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A história começa quando o narrador lê um anúncio de jornal: "Professor 

procura aluno, deve ter um desejo sincero de salvar o mundo. Candidatar-se 

pessoalmente." Em razão de sua juventude revolucionária ele decide responder 

o anúncio. Ao chegar no endereço indicado, ele se acha em uma sala com 

um gorila. Ele nota uma placa que indaga: "Com o fim do homem, haverá 

esperança para o gorila?" 

Para a surpresa do narrador, ele descobre que o gorila, Ismael, pode se 

comunicar telepaticamente. Inicialmente confuso, o narrador aprende como o 

gorila veio a ser o que é, e acaba aceitando ele como seu professor. A partir 

deste ponto eles iniciam um diálogo onde Ismael tenta explicá-lo "como as 

coisas vieram a ser como são" para a humanidade. 

Ismael diz a seu estudante que seus estudos versarão primordialmente sobre o 

cativeiro, notadamente o aprisionamento do homem a um sistema social 

distorcido. O narrador tem uma vaga noção de que esta vivendo em algum tipo 

de prisão e de ter sido enganado, mas não consegue explicar como se sente 

em relação a isso. Ele usa o exemplo dos Nazistas para demonstrar que o ser 

humano está aprisionado pela mitologia de que é superior, ou "como animais 

sendo arrastados no meio do estouro de uma boiada", onde é mantido cativo 

por aqueles ao seu redor. 

Ismael utiliza-se de muitas analogias e faz algumas definições, como: 

 Pegadores como as pessoas pertencentes à "civilização". Particularmente, 

a cultura nascida na revolução agrícola que começou há cerca de 10,000 

anos no oriente médio; a cultura do aluno de Ismael. 

 Largadores como as pessoas de todas as outras culturas; normalmente 

referidas como "primitivas." 



 Uma história como um roteiro que inter-relaciona o homem, o mundo e os 

deuses. 

 Encenar como se esforçar para tornar uma história realidade. 

 Cultura como a encenação de uma história por um povo. 

 

Ele passa a provocar seu aluno com a premissa da história que está sendo 

encenada pelos Pegadores: que eles são o último degrau da evolução, que o 

mundo foi feito para o homem, e que o homem está aqui para conquistar e 

mandar no mundo. Regra esta que deveria materializar o paraíso, ao passo 

que o homem aumenta seu domínio do mundo, no entanto, ele continua 

falhando, pois é imperfeito. A humanidade não sabe como viver, e nunca 

saberá, tendo em vista que não é possível obter esse conhecimento. Assim, 

por mais que ele tente salvar o mundo, ele está destinado a destruí-lo. 

Ismael tenta fazer com que seu aluno compreenda como os Pegadores 

decidiram que estão acima de todas as leis que governam a vida. Como 

exemplo, ele conta a história da Queda do homem e um conto que explica por 

que o fruto era proibido para Adão e Eva no Jardim do Éden: Comer o fruto 

da Árvore da Ciência do Bem e do Mal dava aos deuses o conhecimento que 

eles precisam para governar o mundo - o conhecimento de quem deve viver e 

de quem deve morrer. O fruto nutria apenas os deuses, no entanto, os deuses 

viram que, se Adão ("o homem") comesse o fruto daquela árvore, 

ele pensaria que havia adquirido a sabedoria dos deuses e, na sua arrogância, 

destruiria o mundo e ele mesmo. "E então eles disseram para ele, podes comer 

de qualquer árvore deste jardim, exceto da Árvore da Ciência do Bem e do Mal, 

por que, no dia em que comeres daquela árvore, certamente morrerás.” 

Ao final ele enfatiza que "a história dos Pegadores não é o 'segundo capitulo' 

da história que estava sendo encenada aqui por três milhões de anos. A 

história dos Largadores tem o seu próprio 'segundo capitulo'." Na evolução 

parece haver uma tendência para complexidade, e para a autoconsciência e 

inteligência. Talvez os deuses tivessem desejado que o mundo fosse repleto de 

criaturas inteligentes e autoconscientes, e que o destino do homem fosse 

continuar a história dos Largadores de forma a ser "a primeira sem ser a 

última"; aprender e então ser um modelo e professor para todos aqueles 

capazes de se tornarem o que o homem se tornou. 

