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A COMPANHiA DAS LETRAS É FUNDADA  
EM 1986.  
NOS PRiMEiROS DOzE MESES DE ExiSTêNCiA,  
A EDiTORA LANçOU 48 TíTULOS.86
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“Dos diversos instrumentos do homem,  
o mais assombroso, sem dúvida, é o livro.  
Os demais são extensões de seu corpo.  
O microscópio, o telescópio,  
são extensões de sua vista; o telefone  
é extensão da voz; depois temos o arado  
e a espada, extensões de seu braço.  
Mas o livro é outra coisa: o livro é uma  
extensão da memória e da imaginação.”

O livro – 24 de maio de 1978
Do livro Borges oral & Sete noites  
de Jorge Luis Borges



6

COLEçãO PRêMiO NOBEL 

Em outubro de 2011, a Companhia das 
Letras completa seus primeiros 25 anos. 
Para comemorar, a editora preparou  
uma coleção com doze títulos de autores 
que receberam o prêmio Nobel de literatura. 
Cada volume, em capa dura e revestida  
de tecido, no formato 14 x 21 cm,  
terá tiragem única de 3 mil exemplares,  
sem reimpressões, com projeto gráfico  
de Raul Loureiro e Claudia Warrak.

1934 / LUigi PiRANDELLO
40 novelas
tradução Maurício Santana Dias
ficção — novela / 688 pp
isbn 978-85-359-1900-4

1975 / EUgENiO MONTALE
ossos de sépia
tradução Renato xavier
poesia / 240 pp
isbn 978-85-359-1896-0

1976 / SAUL BELLOW
Henderson, o rei da cHuva
tradução José geraldo Couto
ficção — romance / 456 pp
isbn 978-85-359-1901-1

1978 / iSAAC BASHEviS SiNgER
a morte de matusalém
tradução  Alexandre Hubner
ficção — conto / 264 pp
isbn 978-85-359-1902-8

1988 / NAgUiB MAHFOUz
noites das mil e uma noites
tradução georges Fayez Khouri  
e Neuza Neif Nabhan
ficção — conto / 312 pp
isbn 978-85-359-1907-3

1993 / TONi MORRiSON
amada
tradução José Rubens Siqueira
ficção — romance / 396 pp
isbn 978-85-359-1893-9

1994 / KENzABURO OE
Jovens de um novo tempo,  
despertai!
tradução Leiko gotoda
ficção — romance / 328 pp
isbn 978-85-359-1895-3

1998 / JOSÉ SARAMAgO
o ano da morte de  
ricardo reis
ficção — romance / 472 pp
isbn 978-85-359-1905-9

2001 / v. S. NAiPAUL
uma curva no rio
tradução Carlos graieb
ficção — romance / 392 pp
isbn 978-85-359-1906-6

2003 / J.M. COETzEE
desonra
tradução José Rubens Siqueira
ficção — romance / 264 pp 
isbn 978-85-359-1894-6

2006 / ORHAN PAMUK
neve
tradução Luciano Machado
ficção — romance / 656 pp
isbn 978-85-359-1903-5

2007 / DORiS LESSiNg
amor, de novo
tradução José Rubens Siqueira
ficção — romance / 440 pp
isbn 978-85-359-1904-2
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92
É CRiADO O SELO COMPANHiA DAS LETRiNHAS, qUE TEM 
COMO PROPOSTA EDiTAR LivROS AFiNADOS COM  
A SENSiBiLiDADE iNFANTiL, CAPAzES DE MOBiLizAR NAS 
CRiANçAS SUA CAPACiDADE COgNiTivA, SEUS DESEJOS  
DE AUTOExPRESSãO, SUA NECESSiDADE DE ORgANizAR  
O MUNDO.



companhia das letras

94
O SELO CiA. DAS LETRAS É iNAUgURADO, CENTRADO  
EM DUAS LiNHAS BáSiCAS: DE UM LADO, LivROS DE FiCçãO 
E NãO FiCçãO vOLTADOS PARA PRÉ-ADOLESCENTES  
E ADOLESCENTES; DE OUTRO, OBRAS DE iNTERESSE PARA 
DiFERENTES FAixAS ETáRiAS.
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a ausência que seremos
héctor abad
tradução rubia prates goldoni e sérgio molina 
biografia / memórias / 320 pp
isbn 978-85-359-1897-7

em a ausência que seremos, héctor abad 
— um dos maiores escritores colombianos 
da atualidade — faz um comovente relato 
sobre a vida e a morte trágica de seu pai, 
numa prosa literária rica e complexa.

a flecHa de deus
chinua achebe
tradução Vera Queiroz da costa e silva
ficção — romance / 344 pp
isbn 978-85-359-1920-2

um dos mais importantes autores africanos 
da atualidade, chinua achebe narra  
a dramática história do sacerdote ezeulu, 
dividido entre a tradição de seu povo  
e o mundo novo do colonizador inglês.

tóquio proibida
uma viagem perigosa pelo submundo japonês
Jake adelstein
tradução donaldson m. garschagen
jornalismo / relatos / 456 pp
isbn 978-85-359-1847-2

nesta reportagem de tirar o fôlego,  
o jornalista americano Jake adelstein  
traz à tona o submundo do crime japonês  
e revela uma tóquio desconhecida,  
soturna e ameaçadora, que vive sob  
a ameaça da yakusa.

obras dispostas em ordem alfabética por sobrenome de autor.
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Hibisco roxo
chimamanda ngoZi adichie
tradução Julia romeu
ficção — romance / 328 pp
isbn 978-85-359-1850-2

em um romance que mistura autobiografia 
e ficção, chimamanda ngozi adichie —  
uma das mais aclamadas escritoras 
africanas da atualidade — traça, de forma 
sensível e surpreendente, um panorama 
social, político e religioso da nigéria atual.

nômade
ayaan hirsi ali
tradução augusto pacheco calil
memórias
isbn 978-85-359-1935-6

em seu novo livro, ayaan hirsi ali, 
reconhecida crítica do islã, defensora  
dos direitos das mulheres e autora do  
best-seller infiel, conta a história de sua 
viagem aos estados unidos em busca  
de uma vida melhor e de sua tentativa  
de finalmente criar raízes em algum lugar.

o metro nenHum
francisco alVim
poesia / 96 pp
isbn 978-85-359-1930-1

onze anos depois de elefante, mais um  
livro de francisco alvim. os poemas 
pertencem às duas vertentes características 
do poeta: ora líricos, marcados pelo 
sentimento da morte e da perda, ora  
críticos da história que sempre passa pela 
fala de vozes anônimas.



o amor do soldado
História de um poeta e sua amante  
(em um prólogo, três atos e um epílogo)
JORgE AMADO
posfácio Aderbal Freire-Filho
teatro / 168 pp
isbn 978-85-359-1869-4

Em sua única peça teatral, Jorge Amado 
narra a triste história de amor entre 
Eugênia Câmara e o poeta Castro Alves, 
que se encontrava dividido entre a paixão 
carnal e a entrega à luta pela liberdade  
nos últimos anos de sua vida.

os ásperos tempos 
Os subterrâneos da liberdade, vol. 1
JORgE AMADO
posfácio Daniel Aarão Reis
ficção — romance / 328 pp
isbn  978-85-359-1928-8

No primeiro volume desta monumental 
trilogia escrita nos anos 1950, Jorge Amado 
traça um retrato ficcional amplo e vívido 
do início da ditadura do Estado Novo, 
momento em que getúlio vargas mostrava 
simpatia perigosa pela Alemanha nazista.

cacau
JORgE AMADO
posfácio José de Souza Martins
ficção — romance / 184 pp
isbn 978-85-359-1726-0

Esta saga da zona cacaueira, escrita  
na juventude de Jorge Amado em 1934, 
surpreendeu a crítica e os leitores  
da época pelo frescor de sua linguagem  
e pela crueza com que denunciava  
as duras condições de vida dos 
trabalhadores rurais do sul da Bahia.

12



o cavaleiro da esperança
vida de Luís Carlos Prestes
JORgE AMADO
posfácio Anita Leocadia Prestes
biografia / 400 pp
isbn 978-85-359-1878-6

Neste relato apaixonado da vida  
de Luís Carlos Prestes, Jorge Amado 
mescla o talento literário com a militância 
antifascista e a luta pela liberdade, para 
criar uma biografia que transita entre  
a tragédia e a epopeia.

o país do carnaval
JORgE AMADO
posfácio José Castello
ficção — romance / 176 pp
isbn 978-85-359-1798-7

Sintonizado com os dilemas de seu tempo, 
o primeiro romance de Jorge Amado — 
escrito em 1931, quando ele tinha dezoito 
anos — já revela uma literatura vívida  
e calorosa, em que a veia satírica convive 
com uma profunda compreensão das 
limitações humanas.

suor
JORgE AMADO
posfácio Luiz gustavo Freitas Rossi
ficção — romance / 160 pp
isbn 978-85-359-1792-5

O terceiro romance de Jorge Amado 
demonstra a maturidade precoce do  
escritor baiano ao narrar o microcosmo  
de um cortiço no Pelourinho no começo  
dos anos 1930.

13
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a viúva grávida
uma história dos bastidores
martin amis
tradução rubens batista figueiredo
ficção — romance / 528 pp
isbn 978-85-359-1849-6

martin amis apresenta a trajetória  
de um estudante de literatura inglesa, 
desde um longo verão na itália, nos anos 
1970, até seus dias sexagenários, num acerto 
de contas autobiográfico com a revolução 
sexual que mudou o papel de homens  
e mulheres mas deixou uma herança  
incerta para o mundo.

o invasor
marçal aQuino
ficção — novela / 128 pp
isbn 978-85-359-1804-5

são paulo serve de cenário a um pesadelo 
sufocante, que mistura ambição, culpa  
e violência. assim é o invasor, de marçal 
aquino, novela que só foi concluída  
cinco anos depois de ter virado roteiro  
do premiado filme do diretor beto brant.

sobre a revolução
hannah arendt
apresentação Jonathan schell
tradução denise bottmann
ciência política / filosofia / 416 pp
isbn 978-85-359-1846-5

em um magnífico ensaio de filosofia 
política, hannah arendt disseca  
os mecanismos históricos e filosóficos  
dos movimentos revolucionários desde  
o século XViii, com a revolução francesa, 
apontando as conquistas, contradições  
e fragilidades das transformações. 
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sonetos luxuriosos
pietro aretino
tradução e introdução José paulo paes
poesia / 112 pp
isbn 978-85-359-1921-9

escritos há cerca de quinhentos anos,  
estes sonetos luxuriosos, de pietro aretino, 
o mais despudorado dos poetas italianos, 
amado e odiado por sua franqueza, ganham 
nova edição pelo selo má companhia.

declaração de independência
uma história global
daVid armitage
tradução angela pessoa
história geral / 264 pp 
isbn 978-85-359-1816-8

david armitage, professor de história  
em harvard, examina como a declaração  
de independência americana inaugurou  
um novo gênero no direito internacional  
e influenciou diversos outros documentos 
emancipatórios ao redor do mundo.

em defesa de deus
o que a religião realmente significa
karen armstrong
tradução hildegard feist
religião / 400 pp
isbn 978-85-359-1794-9

numa prosa ao mesmo tempo erudita  
e fluente, em defesa de deus resgata  
e explica os fundamentos históricos  
e filosóficos do judaísmo, do cristianismo 
e do islamismo. mais que uma vindicação 
da fé, armstrong convida o leitor a uma 
contemplação da fragilidade do humano 
diante da eternidade.

os fatos são subversivos
escritos políticos de uma década sem nome
timothy garton ash
tradução pedro maia soares
ciência política / 432 pp
isbn 978-85-359-1876-2

o historiador e escritor inglês reúne  
uma série de artigos que tratam do período 
entre o 11 de setembro e as eleições  
de obama, em 2008, sempre tentando 
desvendar a realidade dos fatos tanto  
nas questões políticas como nas culturais.



16

contos completos de lima barreto
lima barreto
organização, introdução e notas lilia moritz 
schwarcz
ficção — conto / 712 pp
isbn 978-85-359-1755-0

este volume reúne todos os contos 
publicados em vida por lima barreto, 
resgatados por meio de pesquisa  
em edições originais, jornais e revistas  
da época, e mais dezenas de inéditos, 
retirados de seus manuscritos.

o caso dreyfus
ilha do diabo, guantánamo  
e o pesadelo da história
louis begley
tradução laura teixeira motta
jornalismo / relatos / 248 pp
isbn 978-85-359-1778-9

o escritor e advogado louis begley analisa 
o célebre caso dreyfus usando como 
contraponto a tortura e os julgamentos 
irregulares dos prisioneiros de guantánamo 
acusados de atividades terroristas ligadas 
ao ataque de 11 de setembro de 2001.

alex no país dos números
uma viagem ao mundo maravilhoso  
da matemática
aleX bellos
ilustrações andy riley
tradução claudio carina e berilo Vargas
ciência / 512 pp
isbn 978-85-359-1838-0

alex no país dos números narra  
as peripécias do autor no universo  
dos números por meio de uma  
linguagem ao mesmo tempo rigorosa  
e agradável. para bellos, a matemática,  
se encarada sem preconceitos, pode  
se transformar numa fonte inesgotável  
de entretenimento.
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no buraco
tony bellotto
ficção — romance / 256 pp
isbn 978-85-359-1735-2

neste novo romance de tony bellotto,  
as aventuras de teo Zanquis — ex-ídolo 
do rock nacional, guitarrista decadente 
e solitário de uma banda de um único 
sucesso — são narradas com humor 
ácido e contundente, ao lado de emoções 
intensamente humanas.

Herzog
saul bellow
prefácio philip roth
tradução José geraldo couto
ficção — romance / 400 pp
isbn 978-85-359-1926-4

publicado originalmente em 1961, herzog  
se tornaria, ao longo do meio século que  
se seguiu, um clássico incontornável  
da moderna literatura norte-americana, 
e consolidaria saul bellow como um dos 
grandes escritores de nosso tempo, capaz 
de captar como nenhum outro as neuroses 
do homem urbano contemporâneo.

meus prêmios
thomas bernhard
tradução sergio tellaroli
relatos / 104 pp
isbn 978-85-359-1939-4

em obra póstuma publicada em 2009, 
o austríaco thomas bernhard, um dos 
maiores escritores em língua alemã  
do século XX, comenta com sua acidez 
característica e fina ironia os prêmios 
literários que recebeu, tanto na áustria 
como na alemanha.
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não Há silêncio que não termine
meus anos de cativeiro na selva colombiana
ingrid betancourt
tradução antonio carlos Viana, dorothée de 
bruchard, José rubens siqueira e rosa freire 
d’aguiar
biografia / memórias / 556 pp
isbn 978-85-359-1738-3

entremeando a narrativa do cativeiro  
com reflexões sobre a morte, a liberdade  
e o poder, não há silêncio que não termine 
reconstitui com implacável lucidez o período 
de mais de seis anos que ingrid betancourt 
passou no inferno verde da selva amazônica 
em poder das farc, a principal organização 
guerrilheira da colômbia.

as aventuras da virtude
as ideias republicanas na frança do século XViii
newton bignotto
filosofia / história geral / 400 pp
isbn 978-85-359-1747-5

percorrendo desde as páginas plácidas  
de montesquieu até os anos angustiantes 
que se seguiram à queda de robespierre, 
o filósofo político newton bignotto 
acompanha, em as aventuras da virtude, 
o tortuoso percurso do léxico republicano 
durante a revolução francesa.

o triunfo da música
a ascensão dos compositores,  
dos músicos e de sua arte
tim blanning
tradução ivo korytowski
música / 432 pp
isbn 978-85-359-1784-0

transitando livremente entre fronteiras 
estéticas, geográficas e temporais,  
o especialista em história cultural tim 
blanning analisa os fatores históricos que 
tornaram a música a mais bem-sucedida  
e influente forma artística da atualidade.
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monsieur pain
roberto bolaño
tradução eduardo brandão
ficção — romance / 144 pp
isbn: 978-85-359-1909-7

paris, 1938. nesses tempos peculiares, 
a capital francesa era habitada por 
poetas e romancistas vanguardistas, 
artistas selvagens e curandeiros nada 
convencionais: os mesmeristas. discípulo 
dessa terapia heterodoxa, o obscuro 
protagonista de monsieur pain tem a missão 
ingrata de curar um poeta com ataques 
crônicos de soluço.

o terceiro reicH
roberto bolaño
tradução eduardo brandão
ficção — romance / 344 pp
isbn 978-85-359-1785-7

em o terceiro reich, romance póstumo  
do autor de 2666 e os detetives selvagens, 
um escritor fracassado e campeão  
de jogos de estratégia volta ao pequeno 
balneário em que passava as férias  
na infância e acaba submerso num  
sombrio drama psicológico.
atlas
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atlas
JORgE LUiS BORgES, COM MARíA KODAMA
tradução Heloisa Jahn
viagens / relatos / 144 pp
isbn 978-85-359-1712-3

Em 1984, Borges reuniu pela primeira  
vez num volume os relatos de suas 
andanças pelo mundo. Na companhia  
de María Kodama, autora das fotografias 
que ilustram o livro. O resultado  
é uma coletânea ímpar de breves textos 
permeados pelas lembranças dos locais  
que amorosamente visitou.

borges oral & sete noites
JORgE LUiS BORgES
tradução Heloisa Jahn
jornalismo / relatos / 216 pp
isbn 978-85-359-1883-0

Reunião de duas coletâneas  
de conferências proferidas pelo grande  
autor argentino sobre os mais diversos 
temas — do tempo e da imortalidade  
à poesia e à cabala — demonstra  
a genialidade e a versatilidade  
do Borges orador.

História da eternidade
1936
JORgE LUiS BORgES
tradução Heloisa Jahn
crítica / teoria literária / 128 pp
isbn 978-85-359-1724-6

Coletânea de ensaios enfeixados  
pelo tema do infinito e da repetição,  
História da eternidade simboliza talvez  
a maior inflexão na obra de Borges,  
que aqui abandona a mitologia dos 
arrabaldes portenhos e passa a se dedicar  
a assuntos universais.

