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Caríssimos alunos Sólido, 
 
Aqui está uma lista de livros que sugerimos para vocês, neste ano, acrescentarem à sua autobiografia. 
Segundo Stam Persky, ensaísta canadense, “para os leitores, deve haver um milhão de 
autobiografias”, pois parece que encontramos, livro após livro, os traços de nossas vidas. Nesse teor, 
o pedagogo e cronista Rubem Alves também afirma que “Os livros são a porta para um mundo 
grande. Pela leitura vivemos experiências que não foram nossas e então elas passam a ser nossas.” 
Para convencê-los de que a leitura nos concede uma capacidade de compreensão de nós mesmos e do 
mundo, ainda acrescentamos este texto de Contardo Calligaris sobre o poder das ficções: 
 
 Cresci numa família em que ler romances e assistir a filmes, ou seja, mergulhar em ficções, não era 
considerado uma perda de tempo. Podia atrasar os deveres ou sacrificar o sono para acabar um capítulo, e 
não era preciso me trancar no banheiro nem ler à luz de uma lanterna. Meus pais, eventualmente, pediam 
que organizasse melhor meu horário, mas deixavam claro que meu interesse pelas ficções era uma parte 
crucial (e aprovada) de minha "formação". Eles sequer exigiam que as ditas ficções fossem edificantes ou 
tivessem um valor cultural estabelecido. Um policial e um Dostoiévski eram tratados com a mesma 
deferência. Quando foi minha vez de ser pai, agi da mesma forma. Por quê?  
 Existe a ideia (comum) segundo a qual a ficção é uma "escola de vida": ela nos apresenta a 
diversidade do mundo e constitui um repertório do possível. Alguém dirá: o mesmo não aconteceria com uma 
série de bons documentários ou ensaios etnográficos? Certo, documentários e ensaios ampliam nosso 
horizonte. Mas a ficção opera uma mágica suplementar.  
 Tome, por exemplo, "O Caçador de Pipas", de Khaled Hosseini. A leitura nos faz conhecer a 
particularidade do Afeganistão, mas o que torna o romance irresistível é a história singular de Amir, o 
protagonista. Amir, afastado de nós pelas particularidades de seu grupo, revela-se igual a nós pela 
singularidade de sua experiência. A vida dos afegãos pode ser objeto de um documentário, que, sem dúvida, 
será instrutivo. Mas a história fictícia "daquele" afegão o torna meu semelhante e meu irmão. 
 Esta é a mágica da ficção: no meio das diferenças particulares entre grupos, ela inventa experiências 
singulares que revelam a humanidade que é comum a todos, protagonistas e leitores. A ficção de uma vida 
diferente da minha me ajuda a descobrir o que há de humano em mim.  
 Enfim, se perpetuei e transmiti o respeito de meus pais pelas ficções é porque elas me parecem ser a 
maior e melhor fonte não de nossas normas morais, mas de nosso pensamento moral. 
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Livro Sinopse 
 

 

 
Ao lado de “A Revolução dos Bichos”, o livro “1984” é um 
dos mais famosos de George Orwell. A obra já ganhou 
versões de filmes, minisséries, quadrinhos, traduções para 
65 países e uma polêmica fama, que não é à toa! Em seu 
último romance, o autor criou um personagem chamado 
Winston, que vive aprisionado em uma sociedade 
completamente dominada pelo Estado. Essa submissão ao 
poder, é relatada, inclusive, na rotina desse personagem, 
que trabalha com a falsificação de registos históricos, a fim 
de satisfazer os interesses presentes. Winston, contudo, não 
aceita bem essa realidade, que se disfarça de democracia, e 
vive questionando a opressão que o Partido e o Grande 
Irmão exercem sob a sociedade. A inspiração do livro vem 
dos regimes totalitários das décadas de 30 e 40 e, é assim, 
sob a ótica da ficção, que o autor faz com que seus leitores 
reflitam sobre o sistema de controle, que depois de tanto 
tempo ainda é muito questionado. 
O livro é considerado um clássico moderno. Ele questiona, 
de diversas formas e em vários momentos, os excessos 
delirantes do poder. Além disso, embora tenha sido 
publicado em 1949, mostra-se muito atual ao tratar de 
questões atemporais, que atingem todos que o leem, 
independentemente da idade, sexo, cor ou classe social. É 
por esses motivos, dentre outros, que “1984” é tido como 
um livro indispensável para o entendimento da história 
moderna e é altamente recomendado para empresários, 
funcionários de diferentes segmentos e universitários de 
diversos cursos. O livro não é só uma crítica ao 
totalitarismo, mas também um alerta sobre o nível de 
submissão dos indivíduos. 
 

