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Educação
Infantil
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Bibi e Kito
ALEJANDRO ROSAS
ISBN: 9788547402495
Um dia, Bibi se viu diante de uma situação
embaraçosa com a chegada de Kito, um novo
colega. Ele usa trancinhas, vem de outro país e
não sabe falar português. Para ajudar, todos os
amigos de Bibi não se esforçam para acolhê-lo.
Inconformada, Bibi começa a pensar no que fazer
para mudar essa situação.
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE

Bibi e o Brinquedo
Genial
ALEJANDRO ROSAS
ISBN: 9788547403744
Bibi adora conversar e brincar com os seus amigos,
olhando para eles, já o irmão do Artur faz tudo pelo
celular. Ao conversar com seu pai, ela descobre que
na infância dele era comum brincar na rua e que
ele e os amigos podiam ser astronautas, vaqueiros,
marinhos, cozinheiros, apenas com a imaginação
e um brinquedo genial. Bibi fica encantada e pede
ao pai que a ensine essas brincadeiras, então ele a
presenteia com o melhor brinquedo de todos os
tempos!
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE
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Bibi quer ser
Grande
ALEJANDRO ROSAS
ISBN: 9788547403737
Um dia, Bibi se dá conta do seu tamanho e deseja
ser grande. Em uma conversa com a sua mãe,
percebe que “tudo que nasce, nasce pequenininho”.
Então entende que terá muito tempo pela frente
para ser grande e começa a enxergar os benefícios
de ser pequena.
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE

O Poeta
MARY FRANÇA E ELIARDO FRANÇA
ISBN: 9788508196128
O rato adora fazer rimas. Nesse livro, ele presenteia
seus amiguinhos com um poema para cada um.
Felizes com a generosidade e o talento do amigo
poeta, os animais se unem para surpreendê-lo
com um presente especial.
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE
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A Arara
Cantora

SONIA JUNQUEIRA
ISBN: 9788508113439

Cantar, cantar e cantar, essa é a vida da arara. Mas
tanta cantoria está incomodando os outros bichos,
seus vizinhos...
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook

Bao-ba-la-lao e
outras Parlendas

SÍLVIO ROMERO
ISBN: 9788526264779

Este livro reúne parlendas recolhidas por Sílvio
Romero no final do século XIX. São versos
bem-humorados que proporcionam um contato
com o lirismo de nossa cultura popular.
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook

O Barulho
Fantasma
SONIA JUNQUEIRA
ISBN: 9788508113477
Mário está sozinho e ouve um ruído estranho. O
pior é que o barulho está cada vez mais perto!
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook

O Cachorrinho
Samba
MARIA JOSÉ DUPRÉ
ISBN: 9788508081714
Brincalhão e curioso, o cachorrinho Samba quer
conhecer tudo... e acaba se perdendo na cidade
cheia de perigos.
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE

O Cachorrinho
Samba na Floresta

C O L E Ç Ã O

MARIA JOSÉ DUPRÉ

Cachorrinho Samba

Não é para me gabar, mas a coleção
Cachorrinho Samba vem conquistando
leitores há mais de 50 anos.
O sucesso é tanto que vira e mexe
estou ouvindo alguém comentar:
“Samba é aquele tipo de bicho que
sempre sonhei ter um dia.
Ele é amigo, carinhoso, engraçado...
acho que só falta falar!”.
(Ora, até parece que não sei falar!)

O Cachorrinho Samba na Floresta

mais. Ele se embrenha numa
igos, se surpreendendo com
mirando com tantos animais
mba faz amigos e se diverte,
e está à espreita…
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MARIA JOSÉ DUPRÉ
ISBN: 9788508081752

MARIA JOSÉ DUPRÉ

O Cachorrinho Samba
na Floresta

O pessoal também adora a turminha
de garotos que são meus amigos.
Seja na fazenda, na floresta ou na cidade,
já vivemos cada aventura incrível juntos!
Vamos... agora é a sua vez de
descobrir por que eu sempre fui
tão querido pela garotada.

Samba vive uma aventura e faz grandes amigos
quando decide conhecer a floresta.
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE

08/05/15 13:47

O Cachorrinho
Samba na Fazenda
MARIA JOSÉ DUPRÉ
ISBN: 9788508081738
Samba vai passar as férias na fazenda. Ele se
encanta com as novidades do lugar e conhece dois
amigos muito bagunceiros.
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE
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O Caracol
Viajante
SONIA JUNQUEIRA
ISBN: 9788508113392
A vida do caracol Rodolfo é uma grande viagem.
Vencendo as dificuldades, ele trilha seu caminho.
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook

Carrossel de
um Cavalo só

ÉDER RODRIGUES
ISBN: 9788508196074

Esta é a história da amizade entre um menino e
seu cavalo. Menino tem uma imaginação fértil
e seu mundo fantástico é capaz de desmentir
escalas de bússolas. Cavalo é seu fiel companheiro
de aventuras, galopa com o amigo até onde o
horizonte permite. Entre as delícias da roça e os
mistérios do mar, Menino vai descobrindo aos
poucos as dimensões de perto e longe, pequeno e
grande, alegria e dor.
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE

As Centopeias e
seus Sapatinhos

MILTON CAMARGO
ISBN: 9788508125876

Não é nada fácil ser vendedora em uma loja de
sapatos quando duas centopeias chegam para
fazer compras!
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook
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O Curumin que
virou Gigante

JOEL RUFINO DOS SANTOS
ISBN: 9788526293885

Tarumã queria muito ter uma irmã e vivia pedindo isso
aos pais. Como a irmã não vinha, ficou só pensando
como ela seria... Tanto imaginou que passou a achar que
ela realmente existia. Quando pescava, pegava um peixe
a mais para a irmã imaginária. Os curumins começaram
a achar, então, que ela tinha mesmo nascido e decidiram
presenteá-la. Mas onde está a irmã de Tarumã que
nunca aparece? O indiozinho vai inventando desculpas
até que ninguém mais acredita nelas.

Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook

A Festa
Encrencada

SONIA JUNQUEIRA
ISBN: 9788508113415

Que chata está a floresta! Uma festa é a solução
para animar a mata! Mas alguém está querendo
estragar tudo...
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook

A Foca Famosa
SONIA JUNQUEIRA
ISBN: 9788508113552
A foca Rosa tem talento, é bonita e famosa. Para
que tudo fique perfeito, só falta mesmo arrumar
um namorado.
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook
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A Ilha
Perdida
MARIA JOSÉ DUPRÉ
ISBN: 9788508070435
Eduardo e Henrique resolvem se aventurar numa
ilha deserta. Mas a diversão termina quando eles
se perdem, e a ilha revela um misterioso habitante,
que acaba separando os irmãos. Edição especial
para leitores iniciantes.
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE

O Macaco
Medroso
SONIA JUNQUEIRA
ISBN: 9788508111251
Peteleco era um macaco infeliz que tinha medo de
tudo. Mas chega o dia em que ele resolve mudar
de vida.
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE

Maria
Borralheira
SÍLVIO ROMERO
ISBN: 9788526259997
Maltratada pela madrasta e pelas duas filhas dela,
Maria Borralheira acha uma varinha de condão
e, assim, consegue um lindo vestido e uma
carruagem para ir à festa da cidade. Este conto
popular, recolhido por Sílvio Romero no interior
do Sergipe, é uma versão brasileira do clássico
infantil Cinderela.
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE
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O Medo de
Rabo Preso

MARINA MIYAZAKI
ISBN: 9788547403973

Monstros existem, medos também. E esta é a
história de um menino comum, com medo de uns
monstros que viviam na cabeça dele. A diferença
é que, quando o medo tenta fugir com a seringa
sugadora de coragem, o manto de escuridão
sem estrelas, a máquina de fazer tremedeira
nas pernas, o aspirador de sono, o gotejador de
lágrimas fingidas, a terrível mangueira de lágrimas
verdadeiras, o pote de gritos horripilantes e as
caixas de choros e birras sem motivo, o menino
rapidamente fisga o medo pelo rabo!
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE

Meu Cofrinho,
Meu Futuro

SARAIVA
ISBN: 9788573407068

Abordar a educação financeira sob a perspectiva da
cidadania, de educação para o consumo e poupança,
de planejamento e mudanças de atitude. Destinado às
crianças de 8 a 10 anos, estudantes dos anos iniciais
do Ensino Fundamental I. O conteúdo é introdutório e
relevante às crianças que estão aprendendo a entender
o que é e como lidar com dinheiro e aos pais e adultos
que desejam que as crianças tenham uma ideia de como
é a economia de uma forma geral, como os adultos
ganham dinheiro (e por quê), a importância de planejar
o consumo, de pensar no que é necessário de verdade.

Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE
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A Mina
de Ouro
MARIA JOSÉ DUPRÉ
ISBN: 9788508081790
Durante um passeio, seis crianças e Samba
descobrem uma mina de ouro!
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook

Minha irmã
Severina

CRISTINA PORTO E MICHELE IACOCCA
ISBN: 9788508196524
Nos livros da Coleção Serafina, a personagem
escreve, conta coisas de sua vida, inventa histórias,
faz surpresas para os amigos e ainda estimula as
crianças a ler e escrever. O problema é que, muito
ocupada com as próprias invenções, Serafina
acompanhou tão pouco os dias da irmã mais nova
que nem notou a dificuldade dela para aprender
a falar. Arrependida e decidida a ajudá-la, a mais
faladeira da casa resolve então escrever um caderno
de histórias especialmente dedicado à pequena
Severina. Assim, a obra celebra os quarenta
bem-sucedidos anos de literatura de Cristina Porto
e de Serafina, marcados pela parceria de sucesso
da coleção com o ilustrador Michele Iacocca.
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE
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A Montanha
Encantada

MARIA JOSÉ DUPRÉ
ISBN: 9788508081776

Um brilho estranho no topo da montanha chama
a atenção das crianças: lá vão elas para um lugar
misterioso e encantado!
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook

A Onça e
a Anta

SONIA JUNQUEIRA
ISBN: 9788508111237

A onça encontra uma anta e decide fazer dela
seu jantar. Quem será mais ágil nessa ávida
perseguição?
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook

A Operação
do Tio Onofre
TATIANA BELINKY
ISBN: 9788508118724
A mania de Talita de dar nomes que rimam com os
objetos da casa acaba ajudando a família a se livrar
de uma encrenca.
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook
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Um Palhaço
Diferente

SONIA JUNQUEIRA
ISBN: 9788508113453

O palhaço Fagulha queria ter um trabalho diferente.
Agora ele quer provar a todos do que é capaz.
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook

O Pato e o Sapo
SONIA JUNQUEIRA
ISBN: 9788508113514
A amizade pode surgir de modos bem estranhos.
O pato e o sapo que o digam: brigando, eles
acabaram amigos.
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook

O Peixe Pixote
SONIA JUNQUEIRA
ISBN: 9788508111275
Para Pixote, nada é pior que morar em um lago
escuro. Mas ele mudará de opinião se abrir bem
os olhos!
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook
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Pra lá e pra cá
Trânsito e Cidadania

SARAIVA
ISBN: 9788573407075

Educar para o trânsito, com foco na cidadania e
abordagem interdisciplinar, ensinando as principais
leis de trânsito, medidas de segurança e as
responsabilidades que a criança e seus responsáveis
devem ter. Destaque para mobilidade urbana,
mas sem ignorar as zonas rurais. Destinado às
crianças de 8 a 10 anos, estudantes do Ensino
Fundamental I. O conteúdo é introdutório à criança
como pedestre/usuária de transporte, e permite
que comece a reconhecer os direitos e deveres dos
adultos motoristas/ciclistas.
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE

Regina e
o Mágico
SONIA JUNQUEIRA
ISBN: 9788508113491
Para surpresa de Regina, o mágico pode fazer
qualquer coisa aparecer. Mas ela também é capaz
de surpreendê-lo!
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook
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O Sonho
da Vaca
SONIA JUNQUEIRA
ISBN: 9788508111299
Quando uma vaca dorminhoca tem um sono
agitado, na certa também agita tudo o que está a
seu lado.
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook

O Susto
do Periquito
SONIA JUNQUEIRA
ISBN: 9788508111336
O periquito queria comer e tirar uma soneca. Mas
algo não o deixa dormir...
Booktrailer

Epub Acessível

Audiobook

Fundamental II
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Alice no País
das Maravilhas
LEWIS CARROLL
ISBN: 9788508196470
Alice no País das Maravilhas foi escrito em 1862 para
ser dado como presente de Natal a uma menina
chamada Alice. O autor, Charles Dodgson (que
adotou o pseudônimo Lewis Carroll, pelo qual se
tornou famoso), era um professor de matemática
fascinado pela lógica, e escreveu uma história
repleta de brincadeiras com o sentido das palavras
– e das coisas. Nesta edição, as originais soluções
encontradas pela tradutora Ana Maria Machado e
as ilustrações de Thales Molina dão um sabor bem
brasileiro a este clássico da literatura, uma história
que há mais de um século diverte leitores de todas
as idades.
Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE

Aluísio Azevedo
e O Cortiço
IVAN JAF
ISBN: 9788547237196
Neste livro, Ivan Jaf apresenta aos leitores a vida
e a obra de Aluísio Azevedo até a escrita de sua
obra-prima, o romance O cortiço. Combinando
dados factuais com criação ficcional, o autor
consegue recriar de forma viva e pulsante os
eventos biográficos e históricos que compõem a
obra do escritor naturalista.
Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE
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As Aventuras
de Tom Sawyer
MARK TWAIN
ISBN: 9788508145492
Tom, menino órfão que mora com a tia, tem a
irreverência própria de sua idade, no limite entre
a infância e a adolescência. Mark Twain, através
dos olhos ingênuos do protagonista, constrói um
romance de formação, que denuncia a hipocrisia e
o preconceito da sociedade, sem deixar de lado a
ternura.
Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE

Batalha!
TÂNIA ALEXANDRE MARTINELLI e
VALDIR BERNARDES JR.
ISBN: 9788508195992
Jovens da periferia batalham contra o racismo, a
opressão policial, a desigualdade social e muito
mais. Neste livro, Tânia Alexandre Martinelli e
Valdir Bernardes Jr. mostram ainda Tati, no bairro
de Pirituba, em São Paulo, em sua jornada para se
tornar poeta, e Henrique e sua crew, no Morro do
Horácio, em Florianópolis, em batalhas de rap, de
dança… e pela vida.
A obra conta as histórias desses jovens periféricos
engajados com a cultura hip-hop, o slam e os
desafios da adolescência. Ao longo dos capítulos,
o leitor é envolvido pelo cotidiano da crew,
composta por grafiteiros, MCs, b-girls e DJs, e
colocado em contato com a organização de festas
de rua, o intercâmbio entre diferentes bairros,
o amadurecimento artístico e pessoal de cada
personagem, as relações com a comunidade, a
repressão policial e o perigo iminente do tráfico.
Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE
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O Cão dos
Baskerville

ARTHUR CONAN DOYLE
ISBN: 9788508058969

Holmes é contratado para ajudar Henry, o último
Baskerville vivo, que recebeu uma ameaça anônima. Reza
a lenda que os Baskervilles são perseguidos por um cão
amaldiçoado. Conan Doyle usa e abusa dos vaivéns para
criar um clima de suspense, com descrições primorosas
e aterrorizantes que levam o leitor para dentro desta
história que já foi adaptada inúmeras vezes para teatro
e tevê.

Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE

Clara dos Anjos
e outros contos

LIMA BARRETO
ISBN: 9788526281547

Esta antologia reúne contos que enfocam aspectos
essenciais da visão de mundo do escritor e sugerem
uma reflexão sobre suas bases sociológicas.
Além dos contos, o livro traz textos complementares
sobre a questão racial no Brasil e sobre como ela
aparece na literatura nacional, permitindo uma
compreensão mais aprofundada da obra e do
pensamento desse grande escritor.
Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE
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Contos Universais
ANTON TCHEKHOV, EDGAR ALLAN POE, FRANZ
KAFKA, GUY DE MAUPASSANT, JACK LONDON,
MIGUEL DE CERVANTES, VOLTAIRE
ISBN: 9788508083084
Treze contos sobre a condição humana refletem a
genialidade de importantes escritores da literatura
universal em diferentes épocas.
Epub Acessível
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Dona Lola
MARIA JOSÉ DUPRÉ
ISBN: 9788508195961
Éramos seis foi publicado em 1943 e deu a Maria José
Dupré o reconhecimento literário, tornando-se um
dos livros de maior sucesso da literatura brasileira.
Mas a obra termina deixando dúvidas: Como D. Lola
envelhece? Onde está Alfredo? Isabel formará uma
família? E Julinho? D. Genu continuará tendo afeição por
mortos? Olga e Clotilde ainda vivem em Itapetininga?
A fim de saciar a curiosidade do leitor, em 1949, a autora
publicou Dona Lola, romance que dá continuidade à
história da narradora-personagem. E, agora, setenta
anos depois da primeira edição, a editora Ática relança
a obra.