20
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meu tipo de garota
buddhadeVa bose
tradução isa mara lando
ficção — romance / 152 pp
isbn 978-85-359-1791-8

obrigados a passar uma noite de inverno  
na sala de espera de uma estação,  
quatro homens matam o tempo contando 
histórias de amor que viveram ou 
testemunharam. por meio desses relatos, 
o bengali buddhadeva bose esboça com 
sutileza um painel da sociedade indiana  
na primeira metade do século XX.

ao ponto
anthony bourdain
tradução celso nogueira
ficção — crônica / 328 pp
isbn 978-85-359-1925-7

na aguardada sequência do best-seller 
cozinha confidencial, anthony bourdain 
mostra o que ocorreu na subcultura  
dos chefs e cozinheiros, no ramo  
dos restaurantes e em sua própria vida  
nos últimos dez anos, quando de chef  
que pega no batente ele se tornou 
apresentador de tevê de grande sucesso.

em casa
uma breve história da vida doméstica
bill bryson
tradução isa mara lando
história geral
isbn 978-85-359-1947-9

numa prosa fluente e permeada  
de curiosidades culturais, em casa conta  
a incrível história da habitação desde  
a idade da pedra até a atualidade, 
destacando sua influência decisiva sobre 
todos os aspectos da vida privada.
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a mulHer de vermelHo e branco
uma história de carlo antonini
contardo calligaris
ficção — romance / 208 pp
isbn 978-85-359-1843-4

numa trama que une passado e presente 
em cidades como nova york, são paulo  
e paris, carlo antonini se vê às voltas com 
duas mulheres misteriosas e fascinantes. 
aparências enganosas, pistas deixadas 
para confundir, verdades construídas 
pelos mecanismos frágeis e subjetivos da 
memória, tudo se soma para tornar ainda 
mais complexa uma investigação que 
une elementos da psicanálise à ação dos 
melhores thrillers.

a especulação imobiliária
italo calVino
tradução maurício santana dias
ficção — romance / 120 pp
isbn 978-85-359-1938-7

a especulação imobiliária é tida como 
a melhor sátira que a literatura italiana 
produziu sobre o boom econômico vivido 
pelo país a partir de meados dos anos 1950. 
neste romance breve, italo calvino não 
deixa de fora nenhum aspecto daquela nova 
itália que ia crescendo e se desfigurando a 
passos largos.

a quem de direito
martín caparrós
tradução lucia Jahn e heloisa Jahn
ficção — romance / 328 pp
isbn 978-85-359-1845-8

aos sessenta anos de idade, carlos,  
ex-militante de uma organização  
de esquerda dos anos 1970, faz o que 
caparrós chamou de “revisão colérica”  
de sua vida. examinando os tempos  
da ditadura militar, reflete sobre a utopia 
esquerdista e fala sobre a realidade 
argentina dos últimos trinta anos.
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terramarear
peripécias de dois turistas culturais
ruy castro e heloisa seiXas
relatos / viagens / 232 pp
isbn 978-85-359-1933-2

em textos divertidos e instrutivos, ruy 
castro e heloisa seixas contam histórias 
das viagens que têm feito nas últimas 
décadas, sempre inspirados pelo espírito 
dos lugares — a cultura das ruas pelas  
quais passeiam e suas relações  
com a história, a arquitetura, a música,  
o cinema e a gastronomia.

deseJo, paixão e ação na ética  

de espinosa
marilena chaui
filosofia / 360 pp
isbn 978-85-359-1830-4

nesta reunião de ensaios sobre a ética  
de espinosa, escritos ao longo de quase 
vinte anos, marilena chaui amplia o vasto 
estudo que vem desenvolvendo sobre  
o filósofo e esclarece conceitos-chave  
de sua obra, com a clareza que a caracteriza 
no trato das questões filosóficas.

introdução à História  
da filosofia volume 2
as escolas helenísticas
marilena chaui
filosofia / 392 pp
isbn 978-85-359-1715-4

nesta segunda parte da introdução  
à história da filosofia, marilena chaui  
aborda as escolas helenísticas. o rigor  
dos conceitos filosóficos se combina  
à leveza do texto, convidando novos leitores 
a entrar no universo da filosofia, árduo na 
exigência de reflexão e, ao mesmo tempo, 
de incomparável beleza.
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28 contos de JoHn cHeever
John cheeVer
seleção e prefácio mario sergio conti
tradução Jorio dauster e daniel galera
ficção — conto / 360 pp
isbn 978-85-359-1773-4

reunião de contos de John cheever — 
considerado um dos maiores contistas 
americanos do século XX e aquele que 
obteve o maior sucesso comercial com 
o gênero em todos os tempos — revela 
momentos de epifania e transcendência  
no ambiente aparentemente anódino  
do subúrbio americano.

retrato de um viciado quando Jovem
bill clegg
tradução Julia romeu
biografia / memórias / 216 pp
isbn 978-85-359-1824-3

o relato comovente — e assustador —  
do jovem agente literário bill clegg,  
que abandona a carreira promissora  
em nova york e mergulha no mundo  
de paranoia e desespero do vício em crack.

mecanismos internos
ensaios sobre literatura (2000-2005)
J.m. coetZee
introdução derek attridge
tradução sergio flaksman
crítica / teoria literária / 360 pp
isbn 978-85-359-1808-3

numa série de encontros memoráveis  
com escritores do século XX, a voz 
ensaística que permeia alguns dos 
melhores romances de J.m. coetzee  
se revela nos textos reunidos em 
mecanismos internos. o prêmio nobel  
de literatura de 2003 apresenta  
algumas de suas principais afinidades  
intelectuais e influências literárias.
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em risco
patricia cornwell
tradução rafael mantovani
policial / 152 pp
isbn 978-85-359-1790-1

neste livro, a genial criadora de kay 
scarpetta nos apresenta a um novo 
detetive, win garano. ele é designado  
por sua chefe, a promotora pública  
monique lamont, para uma tarefa  
quase impossível.

e se obama fosse africano?
mia couto
relatos / 208 pp
isbn 978-85-359-1936-3

além de exímio ficcionista, mia couto  
é também um grande pensador.  
nesta coletânea de palestras, ele conduz  
seu ouvinte/leitor a uma visão rica  
e multifacetada da realidade africana,  
para além dos estereótipos sociais,  
políticos e culturais.

ao anoitecer
michael cunningham
tradução José rubens siqueira
ficção — romance / 264 pp
isbn 978-85-359-1913-4

michael cunningham, o premiado autor  
de as horas, conta a história de peter,  
um galerista de nova york que vê  
seu casamento estável ser abalado por  
um visitante inesperado.

as variações bradsHaw
rachel cusk
tradução fernanda abreu
ficção — romance / 264 pp
isbn 978-85-359-1868-7

a autora do celebrado romance arlington 
park entretece aqui um sutil panorama 
social por meio de consciências singulares. 
composto de cenas fragmentárias,  
o romance se apoia na inquietude de um 
casal que decide trocar de papéis.
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ponto ômega
don delillo
tradução paulo henriques britto
ficção — romance / 104 pp
isbn 978-85-359-1844-1

o jovem cineasta Jim finley quer fazer  
um filme sobre a guerra do iraque  
a partir de uma entrevista com  
o intelectual richard elster, ex-funcionário 
do pentágono. elster convida Jim para 
uma temporada num deserto americano, 
onde ele se sente próximo do ponto ômega 
— estágio em que a consciência humana 
atinge sua essência.

o Jantar fatal
e outros mistérios médicos
Jonathan edlow
tradução alexandre barbosa de souza
saúde / doenças / 328 pp
isbn 978-85-359-1823-6

no ritmo das séries televisivas de grande 
sucesso er e house, e inspirado nos  
contos de sir arthur conan doyle 
protagonizados por sherlock holmes,  
o professor de medicina em harvard  
e renomado especialista em emergências 
neurológicas Jonathan edlow conta quinze 
histórias de mistérios médicos.

zeitoun
daVe eggers
tradução fernanda abreu
jornalismo / relatos / 400 pp
isbn 978-85-359-1826-7

o engajado escritor dave eggers faz  
uma reportagem vigorosa sobre  
a trágica história de abdulrahman  
Zeitoun, testemunha que sobreviveu  
à passagem do furacão katrina e sofreu  
na pele as consequências da desastrosa 
ação emergencial do governo bush  
nos dias que se seguiram à tragédia  
de nova orleans.

memórias de um Historiador  
de domingo 
boris fausto
biografia / memórias / 304 pp
isbn 978-85-359-1775-8

neste segundo volume de suas memórias, 
boris fausto — um dos mais respeitados 
historiadores brasileiros — se debruça sobre 
o começo de sua vida adulta, a formação 
em direito no largo são francisco, a luta 
política e a construção da sua família.
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mosca espanHola
will ferguson
tradução celso mauro paciornik
ficção — romance / 424 pp
isbn 978-85-359-1822-9

nesta divertida história, na melhor tradição 
de filme de trapaceiros, nunca se sabe 
quem está enganando quem. will ferguson 
critica a credulidade resultante do sonho 
americano ao acompanhar as peripécias  
de um casal de golpistas.

américo
o homem que deu seu nome ao continente
felipe fernándeZ-armesto
tradução luciano Vieira machado
biografia / história geral / 312 pp
isbn 978-85-359-1789-5

felipe fernández-armesto, um  
dos mais destacados especialistas  
na história das navegações e grandes 
descobrimentos dos séculos XV e XVi 
investiga, em américo, a misteriosa  
e controversa vida do cosmógrafo  
e navegador que batizou o novo mundo.

método prático da guerrilHa
marcelo ferroni
ficção — romance / 232 pp
isbn 978-85-359-1748-2

combinando elementos de história  
e ficção, marcelo ferroni narra a malfadada 
aventura de um che guevara amargo, 
careca e barrigudo na bolívia, a partir  
da liberação da transcrição do interrogatório 
de paul neumann, um ex-aluno de história 
da puc-rs.
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passageiro do fim do dia
rubens figueiredo
ficção — romance / 200 pp
isbn 978-85-359-1760-4

passageiro do fim do dia é um romance 
primoroso de rubens figueiredo que 
confirma a importância do autor no cenário 
literário nacional. o livro narra uma longa  
e tensa trajetória de ônibus, do centro  
à periferia de uma cidade grande e violenta.

apego
isabel fonseca
tradução alexandre barbosa de souza
ficção — romance / 344 pp
isbn 978-85-359-1811-3

em seu elogiado romance de estreia,  
a jornalista isabel fonseca, autora  
de enterrem-me em pé, disseca as 
inseguranças da meia-idade, o casamento  
e o mistério que cônjuges que convivem  
há décadas podem ser um para o outro.
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sete suítes
antonio fernando de franceschi
poesia / 88 pp
isbn 978-85-359-1731-4

os poemas de de franceschi são  
ao mesmo tempo sensuais e eruditos.  
as palavras, buscadas com precisão, 
oferecem a música de seus sons para dar 
nome, com delicadeza, mas incisivamente, 
às coisas — presentes e passadas.

liberdade
Jonathan franZen
tradução sérgio flaksman
ficção — romance / 608 pp
isbn 978-85-359-1867-0

walter e patty berglund estão às voltas 
com uma família problemática, escândalos 
ecológicos, um casamento em crise  
e a presença ambígua de um velho amigo 
roqueiro em suas vidas. do mesmo autor 
de as correções, liberdade é um painel 
comovente dos dilemas sociais e privados 
da vida contemporânea.
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a companhia das letras publica,  
pela primeira vez em português, as  
obras completas de freud traduzidas 
diretamente do alemão e, ao mesmo  
tempo, organizadas na ordem  
cronológica em que apareceram 
originalmente os textos.

freud (1920-1923) 
psicologia das massas 
e análise do eu e outros textos
obras completas volume 15
sigmund freud
psicologia / 352 pp
isbn 978-85-359-1871-7

freud (1923-1925) 
o eu e o id, “autobiografia” 
e outros textos 
obras completas volume 16
sigmund freud
psicologia / 376 pp
isbn 978-85-359-1872-4

freud (1930-1936) 
o mal-estar na civilização, 
novas conferências introdutórias  
e outros textos
obras completas volume 18 
sigmund freud
psicologia / 496 pp
isbn 978-85-359-1743-7

coordenação e tradução  
paulo césar de souZa

30
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vida de um Homem: francisco de assis
chiara frugoni
prefácio Jacques le goff
tradução federico carotti
biografia / 184 pp
isbn 978-85-359-1865-6

de modo simples, preciso e delicado,  
a historiadora medievalista chiara frugoni 
investiga a vida do homem (e santo)  
que forjou o conceito de individualidade  
e, para muitos, antecipou os valores  
do renascimento.

cHão de meninos
memórias
Zélia gattai
biografia / diários / 240 pp
isbn 978-85-359-1866-3

entre viagens a países longínquos  
e sentimentos ambíguos diante da política  
e da realidade, pequenas histórias  
do dia a dia e amigos que não param  
de lhe trazer surpresas, Zélia gattai 
continua sua trajetória de narradora sábia  
e serena neste livro de memórias delicado.

crônica de uma namorada
(e de uma família paulista nos anos 50) 
Zélia gattai
ficção — romance / 272 pp
isbn 978-85-359-1793-2

em seu único romance, Zélia gattai revive  
a passagem da infância para a adolescência 
ao narrar o processo de amadurecimento  
de uma menina na são paulo da década  
de 1950.
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lições de filosofia primeira
J. a. giannotti
filosofia / 392 pp
isbn 978-85-359-1799-4

em lições de filosofia primeira, o professor 
emérito da usp José arthur giannotti 
disseca os fundamentos da filosofia, 
numa escrita simultaneamente acessível 
e rigorosa, e compõe um roteiro didático 
diferente dos manuais tradicionais  
de introdução à filosofia.

36 argumentos para a existência de deus
rebecca newberger goldstein
tradução george schlesinger
ficção — romance / 536 pp
isbn 978-85-359-1860-1

um romance que combina idiossincrasias 
intelectuais com fervor religioso, delírios 
místicos de grandeza com inseguranças 
práticas e afetivas. goldstein apresenta  
o debate entre fé e razão, religião e ciência, 
de maneira bem-humorada e inteligente.

eva braun
a vida com hitler
heike b. görtemaker
tradução luiz a. de araújo
biografia / 408 pp
isbn 978-85-359-1841-0

na primeira biografia acadêmica de eva 
braun, a historiadora alemã heike b. 
görtemaker disseca a vida da namorada de 
hitler, da infância à morte no bunker, e o 
cotidiano bizarro da “corte” do terceiro reich.
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irmãos
yu hua
tradução donaldson m. garschagen 
ficção — romance / 632 pp
isbn 978-85-359-1741-3

a trajetória oposta de dois irmãos ilustra  
os contrastes entre a violência e a 
liberalização política, entre a miséria  
e a prosperidade sem limites, num grande 
painel sobre as mudanças na china  
desde a revolução cultural.

a mulHer trêmula
ou uma história dos meus nervos
siri hustVedt
tradução celso nogueira
jornalismo / relatos / 208 pp
isbn 978-85-359-1879-3

escrito por uma das mais destacadas 
ficcionistas americanas contemporâneas, 
este ensaio empreende uma busca  
pelas fronteiras entre o que somos  
e o que sofremos. um livro único,  
misto de confissão, memória científica  
e documento literário sobre uma condição 
nervosa muito especial.

o silêncio do túmulo
arnaldur indriđason
tradução álvaro hattnher
ficção — romance / policial / 320 pp
isbn 978-85-359-1911-0

nas inóspitas paisagens da islândia,  
o inspetor erlendur conduz uma 
investigação a partir de um esqueleto 
enterrado há mais de sessenta anos, 
enquanto sua filha está no hospital, em 
coma. nessa narrativa concisa e potente,  
a memória é o grande fio condutor.

a ninfa inconstante
guillermo cabrera infante
tradução eduardo brandão
ficção — romance / 232 pp
isbn 978-85-359-1800-7

no romance póstumo do cubano guillermo 
cabrera infante — um dos mais geniais 
prosadores do século XX em castelhano —, 
uma história de amor, recheada de alusões 
autobiográficas, anuncia a revolução que  
se aproxima e mostra as várias facetas  
da obra múltipla do autor.
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causas nada naturais
p. d. James
tradução fernanda abreu
policial / 280 pp
isbn 978-85-359-1915-8

um escritor de romances policiais aparece 
morto num barco à deriva, com as mãos 
decepadas. apesar de a autópsia indicar 
morte por causas naturais, uma herança 
polpuda, um estranho manuscrito e uma 
fogueira de vaidades e ressentimentos 
impedem que o detetive adam dalgliesh 
acredite em tal hipótese.

mortalHa para uma enfermeira
p. d. James
tradução daniel estill
policial / 360 pp
isbn 978-85-359-1806-9

para solucionar a série de mortes ocorridas 
na sombria escola de enfermagem 
nightingale house, no sul da inglaterra,  
o detetive adam dalgliesh terá de adotar  
o sangue-frio de um legista e apurar  
seu senso de observação adquirido  
ao longo de anos de scotland yard.

fama
um romance em nove histórias
daniel kehlmann
tradução sonali bertuol
ficção — romance / 160 pp
isbn 978-85-359-1818-2

em nove histórias que se entrelaçam,  
o premiado escritor alemão daniel 
kehlmann examina como a fama e  
muita publicidade, a alienação  
e as novas tecnologias podem deixar 
as pessoas confusas e vazias no mundo 
contemporâneo. 

comédia em tom menor
hans keilson
tradução luiz a. de araújo
ficção — romance / 120 pp
isbn 978-85-359-1888-5

hans keilson, autor redescoberto pela 
crítica quase aos cem anos e apontado 
como um dos grandes ficcionistas do 
século XX, presta um comovente tributo  
à coragem das pessoas que arriscaram  
suas vidas para proteger judeus da 
perseguição nazista durante a segunda 
guerra mundial.
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onde os Homens conquistam a glória
a odisseia de um soldado americano  
no iraque e no afeganistão
Jon krakauer
tradução ivo korytowski
jornalismo / relatos / 408 pp
isbn 978-85-359-1809-0

Jon krakauer reconstitui a trajetória  
de pat tillman — astro do futebol  
americano morto no afeganistão  
e um dos principais ícones do patriotismo  
pós-11 de setembro — e expõe a farsa 
arquitetada para encobrir aquele que 
se tornaria um dos mais emblemáticos 
escândalos militares da era bush.

a lebre da patagônia
claude lanZmann
tradução eduardo brandão e dorothée de bruchard
memórias / 472 pp
isbn 978-85-359-1877-9

erudito e boêmio, engajado e sedutor,  
o cineasta francês claude lanzmann 
revisita seu passado em livro escrito  
com franqueza e paixão intelectual. 
personagens marcantes das últimas  
sete décadas — como Jean-paul sartre  
e simone de beauvoir, brigitte bardot 
e gilles deleuze, entre muitos outros — 
figuram nesta narrativa de uma vida  
repleta de ousadia e inconformismo.