 

 
 
 

 
'A casa dos espíritos' conta a saga da turbulenta e numerosa 
da família Trueba, do Chile, com o seu patriarca angustiado 
e suas mulheres clarividentes. Trata-se de uma narrativa 
que se alimenta de si mesma e parece tender ao infinito. É 
no seu desfecho que se alcança o efeito trágico da obra cujo 
limite não é o esgotamento das narrativas, mas um golpe de 
Estado que metamorfoseia as narrativas em sangue nas 
sarjetas e as palavras em silêncio. Num panorama da 
história chilena que vai de 1905 a 1975, desfilam 
personagens como Esteban Trueba, latifundiário e senador; 
Clara, sua mulher clarividente e Alba, sua neta, jovem, 
socialista e, portanto, adversária do patriarca e de seus 
cúmplices. 
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A história da nordestina Macabéa é contada passo a passo 
pelo escritor Rodrigo S.M., alter-ego de Clarice Lispector, 
de um modo que busca permitir aos leitores acompanhar o 
seu processo de criação. O autor faz o relato da vida triste e 
sem perspectiva da alagoana, pontuada com as informações 
do 'Você sabia?' da rádio Relógio, sinistro metrônomo a 
comandar o ritmo de seus últimos dias de vida. Para a 
cartomante Carlota, a quem Macabéa procura em busca de 
um sopro de esperança, esses dias derradeiros deveriam ser 
coroados com o casamento com um estrangeiro rico. Mas, 
ironicamente, Macabéa termina sob as rodas de um 
automóvel de luxo Mercedes-Benz. 

 

 
A metamorfose é a mais célebre novela de Franz Kafka e 
uma das mais importantes de toda a história da literatura. 
Sem a menor cerimônia, o texto coloca o leitor diante de 
um caixeiro-viajante - o famoso Gregor Samsa - 
transformado em inseto monstruoso. A partir daí, a história 
é narrada com um realismo inesperado que associa o 
inverossímil e o senso de humor ao que é trágico, grotesco 
e cruel na condição humana - tudo no estilo transparente e 
perfeito desse mestre inconfundível da ficção universal. 
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A obra conta a história de um velho professor de português 
de um aristocrático colégio para moças da Belo Horizonte 
dos anos 40 que vê, repentinamente, todos os seus valores 
serem questionados, pois começa a cair de amores por uma 
sua aluna, filha de sua paixão adolescente no rincão natal. 
Ele é casado, contudo, e não quer reconhecer para si mesmo 
que está apaixonado. O professor Abdias deseja a morte da 
mulher, como solução fácil para seu caso amoroso. E é no 
desenrolar deste drama que Cyro dos Anjos nos faz refletir 
sobre todo um mundo de covardia, egoísmo e fraqueza. 
O romance acompanha o crescimento da paixão impossível 
do professor pela aluna, até que ela escape de sua órbita e 
case com um jovem.  
O grande assunto do livro é nossa incapacidade latente de 
saber o que nos vai ao coração, o que realmente 
pretendemos sob a multidão de justificativas e desculpas de 
que nos armamos. O leitor desconfia, depois sabe muito 
bem o que está acontecendo, mas o protagonista se engana 
enquanto pode. A dosagem dos sentimentos, sua evolução 
durante a narrativa, a multidão de frases belas e de efeito, a 
poesia maravilhosa polvilhada na narrativa, tudo faz de 
Abdias uma obra de mestre. 
 
 

 

 

