
ÚLTIMAS AQUISIÇÕES 
 

Este livro apresenta nova forma de abordar a metodologia de pesquisa por exercitar o estímulo 
à reflexão sobre a ciência, a arte e a vida, já que, para o autor, pesquisar não é repetir, 
transcrever, parafrasear aquilo que os outros já disseram acerca de determinado assunto. 

 

Edgar Allan Poe, o célebre poeta e autor de histórias de terror, bem como 
criador do gênero policial na literatura, é o protagonista deste romance de 
suspense psicológico, que discute os limites da criação literária e a 
responsabilidade moral da arte. Nele vemos o jovem escritor norte-
americano afligido pela pobreza, angustiado com a enfermidade da sua frágil esposa e 
assombrado por um maníaco que comete assassinatos inspirados nos seus escritos, além de 
sabotado em sua carreira pelo crítico literário Griswold, que lhe dedica um misto de admiração e 
ódio.Publicado em toda a Europa, traduzido em dez idiomas e plagiado por Hollywood, este 
romance premiado marca a estreia, no Brasil, de Nikolaj Frobenius, um dos grandes expoentes 
da moderna literatura norueguesa.  

 

O livro pode e deve ser entendido como um convite para o registro de nossa história de 
professores/as. E o resgate de nossa história permite vôos bem amplos. Possibilita articular 
biografia e história. Perceber como o individual e o social estão interligados, como as pessoas 
lidam com as situações da estrutura social mais ampla que se lhes apresentam em seu cotidiano, 
transformando-o em espaço de imaginação, de luta, de acatamento, de resistência, de 
resignação e criação.  

 

Um livro para quem não está nem um pouco empolgado com os desafios 
da vida adulta. As tirinhas certeiras de Sarah Andersen, que já contam com mais de 1 milhão de 
fãs no Facebook, registram lindos fins de semana passados de pernas pro ar na internet, a 
agonia de andar de mãos dadas com alguém de quem estamos a fim (e se os dedos ficarem 
suados?!), a longa espera diária para chegar em casa e vestir o pijama, e a eterna dúvida de 
quando, exatamente, a vida adulta começa. Em outras palavras, este livro é sobre as 
estranhezas e peculiaridades de ser um jovem adulto na vida moderna.  

 

Cecília Meireles, organizadora da primeira biblioteca infantil do país, em sua cidade natal, o 
Rio de Janeiro, e um dos grandes valores de nossa literatura, tem um estilo voltado para a 
simplicidade da forma e marcado, ao mesmo tempo, pela riqueza das imagens e símbolos. O 
menino quer um burrinho/ que saiba inventar/ histórias bonitas/ com pessoas e bichos/ e com 
barquinhos no mar. A suavidade de sua poesia encanta tanto criança como jovens e adultos. 
Em O Menino Azul, o imaginário infantil, tratado com leveza, é a tônica dos versos. Ilustrado 
por Elma, que é parecida com o Menino Azul e sempre está dentro de um livro que ilustrou ou 
escreveu.  

O Dom Quixote brasileiro em O Grande Mentecapto, clássico de Fernando Sabino, o leitor é 
transportado para o estado de Minas Gerais, mais precisamente para Rio Acima, pequena 
cidade onde nasce José Geraldo Peres da Nóbrega e Silva, conhecido como Geraldo 
Viramundo – ou apenas Viramundo. Geraldo cresce e se dá conta de que sua forma de 
encarar o mundo está se transformando. Já rapaz, se interessa em saber os detalhes da vida 
religiosa, até decidir entrar para o seminário, em Mariana. Mas ele sai do seminário e dá 
continuidade a uma vida cheia de aventuras e reviravoltas: passa pelo hospício, pelo 
Exército, pela política, apaixona-se – mas não consegue se encaixar em nenhuma dessas 
realidades. Ele então avança na sua jornada, passando por Ouro Preto, Barbacena, Juiz de 
Fora, Uberaba, Cataguases e tantas outras cidades mineiras, envolvendo-se em divertidas 
peripécias, até encerrar sua jornada em Belo Horizonte, capital do estado. Apesar dos mal-
entendidos com os quais se envolve, Viramundo é um cidadão bem-intencionado, que faz o 