Hitler
ian kershaw
tradução pedro maia soares
biografia / 1160 pp
isbn 978-85-359-1758-1

considerada pela imprensa internacional  
a biografia definitiva do ditador alemão, 
hitler, do historiador inglês ian kershaw,  
alia fluência narrativa e rigor histórico  
para contar a vida da personalidade mais 
sinistra do século XX.
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diário da queda
michel laub
ficção — romance / 152 pp
isbn 978-85-359-1817-5

no novo romance de michel laub,  
um homem no momento definitivo  
da vida reflete sobre a história de três 
gerações para responder a perguntas  
a um tempo banais e complexas, tanto para 
alguém que conhece as tragédias  
da humanidade quanto para uma criança: 
por que o mundo é deste jeito? e como  
um indivíduo se torna aquilo que é?

enquanto eles dormiam
donna leon
tradução carlos alberto bárbaro
policial / 288 pp
isbn 978-85-359-1779-6

em mais um volume da bem-sucedida  
série protagonizada por guido brunetti,  
o inspetor de polícia veneziano terá  
de enfrentar os interesses de uma obscura 
organização religiosa — protegida pelos 
poderosos da cidade — para defender  
a frágil testemunha de uma possível  
rede de crimes.

a cultura-mundo
resposta a uma sociedade desorientada
gilles lipoVetsky e Jean serroy
tradução maria lúcia machado
sociologia / 208 pp
isbn 978-85-359-1797-0

Que cultura caracteriza o mundo hoje?  
de que forma ela se relaciona com  
os principais eixos de nossa época: 
capitalismo globalizado, individualismo, 
consumismo, internet? num ensaio 
iluminador, gilles lipovetsky e Jean serroy 
explicam a gênese e os impasses desse 
novo e complexo sistema de valores.
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a experiência do gosto
o mundo do vinho segundo Jorge lucki
Jorge lucki
gastronomia / 400 pp
isbn 978-85-359-1759-8

nestas crônicas escritas ao longo de dez 
anos e publicadas originalmente no Valor 
econômico, o crítico Jorge lucki apresenta 
ao leitor os mais diversos aspectos do 
complexo e apaixonante mundo do vinho.

microcosmos
claudio magris
tradução roberta barni
relatos / 296 pp
isbn 978-85-359-1914-1

claudio magris, um dos maiores  
escritores italianos contemporâneos,  
volta a percorrer, como em danúbio,  
seu livro mais conhecido, os lugares  
e temas centrais de sua obra, em especial  
o multicultural friuli.

silenciosa algazarra
reflexões sobre livros  
e práticas de leitura
ana maria machado
crítica / teoria literária / 296 pp
isbn 978-85-359-1882-3

autora da série infantil histórias  
à brasileira, ana maria machado reúne  
aqui quinze textos de não ficção, todos 
sobre o livro e a leitura na atualidade, 
enriquecendo a vertente crítica de sua 
premiada produção literária.

todos os Homens são mentirosos
alberto manguel
tradução Josely Vianna baptista
ficção — romance / 184 pp
isbn 978-85-359-1745-1

trinta anos depois do inexplicado suicídio  
do escritor argentino alejandro bevilacqua, 
um jornalista tenta recompor a imagem 
dessa figura secreta e esquecida. entre  
o segredo e a mentira, o humor e a angústia, 
alberto manguel revive a atmosfera  
dos exilados latino-americanos na europa 
dos anos 1970.
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o Homem de beiJing
henning mankell
tradução george schlesinger
policial / 512 pp
isbn 978-85-359-1854-0

em um povoado do norte da suécia, 
dezenove pessoas são assassinadas por  
um psicopata cruel e metódico, que antes 
de mutilar as vítimas com uma grande 
lâmina as amarra e submete a demorados 
tipos de tortura. lendo por acaso  
os sobrenomes das vítimas nos jornais,  
a juíza birgitta roslin suspeita que  
os crimes estejam relacionados ao passado 
de pessoas muito próximas, e passa  
a investigá-los por conta própria.

seu rosto amanHã
Veneno, sombra e adeus, vol. 3
JaVier marías
tradução eduardo brandão
ficção — romance / 616 pp
isbn 978-85-359-1728-4

com Veneno, sombra e adeus, Javier  
marías, um dos maiores nomes  
da literatura contemporânea, considerado 
por roberto bolaño o melhor romancista  
em língua espanhola de seu tempo, fecha seu 
romance monumental, equilibrando doses 
equivalentes de humor, suspense e reflexão.

os cantos perdidos da odisseia
Zachary mason
tradução rubens figueiredo
ficção — romance
isbn 978-85-359-1955-4

neste romance, a odisseia — poema  
que narra o regresso do herói grego  
a ítaca — ganha 44 novos cantos narrados 
por diferentes personagens e de ângulos 
incomuns que exploram os limites  
do mito e da aventura fundadora  
da cultura ocidental.
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nunca vai embora
chico mattoso
ficção — romance / 128 pp
isbn 978-85-359-1839-7

um jovem dentista brasileiro viaja a havana, 
onde sua namorada pretende filmar 
um documentário. o desaparecimento 
repentino da garota atira o protagonista 
numa espiral obsessiva que encontra  
eco nas idiossincrasias da vida cubana.

a rosa de saraJevo
margaret maZZantini
tradução federico carotti
ficção — romance / 496 pp
isbn 978-85-359-1899-1

em a rosa de sarajevo, margaret  
mazzantini entretece a conturbada história 
das últimas duas décadas e a narrativa  
de uma intimidade desarmante, em  
que óvulos e hormônios dividem espaço 
ficcional com os afetos, a convulsão  
política e a nostalgia.

amor sem fim
ian mcewan
tradução Jorio dauster
ficção — romance / 296 pp
isbn 978-85-359-1835-9

em romance sobre obsessão e amor 
patológico, ian mcewan, autor de  
reparação e na praia, usa as artimanhas 
e ironias do acaso para compor um 
cataclismo que mudará para sempre  
a vida de seus personagens. o romance  
foi adaptado para o cinema sob o título  
de amor para sempre.
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solar
ian mcewan
tradução Jorio dauster
ficção — romance / 344 pp
isbn 978-85-359-1751-2

em solar, ian mcewan mobiliza sua 
reconhecida habilidade de contador  
de histórias para ligar o destino tragicômico 
do protagonista — um físico britânico 
internacionalmente consagrado mas 
decadente e debochado no momento da 
narrativa — ao futuro do planeta, numa 
prosa irônica e alusiva aos acontecimentos 
marcantes da última década.

bombaim: cidade máxima
suketu mehta
tradução berilo Vargas
jornalismo / relatos / 584 pp
isbn 978-85-359-1862-5

sucesso de público e crítica, este é um 
mergulho perturbador na metrópole mais 
populosa, violenta e fascinante da índia. 
reportagem inaudita e avassaladora sobre 
as entranhas de bombaim, foi indicada  
ao prêmio pulitzer de 2005.

tanto faz & abacaxi
reinaldo moraes
ficção — romance / 344 pp
isbn 978-85-359-1821-2

os dois romances cult dos anos 1980,  
que contam as peripécias de um cara  
de trinta e poucos anos em paris e nova 
york, com altas doses de sexo, drogas  
e muita bebida, aparecem reunidos nesta 
nova edição revista pelo autor, reinaldo 
moraes, um dos escritores que integra o clã 
dos “malditos” da coleção má companhia.
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os últimos soldados da guerra fria
a história dos agentes secretos infiltrados  
por cuba em organizações de extrema direita  
dos estados unidos 
fernando morais
jornalismo / relatos / 416 pp
isbn 978-85-359-1934-9

organizações criminosas internacionais, 
aventuras mirabolantes, disfarces  
perfeitos, emissários secretos, conquistas 
amorosas: o novo livro de fernando  
morais traz todos os elementos de 
suspense de um romance de espionagem. 
mas não contém um só pingo de ficção. 
contando a saga da rede Vespa, um  
seleto grupo de agentes secretos que  
se infiltrou em organizações anticastristas 
em miami, o autor nos transporta ao  
incrível mundo desses James bonds 
tropicais, que ao contrário do agente 
secreto inglês têm ainda de enfrentar  
uma profunda penúria de recursos —  
técnicos e financeiros — enquanto 
desempenham seu trabalho perigoso  
e solitário.

em outros quartos, outras surpresas
daniyal mueenuddin
tradução sonia moreira
ficção — conto / 296 pp
isbn 978-85-359-1753-6

nestes oito belos contos entrelaçados  
em torno de um rico proprietário de  
terras paquistanês, homens sobrevivem  
da esperteza, mulheres procuram proteção 
e ricos manobram influências e tentam 
encontrar algo a mais na vida.

forma e exegese & ariana, a mulHer
Vinicius de moraes
poesia / 160 pp
isbn 978-85-359-1890-8

nesta reunião de poemas do jovem  
Vinicius, o leitor encontrará uma  
faceta menos conhecida do grande poeta,  
mas sempre com a mesma inquietação  
e um forte desejo de fazer da poesia  
um instrumento de compreensão  
de tudo que estivesse fora do circuito  
das coisas comuns.
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tudo o que tenHo levo comigo
herta müller
tradução carola saavedra
ficção — romance / 304 pp
isbn 978-85-359-1848-9

neste romance, a vencedora do prêmio 
nobel de literatura de 2009 narra  
um episódio pouco conhecido da história 
recente: a perseguição de stálin às minorias 
alemãs na romênia, enviadas a campos  
de trabalhos forçados sob a acusação de 
terem colaborado com hitler.

felicidade demais
alice munro
tradução alexandre barbosa de souza
ficção — conto / 344 pp
isbn 978-85-359-1725-3

nesta coletânea de dez contos da 
premiada escritora canadense alice munro, 
personagens femininas protagonizam 
histórias arrebatadoras sobre sedução, 
violência, os mistérios do passado, a finitude 
e promessas de felicidade intensa.

o cHeiro do ralo
lourenço mutarelli
ficção — romance / 184 pp
isbn 978-85-359-1918-9

uma narrativa vertiginosa das obsessões 
crescentes do cruel proprietário de uma  
loja de quinquilharias, que vive incomodado 
com o cheiro do ralo. o livro que deu origem 
ao filme de heitor dhalia, protagonizado  
por selton mello, ganha novíssima edição.

nada me faltará
lourenço mutarelli
ficção — novela / 144 pp
isbn 978-85-359-1740-6

numa novela ágil, narrada somente com 
diálogos, mutarelli conta a história de um 
homem que ressurge um ano depois de ter 
desaparecido junto com a mulher e a filha. 
incapaz de se lembrar do que aconteceu, 
ele precisa enfrentar a cobrança dos 
amigos e as suspeitas da mãe e da polícia.
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a máscara da áfrica
Vislumbres das crenças africanas
V. s. naipaul
tradução marcos bagno
jornalismo / relatos / 288 pp
isbn 978-85-359-1889-2

o vencedor do prêmio nobel de literatura 
empreende uma jornada pelo coração  
das crenças africanas, reunindo relatos  
da viagem que fez por seis países do 
continente, a fim de investigar as práticas 
religiosas locais que muitas vezes entram  
em choque com a modernidade.

a forma difícil
ensaios sobre arte brasileira
rodrigo naVes
história da arte / 288 pp
isbn 978-85-359-1916-5

ao traçar um vasto panorama da produção 
artística brasileira desde o século XiX,  
a forma difícil tornou-se um clássico  
da crítica. esta edição revista e ampliada 
pelo autor vem com dois novos capítulos: 
um ensaio sobre almeida Júnior e outro 
sobre mira schendel.

muito além do nosso eu
a nova neurociência que une cérebros e máquinas  
e como ela pode mudar nossas vidas
miguel nicolelis
ciência / 552 pp
isbn 978-85-359-1873-1

o neurocientista brasileiro miguel nicolelis 
está à frente de um estudo revolucionário 
capaz de transformar a experiência humana 
na terra. neste livro, ele explica como a tão 
sonhada conexão entre cérebro e máquina 
está prestes a se tornar realidade.
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como morrem os pobres  
e outros ensaios
george orwell
seleção de João moreira salles  
e matinas suzuki Jr.
prefácio lionel trilling
tradução pedro maia soares
jornalismo / relatos / 416 pp
isbn 978-85-359-1863-2

em textos escritos ao longo de duas 
décadas sobre tópicos que vão desde  
os dilemas do pacifismo até a decadência 
dos pubs londrinos, george orwell emerge 
como um agudo observador do mundo  
e ao mesmo tempo um combatente 
incansável contra a hipocrisia política  
e a covardia intelectual.

uma certa paz
amós oZ
tradução paulo geiger
ficção — romance / 400 pp
isbn 978-85-359-1746-8

em uma certa paz, publicado originalmente 
em 1982 e uma das obras mais aclamadas  
de amós oz, acompanhamos ionatan 
lifschitz, um jovem de 26 anos frustrado 
com a vida regrada e monótona em  
um kibutz.

o museu da inocência
orhan pamuk
tradução sergio flaksman
ficção — romance / 568 pp
isbn 978-85-359-1857-1

um par de brincos, um copo, um batom,  
um velocípede. objetos que compõem  
um museu organizado como lembrança  
de um caso de amor vivido por um homem 
trinta anos antes, em istambul, turquia. 
pamuk, no primeiro romance escrito depois 
de ser laureado com o prêmio nobel, 
transforma a história em um microcosmo 
dos dilemas sociais e morais pelos quais  
a turquia passava nos anos 1970.
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outras cores
ensaios e um conto
orhan pamuk
tradução berilo Vargas
ficção — crônica / 480 pp
isbn 978-85-359-1742-0

reunindo crônicas, entrevistas, discursos  
e pequenos momentos ficcionais,  
orhan pamuk, vencedor do prêmio nobel 
de literatura de 2006 e um dos mais 
importantes escritores da atualidade,  
revela em outras cores os bastidores de  
seu método literário.

o livro do desassossego
fernando pessoa
organização e prefácio richard Zenith 
isbn 978-85-359-1943-1

de publicação póstuma, o livro  
do desassossego é o texto de fernando 
pessoa que mais se presta ao debate acerca 
da correta apresentação dos trechos que 
o compõem. em nova edição, as últimas 
descobertas e convenções sobre a gênese 
dessa peculiar obra estão incorporadas  
e minuciosamente comentadas.

alvo noturno 
ricardo piglia
tradução heloisa Jahn
ficção — romance / 256 pp
isbn 978-85-359-1917-2

um dos maiores escritores 
contemporâneos, ricardo piglia volta  
à ficção com este romance noir ambientado 
no pampa argentino. o jornalista emilio 
renzi, já conhecido de outros livros  
de piglia, investiga o assassinato do 
misterioso tony durán. a investigação 
policial é o ponto de partida para um retrato 
das contradições da vida rural argentina  
dos anos 1970.
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coleção mitos

o bom Jesus e o infame cristo
philip pullman
tradução christian schwartz
ficção — romance / 184 pp
isbn 978-85-359-1762-8

philip pullman imagina uma versão para  
a história de Jesus cristo, transformando 
esse notório personagem em dois:  
os gêmeos Jesus e cristo, de personalidades 
opostas. neste livro polêmico, o grande 
contador de histórias britânico faz, com  
sua prosa enxuta e contemporânea,  
uma crítica do autoritarismo e da alienação 
professados pela igreja.

vício inerente
thomas pynchon
tradução caetano w. galindo
ficção — romance / 464 pp
isbn 978-85-359-1774-1

neste livro de pynchon, um detetive 
particular investiga uma conspiração 
que envolve surfistas, traficantes, 
contrabandistas e uma agiota assassina  
e amante de jazz. uma trama que mistura 
conhecimento enciclopédico e temas  
do cotidiano, loucura e sensibilidade.

denúncias
ian rankin
tradução álvaro hattnher
policial / 504 pp
isbn 978-85-359-1924-0

em denúncias, o escritor ian rankin 
apresenta o inspetor malcolm fox,  
um competidor à altura de seu mais célebre 
personagem, o detetive John rebus.  
fox é encarregado de investigar outros 
policiais e acaba investigado: ele é suspeito  
de um assassinato.



47

o navio negreiro
uma história humana
marcus rediker
tradução luciano Vieira machado
história geral / 464 pp
isbn 978-85-359-1805-2

com base em documentação vasta  
e rica, marcus rediker examina, em  
o navio negreiro, a montagem da operação  
de travessia de escravos de um lado  
a outro do oceano, em seus mais diversos 
pormenores, sobretudo a angústia  
daqueles que viajavam no porão em 
condições desesperadoras.

o alufá rufino
tráfico, escravidão e liberdade  
no atlântico negro (c. 1822-c. 1853)
João José reis, fláVio dos santos gomes, 
marcus J. m. de carValho
história do brasil / 488 pp
isbn 978-85-359-1736-9

as aventuras de um ex-escravo africano 
envolvido no tráfico negreiro são 
reconstituídas numa narrativa histórica 
acessível e bem documentada. mais  
do que uma biografia convencional,  
a trajetória de rufino serve como guia  
para uma história social do tráfico  
e da escravidão no mundo atlântico  
em meados do século XiX.

a ponte 
Vida e ascensão de barack obama
daVid remnick
tradução celso nogueira e isa mara lando
biografia / 752 pp
isbn 978-85-359-1765-9

o editor da revista the new yorker 
apresenta uma biografia impecável  
de barack obama, o primeiro mito político 
do século XXi, da juventude dividida entre  
o havaí e a indonésia, passando pelos  
anos em harvard, o senado, as eleições 
primárias e a presidência.
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Heróis demais
laura restrepo
tradução ernani ssó
ficção — romance / 240 pp
isbn 978-85-359-1864-9

até onde uma ditadura interfere  
nas relações pessoais? como ela molda  
o caráter de seus adversários? em um 
romance ágil e irônico, em que mãe e filho 
recompõem sua história, laura restrepo 
narra um acerto de contas político  
e familiar com o passado.

escuta só
do clássico ao pop
aleX ross
tradução pedro maia soares
música / 424 pp
isbn 978-85-359-1919-6

em escuta só, alex ross reúne momentos 
significativos de sua premiada carreira 
de crítico musical, revelando insuspeitas 
conexões entre gêneros, autores, estilos  
e épocas.

nêmesis
philip roth
tradução Jorio dauster
ficção — romance
isbn 978-85-359-1931-8

no verão de 1944, um professor de 
educação física vê sua vida ruir depois 
que grande parte de seus alunos contrai 
poliomielite. apavorado com a possibilidade 
de ficar paralítico, ele entra em um  
dilema cruel: fugir e escapar da pólio ou 
ficar e proteger os alunos? philip roth 
apresenta em seu mais novo romance  
uma radiografia do sofrimento de um 
homem quando posto em contato direto 
com a morte.
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zuckerman acorrentado
3 romances e 1 epílogo
philip roth
tradução alexandre hubner
ficção — romance
isbn 978-85-359-1923-3

este volume reúne os três romances  
e a novela que serve de epílogo à trilogia 
em que philip roth dá vida a uma de suas 
criações mais geniais: o escritor nathan 
Zuckerman. com uma arquitetura  
intrincada e narrativas bastante diversas, 
essas obras formam um trabalho único,  
uma investigação totalmente nova  
e altamente cômica sobre as consequências 
imprevistas da arte.

vergonHa
salman rushdie
tradução José rubens siqueira
ficção — romance / 376 pp
isbn 978-85-359-1756-7

um dos primeiros romances de salman 
rushdie, Vergonha se debruça sobre  
o nascimento do paquistão e a violenta 
disputa pelo comando do novo país, 
revelando jogos de poder nas esferas 
pública e privada.

o olHar da mente 
oliVer sacks
tradução laura teixeira motta
saúde / medicina / 232 pp
isbn 978-85-359-1769-7

a partir de histórias de pacientes com  
os mais diversos problemas de visão, este 
livro explora, de maneira original, o antigo 
dilema entre mente e cérebro. com uma 
prosa límpida, que mescla rigor médico  
com referências à literatura, às artes  
e à história do pensamento, o autor relata 
também a batalha que travou contra  
um câncer que se desenvolveu em um  
de seus olhos.
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o grande
Juan José saer
tradução heloisa Jahn
ficção — romance / 416 pp
isbn 978-85-359-1733-8

construída com elementos de romance 
policial, a obra póstuma de saer  
se desenvolve em torno de uma pergunta 
central: por que willi gutiérrez voltou  
a sua cidade natal depois de trinta anos  
de ausência? uma obra brilhante,  
do escritor que a crítica considera  
um dos maiores desta virada de século.

a cHave do mar
fernando moreira salles
ilustrações paulo monteiro
poesia / 80 pp
isbn 978-85-359-1752-9

em sua concisão, estes poemas  
desvendam horizontes. a percepção fina  
e a atenção aguda do poeta operam  
o passe de mágica que é prerrogativa  
da poesia: expor, desprotegido, o momento 
que passa. terceira coletânea de fernando 
moreira salles, a chave do mar confirma 
a presença de seu autor entre os novos 
nomes da poesia brasileira.

o livro de praga
narrativas de amor e arte
sérgio sant’anna
ficção — conto / 144 pp
isbn 978-85-359-1861-8

os sete contos que compõem o sexto 
volume da coleção amores expressos 
narram a viagem improvável de antônio 
fernandes à capital tcheca. a ponte  
carlos é o eixo geográfico de aventuras que 
insistem na ideia de que transcendência, 
arte e sexo convergem em morte.
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burocracia e sociedade  
no brasil colonial
o tribunal superior da bahia  
e seus desembargadores, 1609-1751
stuart b. schwartZ
tradução berilo Vargas
história do brasil / 424 pp
isbn 978-85-359-1908-0

burocracia e sociedade no brasil colonial, 
pesquisa de juventude elaborada por stuart 
schwartz — um dos maiores estudiosos 
de nossa história colonial, autor de obras 
célebres sobre a “civilização do açúcar” —, 
ganha nova tradução e impressiona pelo 
pioneirismo e frescor.

eu vos abraço, milHões
moacyr scliar
ficção — romance / 256 pp
isbn 978-85-359-1739-0

nesse romance de formação muito particular, 
acompanhamos as aventuras juvenis do 
gaúcho Valdo, filho de um humilde capataz de 
estância que se apaixona pelo comunismo  
e decide partir para a cidade grande em busca 
de um sonho e de um sentido para a vida.