 
Uma sociedade inteiramente organizada segundo princípios 
científicos, na qual a mera menção das antiquadas palavras 
“pai” e “mãe” produzem repugnância. Um mundo de 
pessoas programadas em laboratório, e adestradas para 
cumprir seu papel numa sociedade de castas biologicamente 
definidas já no nascimento. Um mundo no qual a literatura, 
a música e o cinema só têm a função de solidificar o 
espírito de conformismo. Um universo que louva o avanço 
da técnica, a linha de montagem, a produção em série, a 
uniformidade, e que idolatra Henry Ford. Essa é a visão 
desenvolvida no clarividente romance distópico de Aldous 
Huxley, que ao lado de 1984, de George Orwell, constituem 
os exemplos mais marcantes, na esfera literária, da 
tematização de estados autoritários. Se o livro de Orwell 
criticava acidamente os governos totalitários de esquerda e 
de direita, o terror do stalinismo e a barbárie do 
nazifascismo, em Huxley o objeto é a sociedade capitalista, 
industrial e tecnológica, em que a racionalidade se tornou a 
nova religião, em que a ciência é o novo ídolo, um mundo 
no qual a experiência do sujeito não parece mais fazer 
nenhum sentido, e no qual a obra de Shakespeare adquire 
tons revolucionários. Entretanto, o moderno clássico de 
Huxley não é um mero exercício de futurismo ou de ficção 
científica. Trata-se, o que é mais grave, de um olhar agudo 
acerca das potencialidades autoritárias do próprio mundo 
em que vivemos. 
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Estruturado em paralelismos, o livro se articula por meio de 
contrastes - a cidade e o campo; as 'duas capitais' da Rússia 
(Moscou e São Petersburgo); a alta sociedade e a vida dos 
mujiques; o intelectual e o homem prático etc. Os dois 
principais personagens, Liévin, um rico proprietário de 
terras, e Anna, uma aristocrata casada, só se encontram uma 
vez, em toda a longa narrativa. Mas nem por isso estão 
menos ligados, pois a situação de um permanece 
constantemente referida a situação do outro. Nesta 
tradução, a frequente repetição das palavras e as frases 
longas foram mantidas em sua integridade. Além das notas 
de rodapé, elaboradas pelo tradutor, este volume conta com 
uma árvore genealógica dos principais núcleos familiares e 
uma lista completa de personagens, que facilitarão a leitura 
da obra. 

 

 

 
Obra-prima de Steinbeck marcada pela forma, pelas 
descrições realísticas e pela reflexão sobre o mito do 
paraíso americano.  
O clássico de John Steinbeck permanece como um dos 
arquétipos da cultura norte-americana. O autor visou 
retratar o homem moderno diante das dificuldades, a 
pobreza e a privação em um universo hostil, protagonizado 
por vítimas da competição e párias sociais. Este livro tem a 
intenção de representar o confronto entre indivíduo e 
sociedade, através da epopéia da família Joad, expulsa pela 
seca dos campos de algodão de Oklahoma, para tentar a 
sobrevivência como bóias-frias nas plantações de frutas do 
Vale de Salinas, na Califórnia. Ao mesmo tempo em que 
denuncia os dramas e flagelos de um país debilitado pela 
Grande Depressão dos anos 30, Steinbeck defende o 
conceito de que o indivíduo isolado nada vale, e a 
sobrevivência só é possível quando existe solidariedade 
entre os semelhantes. A adaptação para o cinema foi feita 
por John Ford em 1940, com Henry Fonda no papel de Tom 
Joad. 
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“Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o 
Coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde 
remota em que seu pai o levou para conhecer a fábrica de 
gelo”... Com essa frase antológica, García Marquéz, Prêmio 
Nobel de Literatura de 1982, introduz a fantástica 
Macondo, um vilarejo situado em algum recanto do 
imaginário caribenho, e a saga dos Buendia, cujo patriarca, 
Aureliano, fez trinta e duas guerras civis... e perdeu todas. 
García Marquéz já despontava como um dos mais 
importantes escritores latino-americanos, no início da 
década de 1970, quando Cem anos de solidão começou a 
ganhar público no Brasil. O livro causou enorme impacto. 
Na época, o continente estava pontilhado de ditaduras. 
Havia um sentimento geral de opressão e de impotência. 
Então, essa narrativa em tom quase mítico, em que o tempo 
perde o caminho, em que os episódios testemunhados e 
vividos acabam se incorporando às lendas populares, evoca 
nos leitores uma liberdade imemorial, que não pode ser 
arrebatada. E tão presente. Tão familiar e necessária. Em 
Macondo, os mortos envelhecem à vista dos vivos e os 
anjos chegam, sempre, em dezembro. Entretanto, García 
Marquéz nunca aceitou que suas narrativas fossem 
rotuladas como fantasia. Talvez porque isso exilasse 
Macondo num outro mundo, que nem a solidão ou a 
liberdade pudessem alcançar. Cem anos de solidão é a mais 
pura história do povo latino-americano. Mas ultrapassa o 
momento e expõe a alma dessa história - ou como é 
vivenciada. 
 