Epub Acessível
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O Escaravelho de
Ouro e Outras histórias

EDGAR ALLAN POE
ISBN: 9788508045228

O insólito e o fantástico dão o tom nesta reunião
de contos de Edgar Allan Poe. O que significa um
misterioso escaravelho de ouro? E que mal pode
causar um inofensivo gato preto? São enigmas que
Poe convida o leitor a desvendar.
Epub Acessível
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Um estudo
em Vermelho

ARTHUR CONAN DOYLE
ISBN: 9788508161928

Uma das mais importantes narrativas do gênero
investigativo, Um estudo em vermelho é a história que
faz surgir uma das personagens mais intrigantes
da literatura mundial, o detetive Sherlock Holmes.
Neste livro, um caso, aparentemente impossível
de ser resolvido, colocará à prova toda a astúcia e
capacidade dedutiva do detetive e do leitor.
Epub Acessível
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O Fantasma
da Ópera

GASTON LEROUX
ISBN: 9788508068869

Um homem deformado se esconde num teatro
e se apaixona por uma jovem atriz. Fantasmas e
assassinatos cercam essa história misteriosa.
Epub Acessível
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Frankenstein
MARY SHELLEY
ISBN: 9788508165032
Obcecado pela morte, dr. Viktor Frankenstein cria
um método para dar vida a uma criatura feita de
partes de vários cadáveres. Mas, ao ver o aspecto
horripilante de sua invenção, ele não suporta a
responsabilidade de seu feito e foge. Sozinho, o
monstro tenta se aproximar das pessoas em vão.
Confrontando um cientista ambicioso com um ser
que luta para encontrar seu lugar no mundo, o livro
é mais que uma história de terror. É uma reflexão
sobre a condição humana.
Epub Acessível
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Um Garoto
Consumista na Roça

JÚLIO EMÍLIO BRAZ
ISBN: 9788526280663

Adolescente de classe média, Tino adora shoppings,
fast-foods e roupas de grife. Nas férias, viaja com
o pai para o interior de Minas, onde vivem os
avós, tios e primos, e então conhece um mundo
diferente do seu. É alvo de curiosidade e passa por
alguns apuros, mas tanto ele quanto seus parentes
aprendem com as diferenças.
Epub Acessível
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Histórias de
Detetive
CONAN DOYLE, MEDEIROS E ALBUQUERQUE,
EDGAR ALLAN POE, JERÔNIMO MONTEIRO,
MARCOS REY, EDGAR WALLACE
ISBN: 9788508164257
Os seis textos que compõem este volume mostram
as diferentes formas que o conto de detetive
adquiriu ao longo do tempo nas mãos de grandes
escritores do Brasil e também do mundo.
Epub Acessível
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Uma História
de Natal

CHARLES DICKENS
ISBN: 9788508055982

O velho Scrooge não liga para o Natal, pois só
pensa em dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Até
que uma visita do outro mundo vira a sua vida
de cabeça para baixo, dando a ele uma bela lição
de vida.
Epub Acessível
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Histórias
de Amor

LYGIA FAGUNDES TELLES, MARQUES REBELO,
MARINA COLASANTI, MACHADO DE ASSIS,
O. HENRY, LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO, JOÃO
DO RIO, ELIAS JOSÉ, ORLANDO BASTOS, JOÃO
ANTÔNIO, WILLIAM SHAKESPEARE
ISBN: 9788508154586
O amor pode durar toda a vida ou ser tão passageiro
quanto uma ilusão. Neste livro, grandes escritores
mostram o amor em diferentes épocas e situações,
em textos que tocam a alma do leitor.
Epub Acessível
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Histórias de
Crime e Mistério
EDGAR ALLAN POE
ISBN: 9788508067671
Diante do cavalheiro C. Auguste Dupin, todo
investigador parece um burocrata ingênuo. Dupin
desvenda crimes usando sua capacidade de análise
e imaginação.
Epub Acessível
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Histórias de
Shakespeare vol.1
CHARLES E MARY LAMB
ISBN: 9788508082636
Três histórias clássicas de William Shakespeare,
repletas de emoção e reviravoltas, são recontadas
neste volume: Romeu e Julieta, A megera domada e A
tempestade.
Epub Acessível
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Histórias de
Shakespeare vol.2

CHARLES E MARY LAMB
ISBN: 9788508088188

Este livro traz as peças Hamlet, Sonho de uma noite
de verão e Macbeth adaptadas para o gênero conto.
Uma ótima chance para o leitor jovem entrar em
contato com a obra de Shakespeare.
Epub Acessível
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Histórias
Divertidas

FERNANDO SABINO, ARTUR AZEVEDO,
MACHADO DE ASSIS, STANISLAW PONTE
PRETA, LIMA BARRETO, LUÍS FERNANDO
VERÍSSIMO, ALUÍSIO AZEVEDO, MOACYR
SCLIAR
ISBN: 9788508143610
Organizado por José Paulo Paes, este é um livro
para ler e reler sempre que se precisar de uma boa
dose de humor.
Epub Acessível
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Histórias do
Romantismo
JOAQUIM MANUEL DE MACEDO, ÁLVARES DE
AZEVEDO, BERNARDO GUIMARÃES, FRANKLIN
TÁVORA, MACHADO DE ASSIS
ISBN: 9788526276741
Este livro reúne cinco contos de autores
consagrados da literatura brasileira do período
romântico. A bolsa de seda é a história de um amor
misterioso. Gennaro fala de amor e morte, com
elementos fantásticos. A dança dos ossos é uma
história de fantasma, inspirada na cultura popular.
Um casamento no arrabalde conta os preparativos
apressados de um casamento. Folha rota é uma
história de amor impossível e renúncia.
Epub Acessível
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Histórias
sobre Ética

LA FONTAINE, MACHADO DE ASSIS, MOACYR
SCLIAR, LYGIA FAGUNDES TELLES, VOLTAIRE,
GUIDO FIDELIS, KATHERINE MANSFIELD,
LIMA BARRETO, LOURENÇO DIAFÉRIA, ARTUR
AZEVEDO, ÁLVARO CARDOSO GOMES
ISBN: 9788508154609
As obras desta coletânea são trabalhos na
exploração da ética em seus diversos aspectos.
As narrativas trazem personagens frente às mais
variadas situações, como a do forte se sobrepondo
ao fraco, a oposição entre honestidade e
vantagem, a conformidade e aceitação de valores
sociais impregnados de preconceitos. Abrindo as
histórias, um texto introdutório evidencia a relação
desta obra com outras manifestações artísticas
e lançando luzes sobre o contexto histórico em
questão.
Epub Acessível
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A Ilha do
Tesouro

ROBERT L. STEVENSON
ISBN: 9788508053834

Jim e seus amigos navegam em busca do lendário
tesouro do famoso capitão Flint. Mas eles nem
imaginam que o terrível pirata Long John Silver
também está atrás da fortuna e disposto a tudo
para consegui-la.
Epub Acessível
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A Ilha
Perdida
MARIA JOSÉ DUPRÉ
ISBN: 9788508173457
Este clássico da literatura juvenil brasileira narra as
peripécias de Eduardo e Henrique, dois garotos em
férias na casa do padrinho, que resolvem explorar
uma ilha e acabam descobrindo que ela é habitada
por um estranho eremita. A narrativa ágil, enfática
na ação e no suspense, fisga o leitor logo nas
primeiras páginas. Lançado há mais de 40 anos, o
livro já abordava uma questão atual: o respeito à
natureza.
Epub Acessível
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José de Alencar
e o Guarani
IVAN JAF
ISBN: 9786558670018
Neste livro, Ivan Jaf apresenta aos leitores a vida
e a obra de José de Alencar até a escrita de sua
obra-prima, o romance O guarani (1857).
Combinando dados factuais com criação ficcional,
o autor consegue recriar de forma viva e pulsante
os eventos biográficos e históricos que compõem
a obra do escritor romântico.
Epub Acessível
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O Livro
da Selva

RUDYARD KIPLING
ISBN: 9788508147236

Este grande clássico da literatura estrangeira
reúne narrativas que apresentam animais como
protagonistas. São histórias que falam de coragem,
perseverança, companheirismo, ética e respeito
ao próximo. Três delas contam a história de
Mowgli, o bebê humano que é criado por lobos.
Em sua trajetória nas matas da Índia, o menino
enfrenta a fúria de lobos que não o aceitam na
alcateia e tem de vencer o tigre Shere Khan, seu
grande inimigo.
Epub Acessível
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O Mágico
de OZ

L. FRANK BAUM
ISBN: 9788508193592

A menina Dorothy quer voltar para casa, o Leão quer
coragem, o Homem de Lata busca um coração e o
Espantalho quer inteligência. Os quatro saem à procura
do Mágico de Oz para que ele realize seus desejos.

Epub Acessível
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O Médico e
o Monstro

ROBERT L. STEVENSON
ISBN: 9788508145515

Clássico da literatura de mistério, este livro narra
a suspeita ligação entre o recatado e elegante
médico Henry Jekyll e Edward Hyde, homem de
feições grosseiras e hábitos assustadores. Esta
obra aborda a dualidade da alma humana, numa
narrativa emocionante.
Epub Acessível
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O Noviço

O Judas em Sábado de Aleluia
MARTINS PENA
ISBN: 9788508082650
Se é verdade que mentira tem perna curta, a
ambição também tem. Juntas, as duas podem
criar grandes confusões. Estas peças retratam com
bastante humor o Brasil do século XIX e oferecem
momentos de confusão e diversão.
Epub Acessível
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Os Marcianos
LUIZ ANTONIO AGUIAR
ISBN: 9788508196067
Nesta história, o tempo é o futuro e o local é Marte! E
pouco se sabe, ou melhor, muito se sabe e quase nada
se conta sobre o passado. O Manual não permite que
ninguém o explore, afirma que: “Marte é nosso presente
e futuro; o passado, o Planeta Natal, extirpado de nossas
vidas, foi a Terra”.
Com um tom enigmático e divertido, Os marcianos é
uma ficção científica repleta de referências históricas,
geográficas e literárias, que também traz à tona
discussões sobre censura, agorafobia e reclusão dos
jovens causada pelo universo virtual que os envolve.