o poder da arte
simon schama
tradução hildegard feist
história da arte / 504 pp
isbn 978-85-359-1665-2

com muita argúcia e domínio histórico, 
o professor e crítico simon schama 
apresenta a vida de oito artistas plásticos 
brilhantes para narrar os “momentos  
de alta tensão no drama da criatividade”  
e recriar o nascimento de algumas das 
obras-primas da arte ocidental.

linguagem de sinais
luiZ schwarcZ
ficção — conto / 104 pp
isbn 978-85-359-1732-1

explorando a natureza fragmentária  
do passado, o editor luiz schwarcz reúne 
em linguagem de sinais onze contos 
(ou seis contos e um quase romance) 
dedicados à memória e à ancestralidade, 
interligados pela voz de um mesmo  
narrador e por personagens recorrentes.
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a ideia de Justiça
amartya sen
tradução denise bottman e ricardo doninelli 
mendes
ciência política / filosofia / 512 pp
isbn 978-85-359-1927-1

em sua inovadora teoria da justiça, 
amartya sen privilegia as necessidades e 
esperanças das pessoas reais, indicando 
o caminho para a redução das injustiças 
sociais e econômicas.

os anéis de saturno
uma peregrinação inglesa
w. g. sebald
tradução José marcos macedo
ficção — romance / 296 pp
isbn 978-85-359-1723-9

a partir de uma internação no hospital,  
o narrador deste poderoso romance  
tece o relato de uma caminhada de um  
ano pelo leste da inglaterra, investigando  
a história, a arte e a natureza numa  
mistura de autobiografia, ensaio, narrativa 
histórica e prosa de ficção.

guerra aérea e literatura
w. g. sebald
tradução carlos abbenseth  
e frederico figueiredo
crítica literária / 136 pp
isbn 978-85-359-1884-7

num ensaio contundente, sebald radiografa 
a estranha ausência na literatura alemã 
do pós-guerra de um tratamento realista 
do drama humano dos bombardeios 
empreendidos pelos aliados que destruíram 
muitas cidades da alemanha.
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brasil: de getúlio a castello (1930-64)
thomas e. skidmore
tradução berilo Vargas
história do brasil / 496 pp
isbn 978-85-359-1770-3

narrativa pioneira sobre as transformações 
políticas, econômicas e sociais sofridas pelo 
brasil durante sua transição de economia 
rural para potência industrial emergente, 
o livro clássico do brasilianista thomas 
skidmore ganha nova tradução e comprova 
que resistiu à passagem do tempo.

a vida imortal de Henrietta lacks 
rebecca skloot
tradução ivo korytowsky
biografia / ciência / 464 pp
isbn 978-85-359-1815-1

a vida imortal de henrietta lacks 
reconstitui a vida e a morte de uma  
das mais injustiçadas personagens  
da história da medicina. o livro demonstra 
como o progresso científico do século 
XX deveu-se em grande medida a uma 
mulher negra, pobre e quase sem instrução. 
doadora involuntária da linhagem “imortal” 
de células hela, a mais pesquisada em 
todo o mundo, a protagonista do premiado 
livro de estreia de rebecca skloot recebe 
uma merecida e tardia homenagem.

só garotos
patti smith
tradução alexandre barbosa de souza
memórias / 280 pp
isbn 978-85-359-1776-5

o relato inédito e comovente da história  
de amor e amizade entre a cantora  
e poeta patti smith e o fotógrafo robert 
mapplethorpe. nestas memórias afetivas, 
patti revive a aventura de dois jovens 
irreverentes e idealistas em direção  
ao sucesso mundial.

coleção perfis brasileiros

cláudio manuel da costa
o letrado dividido
laura de mello e souZa
organização elio gaspari e lilia moritz schwarcz
biografia / 272 pp
isbn 978-85-359-1761-1

marcada por ambivalência e controvérsia,  
a vida de cláudio manuel da costa  
é revisitada pela historiadora laura  
de mello e souza, que pesquisou inventários, 
escrituras e processos judiciais para 
reconstituir os passos do poeta no brasil  
e na europa.
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ilusões pesadas
sacha sperling
tradução reinaldo moraes
ficção — romance / 176 pp
isbn 978-85-359-1819-9

aos dezoito anos, sacha sperling causou 
sensação na exigente cena francesa  
com este romance de estreia, de forte 
inspiração autobiográfica. a intensidade  
dos relatos sobre amor, sexo e drogas  
na adolescência chegou a lhe render  
a alcunha de “rimbaud pop”.

o mundo em queda livre 
os estados unidos, o mercado livre  
e o naufrágio da economia mundial
Joseph e. stiglitZ
tradução José Viegas filho
administração / economia / 576 pp
isbn 978-85-359-1754-3

neste livro atualíssimo, Joseph e. stiglitz  
— um dos economistas mais influentes  
em todo o mundo — faz uma análise lúcida 
e contundente sobre a crise econômica  
que assolou wall street e os estados 
unidos em 2008 e cujos efeitos foram 
sentidos pelo mundo todo.

a segunda confissão
reX stout
tradução renata guerra
policial / 256 pp
isbn 978-85-359-1744-4

neste romance de 1949, o detetive  
bon-vivant nero wolfe enfrenta um  
caso envolvendo milionários, comunistas  
e gângsteres, num retrato irônico  
da atmosfera política dos estados unidos 
durante os anos do macarthismo.
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ilustrado
miguel syJuco
tradução fernanda abreu
ficção — romance / 440 pp
isbn 978-85-359-1842-7

um jovem filipino exilado nos estados 
unidos escreve a biografia de crispin 
salvador, seu conterrâneo e mestre, 
encontrado morto no rio hudson. com  
este romance vertiginoso, miguel syjuco  
faz sua notável estreia na literatura.

poemas
wisława sZymborska
tradução regina przybycien
poesia
isbn 978-85-359-1957-8

ao receber o prêmio nobel, em 1996,  
wisława szymborska afirmou que os poetas 
são aqueles que ignoram: “‘não sei’. palavras 
pequenas, mas com asas poderosas. elas 
desvendam tanto os territórios que estão 
dentro de nós como aqueles em que flutua 
nossa minúscula terra”.

coleção jornalismo literário

Honra teu pai
gay talese
posfácio pete hamill
tradução donaldson m. garschagen
jornalismo / relatos / 512 pp
isbn 978-85-359-1803-8

neste clássico do jornalismo literário,  
o autor de o reino e o poder e a mulher do 
próximo narra a ascensão e a queda de uma  
das grandes famílias da máfia americana. 
edição revista e ampliada pelo autor.

vesuvio
Zulmira ribeiro taVares
poesia / 96 pp
isbn 978-85-359-1825-0

primeiro livro de poesia de uma escritora 
premiada que não cessa de surpreender, 
Vesuvio reúne poemas da vida inteira. neles, 
sem abandonar a ironia, Zulmira encontra um 
timbre especial para falar de sua experiência  
no mundo.
.



56

equador
miguel sousa taVares
posfácio lilia moritz schwarcz
ficção — romance / 544 pp
isbn 978-85-359-1898-4

um dos maiores best-sellers da literatura 
portuguesa contemporânea, equador  
traça um retrato primoroso dos últimos  
anos da monarquia portuguesa, no início  
do século XX. o protagonista, luis 
bernardo, parte de lisboa rumo à ilha  
de são tomé e príncipe, onde assume  
o cargo de governador e se depara com 
uma realidade muito mais complexa  
do que poderia supor.

a disciplina do amor
memória e ficção
lygia fagundes telles
ficção — conto / 224 pp
isbn 978-85-359-1772-7

carlos drummond de andrade chamou  
de “miniaturas” esses textos fragmentários, 
escritos à margem da vida, em que  
a realidade confina com as invenções  
da ficção e da memória afetiva.  
pequenos contos, reflexões urtas,  
notas cotidianas: tudo aqui se confunde 
numa amorosa variedade.

verão no aquário
lygia fagundes telles
ficção — romance / 232 pp
isbn 978-85-359-1771-0

de um lado, uma jovem indecisa  
em tempos de crise de valores. de outro, 
sua mãe, presença forte e independente. 
uma paixão irresistível virá aquecer  
o conflito entre as duas, num dos romances 
mais perturbadores da autora.
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não Há nada lá 
Joca reiners terron
ficção — romance / 160 pp
isbn  978-85-359-1940-0

autores de diversas épocas, músicos, 
poetas e ocultistas, bandoleiros e até um 
papa se encontram no romance de estreia 
de Joca reiners terron. do mesmo autor 
de do fundo do poço se vê a lua (prêmio 
machado de assis na categoria romance).

brooklyn
colm tóibín
tradução rubens figueiredo
ficção — romance / 304 pp
isbn 978-85-359-1828-1

este romance confirma colm tóibín  
como um dos maiores escritores irlandeses 
da atualidade. sua narrativa, delicada  
e sem excessos ou arroubos, atinge uma 
profundidade que ecoará na memória  
do leitor muito tempo depois de terminada 
a leitura.

coleção perfis brasileiros

antônio vieira
Jesuíta do brasil
ronaldo Vainfas
organização elio gaspari e lilia moritz schwarcz
biografia
isbn 978-85-359-1944-8

em antônio Vieira: Jesuíta do brasil,  
o historiador ronaldo Vainfas analisa  
a personalidade multifacetada de um dos 
maiores escritores da língua portuguesa  
e reconstitui a sua intensa ligação com  
o brasil, além de sua vida política e religiosa.
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as entrevistas da paris review  
vol. 1
Vários autores
tradução christian schwartz e sérgio alcides
jornalismo / relatos / 464 pp
isbn 978-85-359-1814-4

o processo de criação de grandes  
autores, e episódios trágicos, pitorescos  
e engraçados de suas vidas pessoais  
e trajetórias literárias, nesta coletânea  
das lendárias entrevistas da paris review. 
projeto gráfico inovador: em uma tiragem  
de 3 mil exemplares, 3 mil capas diferentes.

dormindo com o inimigo
a guerra secreta de coco chanel
hal Vaughan
tradução denise bottmann
biografia
isbn 978-85-359-1946-2

o legado deixado por coco chanel para  
a moda, o estilo e o comportamento 
feminino é inegável e amplamente 
reconhecido. mas há uma página muito 
pouco comentada (e mesmo conhecida) 
da história desta grande dama da haute 
couture: sua colaboração com o governo 
nazista durante a ocupação alemã de paris.

um lugar incerto
fred Vargas
tradução dorothée de bruchard
policial / 368 pp
isbn 978-85-359-1807-6

o delegado adamsberg vai a londres  
e se envolve em uma investigação  
macabra: vários pares de sapatos, com  
pés dentro, são achados no cemitério  
de highgate. de volta a paris, adamsberg 
terá de lidar com outros crimes sinistros. 
mas os pés amputados, um assassinato  
na áustria e vampiros sérvios continuam  
a perturbar seu raciocínio investigativo.

agenda brasileira 
temas de uma sociedade em mudança
Vários autores
organização e prefácio andré botelho  
e lilia moritz schwarcz
sociologia / 496 pp
isbn 978-85-359-1874-8

nesta criteriosa seleção de artigos, 
elaborada para contribuir com o debate 
nas universidades mas especialmente para 
atrair o leitor não acadêmico, especialistas 
abordam as principais questões culturais, 
sociais, econômicas e políticas que estão 
no centro das discussões sobre o brasil.
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uma aventura secreta  
do marquês de bradomín
teresa Veiga
ficção — conto / 128 pp
isbn 978-85-359-1786-4

em um livro ganhador do grande prêmio  
de conto camilo castelo branco, concedido 
pela associação portuguesa de escritores, 
uma das principais autoras da atualidade 
em portugal apresenta três histórias em 
que as mulheres são a fonte e as guardiãs 
de todos os segredos e mistérios.

o 11o mandamento
abraham Verghese
tradução donaldson m. garschagen
ficção — romance / 632 pp
isbn 978-85-359-1810-6

neste romance épico que acompanha  
a vida dos irmãos gêmeos shiva e marion, 
frutos da relação secreta entre uma freira  
e um cirurgião, o médico e escritor  
abraham Verghese narra uma história 
hipnotizante e arrebatadora sobre amor  
e traição, perdão e sacrifício.

a era da empatia
lições da natureza para  
uma sociedade mais gentil
frans de waal
tradução rejane rubino
ciência / 392 pp
isbn 978-85-359-1763-5

o que os chimpanzés puderam  
nos ensinar sobre a crise econômica  
global? o primatólogo frans de waal  
mostra como a biologia predispõe os seres 
humanos a construir uma sociedade  
mais justa e solidária, para além do “cada  
um por si” dos mercados e da visão  
da natureza como basicamente “egoísta”.
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um certo Henrique bertaso 
pequeno retrato em que o pintor também aparece
erico Verissimo
prefácio luis fernando Verissimo
ilustrações rodrigo andrade
memórias / 120 pp
isbn 978-85-359-1840-3

relato sobre a editora globo, criada  
na década de 1920, em porto alegre,  
o livro fala de um espécime raro  
e fascinante, o editor à antiga — aquele  
que inventa uma editora e constrói  
seu catálogo.

Jakob von gunten
um diário
robert walser
tradução sergio tellaroli
ficção — romance / 152 pp
isbn 978-85-359-1820-5

obra fundamental de um dos nomes  
mais importantes das letras alemãs  
no século XX, influência maior de franz 
kafka, e reverenciado por autores  
como walter benjamin, elias canetti,  
J.m. coetzee e susan sontag, ganha 
primeira tradução para o português.

coleção jornalismo literário

operação massacre
um dos maiores escritores argentinos investiga  
um fuzilamento assombroso
rodolfo walsh
tradução hugo mader
jornalismo / relatos / 288 pp
isbn 978-85-359-1727-7

publicado em 1957, operação massacre 
narra os bastidores da ação policial que 
resultou no fuzilamento clandestino  
de doze civis acusados de conspirar contra  
o governo ditatorial que depusera perón  
um ano antes. ao empregar técnicas 
narrativas da ficção, esta reportagem 
inaugura o jornalismo literário na argentina.
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borges, uma vida
edwin williamson
tradução pedro maia soares
biografia / 672 pp
isbn 978-85-359-1827-4

com base em fontes anteriormente 
desconhecidas ou fora do alcance  
dos pesquisadores, borges revela o lado 
humano do escritor: suas relações com  
uma família complexa, as dificuldades  
de relacionamento com as mulheres  
e as profundas raízes argentinas desse 
escritor cosmopolita.

mensagem de uma mãe  
cHinesa desconHecida
histórias de perdas e amores
Xinran
tradução caroline chang
jornalismo / relatos / 272 pp
isbn 978-85-359-1802-1

em mensagem de uma mãe chinesa 
desconhecida, Xinran aborda com 
delicadeza um dos aspectos mais cruéis 
e polêmicos da sociedade chinesa 
contemporânea, e dá voz às mães que não 
puderam vivenciar a plena maternidade por 
terem dado à luz bebês do sexo feminino.

omeros
derek walcott
tradução paulo Vizioli
poesia
isbn 978-85-359-1956-1

com um desenho circular, que enfeixa  
tanto o mundo atemporal dos heróis  
gregos como o dia a dia de uma aldeia  
de pescadores do caribe, omeros é,  
antes de tudo, uma história viva do oceano,  
dos povos e idiomas que por ele ressoam.
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o Jogo dos olHos
história de uma vida 1931-1937
elias canetti
tradução sergio tellaroli
memórias / 344 pp
isbn 978-85-359-1767-3

a língua absolvida
história de uma juventude
elias canetti
tradução kurt Jahn
memórias / 344 pp
isbn 978-85-359-1766-6

uma luz em meu ouvido
elias canetti
tradução kurt Jahn
memórias / 368 pp
isbn 978-85-359-1768-0

o jogo dos olhos, a língua absolvida,  
uma luz em meu ouvido: trilogia 
autobiográfica em que o prêmio nobel  
de 1981 relembra seus anos de formação, 
da bulgária pré-grande guerra à berlim  
dos anos 1930.

Jerusalém
uma cidade, três religiões
karen armstrong
tradução hildegard feist
religião / 576 pp
isbn 978-85-359-1795-6

karen armstrong narra a história  
de Jerusalém e mostra que a cidade santa, 
revestida de uma aura mítica por judeus, 
cristãos e muçulmanos, desafia a busca  
de uma solução racional para os conflitos 
que marcam a região.

Jakob, o mentiroso
Jurek becker
tradução José marcos mariani de macedo
ficção — romance / 256 pp
isbn 978-85-359-1942-4

nesta obra-prima da literatura sobre  
o holocausto, o personagem Jakob forja 
notícias sobre a aproximação do exército 
Vermelho e fortalece a resistência do 
gueto. o olhar de becker é livre de 
condescendências. e seu tom é moldado 
por um admirável bom humor.

o visconde partido ao meio
italo calVino
tradução nilson moulin
ficção — romance / 104 pp
isbn 978-85-359-1813-7

a impagável alegoria de um visconde  
que, em guerra, é dividido ao meio por  
uma bala de canhão. as duas metades — 
uma, malvada ao extremo; a outra, boa  
até o fastio — voltam a seus domínios  
para atormentar os súditos.
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visões da liberdade
sidney chalhoub
história do brasil / 360 pp
isbn 978-85-359-1922-6

recuperando aspectos da experiência dos 
escravos na corte, estudando seu modo  
de vida, chalhoub mostra como as lutas  
em torno de diferentes visões de liberdade  
e cativeiro contribuíram para o processo  
que culminou com o fim da escravidão.

a crônica dos wapsHot
John cheeVer
tradução alexandre barbosa de souza
ficção — romance / 312 pp
isbn 978-85-359-1941-7

primeiro romance de John cheever,  
a crônica dos wapshot é o retrato de uma 
família tradicional e decadente da nova 
inglaterra, cenário dileto das narrativas 
ácidas e minimalistas do autor, um dos 
maiores contistas americanos do século XX. 

imperialismo ecológico
a expansão biológica da europa 900-1900
alfred w. crosby
tradução José augusto ribeiro  
e carlos afonso malferrari
história geral / meio ambiente e ecologia / 376 pp
isbn 978-85-359-1859-5

nesta instigante análise da contribuição  
dos animais, das plantas e das doenças 
para o sucesso da colonização europeia  
nas zonas temperadas do novo mundo,  
o professor alfred w. crosby narra  
uma história bastante conhecida de uma 
perspectiva inovadora.
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a lentidão
milan kundera
tradução teresa bulhões carvalho da fonseca  
e maria luiza newlands da silveira
ficção — romance / 112 pp
isbn 978-85-359-1912-7

nesta que é sua primeira narrativa escrita 
em francês, milan kundera, autor de 
a insustentável leveza do ser, também 
publicado no brasil pela companhia das 
letras, volta a investigar os limites do 
romance, mesclando ficção e especulação 
metafísica, a exemplo de mestres da 
ilustração como Voltaire e diderot. 

a valsa dos adeuses 
milan kundera
tradução teresa bulhões carvalho da fonseca
ficção — romance / 248 pp
isbn 978-85-359-1729-1

em a valsa dos adeuses, um dos mais 
celebrados romances do tcheco milan 
kundera, autor de a insustentável leveza  
do ser, um famoso trompetista se envolve 
com uma enfermeira num balneário cujas 
águas supostamente curam a infertilidade. 
é só o início de uma série de relações 
imprevisíveis e perigosas.

idade média, idade dos Homens
do amor e outros ensaios
georges duby
tradução Jônatas batista neto
história geral / 256 pp
isbn 978-85-359-1880-9

Vista como ser perverso, a mulher, na idade 
média, era criada para se submeter ao 
homem no casamento, para o qual se via 
encaminhada desde cedo. estes ensaios 
do grande medievalista discutem a posição 
social das mulheres e as transformações  
do sentimento amoroso naquele período. 

os andarilHos do bem
feitiçaria e cultos agrários  
nos séculos XVi e XVii
carlo ginZburg
tradução Jônatas batista neto
história geral / 288 pp
isbn 978-85-359-1749-9

um dos principais historiadores 
contemporâneos, carlo ginzburg analisa 
atitudes sociais de uma comunidade 
camponesa condenada pela inquisição por 
práticas religiosas pouco ortodoxas, ligadas 
à fecundidade agrícola e a crenças no além.
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o rei do mundo
muhammad ali e a ascensão  
de um herói americano
daVid remnick
posfácio João gabriel de lima
tradução celso nogueira
jornalismo / biografia / 376 pp
isbn 978-85-359-1892-2

este livro reconstitui a história  
de muhammad ali, o maior lutador  
de boxe de todos os tempos.  
recusando-se a assumir qualquer papel 
exemplar, ali ajudou a transformar  
a política racial, a cultura popular e a noção 
de heroísmo dos norte-americanos,  
num tempo em que a vida se constituía 
numa série de enfrentamentos, dentro  
e fora do ringue.

o Jornalista e o assassino
uma questão ética
Janet malcolm
posfácio otavio frias filho
tradução tomás rosa bueno
jornalismo / relatos / 176 pp
isbn 978-85-359-1834-2

a clássica reportagem de Janet malcolm 
sobre a ética jornalística inaugura a 
série Jornalismo literário de bolso, mais 
econômica.

o negócio do brasil
portugal, os países baixos  
e o nordeste, 1641-1669
eValdo cabral de mello
história do brasil / 336 pp
isbn 978-85-359-1812-0

na definição do autor, “o tema deste  
livro são as negociações luso-neerlandesas 
que tiveram lugar de 1641 a 1669 e 
que habilitaram portugal a recriar pela 
diplomacia o monólito brasileiro, rachado 
durante o quarto de século de presença 
estrangeira no nordeste. pode-se dizer  
que essas negociações embutiram  
a primeira crise internacional da história  
do brasil”.
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o centauro no Jardim
moacyr scliar
ficção — romance / 224 pp
isbn 978-85-359-1870-0

eleito como um dos cem melhores livros 
de temática judaica escritos nos últimos 
duzentos anos, este premiado romance 
narra a história de uma família judia  
no interior do rio grande do sul na qual 
nasce um centauro — um ser metade 
homem, metade cavalo.

