonhosdessajovememsuaaventura
mágica!

ChapeuzinhoVerdeéumameninaquegostacomerfrutas,verduras,legumeseoutrosalimentos
saudáveis. Para incentivar a prima a ter bons hábitos alimentares, ChapeuzinhoVerde a visita
semanalmente,levandoumacestacomfrutasdeliciosas.Porém,seuobjetivoésemprefrustradopor
um“LoboBom”queofereceàscriançasdocesebombons.Depoisdetantastentativasfracassadas,
resta saber quem vai vencer esta batalha: Chepeuzinho Verde ou o Lobo que se diz Bom...

UM AMIGO INCONDICIONAL

5 CONTOS DE FÍSICA:
uma viagem para dentro das fórmulas

Autores: Oliverio Borges de Lima Neto
ISBN:978-85-444-3896-1
DOI: 10.24824/978854443896.1

Autores:LetíciaMariadeOliveira-MariaLetíciaAlvesGomes
ISBN:978-85-444-3866-4
DOI: 10.24824/978854443866.4

Páginas: 118

Páginas: 86

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

“UmAmigoIncondicional”contaumahistóriacheiadesurpresas,queoleitorvaidesvendandono
Seráqueépossívelaprenderfísicasemumprévioinstrumentalmatemático?Asautorasdesta
decorrerdecadaacontecimento.EstaficçãofarávocêviajarjuntocomBryanemsuasaventurasmalucas, divertidaobraacreditamquesime,emboraamatemáticasejaumadaslinguagensqueajudama
etambémaprenderqueumavidasemfénãolevaninguémalugaralgum.Pormaisqueoserhumanodiga materializaranatureza,éprecisoquebraroparadigmadequeafísicaépuramentecalculista.
que não tem fé, ainda assim Deus o protegerá.
Oscontos,queenvolvemficçãoerealidade,compartilhamconhecimentocientíficoaomesmo
tempoemquebrincamcomaimaginaçãodoleitor,poisaleitura,alémdopoderculturaledidático,
podedivertireensinar.Masporqueleitura?ConsiderandoqueEducaçãoeCulturaestãointimamente
ligadas,resgataraleituracomoumelementoculturalnoensino,especialmentenafísica,éumatode
cidadania que todo professor deve exercer.
Paradentrodasfórmulashámuitahistóriaparasercontada.Equemdiria?Equemdiriaquepor
detrásdealgumasletrinhashámuitomaisqueumamerafórmulamatemática,rígidaefechada?A
naturezaeseusfenômenosabrigamessasletrinhas,nelasaimagemseprojeta,osol“nasce”ese
“põe”,aTerraseequilibranoespaço,pessoascaminham,otemponãoretorna,ouretorna,emnossa
imaginação.Nessanaturezasintetizadaemletrinhas,nossaimaginaçãopodenoslevarparaonde
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TRAVESSIAS

NAS MONTANHAS DA LUA

Autores: Felipe Figueira

Autores: Rafael Dybas de Sousa

ISBN:978-85-444-3996-8
DOI: 10.24824/978854443996.8

ISBN:978-85-444-3836-7
DOI: 10.24824/978854443836.7

Páginas:76

Páginas:96

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

“Travessias”éumaobraquereúnetantopoesiasquantofotografiassobreaimigraçãovenezuelana.
Paratanto,possuicomohorizontedetrabalhoafronteiraBrasil-Venezuela,especialmenteosmunicípios
dePacaraimaeSantaElenadeUairén.Comofontedeinspiração,oautorsevaleudesuasviagenspara
oextremonortedopaís(Roraima)etambémparaopaísvizinho,atrásdeconhecerosmotivosdeseu
respectivoêxodopopulacional.Porfim,“Travessias”buscalançarnovosolharesarespeitodealgoque
pairaaesferadotrágico,istoé,aimigraçãoforçada.Equenovosolharessãoesses?Paraalcançaressa
resposta,anteséprecisoqueoleitoratravesseolivro,tendoemvistaqueestenuncaoferecerespostas
prontas.

