
 

Quem nunca cantou ou quem não se lembra das seguintes letras: 
 

Pula a fogueira, Iaiá / Pula a 
fogueira, Ioiô /Cuidado para não se 
queimar / Olha que a fogueira Já 
queimou o meu amor...  
 
 
 
O balão vai subindo / Vem caindo a 
garoa / O céu é tão lindo / E a 
noite é tão boa / São João, São 
João / Acende a fogueira do meu 
coração.  
 
 
 
 

 Isso é festa junina! 
 
Para conhecer a origem e todos os detalhes dessas festas que homenageiam 
três santos católicos clique aqui 
 
Na esteira da comemoração das festas juninas o Sistema de Bibliotecas Vera Cruz  apresenta as 
novidades inseridas no acervo do Gabinete de Leitura. 
 
Para acessar os filmes inseridos no Gabinete clique aqui 
 
Acesse clicando aqui os novos audiolivros 
 
Para conhecer os livros inseridos no Gabinete clique aqui.  
 
Vamos comemorar a data com um bom livro nas mãos? 
 
A origem das festas juninas 
 
A influência portuguesa em nossa cultura é, provavelmente, a razão pela qual comemoramos as 
datas desses santos. Porém, tal comemoração também deve ter sido influenciada por antigos 
povos, como os celtas e os greco-romanos que praticavam rituais com fogueiras e festejos para 
homenagear os deuses da colheita.  
 
Em todo o Hemisfério Norte, junho é o mês do solstício de verão, época do ano em que os dias 
passam a ser mais longos e quentes – época ideal para preparar a terra para o plantio. Na 
antiguidade, quando a ciência ainda não havia explicado o funcionamento do universo, as 
alterações no clima eram atribuídas à magia e aos deuses. Assim, diversos povos antigos faziam 
rituais de invocação da fertilidade para trazer boas energias e para trazer chuvas e ter uma 
farta produção de suas plantações.  
  



 

 
O sincretismo religioso  
 
Quando o cristianismo tornou-se a religião oficial do Ocidente, no século IV, as principais 
celebrações pagãs foram sendo incorporadas ao calendário das festas católicas. No século VI, a 
Igreja católica reservou o dia 24 de junho para comemorar o nascimento de São João Batista, 
que, segundo a Bíblia, batizou Jesus Cristo. Aos poucos, os cristãos foram criando novos mitos 
para explicar as práticas anteriores (pagãs). Estavam fazendo o que hoje chamamos sincretismo 
religioso. Por exemplo: para justificar o uso do fogo na festa cristã, conta-se que Santa Isabel 
teria acendido uma fogueira para avisar Maria – sua prima – do nascimento de seu filho João 
Batista. 
 
As comemorações foram ampliadas no século XIII, incluindo o dia da morte de Santo Antônio de 
Pádua, 13 de junho, e o da morte de São Pedro, 29 de junho.  
 
Os detalhes sobre os santos padroeiros das festas 
 
13 de junho: Santo Antônio 

Santo Antônio, um dos santos mais populares do Brasil, 
foi um religioso português que nasceu em 1195, em 
Lisboa, e morreu aos 36 anos, em Pádua, na Itália. 
Segundo os portugueses, a ação de Santo Antônio era 
fundamental na guerra, e seu nome funcionava como 
arma contra perigos imbatíveis. No Brasil, seu papel de 
militar também foi importante, dadas as inúmeras 
guerras e revoltas durante as quais era invocado.  
Considerado santo familiar, Santo Antônio é invocado 
pelas moças que desejam se casar. A prática de colocar 
o santo de cabeça para baixo até que o pedido seja 
atendido é bastante comum entre os devotos. Ele é 

apresentado com o menino Jesus no colo e, na tradição brasileira, sua imagem é feita em 
tamanho pequeno para que possa ser carregado. 
 
Há, ainda, outro costume muito praticado pela Igreja e pelos fiéis. Todo o dia 13 de junho, as 
igrejas distribuem aos pobres e desafortunados os famosos pãezinhos de Santo Antônio. A 
tradição diz que os pãezinhos devem ser guardados dentro de uma lata de mantimento, para a 
garantia de que não faltará comida durante todo o ano. 
 
24 de junho: São João 

Apesar de descrito como uma pessoa solitária, o povo se 
encarregou de criar o mito de que São João Batista 
adora uma festa barulhenta. No entanto, ele costuma 
dormir cedo justo na noite de sua festa. Se o estrondo 
dos fogos de artifício for alto, e se o clarão das 
fogueiras for forte, o santo acorda e, festeiro como é, 
desce à Terra para comemorar.  
  



 

É um dos santos mais populares. Segundo a lenda, seu nascimento foi anunciado à Virgem 
Maria através de um mastro e de uma fogueira que o iluminava e sua imagem é apresentada 
como um menino, com um carneiro no colo, já que, segundo a Bíblia, ele anunciou a chegada 
do cordeiro de Deus. 
Talvez seja a festa brasileira mais tradicional no Nordeste – em algumas cidades, os dias 23 
(véspera) e 24 de junho são considerados feriados. O envolvimento da população é total.  
 
29 de junho: São Pedro 

São Pedro foi pescador, apóstolo e continuou pregando a 
palavra de Deus mesmo depois da morte de Jesus.  
É conhecido como o "porteiro do céu", tornou-se padroeiro 
das viúvas e dos pescadores e é considerado o fundador 
da Igreja católica. Na sabedoria popular, quando começa 
a trovejar é que "São Pedro está com a barriga roncando" 
ou que "São Pedro está arrastando os móveis do céu".  
 
Na Bahia e em comunidades pesqueiras do Ceará, São 
Pedro é comemorado em alto-mar, com uma procissão em 
meio às ondas. 
 
 

 
Festas Joaninas, Juninas ou Julinas? 
 
Antes de o cristianismo dominar a Europa, as festas juninas comemoravam a deusa Juno, mulher 
de Júpiter, que fazia parte do panteão do Império Romano. Para diferenciar as festas de Juno da 
festa de João, a Igreja católica passou a chamá-las 'joaninas'. Com o tempo, as festas joaninas, 
realizadas em junho, acabaram sendo mais conhecidas como 'juninas'. Atualmente, é comum 
encontrar algumas festas no mês de julho, as "Festas Julinas”.  
 
A festa no Brasil e as influências recebidas 
 
Os jesuítas difundiram várias festas religiosas quando chegaram ao Brasil, e as celebrações se 
mostraram muito eficazes para atrair a atenção dos indígenas para a mensagem catequizadora 
dos padres. Em especial as festas joaninas – comemoradas com fogueiras, rezas e muita alegria 
– coincidiam com o período em que os índios realizavam seus rituais de fertilidade. De junho a 
setembro, é época de seca em muitas regiões do país e é época de colheita de milho, feijão e 
amendoim. Tanta fartura era considerada uma bênção e devia ser comemorada com danças, 
cantos, rezas e muita comida.  
 
Essa coincidência de comemorações, fez com que as festas juninas ficassem entre as preferidas 
da população. E a tradição se mantém até hoje em várias cidades brasileiras: nas festas juninas 
deve-se agradecer a abundância do ano anterior, reforçar os laços familiares e rezar para que 
os maus espíritos não impeçam a próxima colheita. 
 
A influência brasileira pode ser percebida nas comidas servidas durante a comemoração. 
Alimentos como aipim (ou mandioca), milho, jenipapo e leite de coco foram introduzidos na 



 

festança pelos brasileiros, além de costumes como o forró, o boi-bumbá, a quadrilha e o tambor 
de crioula.   

Das terras francesas vieram os passos e marcações 
inspiradas na dança da nobreza europeia e que, no 
Brasil, influenciou muito as típicas quadrilhas. Já a 
tradição de soltar fogos de artifício veio da China, 
região de onde teria surgido a manipulação da 
pólvora para a fabricação de fogos. Dos africanos, 
danças e comidas. Dos índios, o gosto por alimentos 
como mandioca e milho. 
Dos portugueses nós herdamos comidas (como arroz-
doce), a festa em si, a religião e algumas danças, 
como a dança de fitas, bastante comum no sul do 
Brasil (na foto, comemoração do dia de São João na 
cidade do Porto, em Portugal). 
É difícil separar as influências, pois somos o resultado 
de tudo isso – da mistura de povos e tradições. As 
comemorações no Brasil, inclusive, apresentam 
diversas características de acordo com a região do 
país. No Nordeste, por exemplo, ainda é muito 
comum a formação dos grupos festeiros. Esses grupos 

ficam andando e cantando pelas ruas das cidades. Vão passando pelas casas, onde os 
moradores deixam nas janelas e portas uma grande quantidade de comidas e bebidas para 
serem degustadas pelos festeiros.  
Já na região Sudeste, a realização de quermesses é tradição. Barraquinhas com comidas típicas, 
jogos para animar os visitantes e a dança da quadrilha ocorre durante toda a quermesse.  
 
Os significados dos símbolos e costumes juninos 
 
Fogueira: reunião de comunidades e famílias; seu significado mais antigo é o de proteção 
contra maus espíritos.  
 
Fogos de artifício: a tradição popular costuma dizer que o barulho dos rojões e foguetes 
espantam os maus presságios.  
 
Balões: oferendas aos céus para agradecer pedidos realizados; no entanto, soltar balão é 
proibido por lei, devido ao potencial de causar incêndio. 
 
Lavagem de São João: é uma espécie de batismo. 
 
Levantamento do mastro de São João: fincado no solo, o mastro recebe pedaços de 
unha, fios de cabelo e sementes, simbolizando o desejo de fertilidade. 
 
  

http://www.suapesquisa.com/historia/china�


 

Como não fazer feio na hora de entrar na roda 
 
Confira o que significam os principais comandos da quadrilha:  

 
BALANCÊ (balancer) – Balançar o corpo no ritmo da 
música, marcando o passo sem sair do lugar. É usado 
como um grito de incentivo e é repetido quase todas as 
vezes que termina um passo. Quando um comando é 
dado só para os cavalheiros, as damas permanecem no 
BALANC. e vice-versa. 
 
ANAVAN (en avant) – Avante, caminhar balançando os 
braços. 
 
RETURNÊ (returner) – Voltar aos seus lugares. 
 
TUR (tour) – Dar uma volta: com a mão direita, o 

cavalheiro abraça a cintura da dama. Ela coloca o braço esquerdo no ombro dele e dão um 
giro completo para a direita. 
 
Consulte os links abaixo para conhecer algumas marcações usadas para a evolução da 
quadrilha:  
http://www.lendorelendogabi.com/datas/datas_quadrilha_marcacao.htm 
 
http://www.turminha.mpf.gov.br/nossa-cultura/festa-junina/passos-e-
comandos-mais-utilizados-na-danca-da-quadrilha 
 
Para ampliar mais ainda os seus conhecimentos acesse os links: 

 
Receitas de festas juninas: 
Site Panelinha:  
http://panelinha.ig.com.br/festajunina.html 
Site Bem Feitinho: 
http://tvtem.globo.com/culinaria/receita.asp?codigo=828
&EditoriaID=8  
 
 

 
Músicas juninas: 
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/especial/docs/2
00706-musicasjuninas.pdf 
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Dicas de festas juninas: maquiagens, cartões, origamis, correio 
elegante:  
http://www.terra.com.br/criancas/festajunina/ 
 
 
 

 
 
Simpatias de São João: 
http://www.terra.com.br/esoterico/monica/colunas/20
04/06/21/004.htm 
 
 
 
 
 
 
 

Fontes: Biblioteca Virtual do Governo do Estado de São Paulo e site 
http://www.qdivertido.com.br/verpesquisa.php?codigo=8 
 
Voltar 
 
Novidades no Gabinete de Leitura 
 
Filmes 

 
BELEZA roubada. Direção de Bernardo Bertolucci. Itália: França: Grã Bretanha, 
1996. 1 DVD (114 min.), NTSC, son., legendado, dolby digital 2.0, color.   
 
Resumo: Após o suicídio de sua mãe, Lucy, uma garota americana de 19 anos, 
viaja para a Itália onde irá passar um tempo com velhos amigos da família. Lucy 
tem dois objetivos: descobrir quem é seu verdadeiro pai e rever um antigo 

namorado para quem tem se guardado esse tempo todo. O espírito inocente e jovem de Lucy 
provoca em todos uma profunda agitação e ela se torna uma fonte de alegria e o principal 
assunto das refeições. 
 

 
CINEMA Paradiso. Direção de Giuseppe Tornatore. Itália: França, 1988. 1 DVD 
(123 min.), NTSC, son., legendado, dolby digital 5.1, color.   
 
