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Doramar ou a odisseia: histórias  

Autor: Itamar Vieira Junior  

Quem se deslumbrou com a maestria narrativa de “Torto arado”, romance 

que converteu Itamar Vieira Junior em um dos nomes centrais da nossa 

literatura contemporânea, vai encontrar neste “Doramar ou a odisseia” 

ainda mais motivos para celebrar a ficção do autor. Num diálogo 

permanente com nossas questões sociais e a tradição literária brasileira, 

Itamar enfeixa um conjunto de histórias a um só tempo atuais e calcadas 

na multiplicidade de culturas que formam o país. Lidas na sequência, 

atestam a vitalidade de um escritor que encontra uma boa parcela de 

inspiração em personagens que desafiam os limites que lhes foram 

impostos e abraçam a existência em toda a sua plenitude. 

 

Sinhá moça 

Autora: Maria Dezonne Pacheco Fernandes 

A escravidão é retratada neste livro de forma clara e corajosa. No cenário 

em que se defrontam o arcaico e a esperança social e a luta dos idealistas, 

nasce o conflito de gerações dentro de uma família tradicional. A autora 

mostra o vigor dos ideais abolicionistas na figura de Sinhá-Moça, que luta 

de forma corajosa e incansável, pela liberdade dos escravos. 

 

 

LITERATURA ESTRANGEIRA 

O canibal de Nine Elms  

Autor: Robert Bryndza 

Kate Marshall era uma jovem e promissora detetive quando prendeu o 

serial killer que assombrou o bairro de Nine Elms, na região sul da cidade 

de Londres. Mas, devido a uma série de circunstâncias inesperadas, Kate 

foi obrigada a se afastar e a abandonar sua carreira. Após quinze anos, 

ainda que atormentada pelos traumas de sua experiência na polícia, Kate 

tenta seguir sua vida em uma pacata cidade da costa inglesa. Mas, um dia, 

ela recebe uma carta que a leva imediatamente para o passado: pistas que 

se assemelham demais àquelas que foram decisivas anos antes. Com um 

raro talento para desvendar mentes criminosas, Kate recorre ao seu instinto 

e às suas admiráveis competências de investigadora para enfrentar um caso 

cujo sucesso promete sua redenção.  

 



 

 

Os eleitos  

Autor: Tom Wolfe 

No início da década de 1960, os EUA selecionam sete jovens pilotos para 

o projeto Mercury, com o qual pretendem assumir a dianteira de uma 

forjada corrida espacial. “Os eleitos” retoma a história do projeto Mercury 

e tenta, a partir daí, indagar sobre o que levou alguns homens a desejar 

correr perigos e tornar-se ícones de uma época dominada pela figura do 

anti-herói. Esse mistério psicológico é, segundo Wolfe, um dos mais 

secretos e extraordinários dramas do século XX. 

 

Esplêndida – Damas rebeldes v.1 

Autora: Julia Quinn 

Existem duas coisas que todos sabem sobre Alexander Ridgely. A primeira 

é que ele é o duque de Ashbourne. E a segunda, que é um solteiro convicto. 

Isso até uma linda jovem se jogar na frente de uma carruagem para salvar 

a vida do sobrinho dele. Ela é tudo que Alex nunca pensou que desejaria 

em uma mulher: inteligente e engraçada, cheia de princípios e corajosa. 

Mas é uma criada, inadequada para um nobre. A menos que, talvez, ela não 

seja bem o que parece... 

 

 

 

A esposa silenciosa 

Autora: Karin Slaughter 

Ao investigar a morte de um prisioneiro durante um motim em uma 

penitenciária, Will Trent recebe uma informação perturbadora. Um dos 

presidiários diz que não cometeu o ataque brutal pelo qual foi condenado. 

O homem insiste que foi incriminado por uma equipe policial corrupta 

liderada por Jeffrey Tolliver e que o verdadeiro culpado ainda está livre. 