Estáprontoparalerpoemassaídosdeumamenteemmomentosdedesespero,crises,lágrimas,
raiva,ódioeamor?Vocêpodetentarfugirdascoisasdavida,masnãopodefugirdesuaconsciência.
Umlivrocompoemasescritosnomomentoemqueamenteestáaexplodirdepensamentose
muitas vezes você só quer acabar com tudo isso.

UMA CAMISA BRANCA DE MANGAS COMPRIDAS PARA
PASCOAL, O CACHORRO DE DEUS:
um breve ensaio sobre a Generosidade

EDUCANDO FILHOS COMO SAMURAIS DO SÉCULO XXI –
UM GUIA PARA PAIS E PROFESSORES
Autores: Luciano Giannini

Autores: Jose Ferrari

ISBN:978-85-444-3933-3
DOI: 10.24824/978854443933.3

ISBN:978-85-444-3912-8
DOI: 10.24824/978854443912.8

Páginas:64

Páginas:110

Assunto: MouraSa

Nestetextoqueaquiapresento,esclareçoqueadenominaçãoCachorrosdeDeuséalusivaapessoas.
Gentemesmo.Nãoutilizoestaexpressãoparamereferiraestesanimaisconhecidoscomocães,que
andamsobrequatropatasemanifestamsuasemoçõescomosmovimentoseosabanosdacaudaoucom
aemissãodelatidosqueexpressamsuasvontadesequetambémconstituemameaçadoresavisosqueos
limites de um determinado território foram invadidos ou ultrapassados.
Oscachorros,estesanimais,secaracterizampelalealdadecomaspessoasquelhesdãoabrigoe
comida.Sãoamigosecompanheiros,alémdeserviremcomoguardiõesdoslocaisondehabitam.
Manifestamseuamorduranteachegadaouapartidadeseusdonoseofazemempequenosgestos
facilmenteperceptíveis.Sãocapazesdeaguentaromauhumordeseusdonoscomatitudesfestivase
pulinhosalegres.Agradecemdemaneirapeculiarportudoquelhesédado,mesmoquesejapoucoou
quase nada.
Sãocapazesdeguiaroscegos,cuidardebebês,farejaredesvendarcrimes.Sãocapazesdeprotegere
amar até o último dia de suas vidas, sem fazer qualquer tipo de objeção ou julgamento.
Incapazdeemitirumasópalavra,oscachorrosexpressamnosemblanteenoolharumdiscursoque
nãoéprecisosersábioparaentender.Asatitudesafetuosasouromânticasdestesanimaissãofacilmente
perceptíveis até pelos humanoides mais mesquinhos.

QualarelaçãoentreosguerreirosSamuraisqueviveramnoJapãoentreosséculosVIIeXIXe
osjovensquevivemnoséculoXXI?Anecessidadedeumaprimoramentocontínuoetreinamento
paraquetenhamcondiçõesdeenfrentarosdesafiosdesuaépoca.ParaosGuerreirosjaponeses,
seguirocódigosamurai(BUSHIDO)eraoqueosmantinhaligadosaoprocessodeaperfeiçoamento
pessoal,físicoementalquelhespermitiamestaraptosaenfrentarasadversidadesdesuaépoca.
ParaascriançasejovensquevivemnoséculoXXIosdesafiossãooutros,porémanecessidade
deseconectarcomalgoquelhesofereçasuporteparaenfrentarproblemascomonovasestruturas
familiares,excessodetecnologiaequestõesrelacionadasàsuafisiologiasefazpresente.Este
livroofereceumaoportunidadedereflexãoparapaiseeducadoressobrecomoeducarseus
filhosinspiradosnas7virtudesdosSamurais.Justiça,honra,educação,sinceridade,coragem,
benevolênciaelealdadesãoprincípiosquetornaramosSamuraisfigurasrespeitadasemtodoo
mundo.Poderiamestasmesmasvirtudescontribuirparaoprocessoeducacionaldecriançase
jovens de nossa época?