 

 

 
Quando o Talibã tomou controle do vale do Swat, uma 
menina levantou a voz. Malala Yousafzai recusou-se a 
permanecer em silêncio e lutou pelo seu direito à educação. 
Mas em 9 de outubro de 2012, uma terça-feira, ela quase 
pagou o preço com a vida. Malala foi atingida na cabeça 
por um tiro à queima-roupa dentro do ônibus no qual 
voltava da escola. Poucos acreditaram que ela sobreviveria. 
Mas a recuperação milagrosa de Malala a levou em uma 
viagem extraordinária de um vale remoto no norte do 
Paquistão para as salas das Nações Unidas em Nova York. 
Aos dezesseis anos, ela se tornou um símbolo global de 
protesto pacífico e a candidata mais jovem da história a 
receber o Prêmio Nobel da Paz. Eu sou Malala é a história 
de uma família exilada pelo terrorismo global, da luta pelo 
direito à educação feminina e dos obstáculos à valorização 
da mulher em uma sociedade que valoriza filhos homens. O 
livro acompanha a infância da garota no Paquistão, os 
primeiros anos de vida escolar, as asperezas da vida numa 
região marcada pela desigualdade social, as belezas do 
deserto e as trevas da vida sob o Talibã. Escrito em parceria 
com a jornalista britânica Christina Lamb, este livro é uma 
janela para a singularidade poderosa de uma menina cheia 
de brio e talento, mas também para um universo religioso e 
cultural cheio de interdições e particularidades, muitas 
vezes incompreendido pelo Ocidente. 
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Escrito após o término da Segunda Guerra Mundial, em 
1953, Fahrenheit 451, de Ray Bradubury, revolucionou a 
literatura com um texto que condena não só a opressão anti-
intelectual nazista, mas principalmente o cenário dos anos 
1950, revelando sua apreensão numa sociedade opressiva e 
comandada pelo autoritarismo do mundo pós-guerra. 
Agora, o título de Bradbury, que morreu recentemente, em 
6 de junho de 2012, ganhou nova edição pela Biblioteca 
Azul, selo de alta literatura e clássicos da Globo Livros, e 
atualização para a nova ortografia. A singularidade da obra 
de Bradbury, se comparada a outras distopias, como 
Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, ou 1984, de 
George Orwell, é perceber uma forma muito mais sutil de 
totalitarismo, uma que não se liga somente aos regimes que 
tomaram conta da Europa em meados do século passado. 
Trata-se da “indústria cultural, a sociedade de consumo e 
seu corolário ético – a moral do senso comum”, segundo as 
palavras do jornalista Manuel da Costa Pinto, que assina o 
prefácio da obra. Graças a esta percepção, Fahrenheit 451 
continua uma narrativa atual, alvo de estudos e reflexões 
constantes. O livro descreve um governo totalitário, num 
futuro incerto, mas próximo, que proíbe qualquer livro ou 
tipo de leitura, prevendo que o povo possa ficar instruído e 
se rebelar contra o status quo. Tudo é controlado e as 
pessoas só têm conhecimento dos fatos por aparelhos de 
TVs instalados em suas casas ou em praças ao ar livre. A 
leitura deixou de ser meio para aquisição de conhecimento 
crítico e tornou-se tão instrumental quanto a vida dos 
cidadãos, suficiente apenas para que saibam ler manuais e 
operar aparelhos. Fahrenheit 451 tornou-se um clássico não 
só na literatura, mas também no cinema. Em 1966, o diretor 
François Truffaut adaptou o livro e lançou o filme de 
mesmo nome estrelado por Oskar Werner e Julie Christie. 
 

 

 

 
Protagonista e narradora de Hibisco roxo, a adolescente 
Kambili mostra como a religiosidade extremamente 
“branca” e católica de seu pai, Eugene, famoso industrial 
nigeriano, inferniza e destrói lentamente a vida de toda a 
família. O pavor de Eugene às tradições primitivas do povo 
nigeriano é tamanho que ele chega a rejeitar o pai, contador 
de histórias encantador, e a irmã, professora universitária 
esclarecida, temendo o inferno. Mas, apesar de sua clara 
violência e opressão, Eugene é benfeitor dos pobres e, 
estranhamente, apoia o jornal mais progressista do país.  
Durante uma temporada na casa de sua tia, Kambili acaba 
se apaixonando por um padre que é obrigado a deixar a 
Nigéria, por falta de segurança e de perspectiva de futuro. 
Enquanto narra as aventuras e desventuras de Kambili e de 
sua família, o romance também apresenta um retrato 
contundente e original da Nigéria atual, mostrando os 
remanescentes invasivos da colonização tanto no próprio 
país, como, certamente, também no resto do continente. 
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Publicado pela primeira vez em 1857, 'Madame Bovary' 
apresentou uma nova perspectiva do romance literário e da 
estética, e trouxe à sociedade francesa do século XIX uma 
nova visão sobre a figura feminina. Trouxe à mulher a 
possibilidade de se destacar numa sociedade que assistia ao 
nascimento dos princípios democráticos. Além disso, 
Flaubert estimulou inúmeros estudiosos a refletirem sobre 
as questões expostas no livro, como o suicídio, a histeria, o 
adultério, o desenvolvimento do capitalismo e a 
emancipação feminina. 

