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Suco com letras 

 

Wladimir Barbosa Reis 

Livro: O CADERNO VERMELHO Histórias reais 

Autor: Paul Auster (tradução: Rubens Figueiredo) 

 

Resumo: Paul Auster é poeta, tradutor, crítico de cinema e literatura, nascido nos 

Estados Unidos nos anos 1940. Este livro, dividido em quatro partes, reúne histórias 

reais da vida do autor e de amigos do autor. São histórias curtas aparentemente 

desconexas umas das outras (principalmente por serem diferentes, ou seja, não 

seguirem um roteiro único), porém alguns detalhes vão sendo deixados aqui e ali em 

cada pequena anedota contada, formando uma rede de conexões coincidentes ou não 

entre as histórias por meios desses detalhes que, por vezes, parecem informações 

totalmente desconexas dentro da própria história. A maneira com que o autor escreve 

reforça e nos faz exercitar a percepção de cada detalhe, apesar da escrita ser 

despojada, despretensiosa, como uma simples conversa cotidiana. Outro fator muito 

interessante é o poder de imaginação do autor, trazendo um desfecho imprevisível e, 

em algumas histórias, improvável em histórias cujo tema é a chegada do autor em um 

hotel ou a visita de uma amiga da família a casa dele. Embora as histórias não tenham 

o mesmo roteiro (na verdade, roteiro nenhum), tampouco serem divididas por 

capítulos, Paul Auster mantem uma continuidade entre as histórias com expressões 

com “Pouco tempo depois” ou “No ano seguinte” ou ainda “Mais ou menos nesse  

mesmo espírito” como se quisesse interligar as histórias, como quando conversamos 

com algum amigo e os assuntos vão mudando invariavelmente. É uma leitura leve, 

agradável, simples e de uma fluidez cativante! 



 

 

Lucas Miom Augusto 

Livro: Cem dias entre céu e mar 

Autor: Amyr Klink 

 
 

Resumo: Navegando ao lado dos peixes, entretendo conversas com gaivotas e 

tubarões, remando no meio de uma creche de baleias. Cem dias entre céu e mar é o 

relato de uma travessia absolutamente incomum: mais de 3500 milhas (cerca de 6500 

quilômetros) desde o porto de Luderitz, no sul da África, até a praia da Espera no 

litoral baiano, a bordo de um minúsculo barco a remo. Verdadeira odisséia moderna, 

neste livro Amyr Klink transporta o leitor para a superfície ora cinzenta, ora azulada do 

Atlântico Sul, tornando-o cúmplice de suas alegrias e seus temores, ao mesmo tempo 

em que narra, passo a passo, os preparativos, as lutas, os obstáculos e os presságios 

que cercaram a extraordinária viagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bruna Teixeira Labella 

Livro: Ifá, o advinho. 

 
Autor: Reginaldo Prandi e Pedro Rafael 

 
 

Resumo: História dos deuses africanos que vieram para o Brasil com os escravos.  

Conta a história de um advinho chamado Ifá, que joga búzios e desvendava o destino 

das pessoas que o consultavam. Ifá acredita que tudo na vida tinha solução. Sempre 

que lhe traziam um problema, ele se lembrava de alguma história antiga que ensinava 

como essa dificuldade fora resolvida - histórias essas vividas por personagens 

místicos como Xangô, Iansã, Iemanjá, Ogum.  

Leitura fácil e agradável, o conteúdo descortina um rico conjunto de personagens, 

costumes e modos de agir do universo cultural africano que se tornou parte da 

diversidade cultural brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vanessa Matos 

Livro: Desfazendo Nós, Criando Laços (Uma libertação amorosa sob a luz do 

espiritismo)  

Autor: Wadson P. Souza 

 

 

Resumo: Relatando sua própria experiência, o autor conta o seu envolvimento com 

drogas, seus relacionamentos amorosos frustrados e suas inúmeras fugas da prisão. 

O livro denuncia a forma como a família e a sociedade são capazes de corromper 

suas crianças, mascarando os doces sonhos infantis, oferecendo-lhes um mundo 

amargo e arrogante. O menino cresceu, porém insatisfeito e infeliz. Debochou da 

sociedade hipócrita, driblou a morte, tornou-se impermeável ao amor. Entretanto por 

outro lado, é um livro do encontro de um sentido maior para a vida, provando que há 

caminhos de libertação do cárcere espiritual quando se vive em harmonia espírita.  

 