O ÉDEN PERDIDO:
ondeestáoteuparaíso?Umaperspectivapsico-filosóficasobreo
desenvolvimento social humano

CHRISTERS:
a epístola da alvorada - Volume 1
Autores:DeivyWedersonSoaresRodrigues-LucilésioAntônio
da Costa

Autores: Carlos Colect
ISBN:978-85-444-3897-8
DOI: 10.24824/978854443897.8

ISBN:978-65-86087-28-4
ISBN DIGITAL:978-65-86087-30-7
DOI: 10.24824/978658608728.4

Páginas:152

Páginas:114

Assunto: MouraSa
SOMOSSERESSAUDOSOS.Tudooquedesejamosdebelo,perfeito,bom,agradávelou,atémesmo,
demalpodeservistocomoexpressãodeumasaudadeinconscientequeemnósexiste.Saudadedealgo
queumdiaexperimentamosequenovamentedesejamosalcançar.Somosacometidosporumaideiade
constanteretorno.Nestecontexto,tododesejoéresultadodeumatensãogeradanumafaltaque,porsua
vez,manifestaasaudade,istoé,odesejodeteralgoquehojenãotenhomais.Acasa,ocarro,afaculdade,
acrença,adoutrina,opensamento,ajoia,onamorado,osexo,adroga,enfim...Todoobjetodedesejo
é,naessência,umquerervoltar.Avida,assim,émovidaparafrenteporalgoqueficouatrás.Oqueficou
paratrás?Oútero,oventre,aplacenta,oorganismomaterno?Édessaresidênciaquetemossaudade?
Residênciaéaquelelugar(físicoounão)emquenossentimosguardados,esquecidosdador,protegidos,
seguros.Estaé,possivelmente,araizdetododesejoqueconduzabuscahumana:voltararesidirnum
lugar em que já estivemos — o Éden Perdido.
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Assunto: MouraSa
Christers–Aepístoladaalvoradaéumatramamedievalrecheadadetraição,perda,esperança,
amizade,inimizadeedecepção,mastambémdemuitavontadedevencer.Paratanto,aobrainstiga
oleitorarefletirsobreasuahistória,levando-oaoconhecimentoconscientedesiedooutro.
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O CÉU É MEU LIMITE:
caminhando em busca do céu de Vestes Novas

O PODER DO REIKI VOLUNTÁRIO
Autores: Christian Iuri Lemes da Roza

Autores: Lucimara Koss
ISBN:978-85-444-4128-2
DOI: 10.24824/978854444128.2

ISBN:978-85-444-3906-7
DOI: 10.24824/978854443906.7

Páginas:90

Páginas: 176

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

OpresentelivrotemcomoobjetivoprincipalajudaraspessoasairemparaoCéu.Foiescritopensando
emcontribuirparacrescerememsantidade,poismuitasvezespecamosenãoevoluímosespiritualmente
porfaltadeteralguémquenosensineavivernocaminhodeDeus.AobraéumpresentedeDeuspara
você ir para o Céu conhecê-lo face a face um dia.

AbordamosasreflexõessobreabelezadovoluntariadocomoReikieospotenciaistrabalhos
quevisamodesenvolvimentodeumaconfiguraçãoséria,sendoounãoorganizacional/institucional,
compilandonestelivroconteúdosdiversificadosparaagregarnoinícioeprogressodestalinda
atividade.

CAMARADA D’AGUA

PSICOPATAS

Autores: Caroline Pontes de Castro

Autores: Giovane da Silva Schimanski
ISBN:978-65-5578-129-8
ISBN DIGITAL:978-65-5578-127-4
DOI: 10.24824/978655578129.8

ISBN:978-85-444-3844-2
DOI: 10.24824/978854443844.2
Páginas: 76

Páginas: 288

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

É possível gritar sem fazer barulho, mas jamais será cabível, sentir sem expressar.
“Camarada d’onde vem essa febre
Nossa alegria breve, por enquanto nos deixou...
Camarada viva a vida mais leve
Não deixe que ela escorregue
Que te cause mais dor
Caixa d’água guarda a água do dia
Não cabe tua alegria
Não basta pro teu calor
Viva a tua maneira
Não perca a estribeira
Saiba do teu valor”
Camarada D’agua – O Teatro Mágico

