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APRESENTAÇÃO 

 

A Biblioteca Professor Pedro Valério, componente fundamental do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus São João Evangelista (IFMG-SJE), busca 

proporcionar à comunidade interna e externa o acesso a materiais e informações bibliográficas de 

forma eficiente, promovendo a disseminação e o uso da informação. 

Ao setor cabe a missão de reunir, organizar e difundir a informação documental necessária ao 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão da instituição. O acervo é formado 

por diversas coleções, abrangendo as áreas de Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências Humanas, 

Ciências Exatas e da Terra, Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, Engenharias, Linguísticas, 

Letras e Artes. Dentre os tipos de materiais há livros, folhetos, publicações avulsas (PA’s), obras de 

referência, periódicos, material audiovisual, trabalhos de conclusão de curso (TCC) cujo objetivo é 

disponibilizar na rede a produção acadêmica da Instituição. Todo o acervo é construído de modo a 

atender aos cursos de graduação e pós-graduação, cursos médio-técnico integrado e a comunidade 

local. 

A Biblioteca Professor Pedro Valério dando continuidade ao trabalho de divulgação do acervo 

apresenta à comunidade acadêmica do IFMG-SJE o relatório das bibliografias adquiridas no primeiro 

semestre de 2018 e que irão compor diversas seções do acervo de Literatura. 
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LITERATURA 

 
As Crônicas de Gelo e Fogo - Livro Um - 

A Guerra Dos Tronos 

 

Autor: George R. R. Martin 

 

Descrição: Em uma terra onde o verão 

pode durar décadas e o inverno toda uma 

vida, os problemas estão apenas 

começando. O frio está de volta e, nas 

florestas ao norte de Winterfell, forças 

sobrenaturais se espalham por trás da 

Muralha que protege a região. No centro 

do conflito estão os Stark do reino de 

Winterfell, uma família tão áspera quanto 

as terras que lhe pertencem. 

Dos lugares onde o frio é brutal até os 

distantes reinos de plenitude e sol, George 

R. R. Martin narra uma história de lordes e 

damas, cavaleiros e mercenários, 

assassinos e bastardos, que se juntam em 

um tempo de presságios malignos. Entre 

disputas por reinos, tragédias e traições, 

vitória e terror, o destino dos Stark, seus 

aliados e seus inimigos é incerto. Mas cada 

um está se esforçando para ganhar este 

conflito mortal: a guerra dos tronos. 

 

 

 
As Crônicas de Gelo e Fogo - Livro Dois – 

A Fúria dos Reis 

 

Autor: George R. R. Martin 

 

Descrição: Quando um cometa vermelho 

cruza os céus de Westeros, os Sete Reinos 

estão em plena guerra civil. Os exércitos 

dos Stark e dos Lannister estão se 

preparando para o confronto final, e 

Stannis – irmão do falecido Rei Robert –, 

desejoso de possuir um exército que lute 

pela sua reivindicação ao trono, alia-se a 

uma misteriosa religião oriental. Porém, 

seu irmão mais novo também se proclama 

rei. E, enquanto isso, os Greyjoy planejam 

vingança contra todos os que os 

humilharam dez anos atrás. Ainda, no 

distante Leste, poderosos dragões estão 

prestes a chegar aos Sete Reinos, trazendo 

fogo e morte... Um perigo de proporções 

gigantescas, muito maior do que as grandes 

guerras! 
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LITERATURA 

 
As Crônicas de Gelo e Fogo - Livro Três 

– A Tormenta das Espadas 

 

Autor: George R. R. Martin 

 

Descrição: Enquanto os Sete Reinos 

estremecem com a chegada dos temíveis 

selvagens, que atravessam a Muralha numa 

maré interminável de homens, gigantes e 

terríveis bestas, Jon Snow, o Bastardo de 

Winterfell, que se encontra entre eles, 

divide-se entre sua consciência e o papel 

que é forçado a desempenhar. 

No Leste, Daenerys Targaryen navega em 

direção às terras de sua infância, mas antes 

ela precisará aportar nas desprezíveis 

cidades dos escravagistas. Porém, a menina 

indefesa agora é uma mulher poderosa. 

Quem sabe quanto tempo falta para se 

transformar em uma conquistadora 

impiedosa? Todo o território continua a 

ferro e fogo. 

 

 

 

 

 

 

 
As Crônicas de Gelo e Fogo - Livro 

Quatro – O Festim dos Corvos 

 

Autor: George R. R. Martin 

 

Descrição: Enquanto os senhores do Norte 

lutam incessantemente uns contra os outros 

e os Homens de Ferro estão prestes a 

emergir como uma força implacável, a 

rainha regente Cersei tenta manter intacta a 

força dos leões em Porto Real. Os jovens 

lobos, sedentos por vingança, estão 

dispersos pela terra, cada um envolvido à 

sua maneira no perigoso jogo dos tronos. 

