Explicando a Literatura no Brasil
Ediouro

Um painel instigante da tradição letrada que nasceu
na Grécia, passou pela Europa e chegou ao Brasil,
onde ganha luz própria.
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Uma voz do outro mundo
Editora Dimensão

Rodrigo, um adolescente de 13 anos, é o narrador
desta história, que tem início numa visita ao túmulo
do irmão gêmeo Rogério. O que significa ser gêmeo?
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O Fantasma da Ópera
FTD Editora

Professora da Universidade de Brasília,
Margarida Patriota é autora de ensaios,
novelas, contos e livros para a juventude.
Tem mais de vinte publicados, muitos
dos quais premiados, como A Equipe do
Olho Aberto (Ed. Formato), que ganhou
o Prêmio União Brasileira de Escritores
e Secretaria de Cultura do Distrito
Federal; Meu pai vive de arte (Ed. Atual)
vencedor do Prêmio União Brasileira de
Escritores e Instituto Nacional do Livro.
Em 2006, ganhou o primeiro lugar no
Concurso João-de-Barro de literatura
infantil, com o livro Uma voz do outro
mundo (Ed. Dimensão), prêmio
concedido pela prefeitura Municipal de
Belo Horizonte. Além disso, produz e
apresenta o programa Autores e Livros,
na Rádio Senado 91,7 FM, entrevistando
autores, editores, livreiros e críticos de
literatura.

Uma narrativa cheia de suspense, amor e humor.
É muito mais do que uma narrativa de terror.
Emociona e faz pensar.
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Viagem à Terra do Brasil
Editora Dimensão
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As aventuras do jovem francês Jean de Levy pelo
Brasil na época do descobrimento. A descoberta
de um mundo perigoso e fascinante.

Sobre os rios que vão
Editora Dimensão

A vida da água merece memória?
Pingo d'Água Serenoso Orvalhado
do Antúrio acredita que sim.

A equipe do olho aberto
Formato Editoral

Um grupo de alunos cria o jornal
Olho Aberto. Tudo caminha bem até que um
incidente suspeito altera as matérias do jornal.

Entrando no eixo entre eixos
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Tudo muda com Duda

LGE Editora

Quinteto Editoral

Adolescentes que vivem em Brasília,
têm uma história de mudança que os
obriga a se adaptarem à nova vida.

No dia em que a creche não abriu,
Duda foi para a casa da avó.
E, naquele dia, tudo valeu a pena.
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A guerra das sabidas
contra os atletas vagais

Meu pai vive de arte

Editora Saraiva

O mundo da arte, o ideal e a sobrevivência,
as relações amorosas e familiares, estão
nas entrelinhas dessa história de vida.

A vida escolar, os namoricos e as
famosas rixas entre os estudantes.
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Editora Atual
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Romance de vanguarda
Thesaurus Editora

Para compreender o Hino
e os Símbolos Nacionais

Estudo sobre a narrativa
de vanguarda no século XX

Editora Saraiva

Anita aprende a história do Hino e
começa a se interessar em compreendê-lo.
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Tem encanto no quintal
Amanhã tem piquenique na casa de Carlota.
Joana vem. E, droga, Rafael também!

Eu sou Marabá; Brasil
Negreiro
Editora UnB
Vida e obra do poeta Gonçalves Dias &
Castro Alves, com textos fundadores
da literatura brasileira.

FTD Editora
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Olhando a terra, arregalado
Editora Atual

Nas tramas da emoção
FTD Editora

Carlota está crescendo. Sente medo de
ser feia e sem graça. Tem dúvidas
do carinho dos amigos.

Contos do índio brasileiro.
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Sai da frente que aí vem gente
Carlota deixa de ser caçula depois de nove anos.
Para homenagear o acontecimento cabula aula.
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A noite do peixe-vagalume
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Nuas
Roswitha Kempf Editores
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Brasília é uma festa

Contos centrados na figura
da mulher moderna.

Projecto Editora

Nos bastidores da Brasília oficial,
uma trama instigante.
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Vanguarda, do conceito
ao texto
Editora Itatiaia
Estudo sobre a literatura
de vanguarda do século XX

Paulus Editora

A história de Bira, um menino
que passeia na praia e vê
coisas que ninguém mais vê.

Modernidade e vanguarda
nas artes
Editora Plano
Examina os distintos movimentos que
condicionam as artes no Brasil contemporâneo.

FTD Editora
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Mafalda Ama’Zona
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Editorial Alhambra

Numa comunidade de mulheres “machistas”,
antes de descobrirem o Brasil...
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Encontros com professores e alunos para conversar sobre o processo de criação literária.
Participação em feiras e encontros literários.
Proferir palestras sobre temas vinculados a: história literária, mulher na literatura brasileira,
literatura brasileira para crianças e literatura brasileira contemporânea.

(61) 3244-0940 - (61) 3244-6941 - mpatriota@brturbo.com.br