 

 
 

 
Este livro é composto por duas novelas, “Campo Geral” e 
“Uma estória de amor (festa de Manuelzão)”, que de certa 
forma se complementam apresentando as duas pontas da 
existência humana: a infância de Miguilim, marcada pela 
descoberta constante e por vezes dolorosa do mundo; e a 
velhice do vaqueiro Manuelzão, um relembrar também por 
vezes doloroso do que é a vida, como se, de tão acostumado 
a ela, houvesse esquecido sua dinâmica e voltasse a se 
deparar com a sua “espantante” novidade. 
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Aclamado por escritores como Carlos Drummond de 
Andrade e João Guimarães Rosa, Minha vida de menina é o 
diário de uma garota de província do final do século XIX. 
Publicado pela primeira vez em 1942, antecipa a voga das 
histórias do cotidiano e dos relatos confessionais de 
adolescentes ao traçar um retrato bem-humorado da vida 
em Diamantina entre 1893 e 1895. Da estagnação 
econômica ao surgimento de inúmeras modalidades de 
trabalho entre a escravidão e o regime salarial, Helena 
Morley compõe um painel multicolorido, desabusado e 
inconformista de um momento histórico singular no Brasil. 
De lambuja, o leitor é apresentado às inquietações de uma 
jovem espevitada às vésperas de um novo século. 

 

 
 

 
Os poemas escolhidos para integrar esta coletânea 
desnudam os elementos fundamentais da obra de João 
Cabral de Melo Neto. Morte e Vida Severina (1954-55), 
poema que dá nome ao livro, é a obra mais popular de João 
Cabral e aborda o tema da seca nordestina, dando voz aos 
retirantes que fazem o duro percurso entre o rio Capibaribe 
e Recife. O poema O rio também retrata o universo árido às 
margens do rio Capibaribe, mas dá voz a ele próprio como 
condutor da narrativa. Engenhos de cana-de-açúcar, usinas, 
retirantes e trabalhadores são retratados na velocidade do 
correr das águas. Em Paisagens com figuras (1955), João 
Cabral sintetiza em palavras uma de suas principais 
características, que é o hibridismo de linguagens. 
Mesclando descrições de imagens de Pernambuco, com 
paisagens da Espanha, o poeta desfila toda sua 
expressividade onírica. Por fim, Uma faca sem lâmina 
(1955), trata do desafio da composição poética, que ele 
ilustra numa faca sem bainha, que corta o poeta por dentro. 
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Publicado em mais de 70 países e com a marca de mais de 2 
milhões de exemplares vendidos apenas no Brasil, o 
aclamado livro O caçador de pipas, romance de estreia de 
Khaled Hosseini, está de volta em nova edição. O romance 
narra a tocante história da amizade entre Amir e Hassan, 
dois meninos que vivem no Afeganistão da década de 1970. 
Durante um campeonato de pipas, Amir perde a chance de 
defender Hassan, num episódio que marca a vida dos dois 
amigos para sempre. Vinte anos mais tarde, quando Amir 
está estabelecido nos Estados Unidos, após ter abandonado 
um Afeganistão tomado pelos soviéticos, ele retorna a seu 
país de origem e é obrigado a acertar as contas com o 
passado.  
Transformado em filme em 2007 pelo diretor Marc Forster, 
o romance há 10 anos emociona leitores de todo o mundo. 
A nova edição publicada pela Globo Livros traz um 
prefácio especial do autor, no qual ele fala sobre a 
semelhança entre a ficção de O caçador de pipas e sua 
própria realidade — depois de 27 anos exilado nos Estados 
Unidos, e já tendo concluído seu primeiro romance, Khaled 
Hosseini retornou a Cabul e passou por algumas das 
mesmas experiências vividas pelo personagem Amir ao 
regressar a sua cidade natal. A edição também conta com 
nova tradução, de Claudio Carina, e nova capa, assinada 
por Victor Burton. 
Representante da Organização das Nações Unidas desde 
2006, Hosseini faz dos seus livros não apenas uma narrativa 
sensível e encantadora, mas também um canal de denúncia, 
desabafo e engajamento social necessário para o debate de 
grandes questões morais e humanitárias que afetam o 
século XXI. 