Resumo: História do garoto Totó, que vive num vilarejo da Itália, durante a 
Segunda Guerra. Sua principal diversão é passar as tardes no Cinema Paradiso, 
fazendo companhia ao projecionista Alfredo, que o ensina a amar a sétima arte, 

mudando sua vida para sempre. 
Versão restaurada e remasterizada, no formato widescreen anamórfico. 
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O CÍRCULO. Direção de Jafar Panahi. Irã : Itália : Suíça, 2000. 1 DVD (90 min.), 
NTSC/PAL, son., legendado, mono 2.0, color.   
 
Resumo: Três mulheres iranianas são libertadas da prisão sob condicional. Os 
crimes, a culpa ou a inocência agora não são tão importantes. Tudo o que elas 
querem é ter de volta a liberdade do direito à suas próprias escolhas. Mas a 

necessidade de dinheiro as levará a tomar medidas desesperadas... Em um mundo sufocante de 
constante vigilância, burocracia e desigualdade, essas mulheres terão que enfrentar trágicos 
obstáculos para superar os traumas que talvez nunca mais sejam esquecidos. 
 

 
FARGO. Direção de Joel Coen. Produção de Ethan Coen. Estados Unidos, 1996. 1 
DVD (98 min.), NTSC, son., legendado, dolby digital 5.1, color.   
 
Resumo:  "Fargo" é um suspense com humor negro que mostra um inusitado plano 
de sequestro que se desenrola no Meio Oeste americano. Jerry, um vendedor de 
carros de uma cidadezinha de Minnesota está afundado em dívidas... mas ele tem 

um plano. Vai contratar dois bandidos para sequestrarem sua esposa e para poder receber um 
polpudo resgate de seu endinheirado sogro. Vai ser fácil e ninguém vai se ferir... até que as 
coisas começam a dar errado. Então entra em cena a Chefe de Polícia Marge - alguém que não 
se detém perante nenhum obstáculo para agarrar um criminoso. 
 

 
FLORADAS na serra. Direção de Luciano Salce. Brasil, 1954. 1 DVD (100 min.), 
NTSC, son., p&b.   
 
Resumo:  Neste drama folhetinesco, ambientado em Campos de Jordão, Lucília, ao 
decobrir que está com tuberculose, é obrigada a seguir um rigoroso tratamento. 
Depois de algum tempo, ela decide fugir. Na estação, conhece Bruno, por quem 

se sente atraída. Perde o trem e volta à pensão em que se hospedava, na esperança de seu 
amor por Bruno ajudá-la na recuperação da saúde. Entretanto, as coisas tomam outro rumo, e 
Lucília acaba por se ver só e desesperada em meio à beleza do lugar.  
Décimo oitavo e derradeiro filme dos Estúdios Vera Cruz, baseado no livro de Dinah Silveira de 
Queiroz. 
 
 

HORA de voltar. Direção de Zach Braff. Estados Unidos, 2004. 1 DVD (102 min.), 
NTSC, son., legendado, dolby digital 5.1, color.   
 
Resumo:  Andrew Largeman - um aspirante a ator, que vive em Los Angeles - 
conseguiu adiar por muito tempo uma visita a sua cidade natal - Nova Jersey - e o 
inevitável confronto com seu pai. Ao retornar ao lugar onde viveu na sua infância, 

o destino lhe apresenta Sam, uma garota peculiar que consegue encorajá-lo a abrir seu coração 
para a vida e para a verdadeira cura interior. 
  
 



 

HOTEL Ruanda. Direção de Terry George. Grã Bretanha : Estados Unidos : Itália : 
África do Sul, 2004. 1 DVD (121 min.), NTSC, son., legendado, dolby digital 2.0, 
color.   
 
Resumo:  Em Ruanda, no ano de 1994, um conflito político levou à morte quase 
um milhão de ruandeses, em apenas cem dias. O mundo fechou os olhos para 

Ruanda, mas um homem abriu seus braços e coração e fez a diferença. Esse homem, Paul 
Rusesabagina, era gerente de um sofisticado hotel na capital de Ruanda, quando o conflito 
começou. Munido apenas de sua coragem, ele abrigou no hotel mais de 1200 adultos e 
crianças, assim como sua própria família. 'Hotel Ruanda' conta a história de Paul para contar a 
história de Ruanda, como um alerta ao mundo. 
 
 

MINHA esperança é você. Direção de John Cassavetes. Estados Unidos, 1962. 1 
DVD (100 min.), NTSC, son., legendado, dolby digital 2.0, p&b.   
 
Resumo:  Em uma escola para crianças excepcionais, uma professora novata e 
inexperiente entra em conflito com o diretor da instituição, por causa de seu modo 
de educar um menino autista recém-abandonado pela família.  

Comovente denúncia do preconceito de grande parte da sociedade para com os portadores de 
deficiência, "Minha esperança é você" é um drama que continua bastante atual. 
  

 
MULHERES do Brasil. Direção de Malu De Martino. Brasil, 2006. 1 DVD (111 
min.), NTSC, son., dolby digital 5.1, color.   
 
Resumo:  Conheça as histórias de cinco mulheres brasileiras vindas de diferentes 
partes do país - e toda a sua luta, alegria e esperança que, em algum momento, 
acabam se cruzando no meio do caminho. Histórias que poderiam muito bem ser a 

sua história. Humor, charme e sensualidade num filme divertido e emocionante sobre o cotidiano 
da mulher. 
 
 

A PAIXÃO segundo Callado. Direção de José Joffily. Brasil, 2008. 1 DVD (56 
min.), son., dolby digital 2.0, color.   
 
Resumo: O documentário "A paixão segundo Callado" relembra a trajetória de 
vida de Antonio Callado, repleta de aventuras – na Europa em guerra, no Xingu 
dos índios Uialapiti e Kamaiurá, no Vietnã do Norte em luta contra os Estados 

Unidos, no Nordeste das Ligas Camponesas – e sua obra, toda dedicada à descoberta do Brasil 
e a denunciar as injustiças contra índios, negros, camponeses e mulheres.  
A obra jornalística e literária de Callado – conforme afirmam no filme Carlos Heitor Cony, 
Fernanda Montenegro, Moacyr Werneck de Castro, Frei Betto, Ferreira Gullar, João Ubaldo, 
Villas Bôas Corrêa e os especialistas Ligia Chiappini e Davi Arrigucci –, permanece como uma 
incursão ao Brasil real e ao desejo daquilo que o país ainda pode ser. A locução é de Tessy 
Callado, atriz e profunda conhecedora da obra do pai. 
 
 



 

O SABOR do grão. Direção de Gianni Da Campo. Itália, 1986. 1 DVD (93 min.), 
NTSC, son., legendado, dolby digital 2.0, color. (Cultclassic).   
 
Resumo:  Lorenzo, professor recém-formado, vai ensinar num vilarejo rural da Itália 
e se vê envolvido em situações que colocarão em cheque questões essenciais 
acerca de sua identidade e de seus mais profundos sentimentos. 

  
 
SÓ dez por cento é mentira: a desbiografia oficial de Manoel de Barros. Direção 
de Pedro Cezar. Brasil, 2008. 1 DVD (81 min.), NTSC, son., 5.1 dolby surround, 
color.   
 
Resumo: "Só dez por cento é mentira" é um mergulho cinematográfico na 
biografia inventada e nos versos fantásticos do poeta sulmatogrossense Manoel de 

Barros. O filme ultrapassa as fronteiras convencionais do registro documental. Utiliza uma 
linguagem visual inventiva, emprega dramaturgia, cria recursos ficcionais e propõe 
representações gráficas alusivas ao universo extraordinário do poeta. "Só dez por cento é 
mentira" contrói um painel revelador da linguagem do autor considerado o poeta mais original 
em língua portuguesa. 
  
 

SOCIEDADE dos poetas mortos. Direção de Peter Weir. Estados Unidos, 1989. 1 
DVD (129 min.), NTSC, son., legendado, dolby digital 2.0, color.   
 
Resumo: Quando o carismático professor de inglês John Keating chega para 
lecionar num rígido colégio para rapazes na Nova Inglaterra, nos anos 50, seus 
métodos de ensino pouco convencionais transformam a rotina do currículo 

tradicional e arcaico. Ele incentiva os alunos a pensarem por conta própria, a seguirem seus 
próprios sonhos e reavivando a sociedade secreta dos poetas mortos, dedicada a ler poesias. 
 

 
UM SONHO de liberdade. Direção de Frank Darabont. Estados Unidos, 1994. 1 
DVD (142 min.), son., legendado, dolby surround 5.1, color.   
 
Resumo:  "Red" Reeding é um condenado a prisão perpétua que conhece bem as 
regras de Shawshank, uma prisão estadual no Maine. O recém chegado Andy 
Dufresne é um banqueiro quieto injustamente condenado por assassinato. O 

espírito indomável de Andy ganha a amizade de Red; sua habilidade em solucionar problemas 
no dia-a-dia da prisão traz novas esperanças e mudanças à vida dos prisioneiros. Andy é cheio 
de surpresas - e ele reserva a melhor delas para o final. 
 
 
  



 

VERMELHO como o céu. Direção de Cristiano Bortone. Itália, 2006. 1 DVD (100 
min.), son., legendado, dolby digital 2.0, color.   
 
Resumo:  Saga de um garoto cego durante os anos 70, que luta contra tudo e 
todos para alcançar seus sonhos e sua liberdade. Mirco é um jovem toscano de 
dez anos apaixonado pelo cinema, que perde a visão após um acidente. Uma vez 

que a escola pública não o aceitou como uma criança normal, é enviado para um instituto de 
deficientes visuais em Gênova. Lá, descobre um velho gravador e passa a criar histórias sonoras. 
Baseado na história real de Mirco Mencacci, um renomado editor de som da indústria 
cinematográfica italiana. 
 
Voltar 
 
Audiolivros 
 

LISPECTOR, Clarice. Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres. 
Narração de Beth Goulart. Rio de Janeiro: Rocco Digital, 2010. 1 CD MP3 (4 h.), 
estereo.   
 
Resumo:  Aprender a amar é o grande desafio de Lóri. Professora primária, ela 
conhece Ulisses, que a conduz nesta viagem em busca de si própria e do prazer. 

Ambientado no Rio de Janeiro, "Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres" é uma história de 
amor e também uma aventura no mítico universo literário criado por Clarice Lispector. 
 

 
HOSSEINI, Khaled. O caçador de pipas: romance. São Paulo: Audiolivro, 
2006. 1 CD MP3 (14 h.), estereo.   
 
Resumo:  Este romance conta a história da amizade de Amir e Hassan, dois 
meninos quase da mesma idade, que vivem vidas muito diferentes no Afeganistão 
da década de 1970. Amir é rico e bem-nascido, um pouco covarde, e sempre em 

busca da aprovação de seu próprio pai. Hassan, que não sabe ler nem escrever, é conhecido 
por coragem e bondade. Os dois, no entanto, são loucos por histórias antigas de grandes 
guerreiros, filmes de caubói americanos e pipas. E é justamente durante um campeonato de 
pipas, no inverno de 1975, que Hassan dá a Amir a chance de ser um grande homem, mas ele 
não enxerga sua redenção. Após desperdiçar a última chance, Amir vai para os EUA, fugindo 
da invasão soviética ao Afeganistão, mas 20 anos depois Hassan e a pipa azul o fazem voltar a 
sua terra natal para acertar contas com o passado. 
 
 

CANEDY, Dana. Um diário para Jordan. Narração de Maria Fernanda de 
Lima Silva, Henrique Peters. Traduzido por Norman Baldwin. Curitiba: Nossa 
Cultura, 2010. 1 CD MP3 (7 h. 45 min.), estereo.   
 
Resumo:  Em 2005, o primeiro-sargento Charles Monroe King começou a escrever 
o que se tornaria um diário de duzentas páginas para o seu filho, caso ele não 



 

voltasse para casa da guerra do Iraque. Charles King, 48 anos, foi morto em 14 de outubro de 
2006, quando um explosivo caseiro foi detonado dentro do veículo militar onde estava, em uma 
rua de Bagdá. Seu filho, Jordan, tinha apenas sete meses. 
"Um diário para Jordan" são cartas escritas de uma mãe para o seu filho sobre o pai que ele 
perdeu antes mesmo de começar a falar. 
 
 

GROGAN, John. Marley & eu: a vida e o amor ao lado do pior cão do mundo. 
Narração de Luis Melo. Rio de Janeiro: Plugme, [s.d.]. 1 CD MP3 (12 h.), estereo.   
 
Resumo:  Aqui você ouvirá as histórias desse labrador enorme que conquistou os 
corações de todo o mundo. Marley fez da vida de seus donos uma loucura: 
arrombava portas, babava nas visitas e abocanhava tudo que podia. Até da 

escola de boas maneiras para cães ele foi expulso. Mas, acima de tudo, os cativou com seu 
coração puro e sua lealdade incondicional. E provou isso com muito amor! 
 