bem e acredita nas pessoas, mas em várias ocasiões é usado por elas. No dicionário, “mentecapto” significa aquele 
que é desajustado, alienado, que perde o juízo. A empatia com o personagem é imediata; ele desperta a compaixão de 
quem entende a dificuldade de se enquadrar no mundo dito normal, diante de tanto descaso, ironia e cobranças. 
Alguns críticos compararam Geraldo Viramundo a um personagem de um dos grandes clássicos literários mundiais: 
Dom Quixote, o protagonista do romance escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes. De fato, tanto Quixote quanto 
Viramundo têm em comum o caráter humanista, sonhador, aventureiro. Muitas vezes parecem alucinados, 
procurando um lugar no mundo que possa tornar sua existência mais repleta de sentido. Assim como a obra de 
Cervantes, O Grande Mentecapto faz uma série de referências a outras obras e autores, além de apresentar 
personagens complexos e bem construídos, fazendo com que o leitor se envolva nessa história hilariante e dramática, 
com interesse e curiosidade. É um dos grandes romances da literatura brasileira. 
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Coleção Vaga-lume volta a publicar livros inéditos após 12 

anos 

 

Após 12 anos, a coleção Vaga-lume, que encantou ge-

rações e marcou a formação de jovens leitores brasileiros, 

volta a publicar livros inéditos. 

Um dos novos títulos é Ponha-se no seu lugar!, da escrito-

ra Ana Pacheco. O livro é uma releitura atual de O Nariz, 

de Nikolai Gógol, escrito em 1836. Na recente live da edi-

tora, a autora salientou que a história pretende refletir 

sobre o incômodo dos jovens quanto à própria aparência.  

[...] 

 

Leia mais aqui  

 

Fonte: Notaterapia 

 

 

UNESCO inclui acervos de Paulo Freire, Nise da Sil-

veira e Carlos Gomes em projeto global de conser-

vação 

 

 

Três acervos do Brasil foram aprovados para fazer par-

te do registro internacional do programa Memória do 

Mundo da UNESCO. São eles: o Arquivo Pessoal de Nise 

da Silveira, a Coleção Educador Paulo Freire e Antonio 

Carlos Gomes: compositor de dois mundos. Projeto da 

agência da ONU visa preservar e divulgar patrimônio do-

cumental de diferentes partes do mundo. Projeto de con-

servação e divulgação já conta com 427 coleções e docu-

mentos de todos os continentes. 

“Todas as submissões brasileiras foram aceitas. Isso 

deve ser um motivo de orgulho para o país. Agora, o Bra-

sil tem dez acervos inscritos no registro internacional”, 

comemora Adauto Soares, coordenador do setor de Co-

municação e Informação da UNESCO no Brasil. Entre os 

documentos brasileiros previamente inscritos no cadas-

tro mundial, estão a Rede de Informação e Contrainfor-

mação do Regime Militar no Brasil e o Arquivo arquitetô-

nico de Oscar Niemeyer. [...]  Leia mais aqui 

Fonte:  Revista Prova, Verso e Arte 
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VERSOS E TRECHOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:  Brasil Escola—UOL 
 
 
 
 
 
 
 

                          TEMOS NA BIBLIOTECA... 
O Programa EDUCA faz uma abordagem crítica de temas transversais como 

Saúde, Meio Ambiente, Ética e Cidadania, nas diversas áreas de conhecimento , 
focado na mobilidade urbana. O Projeto de livros didáticos 
contempla do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, inclu-
em manual do professor com todas orientações de uso e 
foram aprovados pelo Contran (Conselho Nacional de 
Trânsito) e pelo Denatran (Departamento Nacional de 
Trânsito).  

Acesse no link da capa ou QR Code ao lado. 
Localização: 373.3:656.05 B823 11v.  