Jean-Jacques rousseau:  
a transparência e o obstáculo
seguido de sete ensaios sobre rousseau
Jean starobinski
tradução maria lucia machado
filosofia / 560 pp
isbn 978-85-359-1851-9

estudo brilhante sobre um dos grandes 
clássicos da filosofia. starobinski investiga  
a amarga reflexão de um rousseau 
obrigado a se defrontar com a perda  
de um mundo regido pela transparência  
e condenado a viver num mundo mediado 
pela propriedade e pelas instituições.

oriente, ocidente
salman rushdie 
tradução melina r. de moura
ficção — conto / 168 pp
isbn 978-85-359-1852-6

herdeiro dos grandes fabuladores do 
oriente, salman rushdie mistura com 
elegância e humor os temas da tradição, 
seja ela islâmica, hindu ou cristã,  
às informações da cultura de massas. 

cultura e imperialismo
edward said
tradução denise bottmann
história geral / 568 pp
isbn 978-85-359-1951-6

depois do indispensável livro orientalismo, 
said escreveu sobre como os pressupostos 
imperialistas influenciaram a política  
e a cultura ocidentais, desde os grandes 
romances do século XiX até a cobertura 
jornalística da guerra do golfo.

História do cerco de lisboa
José saramago
ficção — romance / 320 pp
isbn 978-85-359-1875-5

a história da tomada de lisboa  
aos mouros no ano de 1147 e a crônica  
de um inesperado encontro amoroso 
na lisboa do fim dos anos 1980: duas 
narrativas, tecidas e entretecidas  
de maneira brilhante, que exploram  
as possibilidades do romance como meio  
de recriar o passado e o presente.
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a ascensão do romance
estudos sobre defoe, richardson e fielding
ian watt
tradução hildegard feist
crítica / teoria literária / 352 pp
isbn 978-85-359-1750-5

estudo clássico sobre as origens  
do mais popular dos gêneros literários.  
watt encontra as razões dessa 
popularidade na ascensão da classe  
média, no individualismo econômico,  
na secularização da sociedade e nas 
mudanças ocorridas no público leitor.

o campo e a cidade
na história e na literatura
raymond williams
tradução paulo henriques britto
crítica / história geral / 536 pp
isbn 978-85-359-1796-3

examinando os reflexos do modo de vida 
rural e urbano na literatura inglesa do 
século XVi até o fim do século passado —  
e contrastando-os com as mudanças  
que efetivamente ocorreram na sociedade —,  
o campo e a cidade é considerado  
a obra-prima de raymond williams,  
um dos mais finos e respeitados críticos 
literários ingleses do século XX.
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para conHecer melHor os tabus  
e as proibições
patrick banon
ilustrações sabine allard
tradução eduardo brandão
história geral / 96 pp
isbn 978-85-61041-53-3

Qual é a origem dos tabus e das proibições 
que regem a vida? eles sempre existiram? 
por que eles parecem ser tão necessários 
para a vida em comunidade? este livro 
pretende responder a essas e outras 
questões de maneira clara e apropriada  
ao jovem leitor.

biodiversidade em questão 
henriQue lins de barros
ilustrações mariana newlands
meio ambiente
isbn 978-85-61041-81-6

Volume de lançamento da série  
em Questão, desenvolvida em parceria  
com a fiocruz, biodiversidade apresenta  
a história da vida na terra e sua atual 
degradação ambiental, propondo uma 
nova abordagem para a preservação 
dos ecossistemas ainda não destruídos 
— entendendo-a num sentido global, 
indissociável da cultura e da cidadania.
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primeiros socorros
um guia prático
drauZio Varella e carlos Jardim
ilustrações caeto
saúde / 72 pp
isbn 978-85-61041-65-6

Quando alguém se acidenta ao nosso  
lado, o pavor é a mais comum das reações.  
mas, conhecendo os procedimentos 
corretos a tomar, sentimos menos medo  
ao enfrentar a adversidade. este guia 
prático traz ilustrações e todo tipo de 
explicação relacionada ao tema “primeiros 
socorros”, para que o leitor possa cuidar 
melhor dos outros e de si mesmo.

de olHo em lampião: 
violência e esperteza
isabel lustosa
biografia / história do brasil / 112 pp
isbn 978-85-61041-68-7

neste novo lançamento da coleção  
de olho em, a historiadora isabel lustosa 
reconstitui a violenta trajetória  
de Virgulino ferreira da silva por meio  
de uma acurada pesquisa documental  
e fotográfica, apresentando aspectos pouco 
conhecidos da vida daquele que foi  
o maior cangaceiro de todos os tempos.
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O SELO PENgUiN—COMPANHiA EDiTA OBRAS DO RiqUíSSiMO 
CATáLOgO DA PENgUiN CLASSiCS, COM O FORMATO 
iNTERNACiONALMENTE RECONHECiDO DA COLEçãO,  
E UMA SÉRiE DE CLáSSiCOS EM LíNgUA PORTUgUESA,  
ALÉM DE NOvOS PROJETOS iDEALizADOS ESPECiALMENTE  
PARA A COLEçãO. 
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penguin—  
companhia das letras
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essencial Jorge amado 
Jorge amado
prefácio e seleção alberto da costa e silva
ficção — romance / conto / 448 pp
isbn 978-85-63560-04-9

nesta coletânea, novos fãs e velhos 
conhecidos de Jorge amado encontrarão  
um panorama rico e variado da obra  
do autor. a imagem do brasil mestiço,  
de sincretismo religioso, entre outros temas, 
estão reunidos nesta seleção.

papéis avulsos
machado de assis
prefácio John gledson
notas hélio guimarães
ficção — conto / 272 pp
isbn 978-85-63560-14-8

com papéis avulsos, que reúne os contos  
de machado de assis publicados entre  
1875 e 1882 na imprensa carioca, o selo  
penguin-companhia das letras revisita 
alguns dos momentos mais significativos  
do autor.

orgulHo e preconceito
Jane austen
prefácio e notas Vivien Jones
introdução tony tanner
tradução alexandre barbosa de souza
ficção — romance / 576 pp
isbn 978-85-63560-15-5

neste clássico da literatura mundial, Jane 
austen constrói alguns dos mais perfeitos 
diálogos sobre a moral e os valores sociais 
da pseudoaristocracia inglesa.

livro da vida
santa teresa d’áVila
tradução e notas marcelo musa cavallari
prefácio frei betto
introdução J. m. cohen
biografia / 424 pp
isbn 978-85-63560-05-6

a autobiografia de uma mulher que conta, 
entre outros feitos, a experiência de seu 
contato direto com deus, numa prosa  
que mistura conversa de freira, romance  
de cavalaria e teologia mística.
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recordações do escrivão isaías caminHa
lima barreto
prefácio francisco de assis barbosa
introdução alfredo bosi
notas isabel lustosa
ficção — romance / 312 pp
isbn 978-85-63560-07-0

apoiando-se no tema do racismo  
e da exclusão social, esse romance  
de estreia de lima barreto discorre  
sobre a incapacidade do país de  
incorporar os negros na sociedade  
e traça um panorama histórico  
e social do começo do século XX.  

triste fim de policarpo quaresma
lima barreto
prefácio oliveira lima
introdução lilia moritz schwarcz
notas lilia moritz schwarcz, lúcia garcia  
e pedro galdino
ficção — romance / 368 pp
isbn 978-85-63560-17-9

no fim do século XiX, um major nacionalista, 
defensor da língua tupi e seguidor de 
manuais de agricultura, engaja-se em  
três projetos para defender a sua pátria.

essencial padre antônio vieira
organização alfredo bosi
relatos
isbn 978-85-63560-28-5

em essencial padre antônio Vieira, o selo 
penguin-companhia reúne os principais 
sermões e cartas do “imperador da língua 
portuguesa”, além do texto inédito  
em português a chave dos profetas, 
traduzido do latim, e de uma introdução  
do professor alfredo bosi.

a menina do capuz vermelHo 
e outras Histórias de dar medo
angela carter
tradução luciano Vieira machado
ficção — conto / 144 pp
isbn 978-85-63560-19-3

a menina que teve os braços amputados,  
o rapaz que nasce a partir de um naco  
de gordura, a velha que vivia dentro  
de uma garrafa de vinagre; em versões  
que mais lembram filmes de terror do que 
contos de fadas, angela carter reúne 
grandes fábulas do folclore mundial. 
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o emblema vermelHo da coragem
um episódio da guerra civil americana
stephen crane
apresentação Joseph conrad
introdução e notas gary scharnhorst
tradução sérgio rodrigues
ficção — romance / 216 pp
isbn 978-85-63560-10-0

pioneiro ao retratar de maneira realista 
a guerra civil americana, stephen crane 
conta a história de um soldado que precisa 
lidar com sua inesperada covardia durante 
o combate.

o grande gatsby
f. scott fitZgerald
tradução Vanessa barbara
ficção — romance
isbn 978-85-63560-29-2
 
considerado um dos livros mais importantes 
do século XX, o grande gatsby é um grande 
sucesso de público e crítica. em quase cem 
anos de sua publicação, teve adaptações para 
o cinema, teatro e ópera e arrebatou milhares 
de fãs, entre eles, J.d. salinger.

a letra escarlate
nathaniel hawthorne
posfácio nina baym
notas thomas e. connolly
tradução christian schwartz
ficção — romance / 336 pp
isbn 978-85-63560-20-9

no primeiro e mais popular romance de 
nathaniel hawthorne, uma heroína de 
grande ressonância e alcance luta contra 
uma comunidade que a condena e ignora.

odisseia
homero
tradução frederico lourenço
poesia
isbn 978-85-63560-27-8

os mais de doze mil versos do grande épico 
de homero em uma tradução premiada  
do helenista português frederico lourenço. 
introdução de bernard knox, um dos 
maiores especialistas americanos em 
estudos clássicos.
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às avessas
Joris-karl huysmans
introdução e notas patrick mcguinness
tradução José paulo paes
ficção — romance / 352 pp
isbn 978-85-63560-18-6

cultuada e controversa, a obra-prima  
de J.-k. huysmans ganha nova edição,  
com prefácio de robert baldick  
e resenhas de época escritas por Zola, 
wilde e mallarmé, entre outros.

essencial franz kafka
franZ kafka
tradução, seleção e comentários modesto carone
ficção — conto / novela / 304 pp
isbn 978-85-63560-23-0

essencial kafka reúne momentos  
antológicos do autor de o processo, incluindo 
contos, fábulas e a novela a metamorfose,  
na íntegra, além de 109 aforismos.

a outra volta do parafuso
henry James
posfácio david bromwich
cronologia philip horne
tradução paulo henriques britto
ficção — novela / 200 pp
isbn 978-85-63560-24-7

a primeira cena de a volta do parafuso narra 
uma reunião de amigos, que se divertem 
contando histórias de horror numa velha  
casa em londres. um deles, douglas, 
diz conhecer a mais terrível de todas as 
histórias de fantasmas, e esclarece que  
ela lhe foi confiada por uma amiga já morta,  
a narradora e protagonista dos fatos.

o amante de lady cHatterley
d. h. lawrence
introdução doris lessing
cronologia paul poplawski
notas michael squirer
tradução sergio flaksman 
ficção — romance / 560 pp
isbn 978-85-63560-09-4

impedido de ser publicado à época de 
seu lançamento, em 1928, pelas “palavras 
inapropriadas” e por tratar de sexo  
e traição de modo explícito, este romance 
chega aos dias de hoje como um clássico 
da literatura. introdução de doris lessing, 
vencedora do prêmio nobel.

memórias do sobrinHo de meu tio
JoaQuim manuel de macedo
organização, introdução e notas flora süssekind
ficção — romance / 376 pp
isbn 978-85-63560-21-6

uma história de corrupção, troca de 
favores e politicagem ganha contornos 
folhetinescos nas mãos de Joaquim 
manuel de macedo. nesta deliciosa crônica 
ambientada no brasil imperial, um herdeiro 
esperto e sua ambiciosa esposa fazem  
o que for preciso por dinheiro e poder. 

os ensaios
uma seleção
montaigne
organização m. a. screech
introdução erich samuel auerbach
tradução e notas rosa freire d’aguiar
filosofia / 616 pp
isbn 978-85-63560-06-3

reunião dos principais textos de michel  
de montaigne, esta edição traz um  
rico panorama da obra daquele que  
é considerado o pai do gênero ensaio.  
os textos selecionados para esta edição 
passam por temas como o medo, a covardia, 
a preparação para a morte, a educação  
dos filhos, a embriaguez e a ociosidade.
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amores & arte de amar
oVídio
prefácio peter green
tradução carlos ascenso andré
poesia / 568 pp
isbn 978-85-63560-16-2

em seus poemas didáticos sobre a arte  
da sedução, da manutenção do amor,  
do prazer e da infidelidade, ovídio aborda 
temas atuais como o ideal de beleza 
masculino e feminino, o ciúme, a rotina,  
as melhores posições sexuais, o aborto  
e os perigos da bebida.

dez dias que abalaram o mundo
John reed
apresentação V. i. lênin
introdução a. J. p. taylor
tradução bernardo ajzenberg
jornalismo / 504 pp
isbn 978-85-63560-08-7

com este livro, John reed inaugurou a 
grande reportagem do jornalismo moderno.
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do contrato social  
ou princípios do direito político
Jean-JacQues rousseau
introdução maurice cranston
tradução eduardo brandão
ciência política / filosofia / 200 pp
isbn 978-85-63560-22-3

escravidão, liberdade e desigualdade  
são alguns dos temas deste livro,  
um dos mais importantes tratados  
políticos da história, em nova tradução 
e com prefácio de maurice cranston, 
especialista na obra de rousseau.

viagens de gulliver
Jonathan swift
prefácio george orwell
introdução, organização  
e notas robert demaria Jr.
tradução paulo henriques britto
ficção — romance / 448 pp
isbn 978-85-63560-12-4

em Viagens de gulliver, polêmica  
obra-prima do século XViii que mistura 
literatura de viagem, aventura e ficção 
científica, Jonathan swift expõe  
o homem, suas instituições, seu apego 
irracional ao poder e ao ouro, e sua 
insistência em prolongar a vida.

os últimos dias
lieV tolstói
organização elena Vássina
introdução e seleção Jay parini
tradução anastassia bytsenko,  
belkiss J. rabello, denise regina de sales,  
graziela schneider e natalia Quintero 
biografia / 432 pp
isbn 978-85-63560-11-7

os últimos dias de tolstói reúne alguns  
dos momentos mais significativos da  
fase tardia do escritor russo, marcada  
por sua conversão ao cristianismo  
e pela renúncia aos privilégios da 
aristocracia e à carreira de romancista.

lembranças de 1848
as jornadas revolucionárias em paris
aleXis de tocQueVille
prefácio fernand braudel
introdução renato Janine ribeiro
tradução modesto florenzano
filosofia / 392 pp
isbn 978-85-63560-26-1

relançado pelo selo penguin–companhia, 
este clássico da filosofia política reencena  
a revolução de 1848 na frança segundo  
o olhar privilegiado do sociólogo, historiador 
e pensador político alexis de tocqueville, 
simultaneamente ator e testemunha dos 
acontecimentos.

a importância de ser prudente  
e outras peças
oscar wilde
introdução, comentários e notas richard allen cave
tradução sonia moreira
teatro / 424 pp
isbn 978-85-63560-25-4

nas três comédias de costumes que 
compõem este livro, oscar wilde faz uma 
crítica à frivolidade e à crueldade dos  
salões da alta sociedade de seu tempo  
com o típico humor britânico. esta trilogia 
marca o ápice e o epílogo de sua  
carreira. na mesma época, wilde foi preso  
e condenado por sodomia.
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agee, James e walker 
evans
_ elogiemos os homens 

ilustres

agualusa, José eduardo
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_ boa companhia — haicai
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vários autores
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lábios

_ o invasor

aranHa, luís
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vários autores

arêas, vilma
_ clarice lispector  

com a ponta dos dedos
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arendt, HannaH
_ compreender
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aretino, pietro
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arguedas, José maría 
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auster, paul
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fosse deus, org.
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_ da mão para a boca
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_ as entrevistas da paris 

review, vol. 1
_ homem no escuro
_ a invenção da solidão
_ invisível
_ leviatã
_ o livro das ilusões
_ noite do oráculo
_ timbuktu
_ a trilogia de nova york
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azevedo, paulo cesar de, 
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azevedo, roberto  
marinHo de
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aswany, alaa al
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_ fumaça humana 
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_ crash
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vários autores
_ deixe o quarto como está
_ os lados do círculo
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butcHer, pedro e  
anna luiza müller
_ abril despedaçado

 c
cain, James m.
_ o destino bate à sua porta
_ a história de mildred pierce
_ indenização em dobro
_ serenata

calasso, roberto
_ os 49 degraus
_ k.
_ ka
_ a literatura e os deuses
_ as núpcias de cadmo  

e harmonia

caldeira, Jorge
_ mauá — empresário  

do império

90



b
c

calderón, emilio
_ o mapa do criador

calil, carlos augusto
_o loteamento do céu, org.
_ retrato do brasil, org.