 

ASSIS, Machado de. Quincas Borba. Narração de Rafael Cortez. São Paulo: 
Livro Falante, 2008. 1 CD MP3 (8 h.), estereo.   
 
Resumo: Nesta obra, Machado de Assis retoma o personagem Quincas Borba, 
que aparece em "Memórias Póstumas de Brás Cubas" falando sobre sua teoria, o 
humanitismo. Agora, Quincas Borba deixa uma herança para o professor Rubião, 

que a partir de então transforma-se em um "capitalista", como ele mesmo diz, e se depara com a 
sordidez da sociedade. 
Neste audiolivro, a força da interpretação do ator, violonista clássico e jornalista Rafael Cortez 
ajuda a dar diferentes dimensões para os vários personagens que compõem o romance, 
considerado o mais objetivo de Machado de Assis. 
 
 

MARTINS, João Carlos; NASSAR, Luciano U. A saga das mãos. Narração de 
João Carlos Martins. Curitiba: Nossa Cultura, 2007. 1 CD MP3 (6 h.), estereo.   
 
Resumo:  O maestro João Carlos Martins, um dos maiores intérpretes de Bach do 
mundo, tem uma vida marcada por superações. Sua história, que cativa e 
surpreende não apenas aos ouvidos acostumados à música clássica, pode ser 

conhecida no audiolivro "A saga das mãos". São treze capítulos distribuídos em seis horas de 
biografia narrada pelo próprio Maestro, que rege as palavras com a mesma emoção com que 
conduz sua batuta. 
 

 
ADIGA, Aravind. O tigre branco. Narração de Breno Bonin. Traduzido por 
Maria Helena Rouanet. Curitiba: Nossa Cultura, 2009. 1 CD MP3 (9 h. 43 min.), 
estereo.   
 
Resumo:  Ao que se diz, o tigre branco é um animal tão raro porque, na natureza, 
só nasce um a cada geração. Balram Halwai, narrador do romance de estreia do 



 

jornalista indiano Aravind Adiga, recebe esse apelido ainda criança, pois, por sua esperteza e 
inteligência, destoa dos outros meninos da escola que frequenta por apenas cinco anos. 
A sua própria história de vida é contada pelo Tigre Branco, num tom a um só tempo ingênuo, 
debochado e divertido, na longa carta endereçada a Wen Jiabao, primeiro-ministro da China, 
que, segundo os noticiários, iria à Índia com a missão de observar de perto o desenvolvimento 
empresarial desse país. No entanto, a carta de Balram vai muito, além disso. Nela, um narrador 
desbocado, nem de longe politicamente correto, sem qualquer pudor, mas muito envolvente, faz 
críticas mordazes às relações humanas, especialmente entre ricos e pobres, aos princípios morais 
e à organização da sociedade de seu país e do mundo contemporâneo. 
 
 

BARRETO, Lima. O triste fim de Policarpo Quaresma. São Paulo: 
Universidade Falada, 2010. 1 CD MP3 (9 h.), estereo. (Literatura nacional).   
 
Resumo:  Estudioso e apaixonado por nossas terras, Policarpo Quaresma, 
sonhador e ingênuo, embrenha-se pelas matas e cultura do Brasil buscando 
ressaltar nossas maravilhas e polir nossas riquezas. Policarpo tem seus sonhos 

malogrados: quer aprender a arte da viola, instrumento típico do Brasil, mas é inábil; quer 
plantar em nossa terra fértil onde fervilham formigas; busca no exército o orgulho nacionalista e 
só encontra a crueldade e o pouco caso. Recheado de ironia e anedotas, o herói risível não nos 
desperta lágrimas: se não fosse pelo título que nos aponta a tragicidade da história, de certo a 
tomaríamos por uma comédia. É assim que Lima Barreto aprofunda sua crítica mordaz a Floriano 
Peixoto e aos vários aspectos de uma sociedade distópica. Escrito em 1911, "Triste fim de 
Policarpo Quaresma" é uma das obras máximas de nossa literatura. 
 
Voltar 
 
Livros 
 

RONCAGLIOLO, Santiago. Abril vermelho. Traduzido por Joana Angélica 
d'Ávila Melo. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2007. 292 p.   
 
Resumo: O promotor distrital adjunto Félix Chacaltana Saldívar é um burocrata 
solitário que se envolve acidentalmente em uma investigação policial em plena 
Semana Santa. São assassinatos monstruosos que chocam o tímido promotor. 

Incapaz de conseguir ajuda da polícia ou do exército, desejosos de abafar o caso, ele se 
envolve na caçada pelo assassino. Novos corpos aparecem, e as pistas são cada vez mais 
confusas. Suas suspeitas logo recaem no Sendero Luminoso, grupo terrorista peruano que todos 
imaginavam extinto. Mas a verdade pode ser muito mais surpreendente. 
  
 

KADARÉ, Ismail. O acidente. Traduzido por Iliriana Agalliu, Bernardo Joffily. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2010. 230 p.   
 
Resumo:  Um simples acidente deflagra a trama: um táxi sai da pista que segue 
para o aeroporto de Viena e cai num barranco. O casal de passageiros morre na 
hora. O motorista conta que se distraiu ao ver pelo retrovisor que eles “tentavam” 
se beijar. Os dois mortos eram albaneses. Seria um casal comum, não fosse ele um 



 

colaborador do Conselho da Europa, especialista em assuntos balcânicos. Isso bastou para que 
os serviços secretos da Sérvia e da Albânia decidissem investigar o caso. 
Kadaré compõe seu romance a partir de indícios recolhidos pelo inquérito policial. O dossiê se 
completa com o testemunho de amigos das vítimas, cartas pessoais e o diário da jovem e bela 
Rovena, a amante do analista político. Aos poucos, o leitor vai percebendo como uma relação 
amorosa cada vez mais perversa espelha e absorve os impasses políticos que envolviam a 
Albânia, a Sérvia e a província de Kosovo, em pleno turbilhão da Guerra dos Bálcãs. 
  
 

MEYER, Stephenie. Amanhecer. Traduzido por Ryta Vinagre. Rio de Janeiro: 
Intrínseca, 2009. 568 p.   
 
Resumo: Estar apaixonada por um vampiro é tanto uma fantasia como um 
pesadelo, costurados em uma perigosa realidade para Bella Swan. Empurrada em 
uma direção por sua paixão por Edward Cullen, e em outra por sua ligação com o 

lobisomem Jacob Black, ela resistiu a um ano de tentação, perda e conflito. O momento da 
escolha entre ser parte do mundo dos imortais e permanecer humana é o marco que poderá 
mudar o destino dos clãs de vampiros e de lobisomens. Agora que Bella tomou sua decisão, uma 
assustadora corrente de acontecimentos está para se desdobrar, com consequências 
devastadoras. 
"Amanhecer" é a conclusão da saga "Crepúsculo". 
  
 

MCEWAN, Ian. Amor sem fim. Traduzido por Jório Dauster. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011. 294 p.   
 
Resumo: Joe Rose e Clarissa Mellon eram um casal feliz. Professora e crítica 
literária, ela acabara de retornar de uma longa viagem de pesquisa. Joe mal podia 
esperar por seu retorno. Escritor de divulgação científica, autor bem sucedido de 

diversos livros e artigos, acreditava que Clarissa era a mulher com quem dividiria o restante de 
seus dias. Eles haviam decidido fazer um piquenique no campo, e para lá seguiram após o 
reencontro no aeroporto. O cenário era perfeito para aquele idílio de primavera. Ao fundo, um 
balão pairava sobre as árvores, como se simbolizasse a tranquila harmonia da tarde. Antes de 
ouvirem o grito aterrorizado que deflagrou a catástrofe, eles ainda não sabiam que suas vidas 
mudariam para sempre. 
  
 

ANDAHAZI, Federico. O anatomista. Traduzido por Paulina Wacht, Ari Roitman. 
Porto Alegre: L&PM, 2005. 224 p. (L&PM pocket).   
 
Resumo:  Os anatomistas, na Renascença, eram estudiosos do corpo humano. Mateo 
Colón era um desses anatomistas e, em meados do ainda obscuro século XVI, se 
apaixona por uma belíssima prostituta veneziana: Mona Sofia. Mas a cortesã 

desdenha friamente dos sentimentos de Mateo. Ele inicia, então, a busca por uma poção ou 
qualquer coisa que possa fazer com que Mona se apaixone por ele. Pensando na mulher amada 
é que ele descobre as maravilhas operadas por uma parte da anatomia – e da alma – feminina 
totalmente desconhecida até então: o Amor veneris, ou, como é mais conhecido hoje, o clitóris. 



 

Porém, para transmitir seus novos conhecimentos a Mona, Mateo precisa antes enfrentar o horror 
da Inquisição. 
  
 

BROOKS, Geraldine. Um ano de milagres: um romance dos tempos da peste. 
Traduzido por Marcos Malvezzi Leal. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 328 p.   
 
Resumo:  Quando uma remessa de tecidos infectados vinda de Londres traz a peste 
para uma aldeia isolada nas montanhas, uma mulher luta pela sua sobrevivência e 
a de seus amigos e familiares.  

Baseado na história verídica da remota aldeia de Eyam, no interior da Inglaterra em 1666, "Um 
ano de milagres" é um romance sobre a audácia e a determinação de um povo decidido a 
conter uma das epidemias mais mortíferas que já assolaram a Europa - a peste bubônica - e 
sobre as terríveis consequências dessa escolha. 
  
 

SACKS, Oliver. Um antropólogo em Marte: sete histórias paradoxais. 
Traduzido por Bernardo Carvalho. São Paulo: Companhia de Bolso, 2006. 360 p.   
 
Resumo: O que têm em comum o pintor que, em decorrência de um acidente, 
passa a enxergar o mundo em preto-e-branco; o rapaz cujas únicas lembranças se 
restringem ao final dos anos 60; o massagista que, cego desde a infância, 

recupera a visão após uma cirurgia; a mulher autista que não consegue compreender os 
sentimentos humanos, mas se torna uma especialista em comportamento animal e o exímio 
cirurgião tomado por todo tipo de tiques (verbais e físicos) na vida cotidiana? Para o 
neurologista Oliver Sacks, esses não são apenas casos clínicos extraordinários. Antes de mais 
nada, eles dizem respeito a indivíduos cujas vidas, pressionadas por situações-limite (por vezes 
trágicas, em geral dramáticas), podem nos ajudar a compreender melhor o que somos. Em "Um 
antropólogo em Marte", Sacks confirma a originalidade de sua prosa. Uma prosa que dá ao 
relato clínico a dramaticidade de um verdadeiro gênero literário. 
  
 

FONSECA, Isabel. Apego. Traduzido por Alexandre Barbosa de Souza. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2011. 344 p.   
 
Resumo: Jean Hubbard é uma profissional de sucesso que leva uma vida doméstica 
relativamente feliz. Jornalista formada em Oxford, escreve colunas sobre saúde e 
bem-estar para inúmeras publicações e é casada com Mark, homem igualmente 

bem-sucedido, proprietário de uma agência de publicidade. Sem problemas aparentes e com a 
liberdade que o dinheiro e a consagração profissional proporcionam, o casal resolvera dividir o 
tempo entre Londres e uma casa na pequena ilha de St. Jacques, onde Mark pretendia 
desacelerar o ritmo da vida e preparar-se para a aposentadoria. 
Mas essa harmonia cotidiana se dissolve quando Jean intercepta uma carta indecorosa remetida 
pelo escritório londrino do marido. O ciúme e a decepção que se seguem a projetam numa 
espiral de autoquestionamento, e põem em xeque seus ideais e valores - especialmente os 
sexuais. 
  
 



 

CORTÁZAR, Julio. As armas secretas. Traduzido por Eric Nepomuceno. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 192 p.   
 
Resumo: Conjunto de cinco contos publicados originalmente em 1959 pelo escritor 
argentino Julio Cortázar. Na época, o autor ainda não havia atingido a 
notoriedade que lhe granjearia seu romance, ou antirromance, "O jogo da 
amarelinha", de 1963. Fazia alguns anos que se radicara em Paris e dizia sentir-

se como um fantasma. Não por acaso, todas as histórias do livro se passam na capital francesa. 
E, expatriados ou não, os personagens também aparecem deslocados da realidade. 
 
 

THEROUX, Paul. Até o fim do mundo: viagens de Paul Theroux. Traduzido por 
Paulo Afonso. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010. 422 p.   
 