No meio de toda a intriga, do outro lado do 

mar começam a surgir histórias sobre 

dragões e fogo. Em Porto Real, Cersei 

enreda-se cada vez mais nas teias da corte. 

Desprovida do apoio da família e cercada 

por um conselho que ela mesma considera 

incapaz, precisa lidar ainda com a 

ameaçadora presença de uma nova corrente 

militante da Fé.  
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LITERATURA 

 
As Crônicas de Gelo e Fogo - Livro Cinco 

- A Dança Dos Dragões 

 

Autor: George R. R. Martin 

 

Descrição: Novas ameaças e novos 

inimigos surgem a cada momento. Além do 

Mar Estreito, Daenerys Targaryen, a última 

herdeira da Casa Targaryen, governa uma 

cidade construída sobre o pó e a morte. Mas 

seus inimigos são cada vez mais numerosos 

e farão de tudo para destruí-la. Traições, 

revelações e um fantasma do passado que 

volta para assombrar quando menos se 

espera: em todos os cantos de Westeros e de 

Essos, mercadores, foras da lei, mestres, 

reis, nobres, escravos, soldados e troca-peles 

estão prestes a encarar fatos 

inesperados. Neste momento de inquietude 

crescente, as marés da política e do destino 

levarão inevitavelmente à maior dança de 

todas. 

 
O Cavaleiro Dos Sete Reinos - Histórias 

do Mundo De Gelo e Fogo 

 

Autor: George R. R. Martin 

 

Descrição: Os Sete Reinos de Westeros 

atravessam um tempo de relativa paz, nos 

últimos anos do reinado do Bom Rei 

Daeron. É neste cenário que Dunk, um 

menino pobre da Baixada das Pulgas, tem 

uma chance única: deixar a vida miserável 

em Porto Real para se tornar escudeiro de 

um cavaleiro andante. Dunk, já adulto, 

decide tomar seu lugar e fazer fama no 

torneio de Campina de Vaufreixo. Dunk 

conhece e aceita o misterioso Egg como seu 

escudeiro e, juntos, viajam por Westeros em 

busca de trabalho e aventuras. Vive-se uma 

grande, mesmo quando, anos mais tarde, os 

dois personagens assumem papéis centrais 

na estrutura de poder dos Sete Reinos. As 

aventuras de Dunk e Egg trazem para os fãs 

de As Crônicas de Gelo e Fogo a 

oportunidade única de vivenciar outro 

momento da história de Westeros, de 

conhecer e analisar fatos que teriam 

desdobramentos noventa anos depois, na 

Guerra dos Tronos. 
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LITERATURA 

 
Sonho Febril 

 

Autor: George R. R. Martin 

 

Descrição: Quando o falido capitão Abner 

Marsh recebe uma oferta de sociedade de 

um rico e sinistro aristocrata chamado 

Joshua York, ele até chega a desconfiar 

que algo está errado. Mas nada que a 

possibilidade de receber milhares de 

dólares em ouro e construir o barco dos 

seus sonhos não possa fazê-lo mudar de 

ideia. Assim surge o Sonho do Fevre, o 

melhor e mais potente barco de todo o 

Mississipi. Uma embarcação magnífica 

que, ao navegar pelo rio, vai deixando pelo 

caminho uma coleção de histórias 

sombrias. Movido pela força do vapor, o 

Sonho do capitão pode se transformar no 

maior pesadelo da humanidade. 
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LITERATURA 

 
Harry Potter e a Pedra Filosofal 

 

Autora: J. K. Rowling 

 

Descrição: Harry Potter é um garoto cujos 

pais, feiticeiros, foram assassinados por um 

poderosíssimo bruxo quando ele ainda era 

um bebê. No dia de seu aniversário de 11 

anos, entretanto, ele parece deslizar por um 

buraco sem fundo, como o de Alice no país 

das maravilhas, que o conduz a um mundo 

mágico. Descobre sua verdadeira história e 

seu destino: ser um aprendiz de feiticeiro até 

o dia em que terá que enfrentar a pior força 

do mal, o homem que assassinou seus pais. 

O menino de olhos verde, magricela e 

desengonçado, tão habituado à rejeição, 

descobre, também, que é um herói no 

universo dos magos. Potter fica sabendo que 

é a única pessoa a ter sobrevivido a um 

ataque do tal bruxo do mal e essa é a causa 

da marca em forma de raio que ele carrega 

na testa. Ele não é um garoto qualquer, ele 

sequer é um feiticeiro qualquer; ele é Harry 

Potter, símbolo de poder, resistência e um 

líder natural entre os sobrenaturais. 