E se alguém adquirisse mais de uma personalidade? Será que ao longo de nossa vida não
acabamosnostornandomaisdeumapessoa?Muitasvezesemummesmodiapodemosser
pessoasdiferentesdependendodoslugaresemquefrequentamos,masequandoissopassaaser
mais do que somente um dia?
Marcos,éumrapaznormal,quevivecomoumapessoaqualquer,trabalhandoemumaempresa
comumetendodiversosamigos.EstácasadocomMia,aqualtrabalhanomesmolugar.Elesnão
têmnadadediferenteaolongodeseusdias,caíramnocomodismodeviverporviver,tendoleves
momentosdedesejos.Porém,comoditoporAlanMoore,eaquimefaçousodele“Sóéprecisoum
diaruimparareduziromaissãodoshomensaumlunático”.Comoseráessediaruimdele?Esefor
um conjunto de dias ruins como podemos deixar a mente de uma pessoa?

O PEQUENO CONSCIENTE – APRENDENDO COM AS
PALAVRAS:
despertar da sabedoria sistêmica para crianças
Coleção Sabedoria Sistêmica - Volume 1

CONVERSANDO COM ESTÁTUAS E OUTRAS HISTÓRIAS
Autores: Roberto Leon Ponczek

Autores: Roberto Debski - Vanessa Lopes

ISBN:978-65-5578-207-3
ISBN DIGITAL:978-65-5578-208-0
DOI: 10.24824/978655578207.3

ISBN:978-65-86087-44-4
ISBN DIGITAL:978-65-86087-47-5
DOI: 10.24824/978658608744.4

Páginas:150

Páginas: 40

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa
É fato que toda criança saudável gosta de aprender, explorar, desenhar e brincar. Esse livro é
umconviteparaqueopequenoaprendizcomeceadespertaraconsciência,observesuasemoções,
sentimentoseexperiências,eampliesuaspossibilidadesdeaprendizado.Apresentamospormeiodo
alfabetoaspalavrassistêmicasegeradoras,porqueascriançasnãoestãosomenteaprendendoaler
palavras,mastambémseguemaprendendoaleromundo,aprendendoacolocarsentidoesignificado
emsuasexperiênciaseprincipalmenteaperceberemasiprópriascomosereshumanosparticipando
epertencendoaumcontextomaisamplo.Essacontínuavivênciadeampliaçãodemundoégerada
porsuasexperiênciasnaVida,porpadrõesherdados,moldadoseidentificadosdentrodoseucampo
sistêmicofamiliar,porintermédiodarelaçãocomseuspaisecuidadores,nasrelaçõeseestímulos
recebidosnaescola,nasbrincadeirasenaliteraturae,maisrecentemente,comocontatoprecocee
muitasvezesexcessivodousodasmídiasdigitais.Porissooconvite,aspalavrassistêmicasdespertam
arazãoeaemoção.Asensibilidadeeaexpressãoartísticasãoampliadasquandoacriançadesenha,
pinta,criaeseexpressa,oqueestimulaemovimentasuasmúltiplasinteligências.Todasessasdinâmicas
integramoprocessodeaprenderaaprender.Acriançaémovidaporamor.Nóssomos,pormuitotempo,
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Estelivrotemporobjetivomaiorpermitiraoleitorentenderqueosprincípiosconstitutivosda
identidadedeumfilhodeimigrantesnãosãoexcludenteseque,naleituradestelivro,elepróprio
possafazerasíntesedacomplementaridadeentreasduasculturasnasquaissedesdobramas
mentesdemilhõesde“brasileirosrecentes”,filhosdeimigrantes:aculturadeorigemdeseuspais
eaculturabrasileira.Buscoassimdescreverumajustacomplementaridadeentreserjudeueser
brasileiro.Orajudeu-brasileiro,orabrasileiro-judeu:sãoasduasdimensõesporentreasquaisminha
mente flui, buscando o equilíbrio.
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O QUE AS MENINAS TÊM ENTRE AS PERNAS E OUTRAS
ESTÓRIAS

