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Quanta coragem é necessária para resolver os tantos dilemas que o 

cérebro adolescente cria? No novo volume da Série Cabeça Jovem, 

Severino Rodrigues apresenta uma história sobre empatia, força e amizade 

 

 

 

O autor Severino Rodrigues, em seu terceiro volume sobre o dia a dia dos adolescentes 

do Colégio João Cabral de Melo Neto - que estão agora no 9º ano -, apresenta ao leitor 

de 1 MILHÃO DE MISTÉRIOS o questionamento sobre os medos e segredos que cada um 

guarda na própria cabeça e vivencia todos os dias. Imagine, então, em sala de aula, na 

qual todas essas questões estão simultaneamente em conflito?  

Os personagens Alan e Duda vivem angustiados, cada um a seu modo, pela baixa 

autoestima. Ele, sabotado por uma timidez crônica e pela pouca consciência das 

próprias qualidades. Ela, lutando contra a síndrome do pânico, que volta e meia a 



surpreende com crises cruéis. Em meio a muitos desencontros, num universo em que 

não se sentem plenamente compreendidos e aceitos, Alan e Duda custam a perceber 

que só precisam um do outro para se fortalecer e seguir em frente, sem renunciar a seus 

sonhos e verdades. 

Com o apoio da peculiar professora de Literatura, que vê muito além das relações 

alunos-docentes, a turma do 9º ano enfrenta os “pés atrás”, medos, espinhas no rosto, 

indagações, inexperiências e o fantasma do sentimento desconhecido – nesse caso, 

apoiando-se uns aos outros da melhor forma possível e aprendendo com tombos e 

reerguidas, ilustrados pela catarinense Júlia Back para dar vida, cor e movimento às 

passagens da trama. 

Neste terceiro lançamento da Série Cabeça Jovem, da Editora do Brasil, Severino 

Rodrigues aborda assuntos considerados polêmicos e até tabus, de forma clara e fluida, 

de forma a não apenas entreter os jovens, como também adultos de várias idades.  
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Sobre Severino Rodrigues 

Pernambucano, escritor e professor de Língua Portuguesa no Instituto Federal de Alagoas (IFAL). 

Formado em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e mestre em Letras pelo 

Programa de Pós-Graduação da mesma instituição (PPGL-UFPE). Já integrou algumas antologias 

de concursos literários e, desde o lançamento do seu primeiro livro, Sequestro em Urbana, em 

2013, participa ativamente de bienais e feiras literárias, além de ministrar oficinas e visitar 

escolas. Tem experiência na idealização e organização de eventos como o Encontro de Literatura 

Infantil e Juvenil (UFPE). Pela Editora do Brasil, lançou os livros A fera dos mares (2016), Bateria 

100% carregada (2018), 10 mil voltas ao meu mundo (2019) e Mil Pássaros de Papel (2020). 

 

Sobre Julia Back 

Nasceu em Recife (PE), cursou geografia e, após viajar por várias áreas exóticas do país, resolveu 

se dedicar à ilustração e aos quadrinhos, trocando assim a liberdade das paisagens pelas quatro 

paredes de seu estúdio. Desde esse dia ilustrou para alguns jornais em Pernambuco e, 

atualmente, para alguns jornais do Nordeste; também ilustra e faz quadrinhos com frequência 

para revistas de circulação nacional e livros infantis, juvenis e didáticos. 

 
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 e literário 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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