Ismael termina com um sumário do que o aluno pode fazer se tiver um desejo 

sincero de salvar o mundo: 

"A história do Gênesis deve ser desfeita. Primeiro, Caim deve se abster de 

matar Abel. Isto é essencial se vocês quiserem sobreviver. Os Largadores são 

a espécie ameaçada mais essencial do mundo - não por que são humanos, 

mas por que eles podem mostrar aos destruidores do mundo que há mais de 

um modo certo de se viver. E então, é claro, vocês devem cuspir o fruto da 



árvore proibida. Vocês devem, decididamente e para sempre, abolir a idéia de 

que vocês sabem quem deve viver e quem deve morrer neste planeta." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morte e Vida de Charlie St. Cloud - Ben Sherwood 

 

                                                   

 

Charlie é um rapaz bonito, bom filho, atleta, estudioso, com um futuro 

promissor. Mora com sua mãe e seu irmão Sam, e tem um enorme carinho por ele. Os 

dois compartilham a paixão pelo beisebol e Charlie se compromete a ensinar Sam a 

jogar. Certa noite resolve levar o irmão para assistir um jogo de beisebol e promete a 

ele que nunca o abandonará diferente do que o pai fez com eles. Na volta, por um 

pequeno momento de distração, sofrem um acidente e o irmão mais novo, não 

sobrevive. Charlie fica muito abalado no enterro do irmão e procura um refúgio no 

cemitério, é quando descobre que apesar de seu irmão estar morto, ele ainda 

consegue ver falar com ele e ver o espírito dele.  

Assim, Charlie desiste dos estudos, de seus sonhos e passa a trabalhar no 

cemitério, para poder passar mais tempo próximo do irmão. Como prometido, não o 

abandonou e começou a ensinar ele a jogar todos os dias ao pôr do sol. Seguiu por 

anos nessa rotina, até que conheceu Tess, uma garota conhecida por velejar no 

mundo. Apaixonaram-se, e Charlie tinha que se dividir entre ela e o irmão. Até que ele 



descobre que ela não é real, que assim como o irmão, é um espírito, que por algum 

motivo, ainda não está pronto para “partir”. Charlie descobre que Tess está 

desaparecida no mar há alguns dias, e ninguém tem idéia de onde ela possa estar. Ele 

resolve procurá-la e não desiste dela, deixando assim, seu irmão ‘sozinho’, pois 

deixava de comparecer aos encontros para jogar. Depois de dias, Charlie a encontrou 

quase morrendo. Depois de resgatada e recuperada, ela não se lembrava de ter 

conhecido Charlie e muito menos de ter se apaixonado por ele. Eles ficam juntos e aos 

poucos ela vai se lembrando de algum ou outro detalhe. Assim que Tess foi resgatada, 

Sam partiu. E Charlie começou uma nova vida.  

 

 

 

O Caçador de Pipas - Khaled Hosseini 

 

 



 

Em Cabul, nos anos 70, viviam dois meninos que passaram juntos toda sua 

infância, e foram amamentados pela mesma mulher. Eles eram Amir e Hassan.  

Amir era filho de um homem rico e respeitado entre os afegãos e Hassan era 

filho de um empregado da casa de Amir e havia nascido com o lábio leporino. Hassan 

era humilde e fazia tudo pelo amigo, inclusive o defendia nas brigas de rua. Amir era 

covarde e se aproveitava da ignorância e falta de estudos de Hassan, inventando 

histórias e significados de palavras, enganando-o, fazendo-o pensar que o que dizia 

era completamente ao contrário do que na realidade deveria ser. 

Amir era ciumento e inseguro, e sentia ciúmes quando seu baba (pai) 

demonstrava mais orgulho do comportamento de Hassan do que das atitudes de seu 

próprio filho. 