 
Harry Potter e a Câmara Secreta 

 

Autora: J. K. Rowling 

 

Descrição: Depois de férias aborrecidas na 

casa dos tios trouxas, está na hora de Harry 

Potter voltar a estudar. Coisas acontecem, 

no entanto, para dificultar o regresso de 

Harry. Persistente e astuto, o herói não se 

deixa intimidar pelos obstáculos e, com a 

ajuda dos fiéis amigos Weasley, começa o 

ano letivo na Escola de Magia e Bruxaria de 

Hogwarts. As novidades não são poucas. 

Novos colegas, novos professores, muitas e 

boas descobertas e um grande e perigosos 

desafio. Alguém ou alguma coisa ameaça a 

segurança e a tranquilidade dos membros de 

Hogwarts. 
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LITERATURA 

 
Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban 

 

Autora: J. K. Rowling 

 

Descrição: Existem razões práticas para que 

a biologia celular faça parte da educação de 

todos: somos feitos de células, nos 

alimentamos de células, e nosso mundo é 

habitável por causa das células. O desafio 

para os cientistas é aprofundar o 

conhecimento e descobrir novas maneiras de 

aplicá-lo, seja na saúde humana ou em 

temas de interesse global, como mudança 

ambiental, tecnologia biomédica, agricultura 

e doenças epidêmicas. Neste livro, os 

autores descrevem os fundamentos da 

biologia celular de maneira clara e didática, 

explicando como uma célula viva funciona e 

apresentando as informações necessárias 

para a compreensão de assuntos tanto da 

biomedicina quanto da biologia mais ampla 

que afeta nossas vidas. 

 

 

 
Harry Potter e o Cálice de Fogo 

  

Autora: J. K. Rowling 

 

Descrição: Nesta aventura, o feiticeiro 

cresceu e está com 14 anos. O início do ano 

letivo de Harry Potter reserva muitas 

emoções, mágicas, e acontecimentos 

inesperados, além de um novo torneio em 

que os alunos de Hogwarts terão de 

demonstrar todas as habilidades mágicas e 

não-mágicas que vêm adquirindo ao longo 

de suas vidas. Harry é escolhido pelo Cálice 

de Fogo para competir como um dos 

campeões de Hogwarts, tendo ao lado seus 

fiéis amigos. Muitos desafios, feitiços, 

poções e confusões estão reservados para 

Harry. Além disso, ele terá que lidar ainda 

com os problemas comuns da adolescência - 

amor, amizade, aceitação e rejeição. 
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LITERATURA 

 
Harry Potter e a Ordem da Fênix  

 

Autora: J. K. Rowling 

 

Descrição: Harry não é mais um garoto. 

Aos 15 anos, continua sofrendo a rejeição 

dos Dursdley, sua estranha família no 

mundo dos 'trouxas'. Também continua 

contando com Rony Weasley e Hermione 

Granger, seus melhores amigos em 

Hogwarts, para levar adiante suas 

investigações e aventuras.  Harry foi 

transformado em celebridade no mundo da 

magia por ter derrotado, ainda bebê, 

Voldemort, o todo-poderoso bruxo das 

trevas que assassinou seus pais. Agora, 

numa crise típica da adolescência, tem 

ataques de mau humor com a perseguição 

da imprensa, que o segue por todos os 

lugares e chega a inventar declarações que 

nunca deu. Harry vai enfrentar as 

investidas de Voldemort sem a proteção de 

Dumbledore, já que o diretor de Hogwarts 

é afastado da escola. E vai ser sem a ajuda 

de seu protetor que o jovem herói 

enfrentará descobertas sobre a 

personalidade controversa de seu pai. 

 

 
Harry Potter e o Enigma do Príncipe 

 

Autora: J. K. Rowling 

 

Descrição: A onda de terror provocada 

pelo Lorde das Trevas estaria afetando, até 

mesmo, o mundo dos trouxas (não-bruxos), 

e sendo agravada pela ação dos 

dementadores, criaturas mágicas 

aterrorizantes que 'sugam' a esperança e a 

felicidade das pessoas. Harry, longe de ser 

aquele menino magricela que vivia no 

quarto debaixo da escada na casa dos tios 

trouxas, é um dos principais nomes entre 

aqueles que lutam contra Voldemort, e se 

vê cada vez mais isolado à medida que os 

rumores de que ele é O Eleito - o único 

capaz de derrotar o Lorde das Trevas, se 

espalham pelo mundo dos bruxos. Dois 

atentados contra a vida de estudantes, a 

certeza de Harry quanto ao envolvimento 

de Draco Malfoy com os Comensais da 

Morte e o comportamento de Snape, 

suspeito como sempre, adicionam ainda 

mais tensão ao já inquietante período. 
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LITERATURA 

 
Harry Potter e as Relíquias da Morte 

 

Autora: J. K. Rowling 

 

Descrição: Voldemorte está cada vez mais 

forte e Harry Potter precisa encontrar e 

aniquilar as Horcruxes para enfraquecer o 

lorde e poder enfrentá-lo. Nessa busca 

desenfreada, contando apenas com os 

amigos Rony e Hermione, Harry descobre 

as Relíquias da Morte, que serão úteis na 

batalha do bem contra o mal. 

