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Henry Thoreau (1817 - 1862) é considerado o pai-fundador do 

anarquismo. Ele se posiciona neste livro não ser muito adepto a idéia de 

governo e de existir uma eleição para elegê-los, como é dito pelo próprio "o 

melhor governo é aquele que menos governa". Demonstra sua opinião contra a 

centralização do poder. Outro assunto que é muito reforçado neste livro é a 

função do imposto e o fato dele ser obrigatório. Ele questiona de forma geral a 

função da sociedade e de seu posicionamento em relação aos acontecimentos 

do mundo. É um verdadeiro revolucionário. Em uma segunda parte do livro ele 

fala sobre a importância da leitura e do conhecimento da história. Acha muito 

importante ler outras línguas e conhecer os escritos de antigos pensadores. 

 

Livro: Gabriela Cravo e Canela 

Autor: Jorge Amado 

                                                  

 

Este livro descreve a história de pessoas e de uma região que passaram 

pela época dos coronéis autoritários em que o adultério e a vida dos cabarés 

eram comuns. Deste modo, busca na cidade de Ilhéus – Bahia mostrar como 

se deu a descoberta do progresso através do cacau e do amadurecimento 



humano em relação à traição, assim aparece Gabriela, uma menina humilde 

vinda do interior baiano com seu tio atrás de melhores condições de vida e que 

em Ilhéus é contratada por um turco, Nacib, para trabalhar no bar e na casa 

fazendo comida. No entanto, em meio a sua simplicidade, é descoberta por 

Nacib, a beleza e fogosidade de Gabriela, a qual lhe dá prazeres enormes na 

cama e nos aperitivos que faz para o bar. 

De empregada, Gabriela passa a ser madame ao casar com Nacib, e em 

meio a sociedade conservadora da cidade ela vai tendo que se portar de forma 

totalmente contrária a seus costumes, sendo obrigada a usar vestidos, colares, 

sapatos, pulseiras e a agir de outros modos. Isso faz com que Gabriela vá 

perdendo o brilho e o tesão por Nacib, assim o traia com um dos seus 

melhores amigos (Tonico Bastos). Essa traição abala o turco, mas não o deixa 

agir como todos que passam pela mesma situação, matando a mulher e o 

amante, ele a despensa e consegue conviver com o peso da traição por um 

tempo até que não resiste e a chama para voltar para cozinhar e acaba se 

entregando aos seus braços novamente. 

Essa história é interessante pelo fato de ser antiga, mas nunca deixar de 

ser atual em qualquer época, pois a traição entre os casais faz parte da 

sociedade há muitos anos, talvez desde a época que se fala em monogamia. 

Assim como, mostra os costumes de uma sociedade extremamente machista e 

conservadora, na qual os homens casados podem frequentar os cabarés e ter 

relações com as mulheres, mas as esposas não podem sequer sair de suas 

casas para fazer visitas na casa de amigas. 

 

Biografia do Autor: Existem dúvidas sobre o exato local de nascimento de 

Jorge Amado. Alguns biógrafos indicam que o seu nascimento se deu na 

Fazenda Auricídia, à época município de Ilhéus. Mais tarde as terras da 

fazenda Auricídia ficaram no atual município de Itajuípe, com a emancipação 

do distrito ilheense de Pirangy. Entretanto, é certo que Jorge Amado foi 

registrado no povoado de Ferradas, pertencente a Itabuna.No ano seguinte ao 

de seu nascimento, uma praga de varíola obriga a família a deixar a fazenda e 

se estabelecer em Ilhéus, onde viveu a maior parte da infância, que lhe serviu 

de inspiração para vários romances. Foi para o Rio de Janeiro, então capital da 

república, para estudar na Faculdade de Direito da então Universidade do Rio 
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de Janeiro, atual Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ). Durante a década de 1930, a faculdade era um polo de 

discussões políticas e de arte, tendo ali travado seus primeiros contatos com o 

movimento comunista organizado. 

 

Livro: Vendedor de Sonhos 

Autor: Augusto Cury 

                                                          

 

Um homem desconhecido tenta salvar da morte um suicida. Ninguém 

sabe de onde ele veio, o nome dele ou sua história. Grita aos quatro ventos 

que a sociedades modernas se converteram num hospício Global. 

Com uma eloquência extrema, começa a chamar seguidores para vender 

sonhos. Ao mesmo tempo, arrebata as pessoas e as liberta do cárcere da 

rotina, e por causa disso arruma muitos inimigos. 

Biografia do Autor: psiquiatra, psicoterapeuta, escritor e cientista brasileiro. 

Nasceu em Colina, no interior de São Paulo em 2 de outubro de 1958. 

Autor de vários livros de grande sucesso no Brasil, é um estudioso sobre as 

dinâmicas da emoção e da construção dos pensamentos. 

