
 
 

 

Pré-adolescência e conflitos da sociedade são retratados 

no livro Bateria 100% carregada  

A obra está sendo lançada pela Editora do Brasil e faz parte 

da série Cabeça Jovem  
 

Adolescência, saúde mental, cyberbullying, tecnologia, preconceito e 

superação são temas retratados no livro Bateria 100% carregada, do autor 

Severino Rodrigues, que acaba de ser lançado pela Editora do Brasil.  

O livro conta a história de dois jovens do 6º ano de uma escola de Recife. Um 

deles é Danilo, que vai um pouco além do estereótipo do garoto-problema na 

escola, mas a questão é que ele não faz nada por querer: ele só é 

hiperdistraído. Já a youtuber Ariadne é uma boa aluna e adora as aulas de 

português, tanto que decide fazer vídeos para postar sobre suas leituras na 

internet. Porém, logo começam a aparecer comentários violentos e racistas de 

algum anônimo. Enquanto Danilo e Ariadne enfrentam seus conflitos, a vida 

escolar não para, exigindo desses estudantes protagonistas muito foco quando 

tudo o que eles querem é desistir. 

Na obra, os leitores não vão encontrar lições de moral ou respostas fáceis. Ao 

contrário, serão convidados a refletir e tirar suas conclusões enquanto se 

divertem com a história, que é também temperada com drama e mistério. Além 

disso, há um romance em desenvolvimento, pois segundo o autor, o amor é 

como uma bateria que vai sendo carregada aos pouquinhos.  

O livro é ricamente ilustrado por Pedro Corrêa, que se identificou com vários 

aspectos dos personagens, o que o deixou bastante à vontade para traduzir em 

imagens a história escrita.  

Bateria 100% carregada faz parte da série Cabeça Jovem, que é dedicada aos 

adolescentes, e tem como intuito trabalhar os inúmeros conflitos dessa fase, 

com temas que afetam diretamente os jovens nos dias atuais, de modo positivo 

ou negativo, como a tecnologia, a ansiedade, a depressão, entre outras 

questões muito importantes de serem discutidas. 

 

Sobre o autor 

Severino Rodrigues é pernambucano, professor de Língua Portuguesa no 
Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) e autor de livros juvenis. 
 
Sobre o ilustrador 
Pedro Corrêa é formado em Design Gráfico pela Universidade do Estado de 
Santa Catarina e há dez anos trabalha como ilustrador atuando nas áreas de 
editorial, publicidade e design.  
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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. 
Siga a Editora do Brasil 
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