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A quadra do 
Mingo 

 

 
 

Flavio de 
Souza 

Editora FTD 
Páginas: 80 
ISBN: 9788532292872 
Ano de produção: 2014 
Temas: Amizade, Futebol, 
Solidariedade. 
Temas 
transversais: Ética, Pluralidade 
cultural. 
Gênero Literário: Prosa 
 

Flavio de Souza, com muita irreverência, característica 
de seus textos, nos apresenta o Edifício Ibéria e seus 
moradores. Eles compartilham uma quadra, onde 
acontecem confusões, brigas, demonstrações de 
amizade e muito futebol. Um desses moradores é o 
Mingo, um menino de 9 anos que coleciona bolas e 
camisetas do seu time do coração. Por conta de toda 
essa paixão, ele está escrevendo um Dicionário 
terminológico futebolístico, em que apresenta termos 
esportivos e suas devidas explicações. 
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Vice-versa ao 
contrário 

 

 
 

Vários 
autores 

 
Heloisa 
Prieto 
(Org.) 

Companhia das Letrinhas 
Páginas: 48 
Formato: 20.00 x 26.00 cm 
Peso: 0.178 kg 
Acabamento: Brochura 
Lançamento: 17/06/1993 
ISBN: 9788585466213 
 

Fausto, Dom Quixote, Sherlock Holmes, Alice, Peter Pan, 
os gigantes bogatires, o Patinho Feio, Drácula: esses 
personagens clássicos da literatura mundial aparecem 
aqui em situações inesperadas, "manipulados" por sete 
escritores brasileiros contemporâneos: Otavio Frias Filho, 
Nicolau Sevcenko, Moacyr Scliar, Mônica Rodrigues da 
Costa, Marcelo Coelho, Marcos Rey e Heloisa Prieto. 
Cada conto atual vem acompanhado de um resumo da 
história original e de uma pequena biografia de seus 
autores - e o primeiro resultado de se juntar a história 
antiga com a nova é que a literatura se torna 
imediatamente um jogo. 
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Contos de 
enganar a 

morte 

 

Ricardo 
Azevedo 

Editora: Ática 
Páginas: 64 
Coleção: Folclore 
Segmento: Literatura infantil 
ISBN: 9788508087112 
Edição: 1 
Altura: 24.0 cm 
Largura: 20.0 cm 
Peso: 0.205 kg 
Temas: tradições populares, 
astúcia, folclore, morte.  

Era uma vez a Morte. Ninguém queria saber dela e todo 
mundo só pensava em passar-lhe a perna, mandá-la 
para bem longe de suas vidas tão preciosas. O compadre 
bem que tentou ser mais esperto que ela; o ferreiro 
achou que podia fazê-la esperar para sempre. Mas com 
a Morte não tem conversa mole. Quando chega a hora, 
não adianta bater o pé. É o que mostram estas narrativas 
populares recolhidas e recontadas por Ricardo Azevedo. 
Cheias de humor e astúcia, estas histórias tratam a morte 
com naturalidade e são uma declaração apaixonada de 
amor à vida. 
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O mundo de Fred é cheio de fantasias - em sua 
imaginação, ele é super-herói, agente secreto, detetive, 
espião, aventureiro. Em suas invenções, a coragem 
prevalece sobre o medo, e Bebel, a vizinha e amiga de 
infância por quem ele se sente atraído, sempre está ao 
seu lado. Ah, se isso fosse de verdade! Na vida real, 
Bebel nem quer saber dele e, para piorar, Fred está de 
recuperação na escola! Trancado no quarto, tentando se 
concentrar nos estudos, pela janela ele avista o 
criminoso Scar no Beco dos Ratos e... E a inocente 
brincadeira torna-se mortal! Será que a imaginação de 
Fred vai ajudá-lo a se livrar do perigo? 
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