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EXTRATO
LIVROS

Ler, olhar e tocar
Um presente especial (Nova Castelo, 24 p.)

A fascinante história de Norberto, um coelho 
alérgico a chocolates, e suas aventuras ao longo 
dos meses do ano são contadas pela professora, 
escritora e contadora de histórias Leila Pereira, 
com ilustrações da artista plástica Patrícia Lan-
glois. A técnica de ilustração utilizada no proje-
to é inédita. Criadora do Corrupio, um núcleo 
de criação que congrega ilustradoras de livros 

infantis, Patrícia utilizou lã de ovelha feltrada manualmente a seco com 
agulhas, o que em associação com o papel couche fosco transforma a leitura 
numa nova experiência sensorial para as crianças.

Para entender
os jovens
Juventudes e Gerações no Brasil Contemporâneo 
(Sulina/Globo Universidade, 375 p.)

Organizado por Lívia Barbosa, com colabora-
ção de pesquisadores das áreas de Comunica-
ção, Ciências Sociais, Economia, oferece um 
panorama sobre a diversidade das “juventudes 
brasileiras” em três diferentes áreas: mundo 

digital, estilo de vida e mercado de trabalho e carreiras. Na primeira parte, o 
livro aborda temas que vão da relação da juventude com a música digital até 
a discussão sobre a maior facilidade do jovem em lidar com os aspectos tec-
nológicos da vida cotidiana, passando pela ênfase no aspecto físico dos ava-
tares no mundo da Second Life. O processo de escolha do veganismo como 
opção alimentar e suas múltiplas relações com a sociabilidade, o consumo 
de roupas no universo funk e os seus significados são alguns dos temas que 
compõem a segunda parte. A relação entre educação e mercado de trabalho, 
o significado da carreira e a mobilidade dos jovens na sociedade contem-
porânea, quando estudar no exterior hoje se torna parte da sua qualificação, 
são as temáticas que constituem a terceira e última parte do livro.

Por dentro da Filosofia
Lecionando Filosofia para adolescentes  
(Vozes, 152 p.)

Qual professor de Filosofia não se indagou 
sobre o que e como ensinar, quando se viu 
diante de uma ou mais classes de adolescentes? 
Questiona-se o professor Renato Velloso ao 
explicar a proposta deste livro. Compartilhan-
do suas experiências, ao longo de mais de dez 
anos como professor da rede pública e privada 
nos ensinos Fundamental e Médio no Rio, 
ele oferece métodos, técnicas e atividades que 
auxiliarão o educador a lecionar filosofia para 

adolescentes. Mais do que ensinar, a proposta é levar os alunos a “se apaixo-
narem pela sabedoria”, exercitando a crítica e a participação.

Autores novos
Ponto de partilha II (Literalis, 136 p.)

Antologia de contos organizada por Valesca de 
Assis e Ronaldo Lucena, a obra revela 12 auto-
res que estreiam na literatura, cada um com três 
contos, e compartilham a paixão pelos livros e a 
busca pela dicção narrativa. Os autores são alu-
nos da oficina literária da escritora.

Construção do conhecimento
Ensinar e aprender com pesquisa no ensino 
médio (Cortez, 144 p.)

A aprendizagem efetiva só é possível median-
te um sistemático processo de construção do 
conhecimento. Essa é a premissa desta obra 
dos pesquisadores Antônio Joaquim Severino 
e Estêvão Santos Severino. Assim, convidam 
os educadores a envolver os alunos do Ensino 
Médio em procedimentos sistemáticos de pro-
dução do conhecimento científico, para que 
os alunos se familiarizem desde cedo com as 
práticas teóricas e empíricas da pesquisa. Uma 
proposta fundamental para a valorização do 

aprendizado e antídoto para o vício de copiar e colar que se dissemina com 
o avanço das tecnologias.

Mal-estar na infância
Psicoterapias de criança, crianças em psicanálise 
(CMC, 160 p.)

Os psicanalistas Jean Bergès e Gabriel Bal-
bo, autores de diversas obras sobre o universo 
infantil, se questionam neste livro sobre a dis-
tância entre a psicanálise e a psicoterapia para 
analisar a origem do mal-estar relatado por 
crianças nas clínicas. 

O professor e seu ofício
Psicopedagogia: diferentes contextos, 
diferentes olhares (Alcance, 144 p.)

Coletânea de artigos das pesqui-
sadoras em educação Lilian Zie-
ger, Joanne Maluf, Maura Go-
mes, Rosane Zimmer e Tâmara 
Canabarro que propõem uma 
reflexão sobre o fazer docente à 
luz da psicopedagogia. Da mes-

ma editora e autoras, também está em lançamento Supervisão educacional, 
uma visão caleidoscópica (120 p.). 


