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Este livro é constituído de inúmeros contos sobre, cinema, 

política, dia-a-dia, sexo, amor, violência e outros temas recorrentes em nossa 

sociedade. O autor trata de cada tema com vários contos reduzidos e de fácil 

leitura, sendo acessível para o público leigo e para aqueles de interesse 

superficial sobre temas atuais. Em relação à política os assuntos pautados vão 

desde a política nacional à internacional, neles Arnaldo trata com ironia os 

políticos e pessoas ligadas ao governo, tira sarro dos diversos partidos e da 

concepção do povo sobre a política e organização da sociedade, expressa uma 

visão direitista de apoio a elite e ao mesmo tempo sem desprezar totalmente os 

pobres, mas na maioria das vezes culpando o sujeito pelas suas ações, sem 

levar em consideração o coletivo. Essa parte da política me causou grande 

repúdio, pois sua visão hora pessimista e hora otimista parece querer confundir 

o leitor ou deixá-lo sem uma opinião formada sobre o que o autor realmente 

apóia. 

A parte que é tratada o sexo, amor e dia-a-dia foi a mais interessante, uma vez 

que, de forma simples conseguiu trazer algumas idéias sobre o que se é falado 

nas ruas sobre esses temas, o Arnaldo traz isso de forma bem humorada e 

bem construída, gerando uma empolgação do leitor a cada conto. Já a parte do 

cinema é vista somente pelos filmes da mídia, na qual a venda de bilhetes e o 

lucro são o foco e não a reflexão e pensamento crítico da nossa sociedade. 

De forma geral achei o livro pobre de informações e sem profundidade nas 

explanações dos assuntos, o Arnaldo Jabor escreve para o público que quer 

informações rápidas que não necessitam de reflexão, mas sim de pensamento 

rápido e objetivo, sem contextualização com as questões sociais. 

 

Notas sobre o Autor: Arnaldo Jabor é jornalista e cineasta. Seus filmes mais 

conhecidos são Toda nudez será castigada, Eu te amo e Eu sei que vou te 

amar, vencedor da Palma de Ouro de Melhor Atriz no Festival de Cannes de 

1986, entre outros. Como jornalista, assina polêmicos artigos em vários jornais, 

como O Estado de S. Paulo (SP) e Globo (RJ). Atua também como 

comentarista político no Jornal da Globo, da TV Globo, e na rádio CBN. 



Anjos e Demônios – Dan Brown 

 Um assassinato dentro do maior centro científico do 

mundo, o CERN. Um cientista marcado a fogo com a marca sagrada de uma 

antiga sociedade secreta: Illuminati. O roubo de uma substância capaz de 

devastar tudo em um raio de 1 Km, a Anti-matéria. Com a posse dessa arma 

devastadora, a sociedade secreta ameaça explodir a Cidade do Vaticano e 

matar os quatro cardeais mais cotados para a sucessão do papa. Correndo 

contra o tempo, Robert Langdon voa para Roma junto com Vittoria Vetra, uma 

cientista italiana. Langdon com seus conhecimentos acadêmicos lembra que os 

Illuminati criaram um mapa através de Roma chamado „Caminho da 

Iluminação’ que leva ao seu esconderijo secreto, sem acreditar que ele ainda 

possa existir, ele e Vittoria acessam os arquivos secretos do Vaticano e 

encontram na obra de Galileu as pistas para encontrar o sagrado caminho: 

Terra, Ar, Fogo e Água, que os anjos o guiem em sua jornada. Isso sem contar 

que ao mesmo tempo em que tentam impedir o acontecimento de uma grande 

tragédia, estão sendo manipulados pra fazer com que as pessoas acreditem 

novamente em Deus, que tenham fé e não confiem apenas no que é provado 

cientificamente.  

Livro: O Rei Artur e os cavaleiros da Távola Redonda 

Autor: Thomas Malory 

Adaptação: Ana Maria Machado 

 

 

 

 

Escritor inglês, são escassos os indícios 

sobre a sua infância e que teria nascido provavelmente em 1416. Suspeita-se 

que a sua natureza seria a de um homem violento, e que teria cometido 

inúmeros crimes, Aprisionado inúmeras vezes, outras tantas se teria evadido, 

em circunstâncias que conferem à sua vida o signo do aventureiro incorrigível. 