Resumo: Neste livro, Paul Theroux passa um fim de tarde na casa de Jorge Luis 
Borges em Buenos Aires e, na China, pega um voo que parece mais esporte 
radical do que uma viagem. Descreve um banquete exótico de pratos elaborados 

com animais em extinção, e explora a América Latina da fronteira sul do Texas à extremidade 
da Patagônia - fazendo uma pausa em El Salvador para uma violenta partida de futebol. 
Em 1988, Theroux atravessa a China na precária ferrovia "Galo de Ferro" com um 
inconveniente acompanhante governamental. Em uma estação ferroviária de Paris, o autor 
embarca no Expresso do Oriente, cuja rota vai até Istambul; depois passa uma gélida noite de 
Natal no Expresso Transiberiano. Pelas janelas de outro trem conhece um Vietnã ainda em 
guerra onde crianças brincam sem o olhar protetor de adultos, porque nenhum sobreviveu. 
Viajar, pelas palavras dele, com sua visão peculiar e estilo, é uma experiência que transcende 
qualquer turismo tradicional. 
  
 

SEBALD, W. G. Austerlitz. Traduzido por José Marcos Macedo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008. 288 p., il.   
 
Resumo: O professor de história da arquitetura Jacques Austerlitz explora a 
estação ferroviária de Liverpool Street, em Londres quando é tomado por uma 
visão que talvez o ajude a explicar o sentimento incômodo de ter vivido uma vida 
alheia. A partir dessa experiência, suas andanças pelas ilhas britânicas e pelo 

continente europeu, sua mania fotográfica e sua memória minuciosa ganham ímpeto bem mais 
que acadêmico: Austerlitz passa a reconstruir sua própria biografia. 
Para cumprir a tarefa — ou seu destino —, o herói do romance terá de ir e vir entre várias 
décadas, muitos países e os cenários mais díspares: um lar protestante no interior de Gales, um 
internato britânico, uma biblioteca em Paris, fortificações, palácios, campos de concentração, 
monumentos e banheiros públicos. 
No fim da viagem — que converterá a biografia mais íntima do professor em cifra da história 
européia no século XX —, está o momento em que tudo começou, com outros nomes, em outra 
língua, em outra estação ferroviária, quando os horrores da Segunda Guerra começavam a se 
anunciar. 
  
 
  



 

RODRIGUES, Ernesto. Ayrton: o herói revelado. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004. 
640, il.   
 
Resumo: Fruto de minucioso trabalho de pesquisa e mais de 200 entrevistas, 
Ernesto Rodrigues narra cada etapa da vitoriosa carreira de Senna e traz 
revelações inéditas sobre as dificuldades e os momentos de superação, as 

amizades e intrigas, a solidão e os amores da vida deste ícone do povo brasileiro. 
  
 
 

AGUALUSA, José Eduardo. Barroco tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 
2009. 344 p.   
 
Resumo: A história se passa em Luanda no ano de 2020 quando uma mulher cai 
do céu diante de um escritor e sua amante. A mulher em questão é uma modelo e 
ex-miss que frequentou a cama de políticos e empresários de expressão, o que a 
tornou uma figura incômoda para o establishment. Agualusa traça um vívido 

retrato da sociedade angolana, onde as tradições ancestrais convivem de modo nem sempre 
pacífico com uma modernidade mal assimilada. 
  

 
ROBERTS, Nora. Catherine & Amanda. Traduzido por Ana Rodrigues. Rio de 
Janeiro: Harlequin Books, 2010. 352 p. (As Calhoun, 1).   
 
Resumo: Ao herdarem a mansão construída no começo do século XX por Fergus 
Calhoun, as irmãs Catherine, Amanda, Lilah e Suzana e lideradas pela tia Coco 
também receberam como legado as lendas sobre Bianca. Esposa de Fergus, ela 

viveu uma intensa paixão proibida, e sua morte, trágica e prematura, deu origem ao mistério 
das esmeraldas perdidas. A coleção "As Calhoun" é mais uma saga escrita por Nora Roberts. 
Ao criar uma narrativa cujo fio condutor é a busca pela revelação de segredos do passado, 
Nora brinda seus leitores com cinco histórias sobre a força dos laços de família. 
  
 

PETTERSON, Per. Cavalos roubados. Traduzido por Kristin Lie Garrubo. 
Campinas: Verus, 2010. 254 p.   
 
Resumo: Neste romance, Trond Sander, um homem de 67 anos, muda para uma 
região remota da Noruega em busca da vida de contemplação silenciosa que 
sempre desejou. Um encontro casual com um vizinho - irmão, como ele descobre 

mais tarde, de seu amigo de infância Jon - lhe traz à memória o verão de 1948, que passou com 
seu adorado pai.  
As lembranças de Trond se concentram em uma tarde em que ele e Jon saem para roubar 
cavalos de uma fazenda próxima. O que começa como uma emocionante aventura adolescente 
termina de forma abrupta e traumática. Confrontado com a descoberta do erotismo, da morte e 
da falsa harmonia familiar, Trond passa da adolescência à idade adulta em um único e fatídico 
verão. 
  
 



 

OZ, Amós. Uma certa paz. Traduzido por Paulo Geiger. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010. 394 p.   
 
Resumo: As difíceis relações familiares são a tônica desta obra de Amós Oz, que 
leva para o seio familiar as contradições e dificuldades políticas que o Estado de 
Israel enfrentava nos anos 1960, às vésperas da Guerra dos Seis Dias. Mais do 
que um retrato histórico, porém, "Uma certa paz" (1982) se revela uma meditação 

sobre o poder, a decepção e os relacionamentos amorosos. 
  
 

LISPECTOR, Clarice. Clarice na cabeceira: crônicas. Organizado por Teresa 
Montero. Rio de Janeiro: Rocco, 2010. 176 p.   
 
Resumo: Este livro traz uma reunião de vinte textos selecionados por convidados 
afeitos à obra de Clarice Lispector e apresenta uma leitura selecionada de crônicas 
publicadas entre 1962 e 1973, na revista Senhor e no Jornal do Brasil, e 

posteriormente agrupadas nos livros 'A descoberta do mundo' e 'Para não esquecer'. 
Abordando temas tão diversos quanto as memórias da infância, a vida, a morte, o amor, o ato 
de escrever, o silêncio, a maternidade e a indignação, as crônicas são apresentadas por amigos 
e admiradores de Clarice, que compartilham o impacto da escritora e de sua obra em suas 
vidas, como Eduardo Portella, Ferreira Gullar, Marília Pêra, Maria Bonomi e Naum Alves de 
Souza, entre outros. 
  
 

SCHIFF, Stacy. Cleópatra: uma biografia. Traduzido por José Rubens Siqueira. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2011. 392 p., il.   
 
Resumo: Biografia de Cleópatra, uma das mulheres mais famosas que já existiram. 
Cleópatra VII governou o Egito durante 22 anos. Perdeu o reino uma vez, 
reconquistou-o, quase perdeu de novo, construiu um império, perdeu tudo. Deusa 

em criança, rainha aos dezoito anos, celebridade logo depois, foi objeto de especulação e 
veneração, de intriga e lenda, mesmo em nosso tempo. No auge do poder, controlava 
praticamente toda a costa oriental do Mediterrâneo, o último grande reino de qualquer soberano 
egípcio. Durante um breve instante, deteve o destino do mundo ocidental nas mãos. 
  
 

TROJANOW, Ilija. O colecionador de mundos. Traduzido por Sérgio 
Tellaroli. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 416 p.   
 
Resumo: Oficial do exército britânico, orientalista e etnólogo, além de tradutor 
para o inglês de clássicos como "As mil e uma noites" e o "Kama Sutra", Richard 
Francis Burton (1821-90) foi sem dúvida uma das grandes personalidades do 

século XIX. Desse incrível repertório de aventuras, o premiado escritor búlgaro Ilija Trojanow 
escolheu três, a partir das quais dá forma a uma mescla de biografia ficcional e perspicaz 
estudo psicológico de uma personalidade que, pouco a pouco, revela-se tão fascinante quanto 
misteriosa. "O colecionador de mundos" tem por cenários principais a Índia em que Burton atuou 
como oficial e coletor de informações, a peregrinação sagrada de Meca a Medina, de que ele 



 

tomou parte disfarçado de muçulmano, e a expedição ao coração da África que acabaria por 
conduzir à descoberta da nascente do rio Nilo. 
  
 

BARRETO, Lima. Contos completos. Organizado por Lilia Moritz Schwarcz. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2010. 712 p.   
 
Resumo: A importância de Lima Barreto (1881-1922) na literatura brasileira tem 
sido objeto de sucessivas reavaliações. A oralidade despojada de seus textos e o 
tom memorialista e de crônica jornalística foram duramente criticados por 

contemporâneos e, ao mesmo tempo, serviram de atrativo para as vanguardas modernistas. 
Análises posteriores, como a do professor Antonio Candido, diriam que Lima Barreto é um autor 
“vivo e penetrante”. Embora tenha morrido cedo, aos 41 anos, Lima Barreto deixou uma 
importante produção de romances, crônicas e contos. 
Com organização, introdução e notas de Lilia Moritz Schwarcz, esta edição reúne os 149 contos 
do autor, resgatados por meio de pesquisas em manuscritos, edições originais, jornais e revistas 
da época. 
  

 
MEYER, Stephenie. Crepúsculo. Traduzido por Ryta Vinagre. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Intrínseca, 2008. 384 p.   
 
Resumo: Quando Isabella Swan chega à melancólica cidadezinha de Forks e 
conhece o misterioso e atraente Edward Cullen, sua vida dá uma guinada 
emocionante e apavorante. Com corpo de atleta, olhos dourados, voz hipnótica e 

dons sobrenaturais, Edward é ao mesmo tempo irresistível e impenetrável. Até então, ele tem 
conseguido ocultar sua verdadeira identidade, mas Bella está decidida a descobrir seu segredo 
sombrio.  
Combinando sensualidade e mistério, romance e fantasia, Stephenie Meyer produz uma trama 
de suspense neste primeiro volume da série que marcou sua estréia literária. 
  

 
SCHIRACH, Ferdinand von. Crimes. Traduzido por Roberto Rodrigues. Rio de 
Janeiro: Record, 2011. 176 p.   
 
Resumo: Um afável médico mata a esposa com um machado, após quarenta anos 
de casados. Antes de chamar a polícia, ele a esquarteja. Sua confissão é tão 
extraordinária quanto a pena que recebe. Ferdinand von Schirach, famoso 

advogado alemão, narra este e outros casos curiosos que defendeu. As sentenças e desfechos 
são fruto de investigações minuciosas e da sensibilidade deste advogado-autor, que nunca se 
atém à superficialidade dos depoimentos e fatos. 
  
 

YATES, Richard. O desfile de Páscoa. Traduzido por Cássio de Arantes Leite. 
Rio de Janeiro: Alfaguara, 2010. 224 p.   
 
Resumo: Sarah e Emily são irmãs muito diferentes. Ainda crianças, Emily quer ser 
como a mais velha, bonita e extrovertida, e tem ciúmes da relação da irmã com o 



 

pai. Ao crescerem, Sarah se casa com um jovem que parece o marido ideal. Emily prefere a 
vida independente e segue um caminho mais arriscado. Sonha com o sucesso profissional, e seus 
relacionamentos nunca a satisfazem totalmente. 
Mas, sob as aparências, a vida de ambas esconde traumas e decepções. Ao narrar suas 
tempestuosas trajetórias, Yates compõe um livro que o coloca entre os grandes escritores 
americanos do século XX. 
  

 
NICHOLLS, David. Um dia. Traduzido por Claudio Carina. Rio de Janeiro: 
Intrínseca, 2011. 416 p.   
 
Resumo: Dexter Mayhew e Emma Morley se conheceram em 1988. Ambos sabem 
que no dia seguinte, após a formatura na universidade, deverão trilhar caminhos 
diferentes. Mas, depois de apenas um dia juntos, não conseguem parar de pensar 

um no outro. Os anos se passam e Dexter e Emma levam vidas isoladas - vidas muito diferentes 
daquelas que eles sonhavam ter. Porém, incapazes de esquecer o sentimento muito especial que 
os arrebatou naquela primeira noite, surge uma extraordinária relação entre os dois. Ao longo 
dos vinte anos seguintes, flashes do relacionamento deles são narrados, um por ano, todos no 
mesmo dia - 15 de julho. 
  

 
QUEIROZ, Eça de. Um dia de chuva. São Paulo: Cosac Naify, 2011. 56 p., il.   
 