 

 

 
Traições, denúncias anônimas, tesouros fabulosos, 
envenenamentos, vinganças e muito suspense. A trama de 
O Conde de Monte Cristo traz uma emoção diferente a cada 
página e talvez isso explique a razão de a obra do escritor 
francês Alexandre Dumas ter se transformado em um 
clássico da literatura mundial, mexendo com a imaginação 
dos leitores há mais de 150 anos. No romance, o marinheiro 
Edmond Dantés é preso injustamente, vítima de um 
complô. Anos depois, consegue escapar da prisão, 
enriquece e planeja uma vingança mirabolante. A galeria de 
personagens criada por Dumas faz um retrato fiel da França 
do século XIX, um mundo em transformação, em que 
passou a ser possível a mudança de posições sociais. As 
aventuras de Dantés ainda ganharam diversas versões 
cinematográficas que colaboraram para o sucesso da trama. 
Com texto integral e a mesma tradução premiada da Edição 
Comentada e Ilustrada, vencedora do Jabuti, a versão Bolso 
de Luxo ainda tem capa dura. E tudo com um preço mais 
que acessível. 
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O emocionante relato que se tornou um dos livros mais 
lidos do mundo.  
O diário de Anne Frank foi publicado pela primeira vez em 
1947 e faz parte do cânone literário do Holocausto. E agora, 
pela primeira vez, vem à luz esta edição em quadrinhos. O 
roteirista e diretor cinematográfico Ari Folman e o 
ilustrador David Polonsky demonstram com essa adaptação 
a dimensão e a genialidade literárias da jovem autora. Eles 
tornam visual o contemporâneo documento histórico de 
Anne Frank e traduzem o contexto da época no qual foi 
escrito. Baseada na edição definitiva do diário, autorizada 
por Otto Frank, pai de Anne – um dos livros mais vendidos 
do mundo, publicado no Brasil pela Editora Record –, esta 
versão em quadrinhos torna tangível o destino dos oito 
habitantes do Anexo durante seus dias no esconderijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Publicado por volta de 1868-1869, O Idiota é, porventura, 
dos cinco grandes romances de Dostoiévski, o mais perfeito 
- na composição, no estilo, no aprofundamento dos 
caracteres. Foi também de todos os romances do autor, o 
mais incompreendido na sua época. Dostoiévski pretende, 
segundo as suas próprias palavras, “criar a imagem do 
homem positivamente bom”, uma encarnação da beleza, da 
bondade e da humildade, figura de herói entre Dom 
Quixote e Cristo, mostrando o que pode acontecer a um 
homem assim, em contacto com a realidade. protagonizado 
por Míchkin, o príncipe de cuja boa vontade todos 
procuram aproveitar-se, neste livro como em tantos outros 
romances do autor, são dramatizados os problemas sociais, 
filosóficos e morais da época. tratamento a que o gênio de 
Dostoiévski confere uma força e uma amplitude que fazem 
de O Idiota uma obra intemporal. 
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Na fazenda chamada Morro dos Ventos Uivantes nasce 
uma paixão devastadora entre Heathcliff e Catherine, 
amigos de infância e cruelmente separados pelo destino. 
Mas a união do casal é mais forte do que qualquer 
tormenta: um amor proibido que deixará rastros de ira e 
vingança. "Meu amor por Heathcliff é como uma rocha 
eterna. Eu sou Heathcliff", diz a apaixonada Cathy. O único 
romance escrito por Emily Brontë e uma das histórias de 
amor mais belas de todos os tempos, O Morro dos Ventos 

Uivantes é um clássico da literatura inglesa e tornou-se o 
livro favorito de milhares de pessoas, inclusive dos belos 
personagens de Stephenie Meyer. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Às vésperas de seu aniversário de quinze anos, Sofia 
Amundsen começa a receber bilhetes e cartões postais 
bastante estranhos. Os bilhetes são anônimos e perguntam a 
Sofia quem é ela e de onde vem o mundo em que se vive. 
Os postais foram mandados do Líbano, por um major 
desconhecido, para uma tal de Hilde Knag, jovem que Sofia 
desconhece. O mistério dos bilhetes e dos postais é o ponto 
de partida deste romance. De capítulo em capítulo, de 'lição' 
em 'lição', o leitor é convidado pelo autor a trilhar toda a 
história da filosofia ocidental - dos pré-socráticos aos pós-
modernos. 