Apenas alguns dias antes da visita de Will à cadeia, uma jovem foi 

cruelmente assassinada em um parque. É uma simples coincidência ou 

realmente há um serial killer à solta? À medida que Will investiga os dois 

crimes, fica claro que ele precisa solucionar o antigo caso para encontrar a 

resposta 

 

Herdeiras do mar 

Autora: Mary Lynn Bracht 

Assim como sua mãe, Hana é uma haenyeo, ou seja, uma mulher do mar, 

que trabalha por conta própria seguindo uma tradição secular. Como 

haenyeo, Hana tem independência e coragem, e não há ninguém no mundo 

que ela ame e proteja mais do que Emi, sua irmã sete anos mais nova. É 

justamente para salvar Emi de um destino cruel que Hana é capturada por 

um soldado japonês e enviada para a longínqua região da Manchúria. A 

Segunda Guerra Mundial estava em curso e Hana se torna uma "mulher de 

consolo": com apenas dezesseis anos, ela é submetida a uma condição 

desumana em bordéis militares. Apesar de sofrer as mais inimagináveis 

atrocidades, Hana é resiliente e não vai desistir do sonho de reencontrar 

sua amada família caso sobreviva aos horrores da guerra. 

 

 



 

 

Infâncias roubadas 

Autora: Angela Marsons 

Charlie e Amy têm 9 anos e são amigas inseparáveis, assim como suas 

famílias. Ou pelo menos era o que todos achavam antes de as garotas serem 

vítimas de um sequestro aterrorizante. Quando a detetive Kim Stone 

começa a investigar o caso, um detalhe sinistro a arrepia até os ossos: não 

se trata de um pedido de resgate padrão, mas de um leilão pela vida das 

garotas. O casal que fizer a maior oferta verá sua filha de novo. O outro, 

não. Erros não serão permitidos. Uma criança irá morrer. Com as famílias 

em guerra pela vida das próprias filhas, o tempo começa a correr depressa 

para Kim e sua equipe, que descobrem um rastro de vítimas a cada pista 

encontrada.  

 

Lua no céu de Cabul 

Autora: Nadia Hashimi 

Fereiba leva uma vida feliz em seu mundo de classe média, no Afeganistão. 

Porém, tudo isso implode quando o país é imerso na guerra e o Talibã 

assume o poder. Seu marido vira alvo do novo regime fundamentalista e é 

assassinado. Forçada a fugir de Cabul com os três filhos, Fereiba só tem 

uma esperança de sobreviver: atravessar a Europa até a casa da irmã, na 

Inglaterra. Exaustos, eles conseguem chegar à Grécia, mas, numa 

reviravolta apavorante, seu filho adolescente, Salim, some. Será que 

Fereiba terá coragem de seguir viagem com a filha e o bebê e deixar o 

menino para trás, no mundo obscuro dos refugiados que vagam pelas ruas 

europeias? 

 

 

O menino do bosque 

Autor: Harlan Coben 

Há trinta anos, um menino foi encontrado vivendo na mata como uma 

criança selvagem. Ao ser interrogado, ele não sabia nada sobre seu 

passado. Agora, já adulto, Wilde ainda não tem nenhuma lembrança 

confiável sobre suas origens. Quando Naomi, uma garota que mora nos 

arredores da floresta, desaparece, ninguém parece levar a sério o seu 

sumiço, nem mesmo seu pai. Até que Hester Crimstein, uma famosa 

advogada criminalista pede a Wilde que use suas habilidades e seu instinto 

especial para ajudá-la a descobrir o paradeiro da menina. Para encontrar 

Naomi, ele deve ingressar em um mundo no qual nunca se encaixou, um 

lugar onde os poderosos são acobertados mesmo quando guardam segredos 

que podem destruir a vida de milhões de pessoas. 