Assim, antes daquilo que seria reconhecido como uma mudança radical na vida 
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do cavaleiro, conta-se que Malory teria, juntamente com vinte e seis outros 

homens armados, feito uma emboscada ao Duque de Buckingham (a 4 de 

janeiro de 1450), alegadamente violado duas mulheres e extorquido somas de 

dinheiro, sob ameaças, a indivíduos de Monks Kirby. Tendo sido aprisionado, 

não sem uma miríade de peripécias, evadiu-se, atravessando o fosso do 

castelo a nado. Cometendo nova série de desacatos e assaltos, seria 

finalmente encarcerado na Torre de Londres, onde aguardaria, em vão e 

durante oito longos anos, um julgamento. Teria sido no cativeiro que Malory 

teria criado a sua versão do ciclo arturiano, que havia intitulado The Book of 

King Arthur and His Noble Knights of the Round Table, e que, ao ser impresso 

por Caxton em 1485, tomaria o nome definitivo de Le Morte d'Arthur. É a última 

obra medieval da lenda arturiana, tendo-se notabilizado, sobretudo, pela 

excelente narrativa dramática e pela beleza da linguagem ritmada e simples, 

constituindo uma fonte clássica para versões posteriores da mesma lenda. 

Na história o rei Artur e seus cavaleiros da távola redonda é um conto 

clássico sobre um rei que viveu há muito tempo e que era amado pelo seu 

povo. Havia também os fiéis cavaleiros que foram conhecidos como os 

cavaleiros da távola redonda. O salão onde se realizavam suas reuniões tinha 

no centro, uma távola redonda onde somente os mais nobres deles se 

sentavam. Os cavaleiros que quisessem ter um assento nesta távola tinham 

que conquistar este assento, conseguido por meio de uma ação nobre. Um dos 

cavaleiros mais famosos da távola redonda era Sir Lancelot. Um cavaleiro hábil 

e forte, que embora fosse muito fiel ao rei amava a rainha. Há também, muitos 

outros cavaleiros bravos que empreenderam muitas proezas audazes apenas 

por causa de seu querido rei. Há também o personagem famoso Merlin o 

mágico, que também foi respeitado e amado por todos. O rei Artur tornou-se rei 

depois que conseguiu tirar a espada chamada Excalibur de dentro de uma 

pedra onde havia uma inscrição - “aquele que conseguir tirar esta espada desta 

pedra será o rei de Inglaterra por direito.” De acordo com a história o jovem 

Artur com calma tirou facilmente a espada da pedra causando perplexidade a 

todos.  

 

 

 

 

 

 

 



VIP’s: Histórias reais de um mentiroso. 

Mariana Caltabiano 

Editora Jaboticaba 

 

 

O livro VIP‟s, histórias reais de um mentiroso, narra 

a história de Marcelo Nascimento da Rocha que com incrível capacidade de 

aprendizado e extrema facilidade para a farsa, se fez passar por policial, 

tenente, líder do PCC, fiscal da Receita, fazendeiro, repórter da MTV, olheiro 

da Seleção, guitarrista da banda Engenheiros do Havaí, enganando jornalistas, 

artistas, empresários e a própria polícia. 

Para escrever o livro, a autora Mariana Caltabiano fez inúmeras visitas 

durante o ano de 2004, no Centro de Triagem de Curitiba, onde Marcelo esteve 

detido, e isso lhe rendeu mais de 12 horas de entrevistas gravadas em áudio e 

vídeo onde ele narra como enganou o departamento de entorpecentes dos 

EUA, na época em que pilotava aviões para o narcotráfico, como assumiu o 

posto de líder em uma rebelião no presídio de Bangu, como conseguiu fugir 

três vezes da prisão, entre outros golpes. Inclusive aquele que o tornou mais 

famoso: o de se passar por Henrique Constantino, filho do dono da companhia 

aérea Gol. Assim, conseguiu aparecer em rede nacional, dando algumas 

entrevistas ao jornalista Amaury Jr., além de se aproximar de gente como os 

atores Marcos Frota, Carolina Dieckman, Ricardo Macchi, Marinara Costa, 

a Feiticeira, e os empresários Álvaro Garnero, João Paulo Diniz e Ed Sá 

Sampaio. Marcelo explica no livro que “as pessoas acabam caindo nas minhas 

mentiras porque eu mexo com a ambição delas. Sou quem eles quiserem que 

eu seja.” 