 

 

 

O que para alguns é um mero exercício de vaidade, para 
Stefan Zweig é um legítimo exercício de reconstituição da 
própria identidade, abalada pela onipresente ameaça nazista 
e pelo exílio e viagens nem sempre voluntárias pelo mundo. 
'O mundo que eu vi' é o relato de um homem perplexo com 
tudo o que acompanhou. Foi festejado e banido, livre e não 
livre, rico e pobre. Este é um inventário do que o autor 
conseguiu reter na memória, de uma perspectiva 
privilegiada, pois, como Zweig diz, sempre esteve, 'onde 
esses tremores de terra tinham os seus efeitos mais 
violentos'; como austríaco, judeu, escritor, humanista e 
pacifista. 
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Mark Twain é considerado um dos maiores escritores norte-
americanos. Durante sua vida, foi uma testemunha ocular 
da história de seu país, assistindo às muitas mudanças que a 
jovem nação enfrentava. Em meio a conflitos internos, ao 
crescimento da população, à escravidão e à expansão da 
indústria, Twain retratou a realidade dos Estados Unidos de 
forma abrangente — seja com uma prosa leve ou com 
ácidas críticas sociais. O Príncipe e o Mendigo (1880) narra 
as aventuras de dois meninos fisicamente idênticos, que ao 
trocarem de lugar enfrentam realidades totalmente opostas. 
Voltada ao público infanto-juvenil, a obra mescla, com 
qualidade, uma narrativa leve e divertida com uma crítica à 
exploração das classes menos privilegiadas. 

 

 

 
Rachel de Queiroz está de volta à sua velha casa. A José 
Olympio comprou os direitos de publicação de suas obras, 
que serão relançadas com novo projeto gráfico. O Quinze 
foi o primeiro e mais popular romance da escritora. A 
história se dá em dois planos: um enfocando o vaqueiro 
Chico Bento e sua família; o outro, a relação afetiva entre 
Vicente, rude proprietário e criador de gado, e Conceição, 
sua prima culta e professora. Conceição é apresentada como 
uma moça amante dos livros e com tendências feministas e 
socialistas. O período de férias, ela passava na fazenda da 
família com a avó Mãe Nácia, no Logradouro, perto do 
Quixadá, onde morava seu primo Vicente. Com o advento 
da seca, a família de Mãe Nácia decide ir para cidade e 
deixar Vicente cuidando de tudo, resistindo.  
No segundo plano, Rachel apresenta a marcha trágica do 
vaqueiro Chico Bento com sua mulher e seus cinco filhos, 
representando os retirantes. Ele é forçado a abandonar a 
fazenda onde trabalhava. Com algum dinheiro, 
mantimentos e um animal, ruma para o Norte, onde há a 
extração da borracha. No percurso, o filho mais novo morre 
envenenado e o mais velho desaparece. Ao chegarem no 
campo de concentração, são reconhecidos por Conceição, 
sua comadre, que vai lhes prestar ajuda. Rachel conseguiu 
exprimir os anseios e angústias da sua região brasileira, 
integrada numa dimensão ficcional que se inaugurara com 
A Bagaceira, de José Américo de Almeida, em 1928. 
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Escrito em 1890, este romance revela almas que se 
entregam a paixões e que são atormentadas por seus 
próprios pecados. Dorian Gray e Lord Henry mostram ao 
leitor duas faces diferentes de pecado e purificação.  
Um dos mais célebres romances filosóficos de todos os 
tempos, O retrato de Dorian Gray narra a história de um 
jovem narcisista que vende sua alma em troca da beleza e 
da juventude eterna. Oscar Wilde questiona a sociedade da 
época e faz de Dorian Gray o espelho de uma juventude 
decadente em plena Inglaterra vitoriana. 
É considerada a mais intrigante obra do autor. 

 

 

 
A nova edição revista de um dos maiores clássicos da 
literatura mundial. Um livro emblemático sobre racismo e 
injustiça: a história de um advogado que defende um 
homem negro acusado de estuprar uma mulher branca nos 
Estados Unidos dos anos 1930 e enfrenta represálias da 
comunidade racista. O livro é narrado pela sensível Scout, 
filha do advogado. Uma história atemporal sobre tolerância, 
perda da inocência e conceito de justiça. 
O sol é para todos, com seu texto “forte, melodramático, 
sutil, cômico” (The New Yorker) se tornou um clássico 
para todas as idades e gerações. Com nova tradução e 
projeto gráfico, este clássico moderno volta à cena, 
justamente quando a autora lança uma continuação dele, 
causando euforia no mercado. Desde o anúncio de sua 
sequência, que sai este ano também pela José Olympio, O 
sol é para todos é um dos livros mais buscados e acessados 
no site do Grupo Editorial Record. Já vendeu mais de 30 
milhões de cópias nos Estados Unidos e, no último ano, 
ganhou a recomendação do presidente Barack Obama, que 
proferiu o seguinte elogio: “Este é o melhor livro contra 
todas as formas de racismo”. Vencedor do Prêmio Pulitzer. 
Escolhido pelo Library Journal o melhor romance do século 
XX. Eleito pelos leitores de Modern Library um dos 100 
melhores romances em língua inglesa. Filme homônimo 
venceu o Oscar de melhor roteiro adaptado. 
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Olhai os lírios do campo é um romance poderoso e 
comovente que convida à reflexão sobre os valores 
autênticos da vida. No livro, Eugênio Fontes recebe uma 
chamada do hospital que o alerta para o estado de saúde 
grave de Olívia. Na viagem até ao hospital evoca o seu 
passado: a infância infeliz e pobre, os traumas vividos na 
escola e em casa, o desejo de se tornar um homem rico… 
É graças aos sacrifícios dos pais que acede a uma educação 
de excelência e entra na Faculdade de Medicina, onde 
conhece o amor da sua vida, Olívia. 
Incapaz de assumir a relação com a colega de turma, 
Eugênio casa com a filha de um grande empresário, passa a 
viver de aparências, adultérios e eternas contradições. Mas 
será que o passado ficará para sempre lá atrás? 