 
Animais Fantásticos e Onde Habitam - 

O Roteiro Original 

 

Autora: J. K. Rowling 

 

Descrição: Animais fantásticos e onde 

habitam leva os fãs de volta ao mundo 

mágico de Harry Potter, ao mesmo tempo 

em que os convida a conhecer novos 

personagens e a viver novas aventuras. 
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LITERATURA 

 
Percy Jackson e Os Olimpianos - O 

Ladrão de Raios 

 

Autor: Rick Riordan 

 

Descrição: O autor conjuga lendas da 

mitologia grega com aventuras no século 

XXI. Os deuses do Olimpo continuam 

vivos e se apaixonam por mortais e geram 

filhos metade deuses, metade humanos. 

Marcados pelo destino, eles dificilmente 

passam da adolescência. Poucos 

conseguem descobrir sua identidade. O 

garoto-problema Percy Jackson é um deles. 

Tem experiências estranhas em que deuses 

e monstros mitológicos parecem saltar das 

páginas dos livros direto para a sua vida. 

Pior que isso: algumas dessas criaturas 

estão bastante irritadas. Um artefato 

precioso foi roubado do Monte Olimpo e 

Percy é o principal suspeito. Para restaurar 

a paz, ele e seus amigos - jovens heróis 

modernos - terão de fazer mais do que 

capturar o verdadeiro ladrão: precisam 

elucidar uma traição mais ameaçadora que 

a fúria dos deuses. 

 
Percy Jackson e Os Olimpianos - O Mar 

de Monstros 

 

Autor: Rick Riordan 

 

Descrição: O Mar de Monstros narra as 

novas aventuras de Percy e seus amigos na 

busca do Velocino de ouro, o único artefato 

mágico capaz de proteger o Acampamento 

Meio-Sangue da destruição. É com essa 

missão que ele e outros campistas partem 

para uma eletrizante viagem pelo Mar de 

Monstros, onde deparam com seres 

fantásticos, perigos e situações inusitadas, 

que põem à prova seu heroísmo e sua 

herança. Está em jogo a existência de seu 

refúgio predileto e, até então, o lugar mais 

seguro do mundo para eles. Antes de tudo, 

porém, nosso herói precisará confrontar um 

mistério atordoante sobre sua família - algo 

que o fará questionar se ser filho de 

Poseidon é uma honra ou uma terrível 

maldição. 
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LITERATURA 

 
Percy Jackson e Os Olimpianos - A 

Maldição do Titã 

 

Autor: Rick Riordan 

 

Descrição: Nesse terceiro livro da série, um 

chamado do amigo Grover deixa Percy a 

postos para mais uma missão: dois novos 

meios-sangues foram encontrados, e sua 

ascendência ainda é desconhecida. Como 

sempre, Percy sabe que precisará contar 

com o poder de seus aliados heróis, com sua 

leal espada Contracorrente... e com uma 

caroninha da mãe. O que eles ainda não 

sabem é que os jovens descobertos não são 

os únicos em perigo: Cronos, o Senhor dos 

Titãs, arquitetou um de seus planos mais 

traiçoeiros, e os meios-sangues estarão 

frente a frente com o maior desafio de suas 

vidas: A Maldição do Titã. 

 

 

 

 

 

 
Percy Jackson e Os Olimpianos - A 

Batalha do Labirinto 

  

Autor: Rick Riordan 

 

Descrição: O Monte Olimpo está em 

perigo. Cronos, o perverso titã que foi 

destronado e feito em pedaços pelos doze 

deuses olimpianos, prepara um retorno 

triunfal. O primeiro passo de suas tropas 

será atacar e destruir o campo de 

treinamento dos heróis, filhos de deuses com 

mortais, que desde a Grécia Antiga 

combatem na linha de frente em defesa dos 

olimpianos.Para assegurar que o refúgio de 

semideuses, o Acampamento Meio-Sangue, 

não seja invadido, Percy Jackson, Tyson, 

Annabeth e Grover são destacados para uma 

importante missão: deter as forças de 

Cronos antes que se aproximem do 

acampamento, no emaranhado de corredores 

do temido Labirinto de Dédalo – um 

interminável universo subterrâneo que, a 

cada curva, revela as mais aterrorizantes 

surpresas. 
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LITERATURA 

 
Percy Jackson e Os Olimpianos - O 

Último Olimpiano 

 

Autor: Rick Riordan 

 

Descrição: Os meios-sangues passaram o 

ano inteiro preparando-se para a batalha 

contra os titãs, e sabem que as chances de 

vitória são pequenas. O exército de Cronos 

está mais poderoso que nunca, e cada novo 

deus ou semideus que se une à causa confere 

mais força ao vingativo Senhor do Tempo. 