AS MARAVILHOSAS RECEITAS DO DR. JESUS
Autores: Moisés Selva Santiago

Autores: Evandro Candido

ISBN:978-65-5868-237-0
ISBN DIGITAL:978-65-5868-236-3
DOI: 10.24824/978655868237.0

ISBN:978-65-5578-796-2
ISBN DIGITAL:978-65-5578-784-9
DOI: 10.24824/978655578796.2
Páginas:90

Páginas: 62

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Era uma vez um homem que não morria e que, aos cento e vinte e dois anos, teria uma história
inacreditávelparacontar.Eraumavezumjovemqueansiavaporumanoitequenãovinha.Eraumavez
umaavóquequeriacontarcausos.Eraumavezumavisitamaisdoqueadorada,umpardeorelhasde
tormento,umgato-deus,umacasasolitária,umachuvainoportuna,umcuriosodetodaumavida.Erauma
vezrugaserosas,meninosinquietos,umafloristacegaeumvelhoqueficoucego.Eraumavezomedo
dentrodamadrugada,umapipadevidacurtaegloriosa,umgarotoeseucãozinho.Eraumavezumleitor,
umajovemeumaborboleta,umaprisãosemfim,umasementenova,umaciganadelineandoofuturoeum
beijo tão esperado. Era uma vez olhares e amores... era uma vez, eram tantas vezes!...

EsselivrotrazhistóriasdehomensemulheresdetodasasidadesqueprocuraramJesuspara
seremcuradasdeseusmales,eEleatodosatendeucompaciênciaepoder.Hoje,ascurasfeitaspor
Jesusnosensinampreciosasliçõessobreaterapiadareciprocidade;adosediáriadefé;aconversa
sobreasvitórias;avitaminadobomânimo;ocuidadocomocoração;avacinadahumildade;
a certeza de que tudo é possível para Deus; a separação entre coisas materiais e espirituais; a
obediênciaàsduasmaioresleis;abuscadaética;ovalordaoração;ocuidadocomosolhos;o
combateàansiedade;oautoconhecimento;aimportânciadoperdão;ariquezadasolidariedade;o
espaço da paz; o bom uso do tempo; e a gratidão pela graça!

POESIAS DO QUE A VIDA ME ENSINOU

80 IMAGENS DA MENTE:
Revelações do Novo Mundo

Autores: Luiz Carlos Gemio

Autores: Izabel Telles

ISBN:978-65-5868-102-1
ISBN DIGITAL:978-65-5868-130-4
DOI: 10.24824/978655868102.1

ISBN:978-65-5578-958-4
ISBN DIGITAL:978-65-5578-957-7
DOI: 10.24824/978655578958.4

Páginas: 60
Assunto: MouraSa

Páginas: 172

Oleitoriráencontrarnestaediçãomuitodavidacotidiana,poderáencontraratributosderecantos
excepcionaisdaimensidãopantaneira,encontraráapelosaobomconvívioentreohomemeanatureza,
temasrelacionadostambémàsolidariedadeeanãoviolência–principalmentecontraacriança.Nele
tambémexistemversosdeamor,sobretudodocarinhoedaternuraquecoexistementreduaspessoas
queseamam,abordagensdealgunsmomentosqueprovocamsaudades,duranteanosconvividosentre
familiarese,também,colegasdetrabalho.Poderáoleitorsedepararcomoseeleestivessevivendoum
momentinhodaspáginasdestelivro,poisrepresentaoretratodeumavidasimples,evidênciasdavidade
cada leitor, pela sua jornada até aqui cumprida, com as graças de Deus.

Oqueterápermeadoamentehumanaduranteapandemiade2020?IzabelTellesaplicouoseu
domparapenetrarmaisde100mentesaoredordomundoerevelanestaspáginasasimagens
mentais que colheu neste momento histórico.