Resumo: Conto pouco conhecido do escritor português Eça de Queiroz, pela 
primeira vez publicado em livro, em edição independente. "Um dia de chuva" é 
uma pequena obra-prima na opinião do crítico Antonio Candido. Escrito perto de 
sua morte, o autor deixou o texto por terminar, e este aspecto de inacabado é um 

traço de modernidade que só faz enriquecer a leitura. Na história, José Ernesto, um solteirão que 
mora em Lisboa, vai até uma cidade do Norte de Portugal com o intuito de comprar uma quinta, 
para fugir da cidade grande. Ao chegar, sucedem-se vários dias de chuva incessante. A chuva 
permeia o conto e define seus limites, criando uma espécie de cortina através da qual 
enxergamos, junto com José Ernesto, a casa com seus cômodos, corredores e memórias da 
família que ali habitava. 
  
 

MEYER, Stephenie. Eclipse. Traduzido por Ryta Vinagre. Rio de Janeiro: Intrínseca, 
2009. 448 p.   
 
Resumo: Enquanto Seattle é assolada por uma sequência de assassinatos 
misteriosos e uma vampira maligna continua em sua busca por vingança, Bella está 
cercada de perigos outra vez. Em meio a isso, ela é forçada a escolher entre seu 

amor por Edward e sua amizade com Jacob - sabendo que essa decisão tem o potencial para 
reacender o conflito perene entre vampiros e lobisomens. Com a proximidade da formatura, 
Bella tem mais uma decisão a tomar: vida ou morte. Mas o que representará cada uma dessas 
escolhas? 
"Eclipse" é o terceiro livro da saga de amor e vampiros assinada por Stephenie Meyer. 
  
 



 

ISAACSON, Walter. Einstein: sua vida, seu universo. Traduzido por Fernanda 
Ravagnani et al. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 676 p., il.   
 
Resumo: Muito já se escreveu sobre a vida de Albert Eisntein, mas parte de sua 
correspondência nunca havia sido revelada. Walter Isaacson teve acesso as essas 
cartas e, nesta que é a mais completa biografia do grande cientista, desnuda a 

vida íntima de uma mente genial. Um homem simples e afável, mas ao mesmo tempo 
impertinente e distante, Eisntein mantinha relacionamentos pessoais difíceis, segredos e casos 
extraconjugais, além de desprezar a guerra e se divertir com a aura de celebridade. 
Isaacson percorre os caminhos mentais que levaram à revolução da física, com a elaboração da 
teoria da relatividade, e os entremeia com a trajetória pessoal de um Eisntein desapegado, um 
cientista cuja independência de pensamento levou a descobertas que ninguém jamais tinha 
ousado imaginar. 
  
 

SOARES, Luiz Eduardo; BATISTA, André; PIMENTEL, Rodrigo. Elite da tropa. Rio 
de Janeiro: Objetiva, 2006. 316 p. ISBN 85-7302-773-8.   
 
Resumo: Ainda que sob a forma de narrativas fictícias apresentadas pelo 
personagem de um policial, "Elite da tropa" é resultado de uma combinação das 
experiências de seus autores na corporação policial e na gestão da segurança 

pública. Baseado em relatos reais, o livro é assinado pelo antropólogo Luiz Eduardo Soares, 
especialista em segurança pública, e pelos policiais André Batista e Rodrigo Pimentel.  
"Elite da Tropa" revela o cotidiano dos policiais do Bope, um grupo pequeno e fechado de 
homens que atua com força máxima e devastadora no front da guerra urbana. 
  
 

ALEXANDER, Caroline. Endurance: a lendária expedição de Shackleton à 
Antártida. Traduzido por Sérgio Flaksman. São Paulo: Companhia das Letras, 
1999. 248 p., il.   
 
Resumo: A autora recria a trajetória de Sir Ernest Shackleton nas águas do pólo 

sul, ilustrada com mais de 140 fotos inéditas do australiano Frank Hurley - um dos membros da 
expedição. Quando, em agosto de 1914, Frank Hurley embarcou seu pesado equipamento 
fotográfico no 'Endurance', navio especialmente projetado para navegar em águas congeladas, 
tinha consciência exata de sua missão - registrar a primeira travessia a pé do continente 
antártico. Era esse o objetivo do explorador Sir Shackleton, líder da expedição. O grupo jamais 
chegou ao seu destino. Por outro lado, protagonizaria uma das maiores aventuras já vividas pelo 
homem - os 28 tripulantes passaram muitos meses perambulando sobre o oceano congelado, no 
pólo sul, tentando encontrar socorro, e acabaram regressando sãos e salvos à Inglaterra, sem 
uma única vida perdida. 
  

 
AS ENTREVISTAS da Paris Review: vol. 1. Traduzido por Christian Schwartz, Sérgio 
Alcides. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 464 p.   
 
Resumo: Fundada em 1953 nos Estados Unidos, a Paris Review é uma das mais 
prestigiosas revistas literárias do mundo. A publicação é mais conhecida, porém, 



 

por suas famosas entrevistas com escritores. Essa antologia traz uma seleção de catorze 
entrevistas da Paris Review, cobrindo as quase seis décadas de existência da publicação. Fazem 
parte do volume os autores: W. H. Auden, Paul Auster, Jorge Luis Borges, Truman Capote,  
Louis-Ferdinand Celine, William Faulkner, Ernest Hemingway, Primo Levi, Doris Lessing, Manuel 
Puig, Amós Oz, Billy Wilder, Ian McEwan e Javier Marías.  
Concebidas como um contraponto à crítica academicista e formal que imperava nos Estados 
Unidos na época, as entrevistas buscam revelar o autor de forma profunda, cobrindo sua vida 
passada, sua visão de mundo, suas motivações e as peculiaridades de sua criação literária. 
Editadas com maestria, inclusive com revisão e aprovação dos próprios autores, elas 
transcendem o formato jornalístico e adquirem qualidade literária. 
  
 

TEZZA, Cristovão. Um erro emocional. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. 
192 p.   
 
Resumo: Neste romance, Tezza narra a história de amor entre Beatriz, revisora de 
textos, e Antonio Donetti, escritor. Tudo começa quando Donetti declara que 
cometeu um erro emocional e se apaixonou por ela, quando se conheceram na 

noite anterior. Para ficar próximo, ele pede que ela o ajude em seu novo romance. Ao longo da 
narrativa os dois pouco conversam, mas passam e repassam as suas vidas nas lembranças de 
cada um, criando uma ligação intensa, pelas reflexões e avaliações pessoais. 
  
 

VERÍSSIMO, Luís Fernando. Os espiões. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. 144 p. 
ISBN 978-85-60281-99-2.   
 
Resumo: A história é uma alegoria híbrida de mitologia, humor e mistério. Ainda 
se curando da ressaca do final de semana, na manhã de uma terça-feira, o 
funcionário de uma pequena editora recebe um envelope branco, endereçado com 

letras de mãos trêmulas. Dentro, as primeiras páginas de um livro de confissões escrito por uma 
certa Ariadne, que promete contar sua história com um amante secreto e depois se suicidar. 
Atormentado por sonhos românticos, esse boêmio frustrado com seu casamento, e infeliz no 
trabalho, decide tomar uma atitude - descobrir quem é Ariadne e, se possível, salvá-la da morte 
anunciada. Na mitologia grega, ela ajuda Teseu a sair do labirinto. No entanto, o autor cria 
uma Ariadne ao contrário, que vai enfeitiçando o protagonista e seus amigos de bar, os espiões 
deste livro. 
  
 

CONY, Carlos Heitor. Eu, aos pedaços: memórias. São Paulo: Leya, 2010. 256 
p., il.   
 
Resumo: "Eu, aos pedaços" reúne crônicas já publicadas sobre a vida pessoal e 
profissional de Cony, onde ele narra fatos, descreve pessoas e compartilha os 
pensamentos que moldaram sua personalidade, crenças e sua trajetória. 

Filho do jornalista Ernesto Cony Filho e de Julieta Moraes, Carlos Heitor Cony era considerado 
mudo até os cinco anos de idade, quando falou pela primeira vez. Aos 18 anos foi para o 
seminário tentar a vida eclesiástica. Ao ser considerado um caso perdido, seu pai o levou para o 
jornalismo, que considerava a única alternativa viável nesse caso.  



 

No livro o leitor descobre o amor incondicional do filho pelo pai até o último beijo antes do fim; 
a simpatia pelo Carnaval e pelas festas juninas e a vocação do autor para falar mal de qualquer 
assunto, apenas pelo gosto de uma boa conversa. Cony conta diversos fatos engraçados e 
confusões que provocou em suas viagens pelo mundo, faz uma singela e sincera homenagem a 
amigos e personalidades que deixaram marcas em seus 84 anos de existência, além de falar de 
infância, família e política. 
  

 
HADDAD, Joumana. Eu matei Sherazade. Traduzido por Dinah de Abreu 
Azevedo. Rio de Janeiro: Record, 2011. 144 p.   
 
Resumo: A autora - poeta, tradutora e jornalista libanesa - desafia ideias 
preconcebidas que o Ocidente tem das mulheres no Oriente Médio e fala sobre o 
próprio desenvolvimento intelectual e o impacto libertador que a literatura teve na 

sua vida. Um relato sobre o que significa ser uma mulher árabe no mundo contemporâneo. 
  
 

SCLIAR, Moacyr. Eu vos abraço, milhões. São Paulo: Companhia das Letras, 
2010. 256 p.  
 
Resumo: A primeira paixão de Valdo foi a leitura. A leitura o aproximou de 
Geninho. E Geninho o apresentou ao comunismo. A ideia de que a desigualdade 
fosse uma injustiça e de que houvesse pessoas lutando pelo fim da opressão social 

mudou a vida do garoto. Decidido a entrar para o Partido Comunista, Valdo abre as porteiras 
da estância e cai no mundo. Levando poucos pertences e quase nenhum dinheiro, embarca 
clandestinamente num trem com destino ao Rio de Janeiro. Na Cidade Maravilhosa, acredita, o 
lendário líder do Partido, Astrojildo Pereira, haverá de recebê-lo de braços abertos para conduzi-
lo em pessoa às fileiras da militância, onde finalmente sua vida ganhará sentido. Mas Astrojildo 
não está no Rio. Foi a Moscou, sem data para voltar. E Valdo não tem dinheiro. Em vez de lutar 
para libertar a classe oprimida, torna-se ele próprio um assalariado, operário da construção.  
Quadro vívido do Brasil na virada para a década de 30, "Eu vos abraço, milhões" é uma obra 
que reúne a Coluna Prestes e a Revolução de 30 às reflexões, perplexidades e fantasias de um 
personagem. 
 

 
ÂNGELO, Ivan. A face horrível: contos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 
224 p.   
 
Resumo: Este livro apresenta 14 contos nos quais o autor retoma um estilo crítico e 
exigente, tratando de temas cotidianos como a vida, a morte, o crime, a mentira e 
o sofrimento. Com este "A face horrível" Ivan Ângelo ganhou o prêmio APCA da 

crítica, em 1986. 
 
 
 
  



 

FERREIRA, Manuel Rodrigues. A ferrovia do diabo. 5. ed. São Paulo: 
Melhoramentos, 2005. 400 p., il.  
 
Resumo: O jornalita, historiador e sertanista Manoel Rodrigues Ferreira reconstrói a 
epopéia de uma das mais ambiciosas obras de engenharia realizadas no Brasil: a 
construção da Ferrovia Madeira-Mamoré. O projeto atraiu o interesse de 

investidores do mundo inteiro, e trabalhadores de mais de 40 nacionalidades vieram se 
aventurar nos confins da selva amazônica, no atual Estado de Rondônia. Entre 1872 e 1912 
mais de 1.500 trabalhadores faleceram tentando vencer a selva. Cercada de desastres, ataques 
de índios e animais ferozes, epidemias, problemos financeiros e muitas lendas, a história da 
construção da ferrovia correu mundo e é até hoje conhecida como a mais trágica da América. 
  

 
BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Traduzido por 
Hortênsia dos Santos. 3. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1981. 202 p.   
 
Resumo: Esta obra-prima de Roland Barthes, "Fragmentos de um discurso 
amoroso", é uma resposta do autor aos seus contemporâneos, que haviam 
marginalizado completamente a linguagem do amor de sua esfera do pensamento, 
das suas concepções artísticas, culturais ou científicas. Ela era reputada como algo 

pertencente a um passado excessivamente sentimental, sendo, portanto, segregada por aqueles 
que se consideravam modernos. 
Roland Barthes concebeu esta obra como um dicionário, expondo suas idéias sob a forma de 
verbetes referentes ao universo dos apaixonados, dispostos em ordem alfabética. Seu fascinante 
teor é precedido por um prefácio que, na verdade, é mais um manual que orienta o leitor em sua 
leitura do livro. 
  