Enquanto os olimpianos se ocupam de 

conter a fúria do monstro Tifão, Cronos 

avança em direção à cidade de Nova York, 

onde o Monte Olimpo está precariamente 

vigiado. Agora, apenas Percy Jackson e seu 

exército de heróis podem detê-lo. Nesse 

quinto livro da série, o combate que pode 

acarretar o fim da civilização ocidental 

ganha as ruas de Manhattan, e Percy tem a 

terrível sensação de que sua luta, na 

verdade, é contra o próprio destino. 

Revelada a sinistra profecia acerca do 

décimo sexto aniversário do herói, ele enfim 

encontra seu verdadeiro caminho. 
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LITERATURA 

 
Nada Mais a Perder 

 

Autora: Jojo Moyes 

 

Descrição: Na juventude, Henri Lachapelle 

foi um cavaleiro de raro talento. Contudo, 

reviravoltas da vida o levaram da França a 

Londres. Sem nunca abandonar o amor pela 

antiga carreira, aos trancos e barrancos 

Henri ensina a neta, Sarah, a montar o 

cavalo Boo, na esperança de que o talento da 

dupla seja o passaporte para uma vida 

melhor e mais digna para todos. Porém, um 

grande golpe muda mais uma vez os planos 

de Henri Lachapelle. Natasha é uma 

advogada especializada em representar 

crianças e adolescentes envolvidos com 

crimes ou em situação de risco. Abalada 

emocionalmente e em dúvidas quanto a seu 

futuro profissional depois de um caso 

terrível, Natasha ainda tem de lidar com as 

feridas do fim de seu casamento. Quando 

Sarah cruza o caminho de Natasha, a 

advogada vê na menina a oportunidade de 

colocar a vida de volta nos trilhos e decide 

abrigar a adolescente sob o próprio teto. O 

que ela não sabe é que Sarah guarda um 

grande segredo que lhes trará sérias 

consequências.  

 
O Navio das Noivas 

 

Autora: Jojo Moyes 

 

Descrição: Austrália, 1946. É terminada a 

Segunda Guerra Mundial, chega o 

momento de retomar a vida e apostar 

novamente no amor. Mais de seiscentas 

mulheres embarcam em um navio com 

destino a Inglaterra para encontrar os 

soldados ingleses com quem se casaram 

durante o conflito. Em Sydney, Austrália, 

quatro mulheres com personalidades fortes 

embarcam em uma extraordinária viagem a 

bordo do HMS Victoria, um porta-aviões 

que as levará, junto de outras noivas, 

armas, aeronaves e mil oficiais da 

Marinha, até a distante Inglaterra. As 

regras no navio são rígidas, mas o destino 

que reuniu todos ali, homens e mulheres 

atravessando mares, será implacável ao 

entrelaçar e modificar para sempre suas 

vidas.  Enquanto desbravam oceanos, os 

antigos amores e as promessas do passado 

parecem memórias distantes.  
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A Casa das Marés 

 

Autora: Jojo Moyes 

 

Descrição: Na década de 1950, Merham 

não passava de uma cidadezinha litorânea 

como tantas outras: pacata, tradicional e 

obcecada pelas aparências. Os homens 

cuidavam do comércio, as mulheres 

cuidavam dos filhos e todos cuidavam da 

vida um do outro. Até que um boêmio 

grupo de artistas estrangeiros excêntricos 

se muda para a Casa Arcádia, uma bela 

construção art déco à beira-mar. Ao 

contrário dos demais habitantes, que logo 

veem os artistas com maus olhos, 

temerosos de que possam destruir a boa 

reputação da cidade, Lottie Swift e Celia 

Holden não conseguem esconder o 

interesse pelos novos residentes. Cinquenta 

anos mais tarde, quando o passado já 

parece enterrado e esquecido, a Casa 

Arcádia é vendida para um empresário que 

pretende transformá-la em um refúgio de 

luxo planejado pela designer Daisy 

Parsons, que chega a Merham para 

reconstruir não só a casa, mas sua própria 

vida.  

 
Ainda Sou Eu 

 

Autora: Jojo Moyes 

 

Descrição: Lou Clark chega em Nova 

York pronta para recomeçar a vida, 

confiante de que pode abraçar novas 

aventuras e manter seu relacionamento a 

distância. Ela é jogada no mundo dos 

super-ricos Gopnik — Leonard e a esposa 

bem mais nova, e um sem-fim de 

empregados e puxa-sacos. Lou está 

determinada a extrair o máximo dessa 

experiência, por isso se lança no trabalho e, 

antes que perceba, está inserida na alta 

sociedade nova-iorquina, onde conhece 

Joshua Ryan, um homem que traz consigo 

um sopro do passado de Lou. 

