
Livros: 

A Montanha e o Rio 
Da Chen 
Editora Nova Fronteira 
Neste romance histórico vasto e ambicioso, há a bela história de dois jovens, 
ligados por laços de sangue, que cresceram como dois estranhos, mas se 
dirigem, de forma emocionante, para um ponto de colisão. 
 
Um fio de Prosa 
Vários Autores 
Editora Global 
É uma antologia de contos que apresenta algumas das mil formas de um conto. 
Um conto é muito mais que uma história curta: alguns parecem verdade, outros 
mentira. Alguns são tristes, outros engraçados. 
 
Memórias Inventadas: as infâncias de Manoel de Barrros 
Manoel de Barros 
Editora Planeta 
Reúne os versos das três infâncias do autor. É um livro que se lê e relê sempre 
com prazer e encantamento. 
 
Dois Irmãos 
Milton Hatoum 
Editora Companhia das Letras 
O fio condutor da narrativa é a rivalidade entre dois irmãos de personalidades 
conflitantes na busca da afirmação da individualidade. É uma obra que 
investiga as profundezas da alma e das paixões 
 
Comédias para se ler na escola 
Luís Fernando Veríssimo 
Editora Objetiva 
São textos gostosos de ler, todos com muitas qualidade. Além disso, os temas 
têm a ver com o dia a dia do estudante e também servem para matar a 
saudade de quem já deixou a escola. 
 
O caçador de pipas 
Khaled Hosseini 
Editora Nova Fronteira 
Esta obra divide, com o leitor brasileiro, uma cultura muito diferente da sua, 
além de fazer um retrato histórico do Afeganistão nas últimas décadas. Além 
disso, é, sem dúvida, uma historia inesquecível de amizade, culpa e expiação.  
 
O assassinato de Roger Ackroyd 
Agatha Christie 
Editora Globo 
Este livro de suspense, considerado uma literatura mais popular, é uma ótima 
opção para o início do ano. As pessoas não conseguem parar de ler porque 
querem descobrir logo quem é o assassino.  
 
 



A hora da estrela 
Clarice Lispector 
Editora Rocco 
Apesar de ter uma linguagem acessível, é bastante profunda e irônica. É 
importante não se ater apenas à história narrada, mas explorar também a 
personalidade e o perfil psicológico construído pela autora para cada 
personagem.  
 
O menino do pijama listrado 
John Boyne 
Editora Companhia das Letras 
No meio do holocausto, nasce uma bela e forte amizade entre uma criança 
alemã e uma judia. É uma historia do nazismo, vista por um viés doce e terno. 
Emocionante e imperdível. 
 
 
Madame Bovary 
Gustave Flaubert 
Editora Martin Claret 
Nada na escrita de Flauber era arbitrário ou improvisado. Seu rigor na pesquisa 
dos personagens e descrição de cenários renderam-lhe a fama de ser um dos 
pais do realismo francês. A polêmica história da mulher adultera, escrita em um 
tempo no o divórcio não era bem visto, levou o autor a ser processado por 
ofensa à moral pública e religiosa e aos bons costumes. 
 
Cem anos de solidão 
Gabriel Garcia Marquez 
Editora Record 
Inspirado pelas histórias contadas por seus avós em sua infância, Gabo 
escreveu a principal obra do “realismo mágico ”. Cem anos de solidão, com sua 
mistura de fantasia e fatos históricos, foi um dos principais responsáveis pela 
popularização da literatura latino-americana nos anos de 1970. 
 
Laços de família 
Clarice Lispector 
Editora Rocco 
É um grande livro de contos, considerado pela crítica o ponto alto da carreira 
de Clarice como contista. Ele aborda muitas questões femininas. Em 13 
histórias, que abordam conflitos familiares, amor, insegurança, ciúme, sonhos, 
a autora explora o momento de revelação de personagens oprimidos. 
 
O pequeno príncipe 
Antoine de Saint-Exupéry 
Editora Agir 
O pequeno príncipe devolve a cada um o mistério da infância. De repente 
retornam os sonhos. Reaparece a lembrança de questionamentos, desvelam-
se incoerências acomodadas, quase já imperceptíveis na pressa do dia a dia. 
Voltam ao coração escondidas recordações. O reencontro,o homem-menino. 

( Amélia Lacombe) 
  