 

INOUE, Yasushi. O fuzil de caça. Traduzido por Jefferson José Teixeira. São 
Paulo: Estação Liberdade, 2010. 110 p.   
 
Resumo: No Japão, o período do pós-guerra trouxe definitivamente à tona toda 
sorte de questões que mantiveram caráter de tabu durante tanto tempo, numa 
tradição secular de silêncio e discrição. Isso faz com que o enredo de "O fuzil de 
caça", cujos personagens estão enleados em um caso de amor extraconjugal, não 

constitua por si só uma novidade ou um fator de estranhamento. É também na forma, e não 
apenas em sua temática, que a obra se consolida como fundamental no panorama da literatura 
japonesa contemporânea. 
 
Lançando mão da tradição do romance epistolar, convida o leitor à posição de voyeur de uma 
comunicação unilateral e inusitada entre um caçador, Josuke Misugi, e um escritor. Três cartas, 
endereçadas a um mesmo homem por três mulheres diferentes, imprimem uma textura trágica à 
trama. 
  
 
  



 

SAVIANO, Roberto. Gomorra: a história real de um jornalista infiltrado na 
violenta máfia napolitana. Traduzido por Elaine Niccolai. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2008. 350 p.   
 
Resumo: O porto de Nápoles é o ponto de partida para a jornada do livro-
reportagem "Gomorra". Lá desembarcam diariamente todo tipo de mercadorias, 

vindas da Itália e de várias partes da Europa. São resíduos químicos, material tóxico, cadáveres 
e esqueletos humanos. Tudo despejado clandestinamente na região da Campânia. Dos 
contêineres à alta-costura, passando por Las Vegas, China, hotéis de luxo e culminando em 
toneladas de cocaína, o jornalista Roberto Saviano se infiltrou em setores camorristas para 
descobrir as artérias do funcionamento da máfia napolitana, considerada a mais perigosa e 
temida do mundo. 
  
 

KATAYAMA, Kyoichi. Um grito de amor do centro do mundo. Traduzido por 
Lica Hashimoto. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2011. 160 p.   
 
Resumo: Sakutarô é ainda um garoto quando conhece Aki na escola em que 
estuda, numa cidadezinha japonesa. Ela é bela, inteligente e popular, e eles logo 
se tornam amigos inseparáveis. Mas, conforme Sakutarô amadurece, ele começa a 

ver em Aki mais do que apenas uma amiga. Em pouco tempo, sua relação se transforma numa 
paixão arrebatadora. Os adolescentes trocam juras de amor; prometem nunca mais se separar. 
Mas uma tragédia fará com que o destino de ambos seja irremediavelmente alterado. 
  
 

WALSER, Martin. Um homem apaixonado. Traduzido por Renata Dias Mundt. 
São Paulo: Planeta do Brasil, 2010. 272 p.   
 
Resumo: O lançamento de "Um homem apaixonado", em 2008, na Alemanha, deu 
início a uma acirrada polêmica. Ela retrata a vida afetiva de um dos ícones da 
literatura alemã e universal, o escritor romântico Johann Wolfgang von Goethe. 

Nesta narrativa estão perfeitamente dosadas as pitadas de ficção e de realidade. 
O livro narra seu envolvimento com uma garota de 19 anos, Ulrike, quando ele mesmo tinha 73 
anos de idade. Na vida real o escritor contrai matrimônio com Christiane Vulpius, jovem de 23 
anos, em 1806, quando ele tinha 57 anos; ambos permanecem juntos até 1816, quando ela 
morre. 
O enredo deste livro causa impacto ao gerar a suspeita de que a narrativa seria, na verdade, 
uma referência indireta à própria biografia do autor, Martin Walser, que já havia completado 
80 anos quando elaborou esta obra. Esta possibilidade acendeu o estopim na mídia local, o que 
se estendeu às esferas literárias. 
  
 

DÓRIA, Palmério. Honoráveis bandidos: um retrato do Brasil na era Sarney. 
São Paulo: Geração Editorial, 2009. 208 p., il.  
 
Resumo: O jornalista Palmério Dória conta neste livro toda a história secreta do 
surgimento, enriquecimento e tomada do poder regional pela família Sarney, no 
Maranhão, e o controle quase total, do Senado, pelo patriarca que virou presidente 



 

da República por acidente, transformou o Maranhão no quintal de sua casa e beneficiou amigos 
e parentes. 
  

 
PEDROSA, Inês. Os íntimos. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2010. 200 p.   
 
Resumo: Cinco amigos se reúnem num bar de Lisboa, em noite chuvosa, para um 
longo jantar. Na televisão, assistem a um jogo de futebol enquanto discutem, riem, 
e falam, sobretudo, de mulheres. A única personagem feminina é Célia, filha do 
dono do estabelecimento, que conhece bem os hábitos daqueles cinco homens e os 

serve noite adentro. Mas as mulheres permeiam esse romance de Inês Pedrosa. Elas também 
mostram sua voz, para contradizê-los, para os ajudar a relembrar amores passados e desilusões. 
Ao intercalar diferentes vozes e estilos narrativos, Pedrosa produz em "Os íntimos" uma 
realidade multifacetada, rica, que dá vida aos personagens e mostra seus conflitos e suas dores 
mais profundas. 
  
 

ALENCAR, José de. Iracema / Cinco minutos. São Paulo: Martin Claret, 1998. 
168 p. (A obra-prima de cada autor).   
 
Resumo: "Iracema" é a expressão máxima do nosso nativismo romântico. Tendo 
como pano de fundo histórico a fundação do Ceará, o romance conta a história 
entre o português Martin e a índia Iracema, a “virgem dos lábios de mel”. 

"Cinco minutos" é um chamados "romances urbanos" do autor. Contado sob a forma de uma 
carta de um jovem à sua prima, esta obra é um exemplo clássico do Romantismo ao mostrar um 
amor puro, casto, duradouro e curativo, sentido por duas almas gêmeas perfeitas, com o destino 
interpondo-se no caminho e resolvendo-se no final. 
  

 
RODRIGUES, João Carlos. João do Rio: vida, paixão e obra: biografia. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 308 p., il.   
 
Resumo: Considerado por todos os contemporâneos o homem mais complexo se 
seu tempo, Paulo Barreto - o João do Rio - nasceu quase pobre e ascendeu 
socialmente, conquistando a fama e o ódio que ela desperta nos menos talentosos. 

Uma biografia deste autor abrange necessariamente não apenas sua obra e sua vida pessoal, 
mas também os tempos em que viveu. Como jornalista, ele foi um renovador histórico da 
imprensa brasileira, fundindo a reportagem e a crônica num novo gênero personalíssimo e então 
pouco comum. Como cidadão e artista, foi o arquétipo incomparável de sua época. 
  

 
BLOCK, Lawrence. O ladrão que estudava Espinosa. Traduzido por Maria 
Helena Rodrigues de Sousa. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 232 p.   
 
Resumo: Livreiro em Nova York, Bernard Rhodenbarr cultua outras paixões, mais 
lucrativas - como abrir fechaduras sem o uso de chaves e pilhar a propriedade 
alheia. Desta vez, o que ele faz é se apropriar de uma moeda de cinco centavos - 

um V-Nickel, raridade estimada em meio milhão de dólares. Em seguida ao roubo, entretanto, 



 

ocorrem dois assassinatos relacionados ao sumiço da peça. Velho conhecido da polícia, é ele o 
suspeito. Rhodenbarr põe em prática, então, um plano para se safar. 
  
 

ROBERTS, Nora. Lilah. Traduzido por Ana Rodrigues. Rio de Janeiro: Harlequin 
Books, 2010. 308 p. (As Calhoun, 2).   
 
Resumo: Ao herdarem a mansão construída no começo do século XX por Fergus 
Calhoun, as irmãs Catherine, Amanda, Lilah e Suzana e lideradas pela tia Coco 
também receberam como legado as lendas sobre Bianca. Esposa de Fergus, ela 

viveu uma intensa paixão proibida, e sua morte, trágica e prematura, deu origem ao mistério 
das esmeraldas perdidas. A coleção "As Calhoun" é mais uma saga escrita por Nora Roberts. 
Ao criar uma narrativa cujo fio condutor é a busca pela revelação de segredos do passado, 
Nora brinda seus leitores com cinco histórias sobre a força dos laços de família. 
  

 
LOBÃO; TOGNOLLI, Cláudio Júlio. Lobão: 50 anos a mil. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2010. 596 p., il.   
 
Resumo: "Lobão: 50 anos a mil" é a autobiografia de Lobão, que conta neste 
volume ilustrado, a história do menino que queria ser jogador de futebol e acabou 
entrando para o cenário do rock brasileiro. As músicas, os amigos, as confusões 

com a polícia - o grande lobo não poupa nada nem ninguém. 
  
 
 

MEYER, Stephenie. Lua nova. Traduzido por Ryta Vinagre. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Intrínseca, 2008. 402 p.   
 
Resumo: Para Bella Swan, há uma coisa mais importante do que a própria vida: 
Edward Cullen. Mas estar apaixonada por um vampiro é ainda mais perigoso do 
que ela poderia ter imaginado. Edward já resgatara Bella das garras de um 

monstro cruel, mas agora, quando o relacionamento ousado do casal ameaça tudo que lhes é 
próximo e querido, eles percebem que seus problemas podem estar apenas começando... 
"Lua nova" é a sequência da história iniciada em "Crepúsculo". 
  
 

GHOSH, Amitav. Mar de papoulas. Traduzido por Cássio de Arantes Leite. Rio 
de Janeiro: Alfaguara, 2011. 530 p.   
 
Resumo: "Mar de papoulas" é um romance épico, cujo pano de fundo são as 
guerras do ópio na China e no Extremo Oriente no século XIX. Ele narra a jornada 
do navio Ibis, uma embarcação inglesa que se envolve no perigoso comércio do 

ópio com a China, e sua inusitada tripulação, formada por oficiais ingleses, um americano 
mestiço, escravos libertos, fugitivos e condenados - cada qual com suas ambições e seus dramas 
pessoais. Ghosh descreve desde as dificuldades dos plantadores de papoula na Índia, terra 
natal do autor, até as lutas e os desejos dos inusitados tripulantes do Íbis. 
  



 

 
ROBERTS, Nora. Megan. Traduzido por Ana Rodrigues. Rio de Janeiro: Harlequin 
Books, 2010. 308 p. (As Calhoun, 4).   
 
Resumo: Ao herdarem a mansão construída no começo do século XX por Fergus 
Calhoun, as irmãs Catherine, Amanda, Lilah e Suzana e lideradas pela tia Coco 
também receberam como legado as lendas sobre Bianca. Esposa de Fergus, ela 

viveu uma intensa paixão proibida, e sua morte, trágica e prematura, deu origem ao mistério 
das esmeraldas perdidas. A coleção "As Calhoun" é mais uma saga escrita por Nora Roberts. 
Ao criar uma narrativa cujo fio condutor é a busca pela revelação de segredos do passado, 
Nora brinda seus leitores com cinco histórias sobre a força dos laços de família. 
  

 
PRATA, Antonio. Meio intelectual, meio de esquerda. São Paulo: Editora 34, 
2010. 176 p.   
 
Resumo: Um sofá encalhado no mangue, os trocadilhos infames nos nomes dos pet 
shops, o bairro de Perdizes, a barriga do Ronaldo, os mictórios cheios de gelo dos 
restaurantes, o salto mortal sem rede que o amor exige dos apaixonados, a casa de 

um morador de rua, um sorvete de cheesecake, o barulho insuportável das marretadas de um 
apartamento em reforma — eis alguns dos temas do novo livro de crônicas de Antonio Prata. 
  
 

FAUSTO, Boris. Memórias de um historiador de domingo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010. 288 p., il. 
 
Resumo: Neste segundo volume de suas memórias, Boris Fausto privilegia 
personagens de carne e osso, além do anedotário saboroso que cerca as situações 
presenciadas pelo autor ao longo de tantas décadas. Professores e alunos da velha 
faculdade de direito, gente comum e anônima dos ambientes de trabalho, da 

militância de esquerda, membros queridos de sua família, expoentes da intelectualidade 
acadêmica - são essas figuras que povoam estas páginas, pintadas pela mão firme de um 
romancista da vida real. 
  

 
ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias. 3. ed. 
São Paulo: Martin Claret, 1999. 214 p. (A obra-prima de cada autor).   
 
Resumo: Publicado em capítulos no jornal Correio Mercantil entre junho de 1852 e 
julho de 1853, narra a atribulada vida de uma criança nascida no começo do 
século XIX, no tempo do rei D. João VI. A obra tornou-se uma das principais 

produções literárias do Brasil do século XIX. 
  
 
 
  



 

HARDING, John. A menina que não sabia ler. Traduzido por Elvira 
Serapicos. São Paulo: Leya, 2010. 288 p.   
 
