
Sugestões de leitura em tempo de férias... 
 
“Acho que o período de férias é uma ótima oportunidade para consolidar o 
hábito da leitura. Quem nunca experimentou pode aproveitar as férias para 
descobrir a magia especial que todo bom livro tem. É uma magia que nos leva 
a viagens interessantes e emocionantes. Não uma viagem de carro ou avião, 
mas uma viagem interior, que enriquece nossa imaginação, aumenta nosso 
conhecimento e mexe com nossas esperanças. Isso, além de ser bom, é 
importante porque é como um alimento para nosso lado de dentro.” (Eva 
Furnari em entrevista concedida à Editora Ática). 
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O Romance Morreu 
Autor: Fonseca, Rubem 
Categoria: Literatura Nacional / Contos e Crônicas 

Na linguagem descontraída e bem-humorada da crônica, Rubem Fonseca 
passa em revista alguns de seus temas mais caros — as viagens, os crimes 
insolúveis, as armadilhas da memória e da linguagem — e observa com 
calorosa ironia o espetáculo do mundo  

 

 
 

Os Tigres de Mompracem 
Autor: Salgari, Emilio 
Categoria: Literatura Infanto-Juvenil / Literatura Juvenil 

'Sandokan' - Basta esse nome para fazer tremer comandantes e 
tripulações dos barcos e navios obrigados a navegar pelos mares de 
Bornéu. Um príncipe despojado do trono, obrigado a assistir ao 
extermínio de sua família acaba se transformando no Tigre da Malásia, 
um dos mais temidos piratas do oriente. Perseguindo implacavelmente 
os navios ingleses... 

 



 
 

A Soma dos Dias 
Autor: Allende, Isabel 
Editora: Bertrand Brasil  
Categoria: Literatura Estrangeira / Biografias e Memórias 

Um relato memorialístico no qual Isabel Allende, conta a história recente de 
sua vida. Em A soma dos dias, Allende retoma a narrativa de Paula, sua 
primeira obra autobiográfica, relembrando os acontecimentos posteriores à 
perda da filha, vítima de uma doença rara. O livro é, em essência, a história 
de amor entre uma mulher e um homem ... 

 
 

 
 

O Cortiço  
Autor: Azevedo, Aluísio 
Categoria: Literatura Infanto-Juvenil / Literatura Juvenil 
O cortiço de Aluísio Azevedo é considerada a sua obra-prima. O 
romance narra, em linguagem vigorosa, a vida miserável dos moradores 
de duas habitações coletivas. A obra faz parte dos currículos de 1º e 2º 
graus e é indicada para vestibulares. 

 
 

 
 

Dicionário Literário Afro-brasileiro 
Autor: Lopes, Nei 
Categoria: Dicionários e Manuais Convers. / Dicionários Técnicos 
Este Dicionário literário afro-brasileiro trata de elementos vários 
vinculados à presença do negro na arte literária do Brasil. Não constitui, 
entretanto, "um dicionário de Literatura brasileira". Vai além. Relaciona e 
identifica, em função dela, autores, obras, manifestações paraliterárias, 
instituições, figuras e fatos históricos, personagens marcantes,... 

 



 
 

A Cidade Ilhada 
Autor: Hatoum, Milton 
Categoria: Literatura Nacional / Contos e Crônicas 
Relances da experiência vivida, recolhidos em tramas brevíssimas, de 
dicção enxuta em que tudo ganha nitidez máxima e máximo poder de 
iluminação — assim são as histórias que Milton Hatoum reuniu em seu 
primeiro volume de contos, "A cidade ilhada". As sementes das histórias 
de Hatoum não poderiam ser mais diversas: a primeira visita a um 
bordel... 

 
 

 
 

Crônica na Pedra 
Autor: Kadare, Ismail 
Categoria: Literatura Estrangeira / Romance 
Através do olhar lúdico e fabuloso de um menino, Ismail Kadaré relata a 
violenta chegada da modernidade à sua cidade natal, perdida no interior 
arcaico da Albânia, numa narrativa em que humor e horror se conjugam 
e se atritam 

 
 
 
 

 
 

Lendas de Exu 
Autor: Martins, Adilson 
Este livro faz com que o leitor possa conhecer mais e viver nos textos, 
aspectos que trazem tradições orais, dando à narrativa, uma ordem 
simbólica. Faz com que o leitor amplie seu contato com a mitologia e 
com a sociologia da fé. 