No inverno de 1975, Amir teve a chance de conquistar seu baba, vencendo o 

famoso campeonato de pipas local, e para que Amir conseguisse cortar e recuperar a 

pipa vencedora e chegar em casa com o troféu - a última pipa cortada -, Hassan 

correu atrás da pipa azul para ajudar o amigo. Enquanto corria pelos becos para 

chegar à frente dos outros, encontrou Assef, um garoto prepotente, de família rica, que 

odiava os hazaras como Hassan e perseguia Amir também, por este ser amigo de um 

hazara. 

Assef, na frente da sua tribo de amigos que o protegiam, violentou Hassan, por 

este não entregar a pipa azul como lhe foi exigido. Também para se vingar, porque 

Hassan havia ameaçado com o estilingue há algum tempo, impedindo-o de chegar 

perto de Amir. 

Amir, mesmo sabendo que esta não era a atitude correta, teve medo e assistiu 

a cena da violência, escondido, covardemente, sem fazer nada para ajudar seu amigo 

Hassan, que sempre o protegeu e ali, estava fazendo tudo para que ele vencesse a 

competição. 

Para afastar seu sentimento de culpa, Amir armou uma situação para mandar 

Hassan e o pai, Ali, embora de sua casa. Simulou que Hassan roubara alguns 

presentes que ele havia ganhado de aniversário. Amir sabia que baba considerava o 

ato de roubar o único pecado de um homem. 

Quando baba perguntou a Hassan se ele havia mesmo feito aquilo, Hassan 

confirmou, humildemente, novamente protegendo Amir da fúria de seu pai. Baba 



perdoou Hassan, contudo Ali foi embora com seu filho mesmo assim, para não deixá-

lo à mercê de Amir, que estava demonstrando seu mau caráter. 

Nessa época, o Afeganistão já começava a enfrentar a invasão soviética e 

algum tempo depois, Amir e seu pai precisaram fugir do país. As experiências e o 

sofrimento terríveis pelos quais passaram, aproximaram, finalmente, pai e filho. Eles 

conseguem se mudar para os Estados Unidos. 

Na América, Amir encontrou o amor do pai e conheceu uma bela mulher, 

Soraya, com quem se casou, mas eles não tiveram filhos e baba morreu de câncer, 

algum tempo depois. 

Amir vive um bom casamento e torna-se escritor. O passado de culpa e 

covardia vem à tona quando Rahin Khan, amigo de seu pai, que defendia Amir e o 

incentivava a ser escritor quando era criança, pede para que ele o visite no Paquistão. 

Nesse encontro, Amir descobre que Hassan na verdade era seu irmão, ambos filhos 

do mesmo pai. 

Rahin ainda revela que os Talibãs mataram Hassan e sua esposa, quando ele 

tentava defender a casa de Amir, onde havia voltado a morar. Porém, o filho de 

Hassan, Sorab, estava vivo e havia sido levado para um orfanato. 

Amir, cuja consciência não o deixava descansar, tem então, a chance de se 

redimir pelo que fez a Hassan. Volta ao Afeganistão e encontra seu país destruído 

pelo Talibã. 

Sai à procura de Sorab e o encontra na casa de um talibã, que o comprou do 

orfanato para usá-lo como objeto sexual. Para surpresa de Amir, esse talibã é Assef, o 

mesmo que havia violentado o pai de Sorab, Hassan. 

Amir enfrenta Assef e leva uma surra que o deixa quase morto. O filho de 

Hassan, tão bom quanto o pai com o estilingue, acerta o olho de Assef e foge com 

Amir. Amir passa dias hospitalizado para se recuperar, enquanto os homens de Assef 

o procuram para matá-lo. 

Quando Amir sai do hospital, leva o menino para o Paquistão, na tentativa de 

adotá-lo como filho, para conseguir visto e levá-lo para os Estados Unidos. Tem 

dificuldades para adotá-lo devido às regras do consulado americano. Seguindo os 

conselhos de um advogado, Amir fala para Sorab sobre a hipótese de colocá-lo em um 

orfanato enquanto correria o processo de adoção. Decepcionado, o garoto tenta se 



matar, cortando os pulsos. Amir o encontra na banheira, desmaiado e ensangüentado. 