callado, antonio
_esqueleto na lagoa verde

callan, georgina o’Hara
_ enciclopédia da moda

calligaris, contardo
_ o conto do amor
_ a mulher de vermelho  

e branco

calvino, italo
_ assunto encerrado
_ os amores difíceis
_ o barão nas árvores
_ o caminho de san giovanni
_ o castelo dos destinos 

cruzados
_ o cavaleiro inexistente
_ as cidades invisíveis
_coleção de areia
_ contos fantásticos do 

século XiX, org.
_ as cosmicômicas
_ o dia de um escrutinador
_ eremita em paris
_ a especulação imobiliária
_ fábulas italianas
_ um general na biblioteca
_ marcovaldo ou as estações 

na cidade
_ os nossos antepassados
_ palomar
_ por que ler os clássicos
_ se um viajante numa  

noite de inverno
_ seis propostas para  

o próximo milênio
_ sob o sol-jaguar
_ todas as cosmicômicas
_ a trilha dos ninhos  

de aranha
_ o visconde partido  

ao meio

camargos, marcia
_ micróbios na cruz

campos, Haroldo de
_boa companhia — haicai

vários autores

campos, Humberto de
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

campos, paulo mendes
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

candido, antonio
_ apontamentos  

de viagem, org. 

canetti, elias
_ a consciência das palavras
_ o jogo dos olhos
_ a língua absolvida
_ uma luz em meu ouvido
_ massa e poder

canfora, luciano
_ a biblioteca desaparecida

caparrós, martín
_ a quem de direito
_ Valfierno

capote, truman
_ 20 contos de truman 

capote
_ as entrevistas da paris 

review, vol. 1
_ a sangue frio
_ bonequinha de luxo
_ música para camaleões

cardoso, dulce maria
_ campo de sangue

cardoso, fernando 
Henrique entrevistado 
por roberto pompeu  
de toledo
_ o presidente segundo  

o sociólogo

carey, peter
_ 30 dias em sydney

carone, modesto
_ lição de kafka
_ por trás dos vidros
_ resumo de ana

carpentier, aleJo
_ concerto barroco
_ o século das luzes

carpineJar
_ caixa de sapatos

carrière, Jean-claude
_ a controvérsia
_ os fantasmas de goya 

com milos forman

carter, angela
_ 103 contos de fadas
_ a menina do capuz 

vermelho e outras histórias 
de dar medo

cartier-bresson, Henri
_ tête à tête

carvalHo, bernardo
_ aberração
_ os bêbados  

e os sonâmbulos
_ boa companhia — contos 

vários autores
_ o filho da mãe
_ as iniciais
_ medo de sade
_ mongólia
_ nove noites
_ onze
_ o sol se põe em são paulo
_ teatro

carvalHo, José murilo de
_ os bestializados
_ d. pedro ii
_ a formação das almas
_ Jornal de timon — partidos 

e eleições no maranhão, org.

carvalHo, marcus J. m. de
_ o alufá rufino 

com João José reis e  
flávio dos santos gomes

carvalHo, mário de
_ um deus passeando  

pela brisa da tarde
_ era bom que trocássemos 

umas ideias sobre o assunto
_ era uma vez um alferes

carvalHo, ruy duarte de
_ os papéis do inglês

a
u

to
r

  /  títu
lo

   /  a
s

s
u

n
to

91



carver, raymond
_ 68 contos de raymond 

carver
_ iniciantes

casati, roberto e acHille 
varzi
_ simplicidades insolúveis 

castañeda, Jorge g.
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_ pálido ponto azul
_ Variedades da  

experiência científica

said, edward w.
_ cultura e imperialismo
_ estilo tardio
_ fora do lugar
_ humanismo e crítica 

democrática
_ orientalismo
_ paralelos e paradoxos 

com daniel barenboim
_ reflexões sobre o exílio
_ representações do 

intelectual

salgado, sebastião
_ êxodos
_ o fim da pólio
_ outras américas
_ retratos de crianças  

do êxodo
_ terra
_ trabalhadores

saliba, elias tHomé
_ raízes do riso

salles, fernando moreira
_ a chave do mar
_ habite-se — poemas
_ memorando

com geraldo mayrink
_ ser longe

salter, James
_ Última noite

sampaio, teodoro
_ o rio são francisco  

e a chapada diamantina

sampson, antHony
_ o homem da companhia
_ o negro e o ouro

sant’anna, andré
_ o paraíso é bem bacana
_ sexo e amizade

sant’anna, sérgio
_ 50 contos e 3 novelas
_ boa companhia —  

contos 
vários autores

_ breve história do espírito
_ contos e novelas  

reunidos
_ um crime delicado
_ o livro de praga
_ o monstro
_ um romance de geração
_ a senhorita simpson
_ a tragédia brasileira — 

romance-teatro
_ o voo da madrugada

santana, José carlos 
barreto de
_ o rio são francisco e a 

chapada diamantina, org.

santos, Joaquim ferreira 
dos
_ boa companhia —  

crônicas 
vários autores

_ leila diniz

santos, laymert garcia 
dos
_ tempo de ensaio

sapolsky, robert m.
_ memórias de um 

primata

saraiva, antónio José
_ iniciação à literatura 

portuguesa
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saramago, José
_ o ano da morte de  

ricardo reis
_ o ano de 1993
_ a bagagem do viajante
_ o caderno 
_ cadernos de lanzarote
_ cadernos de lanzarote ii
_caim
_ a caverna
_ o conto da ilha 

desconhecida
_ don giovanni ou  

o dissoluto absolvido
_ ensaio sobre  

a cegueira
_ ensaio sobre a lucidez
_ o evangelho segundo  

Jesus cristo
_ história do cerco  

de lisboa
_ o homem duplicado
_ in nomine dei
_ as intermitências  

da morte
_ a jangada de pedra
_ manual de pintura  

e caligrafia
_ objecto quase
_as palavras de saramago, 

org. fernando gómez aguilera
_ as pequenas memórias
_ Que farei com este  

livro?
_ todos os nomes
_ Viagem a portugal
_ a viagem do elefante

sardan, zuca
_ baylon: mystérios de  

ishtar
_ boa companhia —  

poesia 
vários autores

sarlo, beatriz
_ a paixão e a 

exceção — borges, eva 
perón, montoneros

_ tempo passado

savary, olga
_boa companhia — haicai

vários autores

scaHill, Jeremy
_ blackwater

scHama, simon
_ cidadãos
_ o desconforto da riqueza
_ o futuro da américa
_ paisagem e memória
_ o poder da arte

scHatz, tHomas
_ o gênio do sistema

scHiller, paulo
_ a vertigem da imortalidade

scHmitt, Jean-claude
_ história dos jovens 1 

com giovanni levi, orgs.
_ história dos jovens 2 

com giovanni levi, orgs.
_ os vivos e os mortos  

na sociedade medieval

scHnaiderman, boris
_ os escombros e o mito

scHnitzler, artHur
_ breve romance de sonho
_ contos de amor e morte
_ mestres de armas 

vários autores
_ o retorno de casanova

scHorske, carl e.
_ pensando com a história
_ Viena fin-de-siècle

scHuHl, Jean-Jacques
_ ingrid caven

scHwarcz, lilia moritz
_ 1890-1914 

com angela marques da costa
_ 8 x fotografia 

org. com lorenzo mammì
_ agenda brasileira

org. com andré botelho
_ as barbas do imperador
_ código do bom-tom, org.
_de olho em d. pedro ii
_um enigma chamado brasil

org. com andré botelho
_ o espetáculo das raças
_ história da vida privada 

no brasil — contrastes da 
intimidade contemporânea,  
vol. 4, org.

_ a longa viagem  
da biblioteca dos reis 
com paulo cesar de azevedo e 
angela marques da costa

_ retrato em branco e negro
_ o sol do brasil

scHwarcz, luiz
_ boa companhia —  

contos 
vários autores

_ discurso sobre o capim
_ linguagem de sinais

scHwartz, madalena
_ personæ

scHwartz, stuart b.
_ burocracia e sociedade no 

brasil colonial
_ cada um na sua lei 
_ as excelências do 

governador 
com alcir pécora, orgs.

_ segredos internos

scHwarz, roberto
_ duas meninas
_ o pai de família
_ Que horas são?
_ sequências brasileiras
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scliar, moacyr
_ boa companhia — contos 

vários autores
_ boa companhia — crônicas 

vários autores
_ o centauro no jardim
_ contos reunidos
_ eu vos abraço, milhões
_ os leopardos de kafka
_ a majestade do Xingu
_ manual da paixão solitária
_ a mulher que escreveu  

a bíblia
_ a orelha de Van gogh
_ a paixão transformada
_ saturno nos trópicos
_ sonhos tropicais
_ os vendilhões do templo
_ Vozes do golpe —  

mãe Judia, 1964

scott, Helen e  
françois truffaut
_ hitchcock/truffaut: 

entrevistas

sebald, w. g.
_ os anéis de saturno
_ austerlitz
_ os emigrantes 
_ guerra aérea e literatura
_ Vertigem

sedaris, david
_ de veludo cotelê e jeans
_ engolido pelas labaredas
_ eu falar bonito um dia

seixas, Heloisa
_ boa companhia — contos 

vários autores
_ terramarear, com ruy castro

semprún, Jorge
_ a escrita ou a vida
_ Vinte anos e um dia

sen, amartya
_ desenvolvimento como 

liberdade
_ a ideia de justiça
_as pessoas em primeiro 

lugar, com bernardo kliksberg
_ sobre ética e economia

sennett, ricHard
_ declínio do homem público

serbin, kennetH p.
_ diálogos na sombra
_ padres, celibato e conflito 

social

serroy, Jean
_ a cultura-mundo

com gilles lipovetsky 

sevcenko, nicolau
_ a corrida para o século XXi
_ história da vida privada  

no brasil — república:  
da belle époque à  
era do rádio, vol. 3, org.

_ literatura como missão
_ orfeu extático na metrópole

sHaH, saira
_ a filha do contador de 

histórias: uma jornada aos 
confins do afeganistão

sHakespeare, william
_ retrato do amor quando 

jovem 
vários autores

sHattuck, roger
_ conhecimento proibido

sHaw, bernard
_ o teatro das ideias

sHawn, allen
_ bem que eu queria ir

sHeridan, ricHard 
brinsley
_ retrato do amor quando 

jovem 
vários autores

silva, alberto da costa e
_ castro alves

silva, dora ferreira da
_ boa companhia — poesia 

vários autores

silva, eduardo
_ as camélias do leblon
_ dom obá ii d’áfrica,  

o príncipe do povo
_ negociação e conflito 

com João José reis

silva, João e greg 
marinovicH
_ o clube do bangue- 

-bangue

silveira, Joel
_ a feijoada que derrubou  

o governo
_ a milésima segunda  

noite da avenida paulista 

simaan, arkan e  
Joëlle fontaine
_ a imagem do mundo

simon, Joanna
_ Vinho e comida

simpson, Joe
_ tocando o vazio

singer, isaac basHevis
_ 47 contos de isaac 

bashevis singer
_ a morte de matusalém
_ no tribunal de meu pai
_ sombras sobre o rio hudson

siqueira Jr., waldomiro
_boa companhia — haicai

vários autores

sitcH, rob, santo cilauro  
e tom gleisner
_ molvânia

skidmore, tHomas e. 
_ brasil: de getúlio a castello 

(1930-64)

skinner, quentin
_ as fundações do 

pensamento político 
moderno

skloot, rebecca
_ a vida imortal de henrietta 

lacks
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smitH, alexander mccall
_ agência no-  1 de mulheres 

detetives
_ o clube filosófico dominical
_ as lágrimas da girafa
_ moralidade para garotas 

bonitas

smitH, ali
_ garota encontra garoto
_hotel mundo
_ por acaso

smitH, alexander mccall
_ amigos, amantes, 

chocolate

smitH, patti
_ só garotos

smitH, peter
_os homens do fim  

do mundo

smitH, zadie
_ o caçador de autógrafos
_ sobre a beleza

soares, Jô
_ a copa que ninguém viu 

e a que não queremos 
lembrar 
com armando nogueira  
e roberto muylaert

_ assassinatos na  
academia brasileira  
de letras

_ o homem que matou 
getúlio Vargas

_ o Xangô de baker street

soares, luiz eduardo
_ meu casaco de general

sobel, dava
_ a filha de galileu
_ longitude
_ os planetas

sole, orietta del
_ nunca treze à mesa

sontag, susan
_ ao mesmo tempo
_ o amante do vulcão
_ assim vivemos agora
_ diante da dor dos  

outros
_ diários -1947-63
_ doença como metáfora/

aids e suas metáforas
_ na américa
_ Questão de ênfase
_ sobre fotografia
_ a vontade radical

soublin, Jean
_ a república dos vencidos

souza, flavio de
_ anastácia e bonifácia

souza, gilda de mello e
_ o espírito das roupas

souza, Herbert de
_ a lista de ailce

souza, laura de mello e
_ 1680-1720 

com maria fernanda batista 
bicalho

_ cláudio manuel da costa
_ o diabo e a terra de  

santa cruz
_ história da vida privada 

no brasil — cotidiano e 
vida privada na américa 
portuguesa, vol. 1, org.

_ inferno atlântico
_ o sol e a sombra

souza, paulo césar de 
_as palavras de freud
_ a sabinada

spence, JonatHan d.
_ em busca da china 

moderna
_ o filho chinês de deus
_ manual da traição
_ o palácio da memória  

de matteo ricci

sperling, sacHa
_ ilusões pesadas

stampa, gaspara, louise  
labé e elizabetH barrett  
browning
_ três mulheres  

apaixonadas

starobinski, Jean
_ 1789: os emblemas  

da razão
_ Jean-Jacques rousseau:  

a transparência  
e o obstáculo

_ as máscaras da civilização
_ montaigne em movimento
_ montesquieu

steiner, george
_ extraterritorial
_ linguagem e silêncio
_ no castelo do barba azul

steingarten, Jeffrey
_ deve ter sido alguma  

coisa que eu comi
_ o homem que comeu  

de tudo

stern, fritz
_ o mundo alemão  

de einstein

sterne, laurence
_ a vida e as opiniões  

do cavalheiro tristram 
shandy

stevens, wallace
_ poemas

stHendal
_ Vida de rossini,  

seguido de notas  
de um diletante

stiglitz, JosepH e.
_ os exuberantes  

anos 90
_ globalização: como  

dar certo
_ o mundo em queda livre

stone, i. f.
_ o julgamento de  

sócrates
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stout, rex
_ a caixa vermelha
_ a segunda confissão
_ aranhas de ouro
_ clientes demais
_ a confraria do medo
_ cozinheiros demais
_ milionários demais
_ mulheres demais
_ ser canalha
_ serpente
_ a voz do morto

strauss, darin
_ chang e eng

summerscale, kate
_ as suspeitas do sr. 

whicher 

suri, manil
_ a morte de Vishnu

sussekind, carlos
_ armadilha para  

lamartine
_ Que pensam vocês  

que ele fez

süssekind, flora
_ o brasil não é longe  

daqui
_ cinematógrafo de letras
_ memórias do sobrinho  

de meu tio, org.

suzuki Jr., matinas
_ o livro das vidas, org.

swarup, vikas
_seis suspeitos
_ sua resposta vale  

um bilhão

swift, graHam
_ fora deste mundo
_ a luz do dia
_ Últimos pedidos

swift, JonatHan
_ Viagens de gulliver

syJuco, miguel
_ ilustrado

szymborska, wisława
_ poemas

 t
talese, gay
_ fama e anonimato
_ honra teu pai
_ a mulher do próximo
_ o reino e o poder
_ Vida de escritor

tanizaki, JunicHiro
_ a chave
_ amor insensato
_ em louvor da sombra
_ há quem prefira urtigas
_ a vida secreta do senhor 

de musashi e kuzu
_ Voragem

tartt, donna
_ o amigo de infância
_ a história secreta

taunay, carlos augusto
_ manual do agricultor 

brasileiro

tavares, gonçalo m.
_ aprender a rezar na era  

da técnica
_ um homem: klaus klump
_ Jerusalém 
_a máquina de Joseph 

walser

tavares, miguel sousa
_ equador
_ no teu deserto
_ rio das flores

tavares, zulmira ribeiro
_ café pequeno
_ cortejo em abril
_ Joias de família
_ o nome do bispo
_ Vesuvio

telles, lygia fagundes
_ a disciplina do amor
_ antes do baile verde
_ciranda de pedra
_durante aquele estranho 

chá
_a estrutura da bolha de 

sabão
_as horas nuas
_ as meninas
_a noite escura e mais eu
_ invenção e memória 
_seminário dos ratos
_ Verão no aquário

teresi, dick
_ descobertas perdidas

terron, Joca reiners
_do fundo do poço  

se vê a lua
_ não há nada lá

tHirlwell, adam
_ política

tHomas, keitH
_o homem e o mundo 

natural
_ religião e declínio  

da magia

tHompson, e. p.
_ costumes em comum

tHompson, Hunter s.
_ reino do medo

tHorne, kip s. et al.
_ o futuro do espaço-tempo

tocqueville, alexis de
_ lembranças de 1848

tóibín, colm
_ brooklyn
_ a luz do farol
_ mães e filhos
_ o mestre

toledo, roberto pompeu  
de, entrevista fernando  
Henrique cardoso
_ o presidente segundo  

o sociólogo
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tolstaya, tatiana
_ no degrau de ouro

tolstói, liev
_ os últimos dias

tong, su
_a mulher que chora

topik, steven c.
_ comércio e canhoneiras —  

o brasil e os estados 
unidos na era dos impérios 

toral, andré
_ adeus, chamigo brasileiro

tota, antonio pedro
_ o imperialismo sedutor

treicHel, Hans-ulricH
_ o acorde de tristão
_ o perdido

troJanow, iliJa
_o colecionador de mundos

truffaut, françois  
e scott, Helen
_ hitchcock/truffaut: 

entrevistas

tsípkin, leonid
_ Verão em baden-baden

turguêniev, ivan
_ mestres de armas 

vários autores

tynan, kennetH
_ a vida como performance

 u
ullmann, linn
_ uma criança abençoada

updike, JoHn
_ bech no beco —  

Quase um romance
_ bem perto da costa
_ brazil
_as bruxas de eastwick
_ busca o meu rosto
_ cidadezinhas
_ coelho cai
_ coelho corre
_ coelho cresce
_ coelho em crise
_ coelho se cala e outras 

histórias
_ consciência à flor da pele
_ gertrudes e cláudio
_ na beleza dos lírios
_ uma outra vida
_ terrorista
_as viúvas de eastwick

 V
vainfas, ronaldo
_ antônio Vieira
_ confissões da 

bahia — santo ofício da 
inquisição de lisboa, org.