Resumo: Em uma distante e escura mansão, onde nada é o que parece, a pequena 
Florence é negligenciada pelo seu tutor e tio. Guardada como um brinquedo, a 
menina passa seus dias perambulando pelos corredores e inventando histórias que 

conta a si mesma, em uma rotina tediosa e desinteressante. Até que um dia Florence encontra a 
biblioteca proibida da mansão. E passa a devorar os livros em segredo. Mas existem mistérios 
naquela casa que jamais deveriam ser revelados. Quem eram seus pais? Por que Florence sonha 
sempre com uma misteriosa mulher ameaçando Giles, seu irmão caçula? O que esconde a nova 
preceptora? E por que o tio a proibiu de ler? Florence precisa reunir todas as pistas possíveis e 
encontrar respostas que ajudem a defender seu irmão e preservar sua paixão secreta pelos livros 
- únicos companheiros e confidentes - antes que alguém descubra quem ousou abrir as portas do 
mundo literário. 
  

 
XINRAN. Mensagem de uma mãe chinesa desconhecida: histórias de 
perdas e amores. Traduzido por Caroline Chang. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2011. 272 p.   
 
Resumo: Com "Mensagem de uma mãe chinesa desconhecida", Xinran retorna às 
histórias verídicas de mulheres chinesas que a tornaram mundialmente conhecida. 

Desta vez ela aborda o sofrimento humano resultante da interação de uma milenar cultura 
machista com circunstâncias históricas, econômicas e sociais específicas. Em dez capítulos, são 
apresentadas dez histórias marcadas pela interrupção da relação mãe-filha, de meninas que 
nunca conheceram suas mães biológicas e mulheres que deram a filha em adoção a casais de 
camponeses que vivem sem endereço fixo, viajando pelos quatro cantos da China para burlar a 
fiscalização da lei do filho único. 
  
 

BOSE, Buddhadeva. Meu tipo de garota. Traduzido por Isa Mara Lando. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2011. 150 p.   
 
Resumo: Quatro passageiros que não se conhecem passam uma noite de inverno 
na sala de espera de uma estação de trens, enquanto esperam a ferrovia voltar a 
funcionar depois de um descarrilamento de trens. Inspirado pela aparição de um 

jovem casal de namorados, um deles sugere que os quatro passem o tempo contando histórias 
de amor que tenham acontecido a eles próprios ou a pessoas conhecidas. 
Por meio dessas histórias, que podem ser lidas quase como contos autônomos, o escritor bengali 
Buddhadeva Bose revela de modo sutil as relações culturais, raciais e religiosas na Índia da 
primeira metade do século XX. 
  

 
FERREIRA, Evandro Affonso. Minha mãe se matou sem dizer adeus: 
romance. Rio de Janeiro: Record, 2010. 128 p.   
 
Resumo: Sentado à mesa de uma confeitaria num shopping, o narrador, um escritor 
à beira dos 80 anos, vê a vida passar e espera a morte, enquanto relembra 



 

acontecimentos de sua infância — como o suicídio da mãe, uma artista fracassada, bêbada e 
louca, mas com quem mantinha um forte laço. O velho decrépito conversa telepaticamente com 
outros frequentadores do shopping, e justifica sua existência melancólica escrevendo sem parar 
um livro que talvez jamais seja publicado. 
Prêmio APCA de Melhor Romance de 2010. 
  
 

COELHO, Paulo. O Monte Cinco. Rio de Janeiro: Objetiva, 1996. 284 p.   
 
Resumo: Desenvolvido a partir de um pequeno trecho do primeiro Livro dos Reis, no 
Antigo Testamento, "O Monte Cinco" narra a história do profeta Elias em seu 
exílio. Ele deixa Israel, no século IX a.C., refugiando-se na Fenícia (atual Líbano), 
para escapar da ira da rainha Jezebel que introduziu o paganismo entre os 

israelitas e ordenou a morte daqueles que se opuseram a seus deuses. Fora de sua terra, num 
mundo novo de rígidas e diferentes tradições, muitas vezes o profeta questiona os desígnios de 
Deus, e sua trajetória nos revela até que ponto alguém pode guiar o próprio destino. 
  

 
JAMES, Phyllis Dorothy. Morte no seminário. Traduzido por Helena Londres, 
Ângela Maria Ramalho Vianna. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 512 p.   
 
Resumo: Um corpo encontrado na praia, soterrado por um deslizamento de areia - 
eis o foco inicial do mistério. O que teria acontecido ao jovem noviço do seminário 
Santo Anselmo, localizado numa das regiões mais desoladas da costa inglesa? 

Contratado informalmente pelo pai da vítima para acompanhar as investigações policiais, o 
detetive Adam Dalgliesh não sabe que sua presença, londe de intimidar o assassino, talvez lhe 
alimente a ousadia. 
  

 
ESTERHÁZY, Péter. Uma mulher. Traduzido por Paulo Schiller. São Paulo: Cosac 
Naify, 2010. 184 p.   
 
Resumo: "Uma mulher," primeiro livro publicado no Brasil do húngaro Péter Esterházy 
faz um retrato original e bem-humorado da relação entre um homem e uma mulher - 
ou muitos homens e muitas mulheres. Vai desde as questões do cotidiano - a casa, o 

dinheiro, as famílias, filhos, trabalho, comida -, até questões de história e política, compondo um 
complexo mosaico da figura feminina. 
 
O livro alterna humores e sentimentos nos 97 fragmentos que compõe a obra, que podem ser 
lidos como uma série de diferentes histórias ou partes de uma mesma obra. Amor e ódio estão 
sempre presentes, tornando as coisas agitadas, como é comum nas relações amorosas. 
  

 
JENSEN, Liz. A nona vida de Louis Drax. Traduzido por Vera Ribeiro. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2005. 288 p.   
 
Resumo: Louis Drax, de nove anos, é um menino como nenhum outro, uma 'criança 
problema' - inteligente, precoce, matreiro e perigoso. Todo ano, algo terrivelmente 



 

violento acontece com ele. Sua mãe vive em pânico. Louis está sempre no limiar entre a vida e a 
morte. Quando ele cai de um penhasco num desfiladeiro, o acidente parece quase predestinado. 
O menino sobrevive, miraculosamente - mas a família é destroçada. Louis entra num estado de 
coma profundo, do qual talvez nunca mais saia. Somente Louis detém a chave do mistério que 
cerca sua queda - e não consegue comunicar-se. Ou será que consegue? 
  
 

SACKS, Oliver. O olhar da mente. Traduzido por Laura Teixeira Motta. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2010. 226 p., il.   
 
Resumo: Um escritor que perde a capacidade de ler. Uma pianista que confunde 
um guarda-chuva com uma cobra. Indivíduos que só enxergam imagens 
bidimensionais ou não reconhecem rostos. Aos poucos, os casos de "O olhar da 
mente" - quase todos concentrados em problemas de visão - ganham certa 

familiaridade e convergem para aquele que parece ser o seu grande mote: o câncer que o 
próprio Sacks teve num dos olhos, e que o faz sair da condição de médico para enfrentar a 
angústia, a insegurança e os medos comuns de um paciente. 
  
 

OBAMA, Barack. A origem dos meus sonhos. Traduzido por Renata 
Laureano, Sonia Augusto, Irati Antonio. São Paulo: Gente, 2008. 452 p.   
 
Resumo: Sem meias palavras, Obama revela neste livro detalhes de sua vida que 
mostram como um adolescente revoltado se transforma na grande aposta de 
renovação na maior potência global. Nascido da miscigenação de raças e culturas 

- mãe branca norte-americana, pai negro africano e padrasto asiático -, ele é visto por muitos 
como um líder unificador, alguém que consegue transpor a barreira racial. Nesta obra, Obama, 
que é comparado a Kennedy por sua capacidade de animar os eleitores e oferecer uma nova 
liderança, revela a sua história e a de sua família e a forma como ele vê e encara o mundo. 
  
 

FOX, Michael J. Um otimista incorrigível. Traduzido por Cassius Medauar. 
São Paulo: Planeta do Brasil, 2009. 256 p., il.   
 
Resumo: Em 1998, Michael J. Fox, ator conhecido pela trilogia "De volta para o 
futuro" e pela série de TV "Spin City", anunciou que estava com Mal de Parkinson. 
Em vez de desistir de tudo, Michael deu um exemplo de força de vontade e passou 

a enfrentar a doença. "Um otimista incorrigível" faz parte desta luta. Nestas memórias, mais que 
contar suas dificuldades, ele relata como aprendeu a viver com a doença, como é seu dia-a-dia e 
como passou a se relacionar com o trabalho, a política, a fé e a família. 
  

 
ASSIS, Machado de. Papéis avulsos. Prefácio de John Gledson. São Paulo: 
Penguin-Companhia das Letras, 2011. 272 p.   
 
Resumo: "Papéis avulsos", primeiro livro de contos publicado por Machado de 
Assis (1839-1908) após o lançamento de "Memórias póstumas de Brás Cubas" 
(1881), é composto de doze contos publicados originalmente na imprensa carioca 



 

entre 1875 e 1882. De "O alienista", um dos mais famosos contos do autor, a "O espelho", 
cujo enredo psicológico tem fascinado sucessivas gerações de leitores e escritores, este livro 
concentra alguns dos momentos antológicos da ficção curta brasileira. 
Com introdução de John Gledson e notas de Hélio Guimarães, esta edição foi baseada na 
primeira edição do livro, única em vida do autor, e traz um pequeno texto introdutório de "Na 
arca", que Machado cortou quando publicou o conto em livro. 
  
 

JELINEK, Elfriede. A pianista. Traduzido por Luís Krausz. São Paulo: Tordesilhas, 
2011. 336 p.   
 
Resumo: Erika, a protagonista, é uma mulher masoquista, reprimida e tolhida. Sua 
rotina de professora de piano é interrompida quando um aluno tenta estuprá-la no 
banheiro do conservatório onde leciona. Tornam-se amantes, só que o jogo de 

Erika é destrutivo. Dá instruções ao rapaz que a espanque e torture; e a cada encontro exige 
mais punições, mais entrega, mergulhando em um sôfrego turbilhão destrutivo que arrasta o 
leitor para um mundo perverso e sinistro. 
Publicado na Áustria em 1983, o romance "A pianista" foi um gerador instantâneo de 
polêmicas, sobretudo pela forma direta pela qual expõe as perversões sexuais da protagonista e 
sua conturbada relação com a mãe. 
  
 

GOMBROWICZ, Witold. Pornografia. Traduzido por Tomasz Barcinski. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2009. 208 p.   
 
Resumo: A história de "Pornografia" (1960) gira em torno de dois amigos, Witold 
(o próprio Gombrowicz atuando como personagem-narrador) e Fryderyk, 
intelectuais boêmios e solteiros, que vão visitar uma propriedade rural na Polônia 
ocupada pelos nazistas, em 1943. O que deveria ser um mero passeio bucólico 

no campo transforma-se em uma jornada obsessiva pela posse imaginária dos corpos sedutores 
de um casal de adolescentes, Henia e Karol. Os visitantes urbanos observam com precisão as 
ações dos dois jovens provincianos, detectando, analisando e dissecando o que supõem ser uma 
latente e não assumida atração física que une a garota e o rapazola à revelia de suas imaturas 
consciências. 
  

 
DONOGHUE, Emma. Quarto. Traduzido por Vera Ribeiro. Campinas: Verus, 
2011. 350 p.   
 
Resumo: Para Jack, um esperto menino de 5 anos, o quarto é o único mundo que 
conhece. É onde ele nasceu e cresceu, e onde vive com sua mãe, enquanto eles 
aprendem, leem, comem, dormem e brincam. À noite, sua mãe o fecha em 

segurança no guarda-roupa, onde ele deve estar dormindo quando o velho Nick vem visitá-la. O 
"Quarto" é a casa de Jack, mas, para sua mãe, é a prisão onde o velho Nick a mantém há sete 
anos. Com determinação, criatividade e um imenso amor maternal, a mãe criou ali uma vida 
para Jack. Mas ela sabe que isso não é suficiente, para nenhum dos dois. Então, ela elabora um 
ousado plano de fuga, que conta com a bravura de seu filho e com uma boa dose de sorte. O 
que ela não percebe, porém, é como está despreparada para fazer o plano funcionar. 



 

 
  

EGGERS, Dave. O que é o quê: autobiografia de Valentino Achak Deng. 
Traduzido por Fernanda Abreu. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 578 p.   
 