Epub Acessível
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O Príncipe e
o Mendigo

MARK TWAIN
ISBN: 9788508047161

Na Inglaterra do rei Henrique VII, Tom Canty, um
menino pobre, entra no palácio real e encontra
Edward, o príncipe. Eles descobrem que são muito
parecidos e trocam de roupa. Edward então sai
do palácio, mas depois não consegue voltar, pois
ninguém mais o reconhece...
Epub Acessível
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em para que o produto de nosso
ra o dia ficaríamos ricos e livres.
alhar noite e dia, de corpo e alma,
é minha mensagem para vocês,

1903, em Motihari, Bengala (Índia),
de Eric Arthur Blair. Ainda criança, foi
glaterra e, posteriormente, deixou um
o e muito rico para a humanidade, já
u escritor de resenhas, livros de ficção
o, artigos jornalísticos, entre outros.
os bichos (1945) e 1984 (1949) estão
as mais famosas. A pobreza, a opressão,
as classes trabalhadoras e a violência nas
grandes metrópoles europeias são algumas
que permeiam seus livros. O autor morreu
nglaterra), em 1950.

Quadrinhas
Brasileiras

SÍLVIO ROMERO
ISBN: 9788526263543

As quadrinhas deste livro foram selecionadas da
recolha feita por Sílvio Romero no final do século
XIX. São versos simpáticos e divertidos, que
encantam leitores de todas as idades.
Epub Acessível

Quatro patas bom;
duas patas ruim!

A REVOLUÇÃO DOS BICHOS George Orwell

ue consome sem produzir. Não dá
ra puxar o arado, não corre rápido
pesar disso, é senhor dos animais.
ui com o mínimo para impedir que
ele guarda para si. Nosso trabalho
za, e, no entanto, nenhum de nós
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A Revolução
dos Bichos

A revolução dos bichos conta uma história sobre poder e tirania, habilmente
escrita por George Orwell, sob as vestes
de uma fábula. O mote principal: a insurreição dos animais de uma fazenda
contra seus donos humanos exploradores. Inicialmente, a fazenda pertencia
ao sr. Jones, contudo, insatisfeitos com
a dominação e exploração que sofriam,
os bichos decidem fazer uma revolução.
Daquele momento em diante e com os
porcos no comando, o inimigo passa a
ser todos aqueles que andam sobre duas
pernas. Progressivamente, porém, a revolução vai ganhando tons opostos ao
que se propunha.
Essa história, que atravessou gerações
e foi escrita durante a Segunda Guerra
Mundial (1939-1945), é uma crítica de
Orwell a todo tipo de autoritarismo, tanto que se uniu a grupos progressistas ao
longo de sua vida, posicionando-se sempre contra a ameaça totalitária que poderia surgir com determinados líderes que
ascendem ao poder.
Para celebrar este clássico da literatura, o texto foi especialmente traduzido
pelo professor, escritor e linguista Marcos Bagno para integrar a coleção Eu
Leio, e ainda conta com uma apresentação exclusiva do escritor e jornalista
Marcelo Rubens Paiva. O livro também
dispõe de um apêndice explicativo sobre
quem foi George Orwell, a obra e algumas releituras dela para o cinema, o teatro e a música, além de uma bibliografia
com outros títulos do autor.

GEORGE ORWELL
ISBN: 786557390009

Uma história sobre poder e tirania,
habilmente escrita sob as vestes de
uma fábula. Para celebrar este clássico
da literatura, o texto foi especialmente
traduzido pelo professor, escritor e linguista
Marcos Bagno para integrar a coleção Eu
Leio, e ainda conta com uma apresentação
exclusiva do escritor e jornalista Marcelo
Rubens Paiva. O livro também dispõe de
um apêndice explicativo sobre quem foi
George Orwell, a obra e algumas releituras
dela para o cinema, o teatro e a música,
além de uma bibliografia com outros títulos
do autor.
30/09/21 09:02
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O Sr. Pickwick
em flagrantes
PAULO MENDES CAMPOS, CHARLES DICKENS
ISBN: 9788526264816
Ao relatar os incidentes nos quais se envolvem
os personagens, Dickens construiu uma lúdica e
implacável sátira às condições sociais e à moral
repressiva da sociedade vitoriana. Um clássico da
literatura mundial, traduzido e adaptado por Paulo
Mendes Campos.
Epub Acessível
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Viagem ao
Centro da Terra
JÚLIO VERNE
ISBN: 9788508145539
Quem narra esta incrível aventura é Axel, um garoto
perspicaz que mora com o geólogo Lindenbrock,
seu tio. Após achar um roteiro escrito por um
célebre cientista do século XVI, o geólogo decide
viver a experiência descrita no manuscrito.
Epub Acessível
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A Volta ao mundo
em Oitenta Dias

JÚLIO VERNE
ISBN: 9788508193608

No romance mais movimentado de Júlio Verne,
um inglês sério e enigmático compromete
todo o seu dinheiro em uma aposta inusitada:
empreender uma viagem ao redor do mundo
em exatos oitenta dias, levando consigo apenas
uma bolsa e um empregado recém-contratado.
Em meio a situações fantásticas e aventuras
incríveis, os dois conhecem e se envolvem com
pessoas de várias partes do mundo, enfrentam
tempestades marítimas, fanáticos religiosos,
sabotagens, ataques de índios e de lobos famintos
e conhecem lugares inesquecíveis. Dispondo dos
mais diferentes meios de transporte para essa
empreitada – desde barcos e trens até elefante e
trenó a vela –, será que Phileas Fogg vai conseguir
vencer a aposta?
Epub Acessível
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Alberto Caeiro Poemas Completos
FERNANDO PESSOA
ISBN: 9788502067158
“A obra de Caeiro representa a reconstrução integral
de paganismo, na sua essência absoluta, tal como
nem os gregos nem os romanos, que viveram nele
e por isso o não pensaram, o puderam fazer. A
obra, porém, e o seu paganismo, não foram nem
pensados nem até sentidos: foram vividos com
o que quer que seja que é em nós mais profundo
que o sentimento ou a razão.” Assim Ricardo Reis,
heterônimo de Fernando Pessoa, descreve a obra
de Alberto Caeiro, outro heterônimo e mestre de
todas as facetas do poeta português que extrapolou
o Modernismo e as fronteiras da península para
nos encantar e nos fazer refletir. No prefácio que
apresenta a obra de Caeiro, Ricardo Reis ainda
ressalta a simplicidade e a não participação dos
valores culturais da sociedade do seu tempo na
produção desse homem do campo: “Ignorante
da vida e quase ignorante das letras, quase sem
convívio nem cultura, fez Caeiro a sua obra por
um progresso imperceptível e profundo [...] um
progresso de sensações, ou, antes, de maneiras
de as ter, e uma evolução íntima de pensamentos
derivados de tais sensações progressivas”.
Epub Acessível
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O Alienista
MACHADO DE ASSIS
ISBN: 9788508145690
Existem normas que definam o que é sanidade e o que
é loucura? A busca e a aplicação de tais normas são as
principais razões da vida de Simão Bacamarte. Médico
da provinciana Itaguaí, ele vai gerar medo e veneração
ao tentar encontrar o parâmetro da normalidade.
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O Alienista
MACHADO DE ASSIS
ISBN: 9788502065673
Publicada pela primeira vez em 1882, esta obra de
Machado de Assis dá margem a vários debates, e
muitos deles extrapolam o universo da literatura.
Nesse texto (conto ou novela — eis aí uma das
questões que se podem debater a partir dessa
leitura), Machado trata de questões como os
limites entre sanidade e loucura, doença e saúde,
ciência e verdade, filosofia e senso comum, norma
e desvio.
Epub Acessível
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Amor de Perdição
CAMILO CASTELO BRANCO
ISBN: 9788502079373
O centro da intriga desta que é uma das obras de
maior destaque do Romantismo em Portugal é o
conflito entre os Albuquerque e os Botelho, a partir
do momento em que Simão Botelho demonstra
sua paixão avassaladora por Teresa Albuquerque.
Baseado em um amor impossível e trágico, o
romance de Camilo Castelo Branco retoma o
antigo tema dos amantes separados pelo destino.
Epub Acessível
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Amor de Perdição
CAMILO CASTELO BRANCO
ISBN: 9788508145683
Pode o amor superar todas as barreiras? Sobre essa
indagação é construída uma das mais pungentes novelas
românticas da língua portuguesa: a história de Simão
Botelho e Teresa de Albuquerque, cujas famílias, arqui-inimigas, fazem de tudo para impedir o tão sonhado
matrimônio dos dois amantes. O sentimentalismo
levando a atos extremos, a dura moral da sociedade
lusitana do século XIX e o poder transformador da
paixão são marcas desse texto, que continua a cativar
gerações de leitores. Esta edição traz a apresentação
de Lilian Jacoto e um apêndice ilustrado elaborado por
Carlos Felipe Moisés.
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Assassinatos na Rua
Morgue e outras Histórias
EDGAR ALLAN POE
ISBN: 9788502059542
Há toda uma aura que envolve o autor dos contos
deste livro: Edgar Allan Poe, por sua histórias
misteriosas, construídas em cenários sombrios
prontos a despertar no leitor fortes sensações,
acabou se tornando quase uma lenda. Sua vida
conturbada contribuiu muito para firmar essa
imagem de escritor romântico atormentado, um
pouco como a de nosso Álvares de Azevedo. Neste
volume, foram reunidos excelentes contos de Poe
(e ele foi um mestre nesse gênero literário, sendo
admirado por autores como Julio Cortázar), que dão
a exata medida de seu talento, prendendo o leitor
na cadeira até o fim de cada história. Entre os contos
desta obra estão “Assassinatos na rua Morgue”, “O
mistério de Marie Rogêt”, “O escaravelho de ouro”
e “A queda da casa dos Ushers”.
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O Ateneu
RAUL POMPEIA
ISBN: 9788502079397
Considerado o único romance impressionista da
literatura brasileira, esta obra, de Raul Pompeia, é
de difícil enquadramento na história da literatura.
Por isso mesmo, dona de uma originalidade
fascinante. Nela, o protagonista Sérgio narra seus
dois anos de vida em um internato para meninos,
que de fato existiu no Rio de Janeiro do século XIX.
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O Ateneu
RAUL POMPEIA
ISBN: 9788508145676
Sérgio está prestes a enfrentar a educação
repressora do famoso internato Ateneu. Lá,
ele terá de lidar com a brutalidade dos colegas
e do diretor, superando a falta da família e o
recém-abandonado
universo
infantil.
As
marcas desse mundo constritor permanecerão
nas lembranças do adulto, que escreve
melancolicamente suas memórias. Nessa narrativa
a um só tempo doce e amarga, Raul Pompeia traça
um retrato impressionista do processo de formação
da individualidade flagrado em seus momentos
mais decisivos.
Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE

46

Auto da Barca
do Inferno
GIL VICENTE
ISBN: 9788502072855
Autor central do Humanismo ibérico, considerado o
primeiro dramaturgo português, Gil Vicente mescla
os registros erudito e popular, forma religiosa e
sátira social, em um contexto de transcrição da
Idade Média para o Renascimento. Trata-se de
sua obra mais famosa, um marco na história da
literatura de língua portuguesa.
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Auto da Barca
do Inferno

GIL VICENTE
ISBN: 9788508145669

Juízes corruptos, padres libertinos, negociantes
desonestos,
homens
machistas,
cônjuges
adúlteros. Personagens tão comuns ao nosso
tempo e que já faziam parte da obra de Gil Vicente,
escrita no século XVI.
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Bom-Crioulo
ADOLFO CAMINHA
ISBN: 9788508161980
Escravo fugido, a única opção de Amaro era ingressar
na Marinha, já que a liberdade do alto-mar deveria
compensar o trabalho árduo. Mas lá ele continua a levar
chibatadas. Como escape para esse ambiente hostil,
Amaro deposita no jovem e dedicado Aleixo seu carinho
e sua paixão. Entre desejos avassaladores e repressão,
Aleixo e Amaro procuram momentos de refúgio na
pensão de D. Carolina, uma prostituta decadente que
os acolhe. Dominados por impulsos, esses personagens
terão seus destinos cruzados e manipulados, na obra
que é considerada uma das mais ousadas do século XIX.
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Bruzundangas
LIMA BARRETO
ISBN: 9788508127054
Um país imaginário, mas que nos parece bastante
familiar: essa é a realidade mostrada por Lima Barreto
ao falar da Bruzundanga. As crônicas, recheadas de
ironia, revelam como os interesses privados governam
a vida dos cidadãos dessa república, numa paródia
contundente da sociedade brasileira no início do século
XX. O autor faz uma crítica feroz aos preconceitos, à
política conservadora e aos valores literários da época.

Epub Acessível
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Canaã
GRAÇA ARANHA
ISBN: 9788508063925
Em uma pequena cidade do Espírito Santo, dois
imigrantes alemães enfrentam as dificuldades para
se adaptar à nova terra.
Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE

A cidade e
as Serras

EÇA DE QUEIRÓS
ISBN: 9788508145652

O consumismo, a poluição, o caos urbano são
temas que já incomodavam Eça de Queirós
no final do século XIX. Neste romance, Jacinto,
ávido entusiasta do progresso, vive em Paris se
entupindo com as últimas novidades tecnológicas,
muitas inúteis. Mas uma viagem para as serras
de Portugal, em meio à natureza, o levará a uma
inquietação cada vez mais contemporânea: será
que o culto à tecnologia e o ritmo de vida moderno
não estariam nos afastando de nossa verdadeira
essência?
Epub Acessível
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Cinco Minutos
A Viuvinha

JOSÉ DE ALENCAR
ISBN: 9788508145645

Tendo como pano de fundo o Rio de Janeiro do
Segundo Império, Cinco minutos e A viuvinha contêm
os principais traços da obra urbana de Alencar. O
autor oferece ao público duas pequenas-grandes
histórias de amor, marcadas pelo embate com a
morte, pela superação individual e pela busca da
felicidade.
Epub Acessível
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Clara dos Anjos
LIMA BARRETO
ISBN: 9788508150236
A bela e inocente Clara, uma mulata pobre do
subúrbio, conhece Cassi Jones, um malandro
sedutor de classe média. Apesar da vigilância
incessante dos pais, ela sucumbe aos galanteios de
Cassi e assim inicia-se um romance rápido e furtivo,
que traz consequências trágicas e desastrosas. Ao
ambientar a trama nos bairros da periferia do Rio
de Janeiro, Lima Barreto ressalta a miscigenação
cultural e o sincretismo religioso ali presentes.
Assim evidencia as diferenças de classe e o
preconceito racial e socioeconômico da sociedade
e das instituições do início do século XX.
Epub Acessível
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O Coronel
Chabert
HONORÉ DE BALZAC
ISBN: 9788502059580
Dotado de impressionante capacidade criativa
e de análise humana, Honoré de Balzac ficou
mundialmente famoso com sua obra, considerada
precursora do Realismo. A novela O coronel Chabert
trata de alguns temas centrais desse grande autor:
dinheiro, glória.
Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE

O Cortiço
ALUÍSIO AZEVEDO
ISBN: 9788502072893
Maior nome do Naturalismo na literatura brasileira,
Aluísio Azevedo conseguiu atingir uma das
mais cruas representações da realidade. Nesta
obra, a própria massa humana de miseráveis
torna-se protagonista da narrativa, vivendo no limiar
entre o mundo da cultura e as mais brutas forças
da natureza.
Audiobook
e Epub Acessível
Epub
Acessível
Audiobook - EM BREVE

O Cortiço
ALUÍSIO AZEVEDO
ISBN: 9788508145621
No Rio de Janeiro do final do Império, o cotidiano
miserável de uma habitação coletiva. Em seus
cubículos amontoam-se os desfavorecidos e
marginalizados da sociedade, com suas agruras e
percalços na luta pela sobrevivência.
Epub Acessível
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O Crime do
Padre Amaro
EÇA DE QUEIRÓS
ISBN: 9788508145614
O que é mais importante: a fidelidade aos princípios
religiosos ou a satisfação dos desejos sexuais?
Nesse dilema, Eça de Queirós constrói uma severa
crítica à hipocrisia e à corrupção do clero no século
XIX. A trajetória de Amaro, pautada pelo egoísmo
e pela frivolidade, bem como a devassidão e a
falta de escrúpulos dos sacerdotes, marcam este
que é considerado o primeiro romance naturalista
português. Com sarcasmo e ironia, o livro aborda
temas que, nos dias atuais, continuam chocantes,
interessantes e pertinentes.
Epub Acessível
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Dom Casmurro
MACHADO DE ASSIS
ISBN: 9788502079823
História de amor e ciúmes que acontece no Rio
de Janeiro do século XIX, criada por Machado de
Assis, o autor por trás do rabugento narador dom
Casmurro, apelido de Bentinho. Ciumento, ele
conta a história de uma traição a partir de seu ponto
de vista, não há provas (pelo menos não temos
certeza delas), não há outra voz que forneça uma
perspectiva diferente sobre a história. Então... será
que ele tem razão? Quem realmente é Capitu, dona
de olhos de ressaca? Quem é Escobar? Há anos
muitos leitores debatem essa história, tentando
encontrar uma prova que tenda mais para um lado
do que para o outro. O que realmente podemos
dizer é que o romance, que marca o Realismo
brasileiro, é emocionante e... divertido, cheio de
ironias, no estilo inconfundível desse autor sensível
e observador.
Epub Acessível

Audiobook
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Dom Casmurro
MACHADO DE ASSIS
ISBN: 9788508145607
Bento Santiago é um homem solitário,
ensimesmado, casmurro. Na velhice, ele relembra
sua história e a do seu maior amor, a bela Capitolina.
Acaba partilhando com o leitor o ciúme e a grave
suspeita que o tornaram tão amargo. Mas teria
Capitu realmente traído Bentinho?
Epub Acessível
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Éramos Seis

MARIA JOSÉ DUPRÉ
ISBN: 9788508158270

Este romance se passa na capital paulista, entre as
décadas de 1910 e 1940. Nele, a saudosa D. Lola relata
o dia a dia vivido ao lado do marido e de seus quatro
filhos. Aos poucos, o leitor se vê envolvido pelas alegrias,
dramas e adversidades da família Lemos e faz uma
viagem pela São Paulo do início do século XX, marcada
pelas revoluções de 1924 e 1932.