 

 

 
Em Olhos d’água Conceição Evaristo ajusta o foco de seu 
interesse na população afro-brasileira abordando, sem 
meias palavras, a pobreza e a violência urbana que a 
acometem. Sem sentimentalismos, mas sempre 
incorporando a tessitura poética à ficção, seus contos 
apresentam uma significativa galeria de mulheres: Ana 
Davenga, a mendiga Duzu-Querença, Natalina, Luamanda, 
Cida, a menina Zaíta. Ou serão todas a mesma mulher, 
captada e recriada no caleidoscópio da literatura em 
variados instantâneos da vida? Elas diferem em idade e em 
conjunturas de experiências, mas compartilham da mesma 
vida de ferro, equilibrando-se na “frágil vara” que, lemos 
no conto “O Cooper de Cida”, é a “corda bamba do tempo”.  
Em Olhos d’água estão presentes mães, muitas mães. E 
também filhas, avós, amantes, homens e mulheres – todos 
evocados em seus vínculos e dilemas sociais, sexuais, 
existenciais, numa pluralidade e vulnerabilidade que 
constituem a humana condição. Sem quaisquer 
idealizações, são aqui recriadas com firmeza e talento as 
duras condições enfrentadas pela comunidade afro-
brasileira. 
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Campo de concentração destinado especificamente para 
mulheres, Ravensbruck foi concebido por Heinrich 
Himmler, arquiteto do genocídio nazista. No fim da guerra, 
130 mil mulheres de mais de vinte países europeus foram 
prisioneiras lá, incluindo nomes proeminentes como a 
sobrinha do general De Gaulle a irmã do prefeito de Nova 
York durante a guerra. Por décadas, a história de 
Ravensbruck ficou escondida por trás da cortina de ferro, e 
até hoje é pouco conhecida. Usando testemunhos 
desenterrados desde o fim da Guerra Fria e entrevistas com 
sobreviventes que nunca antes haviam falado, Sarah Helm 
foi ao coração do campo, demonstrando, com minuciosos 
detalhes, o quão fácil e rapidamente o terror evoluiu. 
Inspirador, arrepiante e profundamente comovedor, este 
livro é um trabalho revolucionário de investigação 
histórica. Com rara clareza, lembra-nos da capacidade do 
ser humano tanto para a crueldade bestial quanto para a 
coragem e resistência contra todas as possibilidades. 

 

 
 

 
Defrontado consigo mesmo e suas lembranças, no declínio 
de um atribulado percurso de vida, Paulo Honório, que 
chegara a ser um poderoso fazendeiro do sertão alagoano, 
conta a sua história. E o que nos fica é a figura de um 
homem simplório, perplexo diante da complexidade da 
existência sobre a qual lutou, sempre, para se manter no 
papel de protagonista, e que teve entretanto suas ações 
voltadas contra si mesmo. É o perfil de um homem 
envolvido quase instintivamente no jogo de poder, na 
arriscada aposta da lei do mais forte, e para quem o triunfo 
rende apenas o vazio e o abandono. Ao final, Paulo 
Honório deixa de lado o que conquistou, oprimido pela 
constatação de que perdeu justamente o que poderia 
humanizar sua vida, inclusive sua mulher, Heloísa, a quem 
se culpa, no fundo, por ter destruído. O que escapou a Paulo 
Honório foi a capacidade de manter o que lhe poderia 
despertar a aptidão para amar. 

 
 

 
 
 
 
 