 

A maldição do rei 

Autora: Phillipa Gregory 

Nesse último volume da aclamada série Guerra dos Primos, Philippa 

Gregory conta a história de Margaret, prima da Princesa Branca e filha do 

duque de Clarence. Por ser uma Plantageneta, ela é vista como mais uma 

ameaça ao instável trono do rei Henrique VII, então é prometida em 

casamento a um Lancaster que segue fielmente as ordens dos Tudor. Essa 

é a única maneira de manter a casa de Plantageneta longe do trono. A 

maldição do rei é a aguardada conclusão de uma das séries históricas mais 

queridas do mundo. 



 

 

Pachinko 

Autora: Min Jin Lee 

No início dos anos 1900, a adolescente Sunja, filha adorada de um pescador 

aleijado, apaixona-se perdidamente por um rico forasteiro na costa perto 

de sua casa, na Coreia. Esse homem promete o mundo a ela, mas, quando 

descobre que está grávida ― e que seu amado é casado ―, Sunja se recusa 

a ser comprada. Em vez disso, aceita o pedido de casamento de um homem 

gentil e doente, um pastor que está de passagem pelo vilarejo, rumo ao 

Japão. A decisão de abandonar o lar e rejeitar o poderoso pai de seu filho 

dá início a uma saga dramática que se desdobrará ao longo de gerações por 

quase cem anos. 

 

 

Três destinos 

Autora: Nora Roberts 

Após sobreviver a um naufrágio um ladrão renuncia à vida de fora da lei, 

embora tenha se tornado um homem diferente, ele guardou consigo uma 

estatueta de prata que roubara no navio. Quase um século depois, a peça, 

parte integrante de um conjunto de valor inestimável denominado Três 

Parcas, foi roubada de seus descendentes, os Sullivan. Determinados a 

recuperar o tesouro deixado por seu trisavô e a reunir as três estatuetas, os 

irmãos Malachi, Gideon e Rebecca serão levados da Irlanda a Helsinque, 

a Praga, e até mesmo a Nova York. Transbordando romance e paixão, esta 

é uma inesquecível história de amor e de sorte na qual o futuro de três 

irmãos depende de uma simples reviravolta do destino. 

 

BIOGRAFIA 

Que eu seja a última 

Autora: Nadia Murad 

Nestas intimistas memórias de sobrevivência, uma ex-prisioneira do 

Estado Islâmico conta a sua angustiante, mas inspiradora história. 

Em 15 de agosto de 2014, quando Nadia tinha apenas 21 anos de idade, 

sua vida terminou. Os terroristas do Estado Islâmico massacraram o povo 

de sua aldeia, Nadia fora mantida em cativeiro por vários terroristas, e 

passou a ser continuamente estuprada e espancada. Contudo, ela conseguiu 

fugir pelas ruas de Mossul, encontrando guarida no lar de uma família 

muçulmana sunita, cujo filho mais velho arriscou a vida para 

contrabandeá-la a um local seguro. Hoje, a história de Nadia forçou o 

mundo a prestar atenção ao genocídio em andamento no Iraque. É um 

chamado à ação, um testamento à vontade humana de sobreviver e uma 

carta de amor a um país perdido, uma comunidade frágil e uma família 

destroçada pela guerra. 

 

 

 



 

 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

Fascismo: um alerta 

Autora: Madeleine Albright 

O século XX foi definido pelo embate entre democracia e fascismo, uma 

luta que criou incerteza sobre a sobrevivência da liberdade e deixou 

milhões de inocentes mortos. Tendo em vista o horror desta experiência, 

podia-se imaginar que o mundo rejeitaria qualquer possível sucessor de 

Hitler e Mussolini. Em Fascismo: um alerta, Madeleine Albright questiona 

isso. Fascismo, explica Albright, não apenas perseverou, como hoje é a 

maior ameaça à paz internacional desde a Segunda Guerra Mundial. Em 

muitos países, aspectos culturais, econômicos e tecnológicos estão 

enfraquecendo o centro político e fortalecendo extremistas de direita e de 

esquerda. Fascismo: um alerta é o livro para os nossos tempos que é 

relevante para todos os tempos. 

