No livro Olhar de frente, três gerações que possuem vidas
completamente diferentes se cruzam e mostram uma
nova maneira de olhar o mundo
Nesta narrativa emocionante, três vidas se entrelaçam e
ensinam o leitor a enxergar o mundo de outra forma
O novo livro Olhar de frente, de Tânia Alexandre Martinelli, que acaba der ser
lançado pela Editora do Brasil, narra a história de três gerações que possuem
vidas completamente diferentes, mas que se se cruzam nesta sensível narrativa.
Beto é um adolescente comum, que vai à escola e está apaixonado. Vladmir é
um senhor rabugento, que está sempre se lamentando por ser cego. Sebastião
é um catador de material reciclável, que vive espalhando sua alegria mesmo a
quem não é tão receptivo, como Vladmir. Cada um desses personagens, na
busca pela superação de seus conflitos, vai mostrar ao leitor uma nova maneira
de ver o mundo – mais humana, e cheia de possibilidades.
A obra ainda conta com as refinadas ilustrações de Sergio Ricciuto, que dão um
toque especial para as adivinhas para essas três vidas que se entrelaçam.
Olhar de frente faz parte da série juvenil Toda Prosa, que foi concebida
especialmente pela Editora do Brasil para ser um divisor de águas no mercado
de livros para os jovens leitores. Desenvolvida em um projeto gráfico atrativo e
inovador, a série conta com ilustrações coloridas e com alta qualidade estética,
aliada a textos que primam também pela grande qualidade literária. Com
temáticas bastante diversas, as histórias de Toda Prosa abordam assuntos
desde o cotidiano dos adolescentes até narrativas fascinantes e misteriosas, que
retratam o folclore e a história do Brasil.
Sobre a autora
Tânia Alexandre Martinelli nasceu em Americana, São Paulo, em 19 de julho de
1964, local onde reside. É formada em Letras (Língua Portuguesa e Espanhola)
e foi professora de Língua Portuguesa durante dezoito anos. Parte desse tempo
atuou também como coordenadora da área de Comunicação e Expressão da
equipe interdisciplinar da unidade municipal em que trabalhava. Publicou seu
primeiro livro em 1998 e nos últimos anos tem se dedicado integralmente à
Literatura, escrevendo e ministrando palestras para alunos e professores.
Sobre o ilustrador
Sergio Ricciuto é ilustrador, pintor e artista plástico. Italiano, Formou-se no
Instituto Estatal de Arte, em Foggia, na Itália. Posteriormente, fez um curso sobre
a cultura iconográfica brasileira.Por ser um gênio da arte entendeu com
profundidade a essência de Olhar de frente.
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Sobre a Editora do Brasil:
A Editora do Brasil está há 75 anos buscando sempre renovar produtos e serviços, para levar
conteúdos atuais e materiais de qualidade para milhares de educadores e alunos da Educação
Infantil ao Ensino Médio.
Em todos os cantos do país, professores e gestores que trabalham com os nossos livros têm
acesso a um projeto didático comprometido com a ética e com uma educação cada dia melhor.
Nossa missão é ser uma editora de melhor conteúdo e maior presença na educação brasileira.
Isso significa que, antes de mais nada, temos compromisso com o dinamismo do conhecimento.
A educação que transforma também tem que se transformar. Mais do que nunca, estamos ao
lado dos educadores, observando, analisando e discutindo os novos desafios do ensino em
nosso país. Assim, fornecer o melhor conteúdo educacional é mais do que a nossa missão, é a
nossa é razão de existir. Mais informações pelo site: www.editoradobrasil.com.br.
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