SE EU TIVESSE NASCIDO PRONTA, NÃO TERIA CONSERTO

RUA DA JUSTIÇA
Autores: Waldenyr Caldas

Autores: Dulce Critelli

ISBN:978-65-5868-732-0
ISBN DIGITAL:978-65-5868-731-3
DOI: 10.24824/978655868732.0

ISBN:978-65-5868-332-2
ISBN DIGITAL:978-65-5868-331-5
DOI: 10.24824/978655868332.2
Páginas: 154

Páginas: 214

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Publicadosoriginalmentenojornal“FolhadeS.Paulo”entreosanos2002e2010,estesartigossão
reflexõesqueaautora,usandodesuaexperiênciaprofissionalcomoprofessoradefilosofiaeorientadora
existencial, realiza a partir de vivências e inquietações que brotam da nossa vida cotidiana.
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Trata-sedeumlivrodecontoscujanarrativaemalgunsmomentosfundeaficçãoliteráriacom
fatosdarealidadedonossocotidiano.Aspersonagensprincipaiseseusrespectivoscoadjuvantes,
noentanto,sãotodoseles,criadospeloautornodecorrerdaconstruçãodatramaliteráriadecada
conto.
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MARIA HELENA NO MUNDO DA FÍSICA
VOLUME I

TEMPO DE CONTOS
Autores: Alcides Blum Jr. - Tereza Regina Blum Matucheski

Autores: Olívia de Araújo Aragão Diniz

ISBN:978-65-5868-567-8
ISBN DIGITAL:978-65-5868-553-1
DOI: 10.24824/978655868567.8

ISBN:978-65-251-0179-8
ISBN DIGITAL:978-65-251-0178-1
DOI: 10.24824/978652510179.8

Páginas: 98

Páginas: 72

Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

“Tempodecontos”éumlivrocomestilosvariadoscujoscontosperpassampelashistóriasdeamor,culto
De onde vem a energia? Como o peixe enxerga? O que é o tempo? Essas são algumas das
eobservaçãodanatureza,reflexõesdocotidiano,entreoutros.Oleitoriráseencantarcomumaprosa perguntasqueMariaHelena,umameninamuitocuriosaecheiadeimaginaçãofaz.Nesselivro,você
delicada, sutil e repleta de detalhes.
embarcaráemalgumasaventurasdessameninadeoitoanos,juntamentecomseusamiguinhos,o
coelhoWilson,ogatoAnísio,ocachorroLogan,avovóSoninhaeentraránofantásticomundoda
Física. Portanto, aperte os cintos e boa viagem!

ABORDAGEM INICIAL PARA PACIENTES NEUROLÓGICOS
Guia prático de neurologia veterinária para clínicos de
pequenos animais
Volume 1

O CLUBE ACADÊMICO E OUTROS CONTOS DE NARRATIVAS DE
MULHERES NEGRAS
Autores: Rosane Pereira Marques

Autores: Deise Cristiane Ebert Alves

ISBN:978-65-5868-940-9
ISBN DIGITAL:978-65-5868-941-6
DOI: 10.24824/978655868940.9

ISBN:978-65-251-1022-6
ISBN DIGITAL:978-65-251-1019-6
DOI: 10.24824/978652511022.6

Páginas: 42

Páginas: 40
Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa

Uma obra para auxiliar o clínico de pequenos animais na abordagem inicial em sua
OClubeAcadêmicoeoutroscontosdenarrativasdemulheresnegrasbuscatrazer,deformacrítica
eenvolvente,históriasdemulheresnegrasqueousaramecompreenderamque,parafazerfissurasno rotina diária dos pacientes com sinais neurológicos. Para que, mesmo não apreciando
racismoestrutural,énecessárioestaremredeenocoletivocomoutrasmulheresnegras.Equeoespaço a neurologia, consiga atender esses pacientes sem temor, dando ferramentas para o
acadêmico,auniversidade,tambéménossoespaço.Equenesteespaçopodemosserpesquisadoras, clínico geral atuar de maneira eficiente
professoras e ganhadoras de prêmios Nobel.

