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Prezados professor(es), educador(es) e gestor(es),
O PNLD Literário é um programa que permite a você a
escolha de livros de literatura para os estudantes da rede
pública de todo o Brasil. São dois títulos diferentes de cada
editora por ano de escolarização. O PNLD Obras Literárias
também oferece a possibilidade de escolher livros e acervos
literários para a biblioteca de sua escola.
Os livros literários habilitados para o programa passam por
uma criteriosa avaliação pedagógica multidisciplinar,
desde as etapas iniciais até sua aprovação. Além disso, cada
título vem acompanhado de um extenso material de apoio
pedagógico para o seu trabalho em sala de aula.
A seleção de quais obras serão adotadas por sua escola será
feita por você, professor(a), em conjunto com o(a) dirigente
de sua unidade/rede de ensino. Dessa forma, vocês podem
analisar as obras aprovadas, selecionar livros de qualidade
integrados aos projetos da instituição e aos interesses de
seus alunos leitores.
Todas as nossas obras e os materiais digitais que as
acompanham estão disponíveis NA ÍNTEGRA para sua
avaliação. Basta acessar www.lpm.com.br/pnld.
Desejamos um bom trabalho
e uma maravilhosa experiência leitora!
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POEMAS PARA JOVENS
INQUIETOS
Autor: SÉRGIO CAPPARELLI

Este livro traz tanto poemas inéditos quanto já publicados em obras renomadas do
autor. A ideia de um “narrador fantasmagórico” que costura a obra é escrever para
jovens, que são especialmente tocados pela inquietude, para, pela sensibilidade do
eu lírico, tocar questões que perpassam cada um de nós.

Temas: A vulnerabilidade dos jovens; Cultura digital no mundo dos
jovens; Inquietações da juventude; e Protagonismo juvenil.
Gênero literário: Poesia

Cód.: 0230L21601

ASSASSINATO NO
EXPRESSO ORIENTE
Autora: AGATHA CHRISTIE

Este romance policial de Agatha Christie foi publicado em 1934 e narra um
assassinato ocorrido no famoso Expresso Oriente, um luxuoso trem que liga a Ásia
à Europa. Todos os passageiros presentes são suspeitos do caso que é dado à
resolução de Hercule Poirot, icônico e reconhecido detetive belga.

Temas: Ficção, mistério e fantasia
Gênero literário: Romance

Cód.: 0144L21603
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HISTÓRIAS PARA (QUASE)
TODOS OS GOSTOS
Autor: MOACYR SCLIAR

Esta é uma coletânea de contos que reúne diferentes temáticas e variadas estruturas
narrativas: há contos de ação, contos de humor, contos intimistas. O que dá a unidade
à coletânea – e que já vem anunciada nos parênteses do título – é a ironia. Para cada
conto, há uma categoria que indica a quem se destinaria o prazer da leitura.

Temas: : A vulnerabilidade dos jovens; Diálogos com a história e
com a filosofia; Diálogos com a sociologia e com a antropologia;
e Ficção, mistério e fantasia.
Gênero literário: Conto

Cód.: 0239L21609

OS MISERÁVEIS
Autor: VICTOR HUGO
Adaptador: DANIEL BARDET
Os miseráveis, de Victor Hugo, é um dos maiores e mais celebrados clássicos
universais. Há uma teia de temas que se entrecruzam na construção narrativa
sobre a vida de Jean Valjean, um homem pobre condenado a 5 anos de prisão após
roubar um pão e, depois, a mais 14 anos por tentar fugir da prisão.

Temas: A vulnerabilidade dos jovens; Cidadania; Diálogos com a
sociologia e com a antropologia; Projetos de vida.
Gênero literário: História em quadrinhos

Cód.: 0408L21612
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TROIA: O ROMANCE DE
UMA GUERRA
Autor: CLÁUDIO MORENO

Troia mescla relatos históricos, mitologia e fantasia para recriar literariamente a
Guerra de Troia, evento que mobilizou Homero a redigir a Ilíada, uma das três
grandes epopeias clássicas que fundam a literatura ocidental. O enredo se inicia com
o nascimento de Páris até seu encontro com Helena, para então dar início à guerra.

Temas: Diálogos com a sociologia e com a antropologia; Ficção,
mistério e fantasia
Gênero literário: Romance

Cód.: 0253L21603

CRIME E CASTIGO
Autor: FIÓDOR DOSTOIÉVSKI
Adaptador: DAVID ZANE MAIROWITZ
Esta é uma adaptação, em HQ, do consagrado clássico de Fiódor Dostoiévski. A obra
narra a vida de Rodion Romanovitch Raskolnikov, um jovem russo que acaba de
largar seus estudos em Direito – e, consequentemente, aquilo que sonhara ser um
futuro promissor – por falta de dinheiro.

Temas: A vulnerabilidade dos jovens; Cidadania; Diálogos com a
sociologia e com a antropologia; Projetos de vida.
Gênero literário: História em quadrinhos

Cód.: 0406L21612
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QUAL O PROBLEMA
DAS MULHERES?
Autor: JACKY FLEMING

Esta obra se propõe a explicar, com uma bem humorada ironia, a invisibilidade e o
apagamento das mulheres ao longo da história. Jacky Fleming, a autora, opta por
um formato muito particular: páginas nas quais um único quadro toma o espaço da
página inteira.

Temas: A vulnerabilidade dos jovens; Cidadania; Diálogos com a
sociologia e com a antropologia; Os jovens no mundo do trabalho.
Gênero literário: História em quadrinhos

Cód.: 0228L21612

NOITE SEM FIM
Autora: AGATHA CHRISTIE

Escrito em 1967, este romance narra, em primeira pessoa, a história de Michael
Rogers a partir do seu encontro amoroso com Ellie Guteman. Conforme o livro
progride, conhecemos melhor Ellie e acompanhamos os planos do casal, que
sonha e vive em um lugar conhecido como “Campo do Cigano”.

Temas: Ficção, mistério e fantasia; A vulnerabilidade dos jovens
Gênero literário: Romance

Cód.: 0258L21603

PNLD 2021 - ENSINO MÉDIO

ME ENCRENQUEI DE NOVO!
Autor: MELVIN BURGESS

Esta é uma obra construída pelo entrecruzamento dos relatos de quatro personagens.
Os relatos, embora ficcionalizados, são baseados em histórias reais, e tamanha
verossimilhança causa a sensação de estar diante da história de alguém que
conhecemos, dando origem a um potente romance polifônico. Melvin Burgess conduz
com maestria esta história pungente e verdadeira.

Temas: A vulnerabilidade dos jovens; Bullying e respeito à
diferença; Cidadania; Projetos de vida; Protagonismo juvenil
Gênero literário: Romance

Cód.: 0409L21603

AYA DE YOPOUGON
Autora: MARGUERITE ABOUET
Ilustrador: CLÉMENT OUBRERIE
Esta graphic novel narra a juventude e o início da vida adulta de três meninas – Aya,
que dá nome ao livro, Adjoua e Bintou – que vivem em Yopougon, bairro popular da
cidade de Abidjan, na Costa do Marfim. A história se constrói conforme decisões
passam a ser tomadas e as consequências tornam-se parte da vida das amigas.

Temas: A vulnerabilidade dos jovens; Cidadania; Diálogos com a
sociologia e com a antropologia; Projetos de vida.
Gênero literário: História em quadrinhos

Cód.: 0404L21612
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