 
 



 
 

O Barbeiro e o Judeu da Prestação Contra 
o Sargento da Motocicleta - Col. Veredas 
Autor: Joel Rufino dos Santos 
Categoria: Literatura Infanto-Juvenil / Literatura Juvenil 

Um morro do Rio de Janeiro, uma barbearia, um sargento de polícia, um 
vendedor ambulante de origem judaica, uma mulher negociada por dois 
homens, um embrulho de jornal misterioso. Esta novela -- uma das 
melhores de Joel Rufino dos Santos -- se passa logo depois da Segunda 
Guerra Mundial (1939-45). Era uma época de esperança na paz 
mundial....... 

 
 

 
 

Rio das Flores 
Autor: Tavares, Miguel Sousa 
Editora: Companhia das Letras  
Categoria: Literatura Estrangeira / Romance 

A partir de uma minuciosa pesquisa, Miguel Sousa Tavares reconstrói, em 
"Rio das Flores", a atmosfera política, social e cultural de Portugal e do 
Brasil entre os anos de 1915 e 1945. Ao narrar a saga de uma família de 
latifundiários portugueses, faz um belo painel histórico e uma crítica aos 
totalitarismos da época 

 
 

 
 

O Enigma de Endymion Spring 
Autor: Skelton, Matthew 
Editora: Prumo  
Categoria: Literatura Infanto-Juvenil / Literatura Juvenil 

Blake está passando uma temporada forçada em Oxford, na Inglaterra, por 
causa do trabalho da mãe. Um dia, em uma das antigas bibliotecas da 
cidade, o garoto encontra um livro diferente. Não parece haver nada escrito 
nele, até que suas palavras começam a ser reveladas em um misterioso 
acidente. Blake, então, se vê envolvido em uma história que... 

 



 
 

Idéias de Jeca Tatu 
Autor: Lobato, Monteiro 
Editora: Globo Editora  
Categoria: Literatura Nacional / Contos e Crônicas 

Lançado pela primeira vez em 1919, o livro "Idéias de Jeca Tatu" é uma 
reunião de 35 artigos de Monteiro Lobato publicados na imprensa paulista 
da época. Esses textos defendem uma identidade brasileira e abordam 
temas diversos que vão das artes plásticas à literatura, da estética à 
mitologia, sempre com a visão crítica e autêntica de Lobato. 

 

 
 

O Macaco que Se Fez Homem 
Autor: Lobato, Monteiro 
Editora: Globo Editora  
Categoria: Literatura Nacional / Contos e Crônicas 

Publicado uma única vez em 1923, O macaco que se fez homem reúne 
contos de Monteiro Lobato que retratam fielmente a sociedade da época. 
Assim como em Negrinha e em Urupês, o autor dá vida à personagens 
tipicamente brasileiros, humaniza-os e aproxima o leitor de um Brasil trágico 
e cômico. Um dos contos dessa obra é a parábola Era no Paraíso... 

 
 

 
 

O Presidente Negro 
Autor: Lobato, Monteiro 
Editora: Globo Editora  
Categoria: Literatura Nacional / Romance 

Enquanto Barack Obama e Hillary Clinton disputam a Casa Branca em 
2008, a Editora Globo lança O Presidente Negro, único romance adulto de 
Monteiro Lobato. Embora ainda não tivesse pisado em terras norte-
americanas quando escreveu esse livro, Lobato ambienta sua história 
futurista nas terras de Henry Ford. Em 1926 o autor publicou o romance com 
o título... 

 
 



 
 

O Saci-pererê - Resultado de um Inquérito 
Autor: Lobato, Monteiro 
Editora: Globo Editora  
Categoria: Literatura Nacional / Ensaios 

Lançado pela primeira vez em 1918, o livro O Saci-Pererê: resultado de um inquérito 
é uma investigação acerca da real identidade da conhecida figura do nosso folclore. 
Por meio de diversos depoimentos vindo de todas as partes do Brasil sobre as 
características do Saci, Lobato traça neste livro muito mais que o perfil desta figura 
folclórica, mas sim um retrato do próprio brasileiro da época. 

 
 

 
 

Negrinha - De Acordo com a Nova Ortografia 
da Língua Portuguesa 
Autor: Lobato, Monteiro 
Editora: Globo Editora  
Categoria: Literatura Nacional / Contos e Crônicas 

Publicado em 1923, após o sucesso de Urupês, "Negrinha" compõe um painel 
que vai da farsa à tragédia, do sarcasmo à compaixão, passando pelo drama 
pungente da filha de uma ex-escrava. Os personagens destes 17 contos são um 
retrato da população brasileira das décadas iniciais do século XX. 

 
 

 
 

Olhai os Lírios do Campo 
Autor: Verissimo, Erico 
Editora: Companhia das Letras  
Categoria: Literatura Nacional / Romance 

Esta obra apresenta a tragédia de um homem dividido entre o amor a 
ambição, a consciência e as alianças sociais. "Olhai os Lírios do Campo" é 
um convite à reflexão sobre os valores autênticos da vida. 

 