_ a heresia dos índios
_ traição

valleJo, fernando
_ a virgem dos sicários

vanderbes, Jeniffer
_ ilha de páscoa

varazze, Jacopo de
_ legenda áurea

varella, drauzio
_ borboletas da alma
_ estação carandiru
_ o médico doente
_ por um fio
_ primeiros socorros, com 

carlos Jardim
_a teoria das janelas 

quebradas

vargas, fred
_ fuja logo e demore  

para voltar
_ o homem do avesso
_ o homem dos círculos azuis
_ um lugar incerto
_ relíquias sagradas

vários autores
_ boa companhia — contos
_ boa companhia — crônicas
_ boa companhia — poesia

varzi, acHille e  
roberto casati
_ simplicidades insolúveis

vaugHan, Hal 
_ dormindo com o inimigo

veiga, teresa
_ uma aventura secreta do 

marquês de bradomín

veloso, caetano
_ letra só 

acompanhado de  
sobre as letras

_ o mundo não é chato
_ Verdade tropical

venancio, alberto
_ introdução a doutrina 

contra doutrina, org.

ventura, roberto
_ estilo tropical
_ euclides da cunha —  

esboço biográfico

ventura, zuenir
_ chico mendes —  

crime e castigo
_ a cidade partida
_ Vozes do golpe —  

um voluntário da pátria
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verger, pierre
_ ewé

vergHese, abraHam
_ o 11o mandamento
_ minha terra

verissimo, erico
_ ana terra
_ o arquipélago, vol. 1
_ o arquipélago, vol. 2
_ o arquipélago, vol. 3
_boa companhia — haicai

vários autores
_ caminhos cruzados
_ um certo capitão rodrigo
_ um certo henrique bertaso 
_ clarissa
_ o continente, vol. 1
_ o continente, vol. 2
_ do diário de sílvia
_ fantoches e outros contos
_ gato preto em campo  

de neve
_ incidente em antares
_israel em abril
_ um lugar ao sol
_ música ao longe
_noite
_ olhai os lírios do campo
_ o prisioneiro
_ o resto é silêncio
_ o retrato, vol. 1
_ o retrato, vol. 2
_ saga
_ o senhor embaixador
_ solo de clarineta, vol. 1
_ solo de clarineta, vol. 2
_ a volta do gato preto

verissimo, luis fernando
_ boa companhia —  

crônicas 
vários autores

_ borges e os  
orangotangos eternos

_ Vozes do golpe —  
a mancha

vernant, Jean-pierre
_ o universo, os deuses,  

os homens

veyne, paul
_ história da vida 

privada — do império 
romano ao ano mil,  
vol. 1, org.

viana, antonio carlos
_ aberto está o inferno
_ cine privê
_ o meio do mundo  

e outros contos

vianna, antonio moniz
_ um filme por dia: crítica  

de choque [1946-1973]

vidal, gore
_ como faço o que  

faço e talvez inclusive  
o porquê

_ de fato e de ficção

vidal-naquet, pierre
_ os gregos, os historiadores,  

a democracia
_ o mundo de homero

vieira, José luandino
_ a cidade e a infância
_ luuanda

vieira, oldegar
_boa companhia — haicai

vários autores

vieira, padre antônio
_essencial padre antônio 

Vieira

vierci, pablo
_a sociedade da neve

vigna, elvira
_ Às seis em ponto
_ o assassinato de  

bebê martê
_ coisas que os homens  

não entendem
_ deixei ele lá e vim
_nada a dizer

villalta, luiz carlos
_ 1789-1808

vincent, gérard e  
antoine prost
_ história da vida 

privada — da primeira 
guerra a nossos dias,  
vol. 5, orgs.

vogt, carlos
_boa companhia — haicai

vários autores

voigt, diana e ines rieder
_ desejos secretos

volpi, Jorge
_ em busca de klingsor

 w
waack, william
_ camaradas

waal, frans de
_ a era da empatia
_ eu, primata

walcott, derek
_ omeros

wallace, david foster
_ breves entrevistas  

com homens hediondos

walser, robert
_ Jakob von gunten

walsH , rodolfo
_ operação massacre

warner, marina
_ da fera à loira

watson, James d.  
e andrew berry
_ dna — o segredo  

da vida

watt, ian
_ a ascensão do romance

weber, eugen
_ frança fin-de-siècle
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weber, max
_ a ética protestante e o 

“espírito” do capitalismo

weffort, francisco
_ Qual democracia?

werneck, Humberto
_ boa companhia —  

crônicas, org.
_ a casa do girassol 

vermelho, org.
_ o desatino da rapaziada
_ o pirotécnico Zacarias, org.
_Vultos da república, org.

wescHler, lawrence
_ um milagre, um universo

west, cornel
_ Questão de raça

westlake, donald e.
_ dois é demais!

wHite, edmund
_ o flâneur
_rimbaud

wHiteHead, colson
_ a intuicionista

wiesel, elie
_ homens sábios e suas 

histórias

wilde, oscar
_ a importância de ser 

prudente e outras peças

wilder, billy
_ as entrevistas da paris 

review, vol. 1

wilHeim, Jorge, paulo 
sérgio pinHeiro e ignacy 
sacHs
_ brasil: um século  

de transformações, orgs.

williams, raymond
_ o campo e a cidade
_ o povo das montanhas 

negras

williams, tennessee
_ 49 contos de tennessee 

williams

williams, william carlos
_ poemas

williamson, edwin
_ borges, uma vida

wilson, edmund
_ os anos vinte
_ o castelo de axel
_ os manuscritos  

do mar morto
_ memórias do condado  

de hecate
_ onze ensaios
_ rumo à estação finlândia

wilson, edward o.
_ a criação
_ diversidade da vida

wincHester, simon
_o homem que amava  

a china
_o professor e o louco 

wisnik, José miguel
_ o som e o sentido
_ Veneno remédio

wolfe, tom
_ radical chique e o novo 

jornalismo

wolfenson, bob
_ Jardim da luz

wolfert, paula
_ cozinha mediterrânea

woolricH, cornell
_ casei-me com um morto
_ a dama fantasma
_ Janela indiscreta 
_ a noiva estava  

de preto

wray, JoHn
_afluentes do rio silencioso

wrigHt, lawrence
_ o vulto das torres

wynne, frank
_ eu fui Vermeer

 X
xavier, valêncio
_ o mez da grippe  

e outros livros
_ minha mãe morrendo  

e o menino mentido
_ rremembranças da menina 

de rua morta  
nua e outros livros

xinran
_ as boas mulheres da china
_ enterro celestial
_ as filhas sem nome
_ mensagem de uma mãe 

chinesa desconhecida
_ o que os chineses não 

comem
_ testemunhas da china

xisto, pedro
_boa companhia — haicai

vários autores

 y
yeats, w. b.
_ poemas

yeHosHua, a. b.
_fogo amigo 
_ a mulher de Jerusalém
_ a noiva libertada
_ shiva
_ Viagem ao fim do  
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afluentes do rio 
silencioso
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martin amis

álbum negro, o 
hanif kureishi

além da fé
V. s. naipaul
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américo
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cHocolate
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amor
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ian mcewan

amor, de novo
doris lessing

amor?
ivan angelo
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amores difíceis, os
italo calvino
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ignacio padilla

amrik
ana miranda

amuleto
roberto bolaño

ana terra 
erico Verissimo

anarquistas, graças a 
deus
Zélia gattai

anastácia e bonifácia
flavio de souza

andando na sombra
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andarilHos do bem, os
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os anéis de saturno
w. g. sebald

animal agonizante, o
philip roth

anJo pornográfico, o
ruy castro

annapurna
maurice herzog

ano da morte de ricardo 
reis, o
José saramago

ano de 1993, o
José saramago

anos do condor, os
John dinges

anos vinte, os
edmund wilson
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antes do fim
ernesto sabato

anticristo e ditirambos  
de dionísio, o
friedrich nietzsche 

antologia pessoal
Jorge luis borges

antônio vieira
ronaldo Vainfas

antropólogo em marte, 
um
oliver sacks

ao anoitecer
michael cunningham

ao mesmo tempo
susan sontag

ao ponto
anthony bourdain

apego
isabel fonseca

apelo às trevas
dennis lehane

apesar de vocês
James n. green

apocalipse, seguido de  
o Homem que morreu
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apontamentos de viagem
J. a. leite moraes, org.
antonio candido

aprender a rezar na era  
da técnica
gonçalo m. tavares

apresentação do mundo
J. a. giannotti

aquele rapaz
Jean-claude bernardet

aranHas de ouro
rex stout

arco-íris da gravidade, o
thomas pynchon

arlington park
rachel cusk

arma da casa, a
nadine gordimer

armadilHa para lamartine
carlos & carlos sussekind

armazém literário
José paulo paes

arquipélago, o — vol. 1 
erico Verissimo 

arquipélago, o — vol. 2
erico Verissimo 

arquipélago, o — vol. 3
erico Verissimo 

arquivo dalkey, o
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robert alter
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sem causa, a
lourenço mutarelli

arte do romance, a
milan kundera
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georges perec

arte moderna
giulio carlo argan

arte moderna na europa, a
giulio carlo argan

artepensamento
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artesanatos de poesia
mário faustino

artista da fome, um/ 
a construção
franz kafka

artista do corpo, a
don delillo

árvore de fumaça
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às avessas
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às cegas
claudio magris

às cegas
luiz alberto mendes
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assassinato de bebê  
martê, o
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Jô soares
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assunto encerrado
italo calvino

até o dia em que  
o cão morreu
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até o último fantasma
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atlas
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colin mcevedy 

atlas de História moderna
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marcH, as
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aventuras no marxismo
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avesso da dialética, o
gérard lebrun

avesso da liberdade, o
adauto novaes org.

avesso da vida, o
philip roth

avós, as
doris lessing
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babylon
Zuca sardan

bagagem do viaJante, a
José saramago 

baleia, a
roberto marinho de  
azevedo

balneário, o
manuel Vázquez  
montalbán 

bandeiras pálidas
michael ondaatje
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Jean-françois revel

barão nas árvores, o 
italo calvino

barbas do imperador, as
lilia moritz schwarcz

barcelona
robert hughes

barco a seco
rubens figueiredo

barroco tropical 
agualusa, José eduardo

bazar atômico, o
william langewiesche

bêbados e os 
sonâmbulos, os
bernardo carvalho

becH no beco —  
quase um romance
John updike

beetHoven era 1/16 negro
nadine gordimer

beiJo de lamourette, o
robert darnton

beiJo, cócegas e tédio
adam phillips

bellini e a esfinge
tony bellotto

bellini e o demônio
tony bellotto

bellini e os espíritos
tony bellotto

bem perto da costa
John updike

bem que eu queria ir
allen shawn

benJamim
chico buarque

berenice procura
luiz alfredo garcia-roza

berlim 
Joseph roth

best-sellers proibidos  
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robert darnton

bestializados, os
José murilo de carvalho

bíblia
robin lane fox

biblioteca à noite, a
alberto manguel
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luciano canfora
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de Hitler, a
timothy w. ryback

big loira
dorothy parker
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ruy castro
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billy batHgate
e. l. doctorow
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questão 
henrique lins de barros
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ernst mayr

blackwater
Jeremy scahill

boa companHia — contos 
amilcar bettega barbosa
ana miranda 
bernardo carvalho 
heloisa seixas
lívia garcia-roza 
luiz alfredo garcia-roza 
luiz schwarcz
maria telles ribeiro
moacyr scliar
pedro cavalcanti
reinaldo moraes 
sérgio sant’anna

boa companHia — crônicas 
aníbal machado
antônio maria
antonio prata
apicius
arnaldo Jabor
caio fernando abreu
carlos drummond  

de andrade
cecília meireles
clarice lispector
danuza leão
elsie lessa
fernando gabeira
fernando sabino
geraldo mayrink
guilherme cunha pinto
humberto de campos
humberto werneck, org.
ivan angelo
ivan lessa
João antônio 
João do rio
Joaquim ferreira  

dos santos
José carlos oliveira
José de alencar
lima barreto 
luis fernando Verissimo
luís martins
machado de assis
manuel bandeira
marcos rey
mário de andrade
mario filho
mario prata
moacyr scliar
olavo bilac
oswald de andrade
otto lara resende
paulo mendes campos
rachel de Queiroz
rodrigo naves 
rubem braga
Vinicius de moraes
Xico sá

boa companHia — Haicai
abel pereira
afrânio peixoto
alice ruiz
antonio fernando de 

franceschi
carlos drummond de 

andrade
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cyro armando catta preta
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haroldo de campos
helena kolody
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lêdo ivo
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monteiro lobato
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olga savary
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alice ruiz
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de franceschi
armando freitas filho
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francisco alvim 
José almino
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lélia coelho frota 
nicolas behr 
roberto marinho  

de azevedo
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boa vida e guerras alHeias  
do fidalgo mr. pyle
alessandro barbero

boas mulHeres da cHina, as 
Xinran

bobby gold, leão de 
cHácara
anthony bourdain

boca do inferno
ana miranda

boca do inferno, a
otto lara resende

boemia literária  
e revolução
robert darnton

bolHa de luzes
João inácio padilha

bom dia para nascer
otto lara resende

bom Jesus e o infame 
cristo, o
philip pullman

bom médico, o
damon galgut

bombaim: cidade máxima
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truman capote

borboletas da alma
drauzio Varella

borges e os 
orangotangos eternos
luis fernando Verissimo

borges oral & sete noites
Jorge luis borges

borges, uma vida
edwin williamson

br 163
tony bellotto

braço direito, o
otto lara resende

branco como arco-íris
edgard telles ribeiro

brás cubas em três 
versões 
alfredo bosi

brasas, as
sándor márai

brasil: de getúlio a 
castello (1930-64)
thomas e. skidmore

brasil em tempo de cinema
Jean-claude bernardet

brasil Holandês, o
evaldo cabral de mello, org.

brasil não é longe daqui, o
flora süssekind

brasil: um século  
de transformações
paulo sérgio pinheiro,  
ignacy sachs e  
Jorge wilheim, orgs.

braz, quincas e cia.
antonio fernando borges

brazil
John updike

breve História de quase  
tudo, uma
bill bryson

breve História do espírito
sérgio sant’anna

breve História do mito
karen armstrong

breve romance de sonHo
arthur schnitzler 

breves entrevistas  
com Homens Hediondos 
david foster wallace

brincadeira, a
milan kundera

brooklyn
colm tóibín

brooklyn sem pai nem mãe
Jonathan lethem

bruxas de eastwick, as
John updike

buda do subúrbio, o
hanif kureishi

budapeste
chico buarque

buddy bolden’s blues
michael ondaatje

burlador de sevilHa, o
João gabriel de lima

burocracia e sociedade 
no brasil colonial
stuart schwartz

busca o meu rosto
John updike

 c
cabeça tubarão
steven hall

cabeza de vaca
paulo markun

caçador de autógrafos, o
Zadie smith

cacau
Jorge amado

cada um na sua lei 
stuart schwartz

cada um por si
beryl bainbridge

caderno, o
José saramago

caderno vermelHo, o 
paul auster

cadernos de lanzarote
José saramago
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cães de riga, os
henning mankell

caetana diz não 
sandra lauderdale graham

café pequeno
Zulmira ribeiro tavares

caim
José saramago

caixa de curiosidades, 
uma
allen kurzweil

caixa de pandora, a
dora e erwin panofsky

caixa de sapatos
carpinejar

caixa vermelHa, a
rex stout

caixa-preta, a
amós oz

calcinHa no varal
sabina anzuategui

calor
bill buford

camaradas
william waack

camélias do leblon, as
eduardo silva

câmara de inverno, a
anne michaels

caminHada na floresta, 
uma
bill bryson

caminHo aberto, o
pico iyer

caminHo de san giovanni, o
italo calvino

caminHo no mundo, um
V. s. naipaul

caminHo para a distância, o
Vinicius de moraes

caminHo para wigan pier, o 
george orwell

caminHos cruzados
erico Verissimo

caminHos de kiarostami
Jean-claude bernardet

caminHos e fronteiras
sérgio buarque de holanda

campo de sangue
dulce maria cardoso

campo e a cidade, o
raymond williams

candomblé da baHia, o
roger bastide

cântico para a última 
viagem
erik fosnes hansen

canto do dodô, o
david Quammen

cantor de tango, o
tomás eloy martínez

cantos perdidos da  
odisseia, os
Zachary mason

capelão do diabo, o 
richard dawkins

capitães da areia
Jorge amado

capitalismo e  
social-democracia
adam przeworski

capitão alatriste, o
arturo pérez-reverte

capítulos de História  
do império 
sérgio buarque de holanda

cara da mãe, a
livia garcia-roza

carapuceiro, o padre  
lopes gama 
evaldo cabral de mello, org.

carlota fainberg
antonio muñoz molina

carma-cola
gita mehta

carmen: uma biografia 
ruy castro

carnaval de romans, o
emmanuel le roy ladurie

carnaval no fogo
ruy castro

carrascos voluntários  
de Hitler, os
daniel Jonah goldhagen

carta a uma nação cristã
sam harris

carta ao pai
franz kafka

cartas a um Jovem  
contestador
christopher hitchens

cartas ao mundo
glauber rocha

cartas cHilenas
tomás antônio gonzaga, 
Joaci pereira furtado, org.

cartilHa do silêncio
francisco J. c. dantas

casa de encontros
martin amis

casa do girassol 
vermelHo, a
murilo rubião

casa do rio vermelHo, a
Zélia gattai

casa no fim do mundo, uma
michael cunningham

casa para o sr. biswas, uma
V. s. naipaul

casei com um comunista
philip roth

casei-me com um morto
cornell woolrich

caso arquivado, um
philip gourevitch

caso dreyfus, o
louis begley

caso perdido
carl hiaasen
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caso wagner, o/ 
nietzscHe contra wagner
friedrich nietzsche

castelo branco, o
orhan pamuk

castelo de axel, o
edmund wilson

castelo dos destinos  
cruzados, o
italo calvino

castelo na floresta, o
norman mailer

castelo, o
franz kafka 

castro alves 
alberto da costa e silva

causa mortis
patricia d. cornwell

causas nada naturais
p. d. James

cavaleiro da esperança, o
Jorge amado

cavaleiro inexistente, o
italo calvino

caverna, a
José saramago

cem dias entre céu e mar
amyr klink

cem quilos de ouro
fernando morais

cemitério de indigentes
patricia d. cornwell

cenas da vida na aldeia
amós oz

centauro no Jardim, o
moacyr scliar

certa Herança marxista
J. a. giannotti

certa Justiça, uma
p. d. James

certa paz, uma
amós oz

certo capitão rodrigo, um
erico Verissimo 

certo Henrique  
bertaso, um
erico Verissimo 

céu de origamis
luiz alfredo garcia-roza

cHang e eng
darin strauss

cHão de meninos
Zélia gattai

cHão que ela pisa, o
salman rushdie

cHapéu para viagem, um
Zélia gattai

cHatô, o rei do brasil
fernando morais

cHave de vidro, a
dashiell hammett

cHave, a
Junichiro tanizaki

cHave do mar, a
fernando moreira salles

cHave estrela, a
primo levi

cHe guevara:  
a vida em vermelHo
Jorge g. castañeda

cHega de saudade
ruy castro

cHeiro do ralo, o 
lourenço mutarelli

cHica da silva e o  
contratador dos 
diamantes
Júnia ferreira furtado

cHico mendes —  
crime e castigo 
Zuenir Ventura

cHuvas e trovoadas
carl hiaasen

cidadão cannes
gilles Jacob 

cidadãos
simon schama

cidade das palavras, a
alberto manguel

cidade das redes, a
otto friedrich

cidade de deus
paulo lins

cidade de deus
edição comemorativa —  
10 anos (1997-2007)
paulo lins

cidade e a infância, a
José luandino Vieira

cidade febril
sidney chalhoub

cidade ilHada, a
milton hatoum

cidade modernista, a
James holston

cidade partida, a
Zuenir Ventura

cidade pequena
lawrence block

cidades da planície
cormac mccarthy

cidades invisíveis, as
italo calvino

cidadezinHas
John updike

ciências morais
martín kohan

cine privê
antonio carlos Viana

cineastas e imagens do 
povo
Jean-claude bernardet

cinema brasileiro:  
propostas para uma  
História 
Jean-claude bernardet

cinema de meus olHos, o
Vinicius de moraes
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cinemateca
eucanaã ferraz

cinematógrafo de letras
flora süssekind

cinzas do norte
milton hatoum

ciranda de pedra
lygia fagundes telles

cisnes selvagens
Jung chang

civilização e barbárie
adauto novaes, org.