ENTRE FISSURAS E TECITURAS:
histórias (com)partilhadas por mulheres negras
Coleção: (Des)construção
Volume 2

A NOITE GREGA
Autores: Eloah Margoni
ISBN:978-65-251-1627-3
ISBN DIGITAL:978-65-251-1628-0
DOI: 10.24824/978652511627.3

Autores: Michelle Villaça Lino
ISBN:978-65-251-1876-5
ISBN DIGITAL:978-65-251-1877-2
DOI: 10.24824/978652511876.5

Páginas: 54

Páginas: 100
Assunto: MouraSa

Assunto: MouraSa
Deixadas acesas as contingências carnais, que tanto existem em sujos edifícios como em
lençóis de seda, se bem que não se meça assim a competência do macho, nem as venenosas
unhas de supostas fêmeas, nenhumas intenções de sérias prostitutas que beijam com
franqueza ficam verdadeiramente soltas ou apagadas... Mas deixando isso de lado, há os
ciganos com suas roupas, turcas flautas e suas caminhonetes, levando televisões portáteis,
sem memórias de cachoeiras ou de cavalos.
No conjunto poético da obra não existem somente os ciganos. Existem também
alucinações e delírios, onde pessoas são vistas como grandes insetos. Há igualmente
romantismo e doces reminiscências de outras eras nesta mesma terra, como mostra o
poema Anchieta e aparecem imagens de sonhos.
O livro A Noite Grega fornece fermento, substrato e insumos para muitas jornadas e voos
em qualquer direção que se queira ousar.
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O livro “Entre fissuras e tecituras” emergiu do encontro com mulheres pretas. As vidas,
as histórias, as situações, as cenas, as falas dessas mulheres foram tecidas com os mais
variados panos e os mais delicados fios formando, com isso, uma imensa colcha de
vivências. Não desmereço a força de todas as mulheres, mas mulheres negras tecem
seu dia a dia marcado por acontecimentos muitas vezes dolorosos. Tecem suas vidas
não por desejo ou prazer, mas por necessidade porque não lhe é permitido chorar em
demasia. Mulheres negras precisam manter-se vivas e, para isso, precisam tecer suas
dores com destreza e coragem.
Nesse livro todas as mulheres são chamadas de Pretas. Elas não possuem as mesmas
histórias, elas não são as mesmas pessoas. No entanto, em respeito e a fim de honrar as
Pretas que compuseram esse livro optei por não fantasiar seus nomes. Não aqui. Não
nesses contos. As Pretas dessa obra guardam um pouco de mim, de você, de nós, de
nossas famílias, da nossa ancestralidade.
Essa obra, criada durante uma pandemia, revela um universo denso e particular que
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HISTÓRIA DO SUPOSTO CONDE DE SOLAR
Coleção A história é a de quem conta:
narrativas de autores surdos esquecidos pela história –
Volume 1
Autores: Ferdinand Berthier
ISBN:978-65-251-1777-5
ISBN DIGITAL:978-65-251-1778-2
DOI: 10.24824/978652511777.5
Páginas: 20
Assunto: MouraSa
Joseph de Solar, menino surdo que, aos 10 anos, foi encontrado no caminho de Cuvilly,
em 1773. Como não falava nem sabia se comunicar, foi considerado surdo e encaminhado
aos cuidados do Abade de l´Épée. Ao notar a aparência nobre do menino, l´Épée abriu um
processo judicial, raro na época, para descobrir sua procedência familiar. Descobriu-se, ao
longo das investigações realizadas, que o menino tinha sido abandonado pela mãe, uma
condessa que se envergonhava dos comportamentos “pouco civilizados” do garoto em
situações sociais em seu palacete, como nos recitais e festas. A história de Joseph tornouse uma peça de teatro que teve como roteirista Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842) e o
reconhecido instrutor surdo Jean Massieu (1772-1846) como o preparador da atriz ouvinte
Charlotte Vanhove; a ela coube dar vida ao menino Joseph. Se, no teatro, a história termina
com o reconhecimento de Joseph como nobre, o processo narrado neste livro por Ferdinand
Berthier nos mostra os meandros de um processo jurídico, que se estendeu de 1776 a 1792,
em que se alternaram diferentes sentenças ora confirmando a origem nobre do menino, ora
a negando. Afinal, o que aconteceu com Joseph e como considerar um processo com tantas
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