Amir o socorre e o leva ao hospital.  

Desesperado pela vida de Sorab, ele descobre sua própria fé em Deus e pede 

em oração, ajuda para salvá-lo. Logo depois soube que um tio de Soraya o ajudaria a 

conseguir a adoção e um visto para Sorab. Quando o menino se recupera, ambos 

voam para os EUA. 

Sorab não volta a falar e passa a residir com Amir e Soraya, que o tratam como 

filho, esperando que um dia todo aquele trauma passe e ele se recupere. 

Algum tempo se passa até que um dia, em uma festa de rua entre afegãos, os 

garotos começam a brincar com pipas e Amir compra uma e a oferece para o 

sobrinho. 

Amir mostra a ele como empiná-la e o faz, com a alegria de um menino. Quando Amir 

consegue cortar a pipa de um rival, Sorab esboça um leve sorriso e Amir, conforme 

havia feito seu amigo Hassan, um dia,  corre feliz atrás do troféu para entregá-lo a ele, 

vendo ali o princípio da esperança de reconquistar a confiança de Sorab. 

 

 

 

“O Sobrinho do Mago” – C. S. Lewis 



 

A crônica conta o inicio da história que envolve a criação do Reino de 

Nárnia. Através da escrita fica claro entender questões importantes sobre as 

demais crônicas como, por exemplo, o despertar da Feiticeira Branca, a criação 

do Ermo do Lampião e do guarda-roupa. Os detalhes que Lewis traz na história 

fazem com que o leitor prenda a atenção e comece a imaginar como seria a 

paisagem descrita pelo autor. O desenrolar da história é emocionante e a cada 

capítulo minha imaginação foi muito aflorada. O texto é de fácil compreensão e 

a história magnífica. 

 

 

          Pollyanna - Eleanor H. Porter 

 



                                                                   

O livro gira em torno da história de uma garotinha chamada  Pollyanna 

Whittier, uma jovem órfã  que vai morar em Beldingsville, com sua tia Polly, 

única parente viva. 

  Pollyanna tem por filosofia de vida um otimismo admirável,  que baseia-se  no 

"jogo do contente" que aprenderá com seu pai.  Esse jogo consiste em 

encontrar em tudo um motivo para ficar contente. 

Com seu jeito sincero, simpático e radiante, Pollyanna leva 

contentamento e alegria às pessoas da cidade que já não tinham mais olhos 

para o lado bom das coisas e principalmente à sua tia, que havia perdido um 

amor e se tornado muito triste com a vida, tratando tudo como se fosse seu 

dever. 

Apesar de ser visto como um livro para adolescentes, é possível  tirar 

muito proveito dessa leitura, uma lição de vida. 

Vamos jogar o "Jogo do Contente"?! 

 
 

 

 

Querido Jhon – Nicholas Sparks 



 

John cresceu sem o amor materno, seu pai o criou dando amor a sua 

maneira, mas não foi o suficiente para John que quando chegou a sua 

adolescência se revelou mais um dos garotos rebeldes que não prometiam 

futuro algum. Depois de terminar o colégio ele começou a trabalhar em 

algumas lojas da cidade, sempre na mesma rotina, saindo com garotas, 

bebendo, arrumando briga e pulando de emprego a cada mês. Até que cansou 

dessa vida e decidiu se alistar no Exército Americano. Ele amadureceu lá, 

ganhou além de músculos, sabedoria e logo de soldado passou a ser sargento. 

Mas tudo em sua vida muda quando ele volta para sua cidade natal na Carolina 

do Norte para passar sua licença de duas semanas. 

Enquanto fazia uma pausa entre uma surfada e outra, John conhece 

Savannah. Foi amor a primeira vista e John soube no primeiro momento que 

seria muito mais que um amor de verão, Savannah era a garota de seus 

sonhos. Savannah, uma garota religiosa que estava ali de férias da faculdade, 

também se apaixona por John e eles vivem as duas semanas mais 

apaixonadas e intensas de suas vidas. 