Resumo: Nascido em Marial Bai, no sudoeste do Sudão, Valentino Achak Deng 
teve uma infância tranquila. Mas, em 1983, seu país foi dividido ao meio por 
disputas petrolíferas e pelo empenho do governo em impor o rigoroso conjunto de 

leis religiosas islâmicas. De maioria católica, as aldeias do sul foram arrasadas pelas milícias 
árabes do norte, dando início à guerra civil.  
Sobrevivente do ataque que dizimou sua família e seus amigos, Valentino tem sete anos quando 
se lança numa fuga desesperada rumo à Etiópia. Logo encontra um grupo de meninos perdidos, 
com quem percorre mais de mil quilômetros a pé, em geral à noite, para escapar dos 
bombardeios e do ataque das milícias. Valentino sobrevive. Depois de três anos num campo de 
refugiados etíope e dez num campo queniano, emigra em 2001 para os Estados Unidos. Ali 
conhece Dave Eggers, que transforma sua história em livro. 
  

 
MÃE, valter hugo. o remorso de baltazar serapião. São Paulo: Editora 34, 
2010. 200 p.   
 
Resumo: Vencedor do Prêmio Literário José Saramago em 2007, este livro de valter 
hugo mãe (o autor recorre ao uso das letras minúsculas, desprezando 
completamente as maiúsculas) — poeta, romancista, artista plástico e cantor 

nascido em 1971 — foi saudado pelo grande escritor português como "uma revolução", um 
verdadeiro "tsunami literário". Com linguagem exuberante, relata a desastrada existência dos 
sargas, "nascidos de pai e vaca", e as desventuras de seu primogênito, baltazar serapião, o 
narrador da história, tragicamente enamorado por ermesinda, de extrema beleza. 
Fruto de uma invenção radical, que combina tempos, ritmos e oralidades arcaicos, primitivos, 
com um recorte narrativo altamente contemporâneo, "o remorso de baltazar serapião" é 
daqueles livros excepcionais que parece ter encontrado uma tecla secreta da linguagem, que a 
dispara e faz florescer de maneira incomparável. Não foi por outra razão que o próprio 
Saramago, ao lê-lo, afirmou: "às vezes tive a impressão de assistir a um novo parto da língua 
portuguesa". 
  
 

STRZODA, Michelle; MACEDO, Joaquim Manuel de. O Rio de Joaquim 
Manuel de Macedo: jornalismo e literatura no século XIX: antologia de 
crônicas. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2010. 720 p., il.  
 
Resumo: "O Rio de Joaquim Manuel de Macedo" analisa a produção do escritor 
como cronista, a partir da reunião de algumas de suas principais obras do gênero, 

como as antológicas "Um passeio pela cidade do Rio de Janeiro", de 1862, e "Memórias da 
rua do Ouvidor", de 1878, entre outras crônicas publicadas durante os quase 30 anos em que 
atuou na imprensa. 
  
 



 

MCEWAN, Ian. Solar. Traduzido por Jório Dauster. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2010. 338 p.   
 
Resumo: O ano é 2000. A maré de más notícias sobre o clima e o aquecimento 
global inunda o noticiário. Michael Beard, cientista consagrado e prêmio Nobel 
de física, não parece nada preocupado. Seus interesses atuais se limitam a 

fantasias eróticas - concretizadas ou não -, bebida e mesa farta, de preferência repleta de 
guloseimas pouco recomendáveis para um homem de sua idade. Autoindulgente e cínico, Beard 
não se comove mais com as homenagens que lhe são periodicamente oferecidas, apesar de 
apreciar as quantias que costumam acompanhá-las. O governo britânico, preocupado com as 
repercussões eleitorais do aquecimento global, resolve criar o Centro Nacional de Energia 
Renovável, e Beard é convenientemente convidado para sua presidência. Em 2005, após um 
acidente ocasionar uma reviravolta em sua vida, Beard começa a colher os resultados de uma 
revolucionária pesquisa sobre o uso da luz solar para a obtenção de energia limpa e barata a 
partir da água. Segredos do passado, no entanto, insistem em ameaçar a prosperidade 
conquistada, tornando imperioso mantê-los submersos a qualquer custo. 
  
 

VARGAS LLOSA, Mario. O sonho do celta. Traduzido por Paulina Wacht, Ari 
Roitman. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2011. 392 p.   
 
Resumo: Mario Vargas Llosa volta à forma do romance histórico para narrar a saga 
de Roger Casement, um personagem complexo, muitas vezes controverso. 
Irlandês a serviço do Império Britânico, ele conheceu a violência da colonização na 

África e na América do Sul no começo do século XX. Ao denunciar os abusos e os maus-tratos, 
passou a valorizar a liberdade acima de tudo. E, em nome da liberdade, voltou-se contra seu 
próprio governo. 
O autor recria a jornada de Casement - das atrocidadaes no Congo Belga, passando pela 
exploração da borracha na Amazônia até a luta pela independência da Irlanda - e compõe um 
livro sobre coragem e superação. 
  
 

ROBERTS, Nora. Suzanna. Traduzido por Ana Rodrigues. Rio de Janeiro: 
Harlequin Books, 2010. 308 p. (As Calhoun, 3).   
 
Resumo: Ao herdarem a mansão construída no começo do século XX por Fergus 
Calhoun, as irmãs Catherine, Amanda, Lilah e Suzana e lideradas pela tia Coco 
também receberam como legado as lendas sobre Bianca. Esposa de Fergus, ela 

viveu uma intensa paixão proibida, e sua morte, trágica e prematura, deu origem ao mistério 
das esmeraldas perdidas. A coleção "As Calhoun" é mais uma saga escrita por Nora Roberts. 
Ao criar uma narrativa cujo fio condutor é a busca pela revelação de segredos do passado, 
Nora brinda seus leitores com cinco histórias sobre a força dos laços de família. 
  
 
  



 

KEYES, Marian. Tem alguém aí? Traduzido por Renato Motta. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2009. 602 p.   
 
Resumo: O livro conta a história de Anna, que, após sofrer um acidente de carro 
em Nova York, volta para Irlanda a fim de se recuperar ao lado da família. 
Contudo, após um tempo com os pais, ela decide que é hora de voltar para os 

Estados Unidos e reencontrar o marido Aidan, os amigos, e retomar seu emprego.  
Chegando a Nova York, Anna não encontra Aidan - ele não retorna seus telefonemas, e-mails e 
mensagens de voz. O que terá acontecido com ele? Por que ela não recebeu nenhuma ligação 
do marido enquanto esteve fora? Começa, assim, uma série de desencontros e uma revelação 
estarrecedora que talvez ajude Anna a encontrar algumas respostas e que transforma sua vida 
para sempre. 
  
 

BENEDETTI, Ivone C. Tenho um cavalo alfaraz. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2011. 120 p.   
 
Resumo: "Toda história é feita de duas histórias: a que as letras contam e a que as 
letras escondem". Esta sentença, retirada de um dos contos de "Tenho um cavalo 
alfaraz", talvez seja o que melhor expresse as preocupações de Ivone C. Benedetti. 

Aqui História e história se entrelaçam para compor um painel dos impasses, pessoais, mas 
coletivos, do Brasil. Seja remetendo aos incêndios dos edifícios Andraus e Joelma, seja evocando 
um episódio do Brasil do Século XVII, sobreleva-se o trabalho de linguagem da autora, uma das 
mais interessantes destes novos tempos. 
  
 

BUCHAN, John. Os trinta e nove degraus. Traduzido por Tiago Novaes Lima. 
São Paulo: Tordesilhas, 2011. 152 p.   
 
Resumo: 1914. O mundo se vê na iminência de um colapso que alteraria 
irremediavelmente os rumos da história. Enquanto isso, o aventureiro Richard 
Hannay morre de tédio pelas agitadas ruas da City londrina. Tudo muda quando 

Hannay recebe a informação de que um influente político estrangeiro será assassinado em 
breve, detonando um conflito mundial sem precedentes. Considerado um dos maiores clássicos 
do romance policial, "Os trinta e nove degraus" foi adapatado ao cinema por Alfred Hitchcock 
em 1935. 
  
 

LUTTRELL, Marcus; ROBINSON, Patrick. O único sobrevivente: o testemunho do 
soldado que perdeu toda sua equipe em confronto com a al-Qaeda nas montanhas 
do Afeganistão. Traduzido por Alice Klesck. São Paulo: Planeta do Brasil, 2008. 
388 p.   
 
Resumo: Eles foram enviados ao Afeganistão para capturar ou eliminar um líder da 

al-Qaeda. Eles são os soldados mais bem treinados dos EUA. Eles são SEALs. Mas apenas um 
deles voltou. "O único sobrevivente" é o testemunho de Marcus Luttrell, combatente de elite da 
Marinha dos EUA que enfrentou as montanhas repletas de terroristas e perdeu toda a sua 
equipe. 



 

  
 
HOUSTON, Pam. Valsando com a gata. Traduzido por Cláudia Costa 
Guimarães. Rio de Janeiro: Record, 2005. 336 p.   
 
Resumo: Neste livro que reúne onze contos protagonizados pela fotógrafa Lucy, a 
autora retorna ao seu tema preferido: os relacionamentos. Nossa heroína é uma 
bem-sucedida fotógrafa de revistas de aventura que aos trinta e poucos anos, 

apesar do sucesso, não é feliz no amor. Envolve-se com homens egoístas e distantes e parece 
estar sempre trocando um relacionamento fracassado por outro. Convencida, entretanto, que 
qualquer um é melhor que ninguém, Lucy se envolve com um nada selecionado casting de 
espécimes do sexo masculino, sempre prontos para magoá-la ou desapontá-la. A fotógrafa 
embarca com suas frustrações para as águas do Grand Canyon, aventura-se na Amazônia e 
passa por um furacão no Gulf Stream. 
  
 

QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. Vermelho amargo. São Paulo: Cosac Naify, 
2011. 72 p.   
 
Resumo: "Vermelho amargo" revela uma face diferente do escritor Bartolomeu 
Campos de Queirós, um dos maiores expoentes da literatura infantojuvenil brasileira. 
Um narrador em primeira pessoa revisita a dolorosa infância, marcada pela 

ausência da mãe substituída por uma madrasta indiferente. Vemos os irmãos, filhos de um pai 
que não larga o álcool e de uma madrasta que serve em todas as refeições fatias cada vez mais 
finas de tomate, desenvolverem diversas anomalias para tentar suprir a ausência de afeto e a 
saudade da mãe: um come vidro, outra mia pelo gato mudo e mais outra não larga as agulhas e 
o ponto cruz. 
  
 

RICHLER, Mordecai. A versão de Barney. Traduzido por Luciano Vieira 
Machado. Posfácio de Michael Panofsky. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
576 p.   
 
Resumo: Barney Panofsky, o personagem-narrador de "A versão de Barney", está 
possesso - e bêbado, como sempre -, porque seu velho desafeto e ex-amigo, Terry 

McIver, está para lançar um livro autobiográfico em que lhe faz pesadas acusações. Fervendo 
em ansiedade e uísque doze anos, entre baforadas num onipresente charuto Monte Cristo, 
Barney liga para o seu advogado e pergunta - 'Posso processar por calúnia alguém que me 
acusou, num texto publicado, de maltratar mulheres, de ser uma fraude intelectual, de produzir 
literatura barata, de ser um bêbado propenso à violência e provavelmente também assassino?'. 
O advogado, do outro lado da linha, não titubeia na resposta - 'Eu diria que ele não está muito 
longe da verdade'. Acabrunhado, Barney decide, então, reconstituir a suposta verdade dos fatos 
de sua vida. Buscando a origem das acusações, ele engrena sua prosa sarcástica e auto-irônica, 
que fez a fama de Richler e é comumente comparada à demolidora verve humorística, de corte 
judaico, de Philip Roth e Woody Allen. 
  
 



 

PITOL, Sergio. Vida conjugal. Traduzido por Bernardo Ajzenberg. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2009. 110 p., il.   
 
Resumo: O livro narra a história atribulada de Jacqueline Cascorro e Nicolás 
Lobato. De origem modesta, dedicam-se, a buscar alternativas capazes de 
transformar em passado o cotidiano medíocre em que vivem na Cidade do 

México. Lobato quer ser um grande empresário, e não mede esforços para tanto. Jacqueline 
procura ascender socialmente pela trilha do refinamento cultural, frequentando reuniões 
'eruditas', cursos de história da arte e oficinas literárias. Além do repúdio ao fracasso, 
compartilham uma segunda obsessão - a infidelidade.  
Sergio Pitol compõe com essa trama um painel impiedoso sobre as aspirações tacanhas da 
classe média mexicana, a hipocrisia de certos 'meios intelectuais' e a dependência, inexplicável 
ou doentia, que se esconde sob uniões que a um olhar inocente parecem lacerantes. 
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