Dirige a Academia da Inteligência no Brasil, um instituto de formação para 

psicólogos, educadores e outros profissionais. À sua atividade, alia ainda a 

participação em congressos e conferências em diversos pontos do mundo, 

onde os seus livros estão publicados. 
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Livro: Desonrada  

Autor: Marie-Thérèse Cuny  

                                                          

 

O livro “Desonrada” narra a história de Mukhtar Mai, moradora de uma 

pequena aldeia situada no centro do Paquistão e professora de Corão que foi 

estuprada por cinco homens em 2002 como punição porque existiam 

desconfiança de que seu irmão, de apenas 12 anos, estaria namorando um 

mulher mais velha da aldeia.  

Na obra, ela explica que aceitou se apresentar ao conselho do poderoso 

clã Mastoi a pedido de seu pai para salvar seu irmão da acusação de "zina", 

relacionada aos pecados de violação, adultério e relações fora do casamento, 

que segundo a sharia, a lei islâmica, poderia condená-la à morte. 

Após sofrer a violação, Mai apresentou um estado profundo de 

depressão, ficando nesse estado por dias. Ela não se alimentava, não 

conversava, apenas chorava e não queria a presença de ninguém. A todo o 

momento, os pais de Mai iam lhe agradecer pelo ato de coragem da filha. Por 

mais que tentassem convencê-la de que o que aconteceu fora necessário, para 

Mai aquilo não passou de uma absurda tortura. Ao invés de se suicidar, como 

fazem muitas mulheres na mesma situação, ela denunciou os fatos perante a 

Justiça de seu país mesmo sofrendo ameaças constantes de seus 

estupradores. O processo da denúncia foi um pouco complicado, em vários 

momentos a justiça do País de confrontava com as justiças de cada aldeia. 

Entretanto, Mai conseguiu uma sentença inédita para seus abusadores, a 

condenação à morte, pena essa que ainda será executada, e uma indenização. 

Com a indenização, Mai construiu uma escola localizada na sua aldeia. 

Para ela, as mulheres só deixariam de ser submissas aos homens se 



estudassem, e como nenhuma escola aceitava meninas, a que estava 

construindo seria a prioritariamente para crianças do sexo feminino. 

Durante o processo judicial, o caso de Mai tomou grande proporção pelo 

mundo, sendo convidada muitas vezes a participar de conferências 

internacionais, encontros com entidades importantes e muitas entrevistas com 

jornalista de todo o mundo. 

Nas entrevistas, a professora do Corão evitou relatar sua violação porque - 

confessa - é doloroso, e ressaltou a importância de "todos estarem unidos 

nesta batalha" em favor do respeito às mulheres. 

Tímida, Mai se mostrou "emocionada, mas não surpresa" pela repercussão que 

seu caso teve e ressaltou que "primeiro foi Deus e depois o apoio das pessoas" 

que lhe deu a força para "continuar com sua luta". 

 

Livro: Musashi 

Autor: Eiji Yoshikawa 

                                                

 

Este romance épico baseado diretamente na história japonesa narra um 

período da vida do mais famoso samurai do Japão, que viveu presumivelmente 

entre 1584 e 1645. O início é antológico, com Musashi recuperando os sentidos 

em meio a pilhas de cadáveres do lado dos vencidos na famosa batalha de 

Sekigahara. Perambula a seguir em meio a um Japão em crise onde samurais 

condenados ao desemprego e à miséria por senhores feudais derrotados 

semeiam a vilania ditando a lei do mais forte. Musashi será mais um dentre 

estes inúmeros pequenos tiranos, derrotando impiedosamente quem encontra 

pela frente até que um monge armado apenas de sua malícia e alguns 

preceitos filosóficos zen-budistas consegue capturá-lo e pô-lo rudemente à 

prova. Musashi consegue fugir graças a uma jovem admiradora, para ser 

novamente capturado, e agora fica três anos confinado numa masmorra onde 

uma longa penitência toda feita de leituras e reflexões o fará ver um novo 



sentido para a vida assim como novos usos para sua força e habilidade 

descomunais. Os caminhos rumo à plenitude do ser jamais são fáceis, e em 

seus anos de peregrinação em busca da perfeição tanto espiritual quanto 

guerreira enfrentará os mais diversos adversários, tendo inclusive que sair-se 

várias vezes de situações desesperadoras. É numa dessas situações que, 

totalmente acuado, usará pela primeira vez, em meio ao calor da luta e quase 

inconscientemente de início, a surpreendente técnica das duas espadas, o 

estilo Niten ichi, que o tornaria famoso pelo resto dos tempos. 