Quando essas duas semanas terminam John precisa voltar para sua base 

na Alemanha, mas não antes de prometer a Savannah que um dia irá se casar 

com ela. Savannah em troca promete esperar por ele, para que ele cumpra sua 

promessa. 

John fica um ano longe e eles passam a se corresponder por cartas, 

telefonemas e e-mails. Após um ano John pega mais uma licença de duas 

semanas e corre para os braços de Savannah, nesse tempo ele conhece sua 

família e depois passa a morar no apartamento que Savannah tem perto da 



faculdade onde, já formada, ela é assistente de alguns professores. Outra 

semana intensa com muito amor, brigas e diferenças. 

O que ambos não esperavam é que o destino nem sempre conspira a nosso 

favor e o ataque de 11 de Setembro acontece, John se vê dividido entre voltar 

pra casa e deixar covardemente seus companheiros e país para atrás ou se 

alistas e ficar mais dois anos longe de Savannah. Como o homem de caráter 

que ele se tornou, se alista novamente e vai para a guerra. Mas em dois anos 

muita coisa pode acontecer e John irá descobrir que há outras formas de amar 

um alguém. 

Uma das coisas que mais gosto nos livros do Nicholas Sparks é que ele não 

escreve conto de fadas, ele escreve sobre coisas reais, coisas que podem 

acontecer comigo e com você, sejam elas coisas boas ou ruins. “Querido 

John” é uma linda e comovente história de amor, que mostra que se você ama 

alguem, você quer que ela seja feliz independente que como ou com quem. O 

autor nos mostra seu ponto de vista sobre essa forma de amar, além de 

podermos ver um pouco sobre a história dos homens que servem o país. Sem 

dúvidas é uma história triste, mas verdadeira e que te faz pensar sobre o que é 

amar verdadeiramente alguém. 

 

  

Nicholas Sparks viveu a sua juventude em Fair Oaks, na Califórnia e vive 

actualmente na Carolina do Norte com a família. Foi premiado com uma bolsa 

de estudos da Universidade de Notre Dame pelos seus excelentes resultados 

e, em 1988, licencia-se em Economia. Curiosamente, o seu sonho era tornar-

se atleta de alta competição, sonho de que teria de abdicar devido a um grave 
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acidente. Iniciou-se a escrever enquanto trabalhava como delegado de 

informação médica e, mais tarde, surge Theresa Park, agente literária, que se 

propôs representá-lo, vendendo os direitos do seu primeiro romance, «O Diário 

de uma Paixão», à Warner Books. 

 

 

 

Transformando Suor em Ouro - Bernardinho 

 

 

Trata-se de um livro onde o atual técnico da Seleção Brasileira 

Masculina de Vôlei conta a sua trajetória, desde os tempos de atleta, até a sua 

consagração como técnico da Seleção Brasileira. O título do livro 

“Transformando Suor em Ouro” reflete bem os pensamentos do autor. 

 Neste livro, Bernardinho fala sobre os conceitos de administração de 

pessoas. Mostra como ser um gerente, um líder, como tratar e motivar a sua 

equipe e deixa claro que o sucesso depende de toda a equipe. Comenta que 

não existe sorte, mas sim esforço, suor e trabalho. Bernardinho diz que a vitória 

depende de uma equação simples, onde TRABALHO + TALENTO = 

SUCESSO. E deixa claro que não é por acaso que o trabalho está na frente do 

talento. Muitas vezes é preciso optar pela pessoa certa e não a mais talentosa. 

Bernardinho aposta no esforço e na perseverança, na disciplina e na 

obstinação. O time tem que estar sempre mais preparado do que o adversário. 
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A busca tem que ser pela excelência e toda a equipe deve ter esse mesmo 

pensamento. Por isso, mesmo com o time vencendo, podemos observar que 

em várias situações Bernardinho não está satisfeito, pois não basta vencer, 

tem que ser perfeito. 

Os conceitos passados no livro podem ser utilizados em todos os pontos 

de nossas vidas pessoais e profissionais, mesmo que a sua profissão não 

esteja relacionada ao esporte. Este livro deveria ser leitura obrigatória para 

todos aqueles que trabalham com equipes, sejam elas de qualquer área.  

 