Enquanto tenta manter os dois lados de seu 

mundo unidos, ela tem que guardar 

segredos que não são seus e que podem 

mudar totalmente sua vida. E, quando a 

situação atinge um ponto crítico, ela 

precisa se perguntar: Quem é Louisa 

Clark? E como é possível reconciliar um 

coração dividido? 
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Hibisco Roxo 

 

Autora: Chimamanda Ngozi Adichie 

 

Descrição: Protagonista e narradora de 

Hibisco Roxo, a adolescente Kambili mostra 

como a religiosidade extremamente 

―branca‖ e católica de seu pai, Eugene, 

famoso industrial nigeriano, inferniza e 

destrói lentamente a vida de toda a família. 

O pavor de Eugene às tradições primitivas 

do povo nigeriano é tamanho que ele chega 

a rejeitar o pai, contador de histórias 

encantador, e a irmã, professora 

universitária esclarecida, temendo o inferno. 

Mas, apesar de sua clara violência e 

opressão, Eugene é benfeitor dos pobres e, 

estranhamente, apoia o jornal mais pro-

gressista do país. Enquanto narra as 

aventuras e desventuras de Kambili e de sua 

família, o romance também apresenta um 

retrato contundente e original da Nigéria 

atual, mostrando os remanescentes invasivos 

da colonização tanto no próprio país, como, 

certamente, também no resto do continente. 

 
Os Transparentes 

 

Autor: Ondjaki 

 

Descrição: Os protagonistas de 'Os 

transparentes' são pessoas simples, 

habitantes da cidade de Luanda que vivem e 

compartilham seus afetos e suas memórias. 

São personagens surpreendentes, ricos em 

complexidade humana, que desejam, 

choram, festejam, lutam e fantasiam. 

Eles contam suas histórias, relembram os 

tempos da guerra e fazem planos para o 

futuro. São histórias íntimas e coletivas, 

problemas individuais e familiares que 

traçam um painel de uma Angola cheia de 

contrastes, vivendo a transição muitas vezes 

difícil entre a cultura arraigada e a chegada 

do novo. Neste romance o estilo do autor 

permanece inconfundível, tanto por seu 

humor franco conjugado à crítica inteligente 

como por sua habilidade narrativa que 

sempre leva o leitor a uma vigorosa aventura 

ficcional. 

 

 

 

 

 



BIBLIOTECA PROFESSOR PEDRO VALÉRIO – AQUISIÇÕES 2018 

LITERATURA 

 
Os da Minha Rua 

 

Autor: Ondjaki 

 

Descrição: Os da minha rua revela grande 

mobilidade não só pelo olhar intimista que 

se expande ao registro histórico: os 22 textos 

desta obra podem ser lidos como unidades 

autônomas, que valem por si mesmas (como 

se fossem contos), mas também podem ser 

lidos feito capítulos de um romance. Trata-

se portanto de uma obra muito flexível, de 

intenso hibridismo, que se vale de outro 

tom, muito próximo ao da crônica. Este 

surge por meio do registro sobre o cotidiano, 

que vem a ser uma das marcas 

incontestáveis desse gênero. Com um 

discurso muito afeita à oralidade, o narrador 

lembra de amigos, família, festas na casa 

dos tios, paixões, professores cubanos, a 

parada de 1.º de Maio, a piscina de Coca-

Cola e a novela brasileira Roque Santeiro. 

 
Cada Homem é Uma Raça 

 

Autor: Mia Couto  

 

Descrição: Neste livro que reúne onze 

contos, publicado originalmente em 1990, 

ele prova isso mais uma vez. Os indivíduos 

são sempre objeto de fascínio e a descrição 

de suas vidas jamais traz qualquer 

julgamento. Com sua escrita poética 

inconfundível, que resulta num português 

com a melodia das línguas africanas, ele 

apresenta um rico universo de vivências de 

figuras moçambicanas. Se no conto ―A Rosa 

Caramela‖ acompanhamos os dissabores de 

uma mulher corcunda que enlouqueceu 

depois de ter sido abandonada ao pé do altar, 

em ―A princesa russa‖ a situação é de uma 

estrangeira que se vê num país desconhecido 

e com um marido hostil, e se alia a um de 

seus empregados nativos para sobreviver. 

