
EDIÇÃO EM PORTUGUÊS DE AOS DEZESSEIS É LANÇADA PELA 

EDITORA DO BRASIL 

 

O ano é 1957 e um país está brutalmente dividido entre brancos e negros.  

Nove jovens estudantes estão prestes a mudar o sistema. 

 

 

 

Eleito na França como um dos melhores livros para adolescentes, essa edição em 

português de Aos dezesseis chega pela Editora do Brasil. Sweet Sixteen, no original, foi 

escrita por Annelise Heurtier, enquanto a edição brasileira ficou a cargo de Andréia 

Manfrin Alves, com ilustrações de Linoca Souza. Mais de 90 mil exemplares vendidos na 

França, entrou no Top 10 Livros para Adolescentes da revista Elle francesa em 2013 e 

venceu prêmios importantes, como o Prêmio da Nova Revista Pedagógica de Literatura 

Infantojuvenil. 

Baseado em fatos, pessoas e locais reais, o livro tem como pano de fundo o verão de 

1957, quando o renomado colégio Liceu Central em Little Rock, Arkansas, estado 

americano com tradição segregacionista, recebeu nove estudantes negros do ensino 

médio em suas turmas. Entre eles, a jovem Molly, de 15 anos – inspirada na ativista 



Melba Patillo – uma jovem corajosa, símbolo de uma nova geração que acredita e luta 

por igualdade entre todos.  

Molly começa a história apreensiva, pois sabe que a sua vida nunca mais será a mesma 

após ser aceita no Liceu. Do outro lado, temos Grace, animada para um novo ano escolar 

e um novo romance com um dos jogadores de futebol americano de Little Rock. É 

através dessas duas jovens que a narrativa se desenrola. 

Uma história de humilhação, perseguição e, acima de tudo, a coragem de 9 jovens 

corajosos, que ousaram sonhar com uma vida melhor e um mundo onde todos os seres 

humanos são tratados com respeito e dignidade. Sensível e reveladora, a história de 

Molly apresenta aos jovens os preconceitos do passado que até hoje ecoam no presente 

e é uma excelente opção para trabalhar preconceito e racismo em sala de aula.  

 

Conheça todos os títulos da Coleção Farol no site da Editora do Brasil. 
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Sobre Annelise Heurtier 

Nasceu em Villefranche-sur-Saône, na França. É escritora e autora de livros infantis e juvenis. 

Após estudos mais tradicionais no ensino médio e escola de Administração, começou a 

trabalhar, em 2002, com Marketing e Comunicação. Por vários anos, escrever foi um hobby que 

ela praticava nas horas vagas. Em 2011, depois de se mudar para a Polinésia, ela desistiu de sua 

carreira assalariada para se dedicar inteiramente à escrita. 

Annelise escreve para uma variedade de públicos, e seus romances muitas vezes são inspirados 

por eventos reais (os kumaris no Nepal, os Nove de Little Rock, migrantes eritreus, as favelas de 

Ulan Bator). Seus romances, traduzidos para muitos países, são sempre um pretexto para 

viagens, para a descoberta de diferentes culturas e caminhos de vida únicos.  

 

Sobre Linoca Souza 

Linoca Souza é Aline Bispo, Ilustradora e Artista Visual. Bacharela em Artes Visuais pelo Centro 

Universitário Belas Artes, também cursou Design de Interiores e Comunicação Visual na rede 

ETEC de São Paulo. Vem produzindo ilustrações e pinturas onde passa por temas como a 

https://lojavirtual.editoradobrasil.com.br/catalogsearch/result/?q=Farol


desigualdade étnica, de gênero e social, também desenvolvendo-os em oficinas, as mais 

recentes nos SESCs Pompéia, Interlagos, Jundiaí e São Carlos.  

 

Sobre a Editora do Brasil 

A Editora do Brasil busca, há mais de 75 anos, renovar produtos e serviços que levem aos 

milhares de educadores e alunos do Brasil conteúdos atuais e materiais de qualidade. Nos 

quatro cantos do país, professores e gestores utilizam nossos livros e têm acesso a um projeto 

didático comprometido com a ética e com uma educação cada dia melhor.  

O compromisso da Editora do Brasil é com o dinamismo do conhecimento e com a educação 

que transforma e é transformada. Mais que nunca, posiciona-se ao lado dos educadores, 

observando, analisando e discutindo os novos desafios do ensino em nosso país. 
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