Epub Acessível
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Esaú e Jacó
MACHADO DE ASSIS
ISBN: 9788502094949
Como na passagem bíblica, os gêmeos
protagonistas Pedro e Paulo, opostos apesar de
idênticos, são rivais em todos os aspectos da vida,
até mesmo no amor. É partindo desse enredo
que, no auge de sua trajetória literária, Machado
de Assis apropria-se de fatos históricos e de seu
domínio ímpar da narrativa realista para discordar
dos rumos políticos da sociedade brasileira, que se
encaminhava para a República.
Epub Acessível
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Esaú e Jacó
MACHADO DE ASSIS
ISBN: 9788508131914
Flora é uma bela e delicada moça e vive o impasse
da escolha de um dos irmãos gêmeos pelos quais
está apaixonada: Pedro, médico monarquista,
ou Paulo, advogado republicano, que se odeiam
desde quando lutavam no útero da mãe, a curiosa
e mística Natividade. Ambientando a ação no Rio
de Janeiro de fins do Império e início da República,
Machado de Assis constrói uma narrativa a um
tempo histórica e metafísica, tentando dar conta
da realidade brasileira da época, tão incerta e
temerária quanto as profecias e delírios que
povoam este livro, uma de suas mais instigantes e
bem-acabadas obras-primas.
Epub Acessível
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A Escrava Isaura
BERNARDO GUIMARÃES
ISBN: 9788502072817
Romance que fez de Bernardo Guimarães um dos
mais populares autores de sua época, conta a
história de Isaura, uma escrava de pele clara, fruto
do amor entre uma mulata e um branco. Graças à
bondade de sua senhora, Isaura recebeu educação
de moça branca. Ela só pensa em sua liberdade
quando se apaixona por um fervoroso abolicionista.
Trata-se de uma obra antiescravagista, sem
idealização romântica, que ressalta a ambivalência
da condição de escrava da protagonista, mostrando
assim o jogo dos preconceitos e dos bloqueios
sociais brasileiros ligados à questão étnica, às
vésperas da abolição.
Epub Acessível
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A Escrava Isaura
BERNARDO GUIMARÃES
ISBN: 9788508172047
Atormentada pelo amo Leôncio, que tenta seduzila, a escrava branca Isaura foge para lutar por sua
liberdade e começar uma nova vida. Com uma nova
identidade, Isaura inicia um romance com um rico
fazendeiro, mas Leôncio não pretende facilitar as
coisas para ela. A obra de Bernardo Guimarães, de
1875, diferencia-se dos primeiros livros românticos
produzidos ao colocar em questão o caráter social
do problema da escravidão.
Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE

O Espelho e outros
Contos Machadianos

MACHADO DE ASSIS
ISBN: 9788526270329

Estes contos concentram aspectos da visão de mundo
machadiana e sugerem uma reflexão sobre suas bases
filosóficas. O livro traz ainda textos sobre os filósofos
e as ideias que influenciaram Machado, possibilitando
uma compreensão mais profunda da obra do escritor.

Epub Acessível
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Espumas Flutuantes
e outros poemas
CASTRO ALVES
ISBN: 9788508164219
Conhecido por denunciar as injustiças
e as torturas do sistema escravocrata,
Castro Alves é um dos maiores poetas
do Romantismo brasileiro. Além da crítica
social, cantou a liberdade e o amor, e
produziu versos que retratavam a figura
feminina de maneira inovadora em
meados do século XIX, por apresentar a
sensualidade das relações amorosas com
beleza e naturalidade. Os poemas aqui
reunidos, pertencentes às obras “Espumas
flutuantes”, “Os escravos”, “A cachoeira
de Paulo Afonso” e “Poesias coligidas”,
conservam seu interesse por esses temas
e pela riqueza da linguagem, arrebatadora
e repleta de musicalidade.
Epub Acessível
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O Guarani
JOSÉ DE ALENCAR
ISBN: 9788508145935
Peri, um índio goitacá fiel ao nobre português D.
Antônio de Mariz, apaixonou-se por Ceci, filha
do fidalgo. Por causa da morte acidental de uma
índia Aimoré, a tribo toda se revolta e começa a
hostilizar os brancos colonizadores. A partir daí,
uma série de acontecimentos coloca a vida de
Ceci em risco, e Peri enfrenta muitos perigos para
salvá-la da ira dos Aimorés. Neste épico de José de
Alencar, temperado por amor e aventura, planos
de traição e vingança desenrolam-se em cenários
cinematográficos.
Epub Acessível
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O Guarani
JOSÉ DE ALENCAR
ISBN: 9788502079335
Tendo como cenário o estado da Paraíba, às margens do
Rio Paquequer, esta obra narra a história de amor entre
Cecília, filha de um destacado fidalgo português, e o índio
guarani Peri. A partir desse enredo, Alencar desenvolve
alguns de seus principais temas, como o amor romântico
idealizado e a fusão étnica e cultural que marca
o Brasil.
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Helena
MACHADO DE ASSIS
ISBN: 9788508154197
A última vontade do conselheiro Vale era que
a família acolhesse sua filha ilegítima. Recebida
como uma intrusa, Helena aos poucos conquista o
coração de D. Úrsula e Estácio. A felicidade parece
rodear a família, mas o olhar melancólico da heroína
denuncia um sofrimento secreto. Helena esconde
uma paixão desiludida e faz passeios misteriosos
a um casebre. O que essas visitas matinais
escondem? Quem é o amado de Helena e por que
ela não luta por ele? É o que o leitor descobrirá
nas páginas deste admirável romance da primeira
fase machadiana. Esta edição traz a apresentação
de Ana Maria de Almeida e um apêndice ilustrado
elaborado por Carlos Faraco.
Epub Acessível
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Inocência
VISCONDE DE TAUNAY
ISBN: 9788502079410
Considerada pelos críticos como uma das obras mais
bem resolvidas da vertente regionalista do Romantismo
brasileiro, este enredo explora de maneira exemplar as
relações entre o homem e a natureza. Usando como
paisagem de fundo o Pantanal brasileiro, Visconde de
Taunay consegue apreender sua dimensão humana e
física com descrições ricas e objetivas.

Epub Acessível
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Inocência
VISCONDE DE TAUNAY
ISBN: 9788508131938
A meiga Inocência conserva seu espírito sereno
e obediente ao pai, com quem vive no ambiente
rústico do cerrado. Porém, duas inesperadas visitas
abalam a tranquilidade da família: Meyer, um
cientista alemão, e Cirino, rapaz da cidade que cura
a moça de uma doença traiçoeira. A paixão proibida
entre Inocência e o “doutor” será um obstáculo
para o valente Manecão, noivo escolhido pelo pai
dela. Esse drama move o romance de Taunay, um
dos derradeiros e mais emocionantes livros de
ficção romântica brasileira.
Epub Acessível
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Iracema

JOSÉ DE ALENCAR
ISBN: 9788502059641

Uma atmosfera lendária, exótica e delicada envolve a
bela e triste história de amor entre Martim, primeiro
colonizador português do Ceará, e Iracema, jovem
índia tabajara, filha de um pajé. Lenda do Ceará: este
é o subtítulo do romance escrito no século XIX pelo
autor cearense José de Alencar, ligado ao Romantismo,
movimento preocupado em resgatar a tradição de um
país, em pesquisar as histórias transmitidas oralmente.
E esse subtítulo diz muita coisa sobre o livro: que essa
história queria explicar alguma coisa ou algum fato
maior, que o autor provavelmente buscava as raízes
de sua gente, uma tradição que o ligasse ao verdadeiro
povo da terra, os indígenas. E, ao escrever sobre o
povo considerado o verdadeiro dono da terra, origem
de nossa história, narrou também uma história de
heróis, de guerreiros valentes e dispostos a defender
seus valores.