―A lenda da noiva e do forasteiro‖ e ―O 

embondeiro que sonhava pássaros‖ são 

exemplos dos contos mágicos e exuberantes 

de Mia, ao passo que ―O apocalipse privado 

do tio Geguê‖ e ―Os mastros de Paralém‖ 

têm um cunho político mais claro. 
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Antes de Nascer o Mundo 

 

Autor: Mia Couto 

 

Descrição: Jerusalém, ermo encravado na 

savana, em Moçambique, abriga cinco 

almas apartadas das gentes e cidades do 

mundo. Ali, ensaiam um arremedo de vida: 

Silvestre e seus dois filhos, Mwanito e 

Ntunzi, mais o Tio Aproximado e o serviçal 

Zacaria. O passado para eles é pura negação 

recortada em torno da figura da mãe morta 

em circunstâncias misteriosas. E o futuro se 

afigura inexistente. Silvestre afiança aos 

filhos e ao criado que o mundo acabou e que 

a mulher - qualquer mulher - é a desgraça 

dos homens. Mas um belo dia os donos do 

mundo voltarão para reivindicar a terra de 

Jesusalém. E não só isso: uma bela mulher 

também virá para agitar a inércia dos dias 

solitários daqueles homens. Mia Couto é um 

dos maiores expoentes da literatura africana 

de expressão portuguesa. Moçambicano e 

amante confesso da escrita inventiva do 

brasileiro Guimarães Rosa, ele é um artista 

investido do poder mágico e poético das 

palavras.  

 
Mulheres de Cinzas 

 

Autor: Mia Couto 

 

Descrição: É um romance histórico sobre a 

época em que o sul de Moçambique era 

governado por Ngungunyane, o último 

grande líder do Estado de Gaza. Em fins do 

século XIX, o sargento português Germano 

de Melo foi enviado ao vilarejo de 

Nkokolani para participar da batalha contra 

o imperador que ameaçava o domínio 

colonial. Lá, ele encontra Imani, uma garota 

local de quinze anos que lhe servirá de 

intérprete. Enquanto um dos irmãos da 

menina lutava pela coroa de Portugal, o 

outro se uniu aos guerreiros tribais. Aos 

poucos, Germano e Imani se envolvem, 

apesar de todas as diferenças entre seus 

mundos. Porém, num país assombrado pela 

guerra dos homens, a única saída para uma 

mulher é passar desapercebida, como se 

fosse feita de sombras ou de cinzas. 
 

  

https://www.ciadoslivros.com.br/meta/autor/sophie-higman
https://www.ciadoslivros.com.br/meta/autor/acelino-couto-alfenas
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Orgulho e Preconceito #quadrinhos 

  

Autora: Jane Austen 

 

Descrição: Elizabeth e suas quatro irmãs 

estão impossibilitadas de herdar a 

propriedade de seu velho pai e enfrentam a 

ameaça do despejo. As irmãs devem garantir 

sua segurança financeira por meio do 

casamento, mas nossa heroína tem outros 

planos. Ela fez votos de se casar somente 

por amor. Seu olhar acaba capturado pelo 

distinto Sr. Darcy, mas quem irá salvar os 

Bennets? Elizabeth deve se casar por amor 

ou deve salvar sua família? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pílulas Azuis #quadrinhos 

 

Autor: Frederik Peeters 

 

Descrição: Nesta narrativa gráfica pessoal e 

de rara pureza, por meio de um roteiro 

simples e de temas universais (o amor, a 

morte), Frederik Peeters conta sobre seu 

encontro e sua história com Cati, 

envolvendo o vírus ignóbil que entra em 

cena e muda tudo, e todas as emoções 

contraditórias que ele tem de aprender a 

gerenciar: amor, raiva, compaixão. ―Pílulas 

azuis‖ nos permite acompanhar, sem 

nenhum vestígio de sentimentalismo, 

através de um prisma raramente (senão 

nunca) abordado, o cotidiano de uma 

relação cingida pelo HIV, sem deixar de 

lançar algumas verdades duras e 

surpreendentes sobre o assunto. Apesar da 

seriedade do tema, Pílulas azuis é uma obra 

cheia de leveza e humor.  
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Maus – A História de Um Sobrevivente 

#quadrinhos 

 

Autor: Art Spiegelman 

 

Descrição: Maus ('rato', em alemão) é a 

história de Vladek Spiegelman, judeu 

polonês que sobreviveu ao campo de 

concentração de Auschwitz, narrada por ele 

próprio ao filho Art. O livro é considerado 

um clássico contemporâneo das histórias em 

quadrinhos. Foi publicado em duas partes, a 

primeira em 1986 e a segunda em 1991. No 

ano seguinte, o livro ganhou o prestigioso 

Prêmio Pulitzer de literatura. Nas tiras, os 

judeus são desenhados como ratos e os 

nazistas ganham feições de gatos; poloneses 

não-judeus são porcos e americanos, 

cachorros. Esse recurso, aliado à ausência de 

cor dos quadrinhos, reflete o espírito do 

livro: trata-se de um relato incisivo e 

perturbador, que evidencia a brutalidade da 

catástrofe do Holocausto. 