 

Complexo de vira-lata: Análise da humilhação colonial   

Autora: Marcia Tiburi   

Complexo de vira-lata é o mais novo livro de Marcia, Tiburi, filósofa e 

feminista. Conciso, nasce na urgência de uma análise sobre a humilhação 

nacional, interiorizada pelas pessoas e institucionalizada em nível social e 

político por meio da colonização, que não é apenas coisa do passado. A 

tese fundamental desta obra é que a humilhação é uma práxis, ou seja, uma 

ação que é, ao mesmo tempo, uma produção mental, teórica e linguística, 

emocional e afetiva. É ela que sustenta a guerra de classes dos ricos contra 

os pobres e explica a submissão e a obediência de todos diante das 

injustiças até hoje. 

HISTÓRIA 

Escravidão – Volume 2 

Autor: Laurentino Gomes 

No segundo volume de Escravidão - Da corrida do ouro em Minas Gerais 

até a chegada da corte de dom João ao Brasil, Laurentino Gomes 

concentra-se no século XVIII. O período representou o auge do tráfico 

negreiro no Atlântico, motivado pela descoberta das minas de ouro e 

diamantes no país e pela disseminação, em outras regiões da América, do 

cultivo de cana-de-açúcar, arroz, tabaco, algodão e outras lavouras 

marcadas pelo uso intensivo de mão de obra cativa. Nenhum outro assunto 

é tão importante e tão definidor da nossa identidade nacional quanto a 

escravidão.  

 

 

 

 



 

 

Eichmann em Jerusalém : um relato sobre a banalidade do mal  

Autora: Hannah Arendt 

Em 1960, seqüestrado num subúrbio de Buenos Aires por um comando 

israelense, Adolf Eichmann é levado para Jerusalém, para o que deveria 

ser o maior julgamento de um carrasco nazista depois do tribunal de 

Nuremberg. Mas, durante o processo, em vez do monstro sanguinário que 

todos esperavam ver, surge um funcionário medíocre, um arrivista incapaz 

de refletir sobre seus atos ou de fugir aos clichês burocráticos. É justamente 

aí que o olhar lúcido de Hannah Arendt descobre a "banalidade do mal", 

ameaça maior às sociedades democráticas. Numa mescla brilhante de 

jornalismo político e reflexão filosófica, Arendt investiga questões sempre 

atuais, como a capacidade do Estado de transformar o exercício da 

violência homicida em mero cumprimento de metas e organogramas. 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

Desperte seu gigante interior  

Autor: Anthony Robbins 

Baseado em técnicas que já ajudaram milhões de pessoas em todo o 

mundo, Desperte o Gigante Interior revela pela primeira vez como 

funciona o seu sistema central de tomada de decisões e de que que forma 

você pode usá-la para obter tudo o que deseja. Anthony Robbins, autor do 

bestseller Poder sem Limites, é o maior perito do mundo em 

Neurolinguística, a ciência que trata do poder da palavra e dos fenômenos 

neuro-associativos que moldam o comportamento humano. 

 

 

 

Temperamentos Sem Limites  

Autora: Isa Minatel 

Temperamentos sem limites é um mapa sobre seres humanos. De posse do 

mapa, é possível decidir o melhor caminho a seguir com cada um. Como 

extrair o melhor do seu perfil, como conseguir resultados com sua criança 

de acordo com o perfil dela e, ainda, como contribuir para o equilíbrio dos 

temperamentos (seu e dela) para que não fiquem limitados por eles. Como 

seria assumir o controle e tomar decisões mais estratégicas sobre como 

funcionar em cada situação? Como seria ser consciente dos processos de 

formação pelos quais passa sua criança e contribuir positivamente para o 

sucesso dela?  

 