Epub Acessível
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Iracema
JOSÉ DE ALENCAR
ISBN: 9788508145966
Neste romance, José de Alencar faz uma alegoria da
fundação do Ceará, resultando em uma obra essencial
do indianismo. A potiguara Iracema, a “virgem dos
lábios de mel”, encontra nas florestas da orla cearense
o português Martim. É o início de um conturbado
amor proibido que revela, com lirismo e aventura, a
contradição e o embate entre civilizações.
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Lira dos Vinte Anos
e poesias diversas

ÁLVARES DE AZEVEDO
ISBN: 9788508150250

“Ah, ter vinte anos...” O início deste verso traduz a
nostalgia de muitos. Se fizessem uma “lira” desse
tempo, o que cantariam? Álvares de Azevedo
cantou a beleza das donzelas, o amor, a angústia
de morrer jovem, o sonho de ser um grande poeta.
E, ao mesmo tempo, ironizou tudo isso, debochou
de seu próprio romantismo, com a irreverência
do jovem que ri de seus problemas e observa o
mundo de seu quarto, cheio de pensamentos. Esta
obra reúne os mais expressivos poemas de Álvares
de Azevedo, acrescidos de comentários e notas
explicativas.
Epub Acessível
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Lucíola
JOSÉ DE ALENCAR
ISBN: 9788508145959
Ela, uma das cortesãs mais famosas do Rio de Janeiro.
Ele, um rapaz recém-chegado à cidade. Atingida por
uma paixão arrebatadora, a sensual Lúcia obedecerá a
moral burguesa ou realizará seu amor pelo jovem Paulo?
Os costumes da sociedade brasileira do século XIX são
pano de fundo para que José de Alencar crie uma das
maiores heroínas femininas da literatura brasileira.
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A Luneta
Mágica

JOAQUIM MANUEL DE MACEDO
ISBN: 9788508052653
Através das divertidas desventuras de um míope, o
autor tece críticas irônicas e mordazes à sociedade
urbana do século XIX.
Epub Acessível
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Os Lusíadas
LUÍS DE CAMÕES
ISBN: 9788502094901
Marco do Classicismo português, a obra-prima de
Luís de Camões foi publicada pela primeira vez
em 1572. Considerado um dos maiores poetas
da história da literatura universal, Camões teve
o mérito de refletir, nos versos do que se pode
chamar epopeia moderna, a mentalidade da nação
portuguesa e de sua época.
Epub Acessível
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Os Lusíadas
LUIS VAZ DE CAMÕES
ISBN: 9788508154135
Os feitos do homem podem superar os dos
deuses? Essa é a pergunta-chave da maior epopeia
já escrita em língua portuguesa. As aventuras de
Vasco da Gama e dos navegantes em direção à
Índia e as lutas contra monstros abissais e seres
mitológicos propiciam aos leitores viver, junto com
os personagens, essa turbulenta e impressionante
jornada por “mares nunca de antes navegados”.
Esta edição traz uma seleção dos trechos
mais significativos de Os lusíadas, acrescida de
comentários e notas explicativas.
Epub Acessível
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Macário e
Noite na Taverna

ÁLVARES DE AZEVEDO
ISBN: 9788502094864

Dividida em dois episódios, a obra Macário não
é facilmente classificável em um único gênero
literário, empregando aspectos do teatro, da
prosa narrativa e da intimidade própria dos diários
pessoais. Noite na taverna, novela composta por
sete contos fantásticos, é, contudo, um dos mais
renomados títulos do Romantismo brasileiro.
Juntas, ilustram com maestria a grandiosidade do
trabalho precoce de Álvares de Azevedo.
Epub Acessível

Audiobook
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A Mão e a Luva
MACHADO DE ASSIS
ISBN: 9788508154098
No Rio de Janeiro do século XIX, uma jovem tem de
escolher um homem dentre os três que a cortejam.
A decisão deve ainda agradar sua madrinha, que a
acolheu e a livrou de uma vida modesta. Pontuada
de suspense e insinuações, a trama folhetinesca
de A mão e a luva prende o leitor até a última
página. Nela se encontram alguns dos grandes
temas da obra de Machado de Assis, como a luta
entre o sentimento e o interesse, a virtude e a
conveniência.
Epub Acessível
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Marília de Dirceu
e Cartas Chilenas

TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA
ISBN: 9788508145928

Esta edição comentada reúne os melhores
momentos de criação poética de Tomás Antonio
Gonzaga: o lirismo suave, e por vezes doloroso, de
Marília de Dirceu e a sátira política de Cartas chilenas.
Epub Acessível

Audiobook
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O Médico e o Monstro
ROBERT L. STEVENSON
ISBN: 9788502094925
Publicada em 1886, em Londres, esta obra pode ser
interpretada como uma alegoria do conflito entre
a rigorosa moralidade vigente do século XIX e os
desejos por ela reprimidos, próprios da natureza
humana. Não por menos, Stevenson optou por
chamar de Sr. Hyde (de hidden, “oculto” em inglês)
a faceta monstruosa que dominava de tempos
em tempos a personalidade pacata do correto e
respeitado Dr. Henry Jekill.
Epub Acessível
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Memorial de Aires
MACHADO DE ASSIS
ISBN: 9788508131891
Sexagenário,
ex-diplomata
aposentado,
o
conselheiro Aires faz um relato do cotidiano
na Corte carioca dos anos de 1888 e 1889.
Registrando reflexões sobre fatos e pessoas com
as quais conviveu, tece impressões sobre o amor
desinteressado, a fidelidade de sentimentos e a
espontaneidade da amizade. Derradeira narrativa
de um dos mestres da literatura brasileira, este
livro apresenta uma reflexão de Machado de Assis
sobre a própria obra, revelando a sólida consistência
de seu estilo irônico e a atualidade de sua visão de
mundo.
Epub Acessível
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Memórias de um
sargento de Milícias
MANUEL ANTÔNIO DE ALMEIDA
ISBN: 9788502059603
Manuel Antônio de Almeida conta a história de
Leonardo, filho de imigrantes portugueses que
moram no Rio de Janeiro, na época de dom João
VI. A narrativa envolve o leitor nas peripécias e
intrigas desse herói meio malandro, garoto terrível
durante a infância, sempre salvo das dificuldades
pelos padrinhos. Depois, em sua adolescência,
acompanhamos seus amores com a dengosa
Vidinha, suas malandragens com o truculento
major Vidigal, chefe de polícia, e sabemos de seu
namoro com Luisinha, de sua prisão pelo major e
dos consequentes acontecimentos. Construindo
um panorama do cotidiano das pessoas pobres
do Rio de Janeiro no século XIX, em vez de focar
a narrativa na sociedade mais abastada, como era
comum entre os autores da época, Manuel Antônio
de Almeida abre um caminho para a literatura
do século XX, dando voz aos malandros e outras
personagens do povo brasileiro.
Epub Acessível
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Memórias de um
Sargento de Milícias
MANUEL ANTÔNIO DE ALMEIDA
ISBN: 9788508145973
A linguagem popular e a vida das camadas pobres e
médias são as protagonistas deste romance, que faz
uma bem-humorada crônica de costumes do Brasil de
dom João VI. A ironia e o deboche com que Manuel
Antônio de Almeida conta as trapalhadas de Leonardo,
primeiro malandro da literatura nacional, situam a obra
além das características do movimento literário do
período em que foi escrita, o Romantismo.
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Memórias Póstumas
de Brás Cubas

MACHADO DE ASSIS
ISBN: 9788502079359

Considerada uma das obras-primas de Machado de
Assis, esta obra trata da vida do pacato professor
Rubião, que se torna rico ao receber a herança de
Quincas, filósofo excêntrico, criador da teoria do
Humanitismo. Como sempre, os valores sociais e
a alma humana são investigados pela fina lente
de Machado de Assis, que lança luzes de argúcia e
ironia sobre a nossa condição.
Epub Acessível
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Memórias Póstumas
de Brás Cubas

MACHADO DE ASSIS
ISBN: 9788502082199

A publicação desta obra não só inaugura o Realismo
no Brasil, como inicia a etapa mais complexa da obra
de Machado de Assis. Com ela, aprofunda-se a sua
análise da realidade e refina-se a sua linguagem,
sendo considerada a obra que prenuncia algumas
técnicas da literatura moderna.
Epub Acessível
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Mensagem
FERNANDO PESSOA
ISBN: 9788502094840
Épico. Irônico. Lírico. Boa parte da complexidade
desta obra poética, essencialmente nacionalista,
está nas muitas facetas – contraditórias apenas
na aparência. Em seu único livro publicado
em vida, Fernando Pessoa enaltece, mais
do que a história e os feitos de sua pátria,
a “alma portuguesa” e seus enigmas em
poemas que mais tarde se tornariam ícones do
Modernismo português.
Epub Acessível
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A Moreninha
JOAQUIM MANUEL DE MACEDO
ISBN: 9788502072916
Primeiro romance de sucesso do Romantismo
brasileiro, A moreninha é uma síntese dos ideais
românticos. Trata da idealização amorosa, que se
cumpre no encontro de Carolina e Augusto, mas
também encontra correspondência mítica no
relato indígena que se intercala à narrativa.
Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE

67

A Moreninha
JOAQUIM MANUEL DE MACEDO
ISBN: 9788508154210
Uma leve e divertida história de amor entre um
jovem estudante e uma bela moreninha nos
salões do Rio de Janeiro colonial. Essa história, que
começou num folhetim, acabou por se tornar um
dos mais famosos retratos de costumes no Brasil
Império, inaugurando uma tradição nacional no
gênero.
Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE

O Mulato
ALUÍSIO AZEVEDO
ISBN: 9788502094888
Frequentemente apontado como o primeiro
romance naturalista brasileiro, O mulato foi escrito
no mesmo ano que Memórias Póstumas de Brás
Cubas, de Machado de Assis. Valendo-se de tipos
sociais e recursos realistas para criticar a sociedade,
Aluísio Azevedo foi pioneiro ao usar da literatura
para se opor à Igreja e ao racismo.
Epub Acessível
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O Mulato
ALUÍSIO AZEVEDO
ISBN: 9788508128709
Este romance inaugura o Naturalismo no Brasil e foi
escrito em plena campanha abolicionista do século
XIX. Conta a história do amor proibido entre Ana
Rosa, uma jovem branca, e Raimundo, seu primo
mulato, na provinciana cidade de São Luís.
Epub Acessível
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ISBN: 9788502067172
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Em Navio negreiro e outros poemas, Castro
Alves critica de forma cáustica a escravidão, um
dos alicerces do Império. Já na berlinda entre
Romantismo e Realismo, projeta seu “eu” nos
versos que faz, identificando-se com o tema
tratado, mas com o coração voltado para a crítica
social, que seria a marca dos realistas. Os poemas
reunidos neste livro pertencem à primeira fase de
sua produção e foram publicados postumamente.
Diz-se que o poeta “passou pela vida como
uma estrela cadente: rápida e brilhantemente,
marcando a memória das nossas letras com a luz
de uma poesia quase adolescente, no ímpeto, e, ao
mesmo tempo, madura, na mensagem”.
Epub Acessível
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O Noviço
MARTINS PENA
ISBN: 9788502072879
Considerado um dos melhores observadores da
sociedade brasileira de seu tempo, Martins Pena
parte, nesta obra, de um casamento por interesse
para extrair cenas de humor e demonstrar as
consequências da ambição desmesurada e da falsa
vocação.
Epub Acessível
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Poemas Completos
de Alberto Caeiro

FERNANDO PESSOA
ISBN: 9788508164196

Neste livro, o leitor confere os poemas do
heterônimo preferido de Fernando Pessoa. Amante
da natureza, Caeiro se diz pastor de ovelhas e
afirma que pensar é estar doente dos olhos. Em
suas poesias, ele defende a simplicidade, tanto da
vida como da linguagem. Seus versos são livres e
proclamam a sensação das coisas tais como são.
Epub Acessível
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O Primo Basílio
EÇA DE QUEIRÓS
ISBN: 9788502059627
Neste romance, Luísa e Jorge, casados há três
anos, moram numa rua pouco elegante de Lisboa,
frequentada por gente pobre e que se diverte
com mexericos. Engenheiro, Jorge trabalha num
Ministério, e Luísa, sonhadora, passa horas lendo
romances. Durante uma viagem de Jorge, chega a
Lisboa um primo de Luísa, Basílio, que, entediado
nessa cidade (para ele, provinciana), deseja
ter uma aventura com a prima. A partir dessa
tensão desenvolve-se uma história de traição e
arrependimento, em que Eça de Queirós, de acordo
com o programa do Realismo, procura mostrar
as causas da degradação das classes burguesas
em Portugal.
Epub Acessível
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O Primo Basílio

EÇA DE QUEIRÓS
ISBN: 9788508176540

Luísa é casada com o engenheiro Jorge e vive
uma vida pacata. Quando o marido precisa fazer
uma viagem, ela se vê entregue ao ócio das
ordens domésticas, das leituras românticas e das
visitas regulares. Um dia, chega de Paris o primo
Basílio, com que Luísa tivera um relacionamento.
Seduzida pela sofisticação do primo e vislumbrando
uma aventura amorosa, a jovem está disposta a
arriscar a felicidade de seu casamento.
A obra de Eça de Queirós, de 1877, traz uma
crítica contundente à sociedade burguesa lisboeta
do século XIX.
Epub Acessível
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Quincas Borba
MACHADO DE ASSIS
ISBN: 9788502079359
Considerada uma das obras-primas de Machado de
Assis, esta obra trata da vida do pacato professor
Rubião, que se torna rico ao receber a herança de
Quincas, filósofo excêntrico, criador da teoria do
Humanitismo. Como sempre, os valores sociais e
a alma humana são investigados pela fina lente
de Machado de Assis, que lança luzes de argúcia e
ironia sobre a nossa condição.
Epub Acessível
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Quincas
Borba

MACHADO DE ASSIS
ISBN: 9788508131877
No fim do século XIX, Rubião, ingênuo professor
mineiro, herda uma fortuna do amigo Quincas
Borba e muda-se para o Rio de Janeiro. Envolvido
num jogo de paixão, ganância e loucura, Rubião
se vê refém da máxima “ao vencedor, as
batatas”, em que apenas os mais fortes triunfam.
Neste romance, Machado de Assis revela as
transformações de fim do Império brasileiro. Com
personagens impactantes, mostra a formação de
uma sociedade em que se evidenciam a sede pelo
poder e a presença da desigualdade.
Epub Acessível
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O Seminarista

BERNARDO GUIMARÃES
ISBN: 9788508131853

Pressionado pelos pais a tornar-se padre, Eugênio
tenta em vão esquecer Margarida. Embora
convicto da vocação para o sacerdócio, o jovem
quer abandonar o seminário e casar-se com a
companheira de infância. Mas poderá o amor
vencer as imposições eclesiásticas e familiares?
Este romance se passa no interior de Minas Gerias
no século XIX, mostrando uma parte do país pouco
conhecida até então. Bernardo Guimarães põe
em xeque as influências da religião na sociedade
brasileira, envolvendo o leitor da primeira à
última página.
Epub Acessível
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Senhora

JOSÉ DE ALENCAR
ISBN: 9788502067134

Aurélia é a mulher em torno da qual gira este romance
de José de Alencar. Pura e ingênua por natureza, mas
endurecida pelas desilusões causadas pelo mundo
civilizado, ela se transformou em uma mulher de
negócios. E serve perfeitamente ao propósito do
autor, que pretende criticar a sociedade burguesa de
seu tempo: a civilização corrompe o ser humano, que
nasce puro.

Epub Acessível
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Senhora
JOSÉ DE ALENCAR
ISBN: 9788508145591
Quem pode mais: o dinheiro ou o amor? No mundo
de aparências da alta sociedade carioca surge sua
heroína: Aurélia Camargo, que, em todas as suas
inseguranças e contradições, lutará pelo poder da
escolha verdadeira.
Epub Acessível
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Til
JOSÉ DE ALENCAR
ISBN: 9788508157334
Linda ama Miguel, que, assim como Afonso, ama
Til, que parece não amar ninguém, ou antes, amar
a todos. Com seu jeito brincalhão e generoso,
Til ama até mesmo as criaturas consideradas
perigosas ou então repugnantes, como o demente
Brás, a louca Zana e o temido Jão Fera. Romance e
aventura se intercalam nessa história.
Epub Acessível
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As Trevas e
outros Poemas
LORD BYRON
ISBN: 9788502067219

Organização: Cid Vale Ferreira
Traduções de:
Frederico José Correia
Francisco Otaviano de Almeida Rosa
João Cardoso de Meneses e Sousa Júnior
Antônio de Castro Alves
Manuel Antônio Álvares de Azevedo
Luís Nicolau Fagundes Varela
Teófilo Odorico Dias de Mesquita
Alberto Krass (Guilherme de Castro Alves)
Antônio Franco da Costa Meireles
J. Luz

Um dos poetas mais influentes do século XIX, Lord
Byron redefiniu os rumos do Romantismo e serviu
de inspiração a artistas no mundo todo. A antologia
As trevas e outros poemas reúne algumas de suas
obras mais características em traduções preciosas
de Álvares de Azevedo, Fagundes Varela e Castro
Alves, entre outros.
Epub Acessível
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Triste Fim de
Policarpo Quaresma

LIMA BARRETO
ISBN: 9788502067196

Esta é uma das principais expressões ficcionais
do quadro social brasileiro dos primeiros anos da
República. Considerada representante do PréModernismo brasileiro, a obra discute o conceito
de literatura como instrumento de denúncia social,
trazendo à tona questões como o nacionalismo e a
opressão dos desfavorecidos.
Epub Acessível
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Triste Fim de
Policarpo Quaresma

LIMA BARRETO
ISBN: 9788508145942

O cotidiano carioca nos primeiros anos da
República é o cenário dos sonhos e desilusões
de Policarpo Quaresma, um patriota de corpo e
alma. Obcecado pelo desenvolvimento nacional,
ele propõe reformas culturais, agrícolas e políticas,
consideradas absurdas pela maioria. Loucura,
lucidez, ingenuidade, retidão e generosidade se
confundem e definem este herói de Lima Barreto.
Epub Acessível

Audiobook - EM BREVE

Viagens na
Minha Terra
ALMEIDA GARRET
ISBN: 9788508161904
Mais do que uma jornada geográfica, o leitor
percorre as reflexões do narrador sobre a guerra, os
problemas sociopolíticos portugueses e a condição
humana - questões que continuam atuais. E é na
emocionante história de Joaninha e Carlos que
se sobressai um dos temas mais importantes da
obra: o amor.
Epub Acessível
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