CONHEÇA A BIBLIOTECA DE ALEXANDRIA, UMA DAS 
MAIS IMPORTANTES DO MUNDO 

 
 

A biblioteca de Alexandria foi uma das bibliotecas 

mais importantes e marcantes do mundo. Segundo os 

registos ainda existentes, a biblioteca foi fundada no 

início do sec. III A.C, sob o reinado de Ptolomeu II. A bi-

blioteca continha obras dos grandes pensadores mundi-

ais, entre eles Homero, Sócrates, Platão, entre outros 

grandes pensadores e filósofos gregos. 

Acredita-se que o incêndio da biblioteca foi uma 

enorme perda para a humanidade, visto que inúmeras 

obras foram destruídas e queimadas. Como tal, não é de 

estranhar que haja teorias de conspiração e/ou alguns 

mitos/mistérios relativamente à biblioteca de Alexan-

dria. [...] 

Leia mais  aqui  

 

 

Fonte: Fala Universidade 

 

 

Filha de Luis Carlos Prestes e Olga Benário recebe de 

volta cartas dos pais que iam à leilão 

 

Depois de dois anos lutando na Justiça, a historia-

dora Anita Leocádia Prestes conseguiu nesta quinta-

feira receber de volta um conjunto de 319 cartas de 

Luís Carlos Prestes e Olga Benário, seus pais. A exis-

tência dos arquivos foi revelada pelo GLOBO em no-

vembro de 2018 quando os documentos estavam 

prestes a ir à leilão, após terem sido encontrados nas 

ruas de Copacabana. Ao tomar conhecimento da 

existência das cartas, Anita entrou com uma ação no 

Tribunal de Justiça do Rio e obteve vitória em todas 

as instâncias.  [...]           

 

Leia mais aqui 

Fonte:  O Globo 

ACONTECE NA BIBLIOTECA 
 

 

 

 

 

SELEÇÃO  

 
Latin NCAP divulgará resultados de testes com novos protocolos ainda este ano 

Os ensaios dos veículos vendidos na América Latina são feitos em instalações da Adac em Landsberg, na Alema-
nha. As limitações operacionais geradas pela pandemia atrasaram a realização dos testes programados para 2020. 
 
Segundo o secretário geral do Latin NCAP, Alejandro Furas, no início do ano, estava previsto divulgar sete resulta-
dos em 2020 e começar a apresentar os dados em maio. “Algumas peças necessárias para testes específicos fica-
ram presas em alguns países da América Latina e isso levou a um atraso de mais de quatro meses”, conta. 
 
Sobre os novos ensaios, Furas 
adianta que nenhum dos carros 
testados a partir dos novos proto-
colos receberam cinco estrelas – 
classificação máxima em seguran-
ça conferida ao veículo quando 
este alcança desempenho satisfa-
tório em todos os quesitos avalia-
dos. 

Por causa dos novos protocolos, o secretário já havia dito que a partir de agora ficará muito mais difícil um veí-
culo receber a nota máxima em segurança. “Os novos protocolos de avaliação dos programas NCAP devem ser 
aperfeiçoados para poder acompanhar essa evolução do conceito de ‘carros mais seguros’ e isso resulta em mais 
requisitos para alcançar as melhores classificações”, diz.  

 

 Confira na íntegra  aqui         Fonte: Automotive Bussiness 

 

 

Confira outras matérias selecionadas semanalmente em nosso espaço na Intranet ou no Portal da Escola Pública 
de Trânsito. 

 

CONFIRA 

ACONTECEU NA BIBLIOTECA 

 
NO  

No último dia 23, Greice, Analista em Pedagogia, apresentou 

sua dissertação no Encontros da Biblioteca . Seu estudo teve 

como objeto os processos educativos de ensino-

aprendizagem na formação de condutores nos CFCs , para 

isso realizou entrevistas e observações em Centros da cidade 

Porto Alegre. Confira o Estudo na íntegra aqui.  
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Fonte: Pinterest 

Inscrições pelo link encaminhado via e-mail. 
Texto disponível em nosso acervo ou clicando na imagem do convite. 
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