 

 

 

 
O Mundo de Aisha #quadrinhos 

 

Autor: Ugo Bertotti 

 

Descrição: Obrigadas a se casarem ainda 

meninas. Escravizadas, violentadas, por 

vezes assassinadas. Cobertas com o véu 

negro – o niqab – as mulheres do Iêmen 

parecem fantasmas. Contudo, pouco a 

pouco, com delicadeza, coragem e 

determinação, elas travam uma batalha 

corajosa por sua emancipação. Uma 

revolução silenciosa está em marcha para 

fazer valer seus direitos e sua liberdade. 

Aisha, Sabiha, Hamedda, Houssen e tantas 

outras: aqui estão algumas de suas histórias. 

Uma extraordinária reportagem em 

quadrinhos de Ugo Bertotti inspirada pelas 

imagens e pelas entrevistas da fotojornalista 

Agnes Montanari.   
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Frida Kahlo #quadrinhos 

 

Autor: Jean-Luc Cornette 

 

Descrição: 937, México.Frida Kahlo, artista 

genial e mulher livre, recebe em sua casa 

Leon Trotsky, um dos líderes da revolução 

russa, forçado ao exílio após a ascensão ao 

poder de seu adversário Stalin. Até 1940, o 

político, a bela mexicana e seu marido, o 

grande pintor Diego Rivera, viverão uma 

aventura extraordinária, entre paixão e fúria, 

arte e política, risos e lágrimas. Três 

destinos que se cruzam para contar quatro 

anos de uma história que marcou 

profundamente o século XX.  

 
O Diário de Anne Frank #quadrinhos 

 

Autor: Anne Frank e Mirella Spinelli 

 

Descrição: Em 1942, Anne Frank, uma 

garota judia de apenas 13 anos, é forçada a 

se esconder com a família diante das 

constantes ameaças dos nazistas. Em seu 

diário, ela narra a própria história, privada 

do mundo exterior, enquanto sonha em ter 

sua liberdade de volta. Por meio dele, 

podemos acessar os sentimentos mais 

profundos da garota que, presa por tanto 

tempo em um pequeno abrigo com outras 

sete pessoas, ainda se revela uma jovem 

engraçada, sensível e cheia de esperança. 

Anne Frank não conquista a tão sonhada 

liberdade, mas sua história sobrevive. ―O 

diário de Anne Frank‖ em quadrinhos é uma 

adaptação do título O anexo: notas do diário 

de 12 de junho de 1942 a 1º de agosto de 

1944, um relato doce e, ao mesmo tempo, 

melancólico da menina judia e sua 

experiência durante a Segunda Guerra.   
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Vírus Tropical #quadrinhos  

 

Autora: Paola Power 

 

Descrição: 'Vírus Tropical' é uma saga 

familiar divertida e descolada, repleta de 

personagens cômicas e alopradas: um pai 

sacerdote que dá missas clandestinas em 

casa, uma mãe que lê o futuro nos dominós, 

uma irmã mais velha depravada, outra 

totalmente beata… No meio dessa trupe, a 

caçula Paola tenta encontrar seu espaço e 

sua identidade.  

 

 

 
O Enterro das Minhas Ex #quadrinhos 

 

Autor: Gauthier 

 

Descrição: Alguma coisa não está indo bem 

na vida de Charlotte. Na escola, ela se sente 

diferente das outras garotas da sua idade, e 

mesmo com o passar dos anos a 

incompreensão sobre si mesma persiste. Em 

sua cabeça, amor e amizade se misturam. 

Enquanto cresce, Charlotte narra as relações 

que vive, desde as inocentes paixonites da 

infância até o início da vida adulta. E, em 

um momento, ela entenderá que sua 

confusão tem nome. A partir daí, a garota 

desbrava um mundo desconhecido cheio de 

intolerância, arrogância e rejeição, mas 

também repleto de liberdade.   

https://www.ciadoslivros.com.br/meta/autor/pedro-vasconcellos-eisenlohr
https://www.ciadoslivros.com.br/meta/autor/nei-fernandes-lopes
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Uma Morte Horrível #quadrinhos 

 

Autora: Pénélope Bagieu 

 

Descrição: Zoé trabalha em excesso e ainda 

precisa suportar o namorado desempregado 

e grosseiro. Até que cruza o caminho de 

Thomas, um escritor de sucesso à procura de 

inspiração. 

Nada intelectual, ela não sabe diferenciar 

Balzac de Batman, mas vai ter que ficar 

esperta… porque Thomas esconde um 

segredo que coloca Zoé no meio do que 

pode se tornar o escândalo literário do 

século. 

De uma das quadrinistas mais conhecidas da 

França, Uma morte horrível é uma história 

de amor e ambição com uma heroína 

inesquecível. 
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