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Estreia do médico 

oncologista e professor 

Gilberto Schwartsmann 

na literatura, Frederico 

e outras histórias de afeto 

(Libretos, 140 p.) abor-

da a carga emocional 

das relações entre mé-

dico e paciente no am-

biente hospitalar. Inspi-

radas em fatos reais que 

revelam o sentimento 

de despedida, as 29 histórias são releituras de episó-

dios marcantes da trajetória do médico, que as cons-

trói com leveza e humor, como repara a jornalista e 

psicóloga Ivette Brandalise na apresentação.

Ao transformar 

em livro suas postagens 

mais curtidas nas redes 

sociais, o professor de 

Literatura e mestre em 

Letras pela PUCRS, 

Jari Mauricio da Rocha, 

estabelece nova forma 

de fazer literatura, mes-

clando uma linguagem 

inusitada, muitas vezes 

aparentemente ingênua, mas que se utiliza do co-

tidiano para provocar o leitor e remetê-lo aos mais 

variados clássicos. Textículos – Narrativas Curtas 

(Carta, 120 p.) tem microcontos, crônicas, poesias e 

a sessão de short stories Diálogos com dEus.

Técnica, método e ob-

jetividade, entre outras di-

retrizes, são fundamentais 

para assegurar os resultados 

de um trabalho de campo 

para pesquisadores – pos-

sivelmente uma das piores 

inquietações para forman-

dos de todas as áreas. Em 

Perguntar, registrar, escrever 

– Inquietações metodológi-

cas (Sulina/Ufrgs, 183 p.), a psicóloga, professora da 

UFSC e pesquisadora Andréa Zanella reflete sobre 

a dimensão inventiva do trabalho de campo, orien-

ta iniciantes e defende a devolução dos resultados às 

pessoas envolvidas diretamente nas pesquisas.

LIVROS

coleção Entre Nós, da Edelbra, propõe aos professores fortalecer 

relações de parceria em torno de objetivos comuns, estabelecendo 

“nós” que auxiliem no enfrentamento dos desafios da escola con-

temporânea. São 17 livros, com ilustrações de Eloar Guazzelli, que 

apresentam discussões teóricas e práticas pedagógicas para quali-

ficar o dia a dia da sala de aula, possibilitando “ressignificar” a escola e estrei-

tar relações entre o conhecimento sistematizado, a vida de cada um, a cultura 

e a sociedade. O primeiro volume Artes visuais, dança, música e teatro: práticas 

pedagógicas e colaborações docentes – Anos Finais (168 p.), de Carlos Roberto 

Mödinger, Flavia Pilla do Valle, Júlia Maria Hummes, Luciana Gruppelli 

Loponte, Maria Isabel Petry Kehrwald, Sandra Rhoden, oferece subsídios 

para o planejamento didático em Arte, com exemplos práticos que abrangem 

quatro linguagens artísticas: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. Sem des-

conhecer especificidades de cada linguagem, as diferentes atividades envol-

vem a produção artística, a apreciação, 

a contextualização e a compreensão das 

artes como construção cultural e social. 

Já o sétimo livro da coleção, Práticas pe-

dagógicas em alfabetização: espaço, tempo 

e corporeidade – Anos Iniciais (160 p.), 

de Luciana Piccoli e Patrícia Camini, 

discute a alfabetização na escola con-

temporânea, considerando as variadas 

culturas escritas pelas quais as crianças 

transitam. Sugere práticas pedagógicas 

que possibilitam aliar oralidade, leitura 

e escrita à compreensão das estruturas linguísticas e às funções sociais da 

língua para ensinar a ler e produzir diferentes gêneros textuais.
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