 Hoje Marcelo, no presídio de Marília, paga por seus crimes sem, contudo, 

deixar de sonhar com a doce vida dos famosos e VIP‟s. 



 
 

 

A Metamorfose. 

Franz Kafka  

1ª Leitura Pública em 1917, Versão impressa em 1919. 

 

 O autor é destacado como um dos mais importantes escritores 

de todos os tempos. Heinz Politzer, um assíduo comentarista de Kafka, 

destacou esta obra como um marco na humanidade - “Depois da metamorfose 

de Gregor Samsa, o mundo onde nos movimentamos tornou-se outro”.  

 

O livro versa sobre a história de Gregor Samsa, um jovem caixeiro viajante que 

vivia, quando não estava viajando, com sua família (pai, mãe e uma irmã), 

sendo que no momento, ele provia a família dos recursos necessários para a 

sobrevivência, a partir da venda de tecidos. 

 Quando certa manhã, Gregor acordou de sonhos intranqüilos, encontrou-se 

em sua cama metamorfoseado e um inseto muito estranho, grande, 

descoordenado, zonzo. Extremamente tragicômica a descrição deste despertar 

e dos fatos que sucederam. 

Gregor não foi o único a metamorfosear-se, quanto ao valor de ser humano, 

em seguida o amor e o carinho dispensado a ele por seus familiares também 

“metamorfoseou”. De um jovem querido ele passou a ser execrável e nojento, 

fonte de repulsa e vergonha, o que a levou a família a escondê-lo, pois ele 

precisava desaparecer, não passava de um enorme estorvo. Somente se 

livrando dele teriam paz, apesar de depender dele para sobreviver. Entre 

outros, este paradoxo também é exposto. 

Neste livro, Kafka faz uma análise irônica do valor sentimental e dos seres 

humanos, como seres interesseiros, não por seus semelhantes, mas pelos 

bens materiais e no conforto que estes podem proporcionar. Trazendo à luz, 



uma amostra do desinteresse, negligencia e desprezo que a sociedade tem 

pelos “metamorfoseados”, pelas pessoas “improdutivas”. 

A metamorfose nada mais é do que uma confissão pessoal disfarçada. Se 

pudesse resumir-se em uma única palavra, essa seria "alienação", a maior 

característica da sociedade emergente da Revolução Industrial e em evolução 

na atualidade, uma sociedade muito diferente daquelas tradicionais do já 

distante passado. Uma sociedade fortemente competitiva, na qual não há lugar 

para o mais fraco, nem para o diferente, metamorfoseado.  

A metamorfose nos transforma. Não em insetos, mais em seres mais 

conscientes e dispostos para uma nova relação com o mundo, com as coisas e 

com as pessoas.  

 

 

A lógica do Cisne Negro – O impacto do altamente improvável 

            Gerenciando o desconhecido 

  Nassim Nicholas Taleb 

              

 O livro trata-se do ensaio do autor sobre a temática do Cisne 

Negro (com iniciais maiúsculas), que se trata de um evento que possui três 

atributos: 

  

1- é um outlier (dados que são descartados das estatísticas), então está fora 

das expectativas comuns e não há nada no passado que possa indicar de 

forma convincente sua possibilidade; 

  

2- possui um impacto extremo na sociedade; 

  

3- a natureza humana faz com que desenvolvamos explicações para sua 

ocorrência após o evento, tornando-o explicável e previsível. (note-se que a 



não-ocorrência de um evento amplamente esperado, também é um Cisne 

Negro). 

  

            De acordo com o autor a História avança em saltos motivados por 

Cisnes Negros, que apesar de poucos, são suficientes para explicar diversos 

fatos na história da humanidade. Partindo da análise de diversos estudos sobre 

psicologia, sociologia, filosofia, antropologia, neurociências entre outras áreas 

do conhecimento humano, o autor segue embasando sua proposta sobre a 

existência de tais fenômenos e como sua ocorrência e consequências 

tornaram-se cada vez mais impactantes na sociedade moderna. 