 

Livro: Dom Quixote 

Autor: Miguel de Cervantes 

Adaptação: José Angeli 

 

 

 

 
 
 
 
Miguel de Cervantes (1547- 1616) lutou no exército, foi comissário do rei 

Felipe 2º, onde paralelamente começou a escrever poemas e a novela “La 
Galatea” em 1585. Não obteve muito sucesso, portanto foi trabalhar como 
cobrador de impostos do governo. Somente aos 58 anos, com a publicação da 
primeira parte do livro "Dom Quixote", Cervantes conseguiu a consagração 
como escritor e passou a se dedicar exclusivamente à literatura. A obra narra 
as aventuras de um fidalgo (Dom Quixote) e seu fiel escudeiro (Sancho Pança). 
Com todo o tempo para escrever, Miguel de Cervantes produziu uma série de 
12 contos denominada "Novelas Exemplares" (1613), o livro "Viagem ao 
Parnaso" (1614) e uma coletânea com as suas melhores peças de teatro, "Oito 
Comédias e Oito Intermédios" (1615). 

A história de Dom Quixote trata da aventura de um fidalgo chamado 
Dom Quixano, que é o único em sua aldeia (Mancha) que sabe ler. Assim, 
possui uma vasta quantidade de livros, em especial os de aventuras de 
cavalaria e cavaleiros andantes (coisa que não existia mais). Com uma 
imaginação muito aguçada, ia incorporando cada habitante como um 
personagem de sua história fictícia. Imaginava papéis e ações diferentes para 
cada pessoa, dependendo da simpatia de cada um. Criava batalhas para salvar 
donzelas, aventuras contra gigantes e àqueles que não lhe agradavam viravam 
vilões ou feiticeiros.  

Perdendo-se no que era realidade e ficção, Dom Quixano decide sair 
como cavaleiro andante. Busca em suas coisas uma velha armadura, e 
montado em seu burro decide ir se aventurar. Mudando seu nome para Dom 



Quixote e seu burro para Rocinante parte atrás de desafios que façam sua 
amada Dulcinéia (também fruto de sua imaginação) ter orgulho dele.  

Seu vizinho, Sancho Pança decide ser seu fiel escudeiro. Tem uma 
visão prática das coisas, mas é fascinado pela imaginação de seu amo. 

Juntos saem pelas terras da Espanha e tudo que encontram pode ser 
uma nova aventura. 
 

Livro: O céu está caindo  

Autor: Sidney Sheldon 

         

 
Dana Evans, jornalista, volta a Washington depois de uma temporada de 

trabalho em Sarajevo, luta para ter um bom relacionamento com o filho que 

adotou na região, um problemático garoto de doze anos que perdeu os pais e a 

irmã, mortos durante a guerra da Bósnia. Ao retornar ao trabalho, entrevista 

Gary Winthrop, um jovem milionário e possível candidato ao senado. No dia 

seguinte, ele é assassinado em sua casa e os ladrões levam apenas algumas 

obras de arte.  

Dana fica intrigada com o acontecimento, pois os ladrões matam a 

vítima e não levam as obras mais valiosas. Começa a investigar a família 

Winthrop, considerada a mais perfeita, podendo até ser a família real, que além 

de ser muito rica, estava sempre ajudando a sociedade e fazendo doações; era 

conhecida por sua bondade sem fim. Investigando o caso, ela descobre que a 

família inteira morreu no período de um ano, e acredita que isso é coincidência 

demais, e leva em consideração que a família pode ter sido assassinada. Resta 

descobrir por que e por quem.  

Ninguém acredita na teoria dela, mas ainda assim ela parte em busca de 

novas pistas e provas, viajando para França, Alemanha, Itália, Rússia e até 

para o Alasca, visitando o lugar onde membros da família morreram, 

procurando testemunhas e tentando conhecer pessoas que conviveram com 

Taylor Winthrop, o pai da família.  



Em meio a descobertas, assassinatos, traições e correndo o risco de 

vida, Dana descobre que a família realmente foi assassinada. Taylor Winthrop 

e um sócio estavam contrabandeando plutônio, que era produzido numa cidade 

subterrânea na Sibéria, que é de conhecimento de poucos. Winthrop resolve 

promover o negócio sozinho e então, por vingança, é assassinado por seu 

sócio Roger Hudson, este faz com que a morte da família pareça acidente. 

Porém, envolve Dana nisso, ao mesmo tempo em que ela quer descobrir o que 

aconteceu, está sendo o alvo de Hudson, vigiada o tempo todo, pois ele sabe 

que alguém tem conhecimento do que ele faz, mas não sabe quem é. Quando 

Dana descobre, ele mata o homem que contou a verdade a ela e tanta matá-la 

também, mas suas tentativas são em vão, porque ela consegue escapar. 

Hudson, ao tentar fugir com sua mulher e aliados, acaba morrendo, quando o 

próprio avião sofre uma explosão no ar.   

Todos os acontecimentos são transmitidos por Dana na TV, com a 

estréia do programa „Linha do crime‟. Conhecida por todos após sua 

transmissão em Sarajevo, se torna ainda mais conhecida após esse programa.  

 