  

Sobre o autor: Nassim N. Taleb dedica-se aos problemas relacionados à 

sorte, à incerteza, à probabilidade e ao conhecimento. Nasceu no Líbano, em 

uma família greco-ortodoxa, trabalhou como operador no pregão de Chicago e 

em sua própria firma em Wall Sreet como operador de derivativos. 

Fez mestrado na Wharton School e doutorado na Universidade de Paris. 

Atualmente, é decano de Ciências da Incerteza na Universidade de 

Massachusetts. Taleb é autor do best seller Iludido pelo acaso, publicado em 

vinte idiomas, e mora em Nova York. 

 

REPÚBLICA DOS ARGONAUTAS 

Anna Flora 

 

    A República dos Argonautas trabalha um tema difícil, que envolve 

a participação de adolescentes nos anos conturbados do regime militar. 

É uma narrativa do dia-a-dia da vida de uma adolescente de catorze anos, que 

frequentava a 8ª série em 1979, final do período da ditadura militar no Brasil. 

Ela morava na Vila Madalena, em São Paulo, e deixa claro no início do livro, 

das divergências de histórias, culturas e vocações das pessoas que moravam 

no seu bairro.  

   A adolescente, assim como a história dos Argonautas da Mitologia Grega 

contada durante o livro, tinha sonhos e lutava por eles. São sobre esses 



sonhos e o caminho para realizá-los que ela passa a maior parte do livro 

contando, os quais se relacionam com a política, dentre eles: luta para salvar a 

pracinha do seu bairro, ou para poder fazer um jornal na escola, além de 

querer namorar e participar de passeatas - tudo isso em uma época em que 

não era fácil conseguir o que se queria. 

   A história de Jasão e os argonautas, tripulantes de um navio, trata da busca 

dos heróis pelo velocino de ouro, proveniente de um carneiro dourado e que 

era guardado por um dragão que nunca dorme. Para isso, eles passam por 

diversas aventuras: passam pela ilha povoada somente por mulheres de 

Lemnos, aonde ajudam a repovoar, salvam o profeta Fineu das Harpias, 

passam por rochas que se movem esmagando navios e pelas terras das 

amazonas, até enfim chegar à Cólquida. Lá Jasão recebe do rei terefas para 

que possa levar o velocino de ouro e  torna-se o alvo dos amores de Medéia, 

feiticeira poderosa e filha do rei. Ela o ajuda a ultrapassar as tarefas 

impossíveis determinadas por seu pai: Arar um campo usando touros mágicos 

que emitem um calor mortal, jogar ao solo um dente de serpente que dá origem 

a um exército de guerreiros hostis e roubar o velocino de um dragão que jamais 

dorme. As drogas e feitiços de Medéia o permitem completar todas as tarefas e 

ele retorna com ela a Grécia. 

   Este é um livro bom para se conhecer um pouco os heróis gregos e a história 

do Brasil, mas melhor ainda para o leitor se divertir e perceber que 

adolescentes têm problemas, desejos e sonhos semelhantes desde a Grécia 

Antiga, passando pelos tempos conturbados da ditadura militar no Brasil, até 

hoje. 

 

 

 

Bibliografia Anna Flora: 

Nasceu em 11 de julho de 1959, em São Paulo, Formada em História e mestre 

em Teatro pela Escola de Comunicação e Artes, da Universidade de São 

Paulo. 

Publicou dezenove livros, entre eles: A bela e a fera, pela FTD; o Retrato das 



figuras, pela Quinteto; O louco do meu bairro, pela Ática; República dos 

argonautas, pela Companhia das Letras; Em volta do quarteirão, pela 

Salamandra. 

Em 1997, ganhou o prêmio Jabuti pela Coleção Escrever e Criar; a Redação 

através do Jogo e da Literatura, em parceria com Ruth Rocha. 

Atualmente escreve, coordena oficinas sobre jogos e histórias, estuda Filosofia 

e esta criando uma história sobre um rinoceronte. 

 