clarice
ana miranda

clarice lispector  
com a ponta dos dedos
Vilma arêas

clarissa
erico Verissimo

clássico anticlássico
giulio carlo argan

cláudio manuel da costa
laura de mello e souza

clave do poético, a
benedito nunes 

clientes demais
rex stout

clube do  
bangue-bangue, o
greg marinovich e João silva

clube filosófico 
dominical, o
alexander mccall smith

cocanHa
hilário franco Júnior

código do bom-tom
J. i. roquette,  
org. lilia moritz schwarcz

códigos de família
Zélia gattai 

coelHo cai
John updike

coelHo corre
John updike

coelHo cresce
John updike

coelHo em crise
John updike

coelHo se cala e  
outras Histórias
John updike

coisas do alto, as
Vinicius de moraes

coisas do mundo
eric nepomuceno

coisas que os Homens  
não entendem
elvira Vigna

coleção de areia 
ítalo calvino

colecionador de  
mundos, o
ilija trojanow

colina negra
bruce chatwin

colonização do 
imaginário, a
serge gruzinski

colóquio mortal
lev raphael

com uma perna só
oliver sacks

comédia em tom menor
hans keilson

comércio e canHoneiras —  
o brasil e os estados 
unidos na era dos 
impérios
steven c. topik

como a mente funciona
steven pinker

como cozinHar um lobo
m. f. k. fisher

como faço o que faço  
e talvez inclusive o 
porquê
gore Vidal

como freud trabalHava
paul roazen

como morrem os pobres e 
outros ensaios
george orwell

como respirar debaixo  
d’água
Julie orringer

compaixão
toni morrison

complexo de portnoy, o
philip roth

complô contra a américa
philip roth

compreender
hannah arendt

comunidades imaginadas
benedict anderson

concerto barroco
alejo carpentier

concerto no fim do 
inverno
ismail kadaré

conduzindo o sr. albert
michael paterniti

confissões
darcy ribeiro

confissões da baHia 
ronaldo Vainfas, org. 

confissões de um burguês
sándor márai

confissões de uma 
máscara
yukio mishima

confraria do medo, a
rex stout

conHecer uma mulHer
amós oz

conHecimento proibido
roger shattuck

consciência à flor  
da pele
John updike

consciência das  
palavras, a
elias canetti
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contágio criminoso
patricia d. cornwell

contando Histórias
nadine gordimer, org.

contato
carl sagan

contemplação/o foguista
franz kafka

continental op
dashiell hammett

continente, o — vol. 1
erico Verissimo

continente, o — vol. 2
erico Verissimo 

continente sombrio
mark mazower

conto da ilHa 
desconHecida, o
José saramago

conto do amor, o
contardo calligaris

contos — uma antologia
machado de assis

contos completos de lima 
barreto
lima barreto, org. lilia moritz 
schwarcz

contos de amor do 
século xix
Vários autores,  
org. alberto manguel

contos de amor e morte
arthur schnitzler

contos de Horror do  
século xix
alberto manguel, org.

contos de pedro
rubens figueiredo

contos e novelas 
reunidos
sérgio sant’anna

contos fantásticos  
do século xix
italo calvino, org.

contos reunidos
moacyr scliar

contrato social, do
Jean-Jacques rousseau

controle do imaginário 
& a  
afirmação do romance, o
luiz costa lima

controvérsia, a
Jean-claude carrière

copa que ninguém viu 
e a que não queremos 
lembrar, a 
armando nogueira, Jô 
soares e roberto muylaert

copo de cólera, um
raduan nassar

coração das trevas
Joseph conrad

coração desvelado, o —  
a experiência burguesa:  
da rainHa vitória a freud  
vol. 4
peter gay

coração é um caçador  
solitário, o
carson mccullers

coração tão branco
Javier marías

corações suJos
fernando morais

cordilHeira
daniel galera

cores primárias
anônimo

cores proibidas
yukio mishima

coroas de glória,  
lágrimas de sangue
emilia Viotti da costa

coronado
dennis lehane

corpo, o
hanif kureishi

corpo & alma
frank conroy

corpo de delito
patricia d. cornwell

corpos elétricos
colin harrison

correções, as
Jonathan franzen

correntezas
frances fyfield

correspondência  
1905-1922
fernando pessoa

correspondência  
com fernando pessoa
mário de sá-carneiro  
e fernando pessoa

corrida para o século 
xxi, a
nicolau sevcenko

corte no exílio, a
Jurandir malerba

corteJo em abril
Zulmira ribeiro tavares

cortina, a 
milan kundera

cosmicômicas, as
italo calvino

cosmo de einstein, o
michio kaku

cosmópolis
don delillo

cosmos
witold gombrowicz

cosmos, caos e o mundo  
que virá
norman cohn

costa oeste, a
paula fox

costumes em comum
e. p. thompson

cozinHa confidencial
anthony bourdain

cozinHa francesa  
regional
elizabeth david 
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cozinHa italiana
elizabeth david

cozinHa mediterrânea
paula wolfert

cozinHeiros demais
rex stout

crânio sob a pele, o
p. d. James

crasH
J. g. ballard

crepúsculo dos ídolos
friedrich nietzsche

criação, a
edward o. wilson

criança abençoada, uma
linn ullmann

criatividade e 
dependência
celso furtado

crime delicado, um
sérgio sant’anna

crime do restaurante  
cHinês, o
boris fausto

crise da razão, a
adauto novaes, org.

cristo
Jack miles

crítico na periferia do 
capitalismo, um
Vários autores, 
orgs. maria elisa cevasco 
e milton ohata

crônica dos wapsHot, a
John cheever

crônica na pedra
ismail kadaré

crônicas de um país  
bem grande
bill bryson 

crônica de uma namorada
gattai, Zélia

cruze esta linHa
salman rushdie

cucina, la
marcella hazan

cultivo do ódio, o —  
a experiência burguesa:  
da rainHa vitória a freud  
vol. 3
peter gay

cultura da reclamação
robert hughes

cultura do renascimento  
na itália, a
Jacob burckhardt

cultura e imperialismo
edward w. said

cultura popular  
na idade moderna
peter burke

cultura-mundo, a
gilles lipovetsky e Jean 
serroy

curto verão da  
anarquia, o
hans magnus enzensberger

curva no rio, uma
V. s. naipaul

 d
d. João vi
Jorge pedreira e  
fernando dores costa

d. pedro i 
isabel lustosa

d. pedro ii
José murilo de carvalho

da dificuldade de  
ser cão
roger grenier

da fera à loira
marina warner

da mão para a boca
paul auster

dama da solidão, a
paula parisot 

dama fantasma, a
cornell woolrich

damas do século xii, as
georges duby

dança da cHuva
dennis lehane

dança do universo, a
marcelo gleiser

dança dos deuses, a
hilário franco Júnior

danúbio
claudio magris

danuza leão fazendo  
as malas
danuza leão

dar a alma
adriano prosperi

das coisas esquecidas,  
uma
r. s. rose

dasHiell Hammett:  
uma vida
diane Johnson

de amor e trevas
amós oz

de ancHieta aos 
concretos
mário faustino

de carona com buda
will ferguson

de castelo em castelo
louis-ferdinand céline

de como o mulato  
porciúncula 
descarregou  
seu defunto
Jorge amado

de costa a costa 
Jaime rodrigues

de fato e de ficção
gore Vidal
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de malas prontas
danuza leão

de olHo em d. pedro ii 
lilia moritz schwarcz

de olHo em euclides  
da cunHa
lúcia garcia

de olHo em lampião
isabel lustosa

de veludo cotelê e Jeans
david sedaris

de verdade
sándor márai

de volta à vida
nadine gordimer

debaixo da minHa pele
doris lessing

decifrando o genoma
kevin davies 

declaração, a
brian moore

declaração de 
independência
david armitage

declínio do Homem 
público
richard sennett

declínio e queda  
do império romano
edward gibbon

dedo mindinHo  
e seus vizinHos
stephen Jay gould

deixe o quarto como está
amilcar bettega barbosa

deixei ele lá e vim
elvira Vigna

delírio
laura restrepo

democracia em pedaços
gilberto dimenstein

dentes falsos  
de george wasHington, os
robert darnton

dentro da baleia 
george orwell

dentro da floresta 
david remnick

denúncias
ian rankin

desaparecimento do  
dote, o 
muriel nazzari

desatino da rapaziada, o
humberto werneck

desbravadores, os
felipe fernández-armesto

descoberta da américa  
pelos turcos, a
Jorge amado

descoberta do Homem  
e do mundo, a
adauto novaes, org.

descobertas perdidas
dick teresi

desconforto da riqueza, 
o
simon schama

deseJo, o
adauto novaes, org.

deseJo, paixão e ação  
na ética de espinosa
marilena chaui

deseJos secretos
ines rieder e diana Voigt

desenvolvimento  
como liberdade
amartya sen

desesperados
paul fox

desilusões de um 
americano
siri hustvedt

desmundo
ana miranda

desonra
J.m. coetzee 

despedida em veneza
louis begley

destino bate à sua  
porta, o
James m. cain

destinos mistos
heloisa pontes

desumano e degradante
patricia d. cornwell

desvalidos, os
francisco J. c. dantas

desvario
david grossman

desvarios no brooklin
paul auster

desvendando o arco-íris
richard dawkins 

detetives selvagens, os
roberto bolaño

deus das pequenas 
coisas, o 
arundhati roy

deus passeando pela 
brisa da tarde, um
mário de carvalho

deus selvagem, o
a. alvarez

deus, um delírio
richard dawkins

deus, um itinerário
regis debray

deus, uma biografia
Jack miles

deve ter sido alguma 
coisa que eu comi
Jeffrey steingarten

dez amigos de freud, os
sergio paulo rouanet

dez decisões que mudaram  
o mundo
ian kershaw
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dez dias que abalaram  
o mundo
John reed

dez maiores descobertas  
da medicina, as
meyer friedman e  
gerald w. friedland

dia de finados
cees nooteboom

dia de um escrutinador, o
italo calvino

dia em que o rabino foi  
embora, o
harry kemelman

diabo e a terra de santa  
cruz, o
laura de mello e souza

diabo vestia azul, o
walter mosley

diabo, o
luther link

dialética da colonização
alfredo bosi

diálogos na sombra
kenneth p. serbin

diante da dor dos outros
susan sontag

diário da queda
michel laub

diário de um ano ruim
J.m. coetzee

diário de uma expedição
euclides da cunha, org. 
walnice nogueira galvão

diário íntimo
José Vieira couto de 
magalhães, org. maria  
helena p. t. machado 

diários — 1947-63
susan sontag

diários de victor 
klemperer, os 
Victor klemperer

diários índios
darcy ribeiro

dias & dias
ana miranda

dias exemplares
michael cunningham

dias na birmânia
george orwell

dicionário de lugares  
imaginários
alberto manguel e  
gianni guadalupi

dinHeiro queimado
ricardo piglia

dinossauro no palHeiro
stephen Jay gould

diplomacia suJa
craig murray

disciplina do amor, a
lygia fagundes telles

discurso sobre o capim
luiz schwarcz

discussão
Jorge luis borges

diversidade da vida
edward o. wilson

divina saraH, a
arthur gold e robert fizdale

divisadero
michael ondaatje

divórcio em buda
sándor márai

dna — o segredo da vida
James d. watson e  
andrew berry

do diário de sílvia
erico Verissimo 

do fundo do poço  
se vê a lua
Joca reiners terron

do golpe ao planalto 
ricardo kotscho

do que é feito o 
pensamento
steven pinker

doença como metáfora /  
aids e suas metáforas
susan sontag

doença de Haggard, a
patrick mcgrath

doença, uma experiência, a
Jean-claude bernardet

dois corpos do rei, os
ernst h. kantorowicz

dois é demais!
donald e. westlake

dois irmãos
milton hatoum

dom de gabriel, o
hanif kureishi

dom obá ii d’áfrica,  
o príncipe do povo
eduardo silva

domingo o rabino ficou  
em casa
harry kemelman

domingos sodré,  
um sacerdote africano
João José reis

don giovanni ou o 
dissoluto absolvido
José saramago

dona flor e seus  
dois maridos
Jorge amado

dormindo com o inimigo
hal Vaughan

dossiê H.
ismail kadaré

drink antes da guerra, um 
dennis lehane

duas meninas
roberto schwarz

dupla armação
carl hiaasen

durante aquele  
estranHo cHá
lygia fagundes telles

dúvidas do sr. darwin, as
david Quammen
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e os Hipopótamos foram  
cozidos em seus tanques
william s. burroughs  
e Jack kerouac

e se obama fosse 
africano?
mia couto

é sempre noite
léo malet

ébano
ryszard kapuściński

ecce Homo
friedrich nietzsche

economia das fraudes  
inocentes, a
John kenneth galbraith

economia  
latino-americana, a
celso furtado

ecos da folia
maria clementina pereira 
cunha

ecos da marselHesa
eric hobsbawm

edição e sedição
robert darnton

edições perigosas
John dunning

edifício yacubian, o
alaa al aswany

educação dos sentidos,  
a — a experiência 
burguesa:  
da rainHa vitória a freud  
vol. 1
peter gay

eicHmann em Jerusalém
hannah arendt

einstein
walter isaacson

einstein, gertrude  
stein, wittgenstein e  
frankenstein
John brockman

ela é carioca
ruy castro

elefante
francisco alvim

elegância do ouriço, a
muriel barbery

eleito de deus, o
christopher hill

eles foram para  
petrópolis
ivan lessa e  
mario sergio conti

elite eclesiástica  
brasileira, a
sergio miceli

elizabetH costello
J.m. coetzee

elmo do Horror, o 
Victor pelevin

elogio da beleza atlética
hans ulrich gumbrecht

elogio da mentira
patrícia melo

em busca da alma  
de meu pai
Jamling tenzing norgay e 
broughton coburn

em busca da cHina  
moderna
Jonathan d. spence

em busca da memória
eric r. kandel

em busca de espinosa
antónio r. damásio

em busca de klingsor
Jorge Volpi

em busca do prato 
perfeito
anthony bourdain

em casa
bill bryson

em costas negras
manolo florentino

em defesa de deus
karen armstrong

em louvor da sombra
Junichiro tanizaki

em nome da mãe
erri de luca

em nome de deus
karen armstrong

em outros quartos, 
outras surpresas
daniyal mueenuddin

em risco
patricia d. cornwell

em trânsito
alberto martins

emblema vermelHo  
da coragem, o
stephen crane

emigrantes, os
w. g. sebald

encantamento de  
lily daHl, o
siri hustvedt

enciclopédia da floresta 
manuela carneiro da 
cunha e mauro barbosa de 
almeida, orgs.

enciclopédia da moda
georgina o’hara callan

enderby por dentro
anthony burgess

endurance
caroline alexander

engate, o
nadine gordimer

engolido pelas labaredas
david sedaris
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enigma cHamado brasil, 
um
andré botelho e lilia m. 
schwarcz, orgs.

enigma da cHegada, o
V. s. naipaul

enigma de sally, o
p. d. James

enigma e comentário
davi arrigucci Jr.

enigmista, o
ian rankin

enquanto eles dormiam
donna leon

ensaio autobiográfico
Jorge luis borges com 
norman thomas di giovanni

ensaio sobre a cegueira
José saramago

ensaio sobre a lucidez
José saramago

ensaios, os
montaigne

ensandecido, o
ha Jin

então você pensa que  
é Humano? 
felipe fernández-armesto

enterrem-me em pé
isabel fonseca

enterro celestial
Xinran

entre nós
philip roth

entre os fiéis
V. s. naipaul

entre os vândalos
bill buford

entrevistas da paris 
review,  vol. 1, as
_ Vários autores

entrevistas de  
nuremberg, as
leon goldensohn,  
org. e intr. robert gellately

enxaqueca
oliver sacks

equador
miguel sousa tavares

era bom que  
trocássemos umas  
ideias sobre o assunto
mário de carvalho

era da empatia, a
frans de waal

era do inconcebível, a
Joshua cooper ramo

era dos extremos
eric hobsbawm

era outra vez
livia garcia-roza

era uma vez um alferes
mario de carvalho

eremita em paris 
italo calvino

erro de descartes, o
antónio r. damásio

esboço de autoanálise
pierre bordieu

escada espiral, 
a — memórias
karen armstrong

escadas e serpentes
gita mehta

escalada do monte  
improvável, a
richard dawkins

escombros e o mito, os
boris schnaiderman

escorpião encalacrado, o
davi arrigucci Jr.

escrita ou a vida, a
Jorge semprun

escritor e seus 
fantasmas, o
ernesto sabato

escuta só
alex ross
espectador noturno, o
sergio paulo rouanet

especulação imobiliária, a
italo calvino

espelHo cego
robert menasse 

espelHo de próspero, o
richard m. morse

espera, a
ha Jin

espetáculo das raças, o
lilia moritz schwarcz

espinosa sem saída
luiz alfredo garcia-roza

espiões
michael frayn

espiral de artilHaria
ignacio padilla

espírito das roupas, o
gilda de mello e souza

espírito e a letra, o
sérgio buarque de holanda

espólios de poynton, os
henry James

esquecidos por deus
mary del priore

esqueleto na lagoa verde
antonio callado

esqueletos no saara 
dean king

esquimó
fabrício corsaletti

essa História está 
diferente
ronaldo bressane, org.

esse ofício do verso
Jorge luis borges

essencial franz kafka
franz kafka

essencial Joaquim nabuco
evaldo cabral de mello, org.
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essencial Jorge amado
Jorge amado

essencial padre antônio 
vieira
padre antônio Vieira, org. 
alfredo bosi

esta História
alessandro baricco

estação carandiru
drauzio Varella

estado monárquico, o 
emmanuel le roy ladurie

este mundo é um pandeiro
sérgio augusto

estilo na História, o
peter gay

estilo tardio
edward w. said

estilo tropical
roberto Ventura

estive em lisboa  
e lembrei de você 
luiz ruffato

estorvo
chico buarque

estrada do futuro, a
bill gates

estrangulador, o
manuel Vázquez montalbán

estratégias da ilusão
paulo sérgio pinheiro

estrela distante
roberto bolaño

estrela fria, a
José almino

estrela solitária
ruy castro

estrutura da bolHa  
de sabão, a
lygia fagundes telles 

estudos para o seu corpo
fabrício corsaletti

estudos sobre  
a Humanidade
isaiah berlin

ética
adauto novaes, org.

ética — direito,  
moral e religião no  
mundo moderno
fábio konder comparato

ética protestante e o 
“espírito” do capitalismo, 
a 
max weber

eu falar bonito um dia
david sedaris

eu fui vermeer
frank wynne

eu receberia as piores  
notícias dos seus lindos  
lábios
marçal aquino

eu servi o rei  
da inglaterra
bohumil hrabal

eu vos abraço, milHões
moacyr scliar

eu, malika oufkir,  
prisioneira do rei
malika oufkir  
e michèle fitoussi

eu, primata
frans de waal

euclides da cunHa —  
esboço biográfico
roberto Ventura

euclidiana 
walnice galvão

europa saqueada
lynn h. nicholas

eva braun 
heike b. görtemaker

eva e os padres
georges duby

evangelHo segundo  
Jesus cristo, o
José saramago

evolução em quatro 
dimensões
eva Jablonka e marion  
J. lamb

ewé
pierre Verger

excelências do  
governador, as
stuart b. schwartz  
e alcir pécora, orgs.

êxodos
sebastião salgado

experiência do gosto, a
Jorge lucki

expressão das emoções  
no Homem e nos animais, a 
charles darwin

extinção
thomas bernhard

extraterritorial
george steiner

exuberantes anos 90, os
Joseph e. stiglitz

 f
fábulas italianas
italo calvino

falcão maltês, o
dashiell hammett

fama
daniel kehlmann

fama e anonimato 
gay talese

fantasma sai de cena
philip roth

fantasmas de goya, os
Jean-claude carrière  
e milos forman
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fantocHes e outros 
contos
erico Verissimo

farda, fardão, camisola  
de dormir 
Jorge amado

farol, o
p. d. James

fatos são subversivos, os
timothy garton ash

fazedor, o
Jorge luis borges

feiJoada que derrubou  
o governo, a 
Joel silveira

feiticeira de florença, a
salman rushdie

feiticeiro, o
Jim harrison

feitores do corpo,  
missionários da mente
rafael de bivar marquese

felicidade
eduardo giannetti

felicidade demais
alice munro

felicidade paradoxal, a
gilles lipovetsky

feras no Jardim
alexandra fuller

ferdydurke
witold gombrowicz

ficções
Jorge luis borges

ficções do interlúdio
fernando pessoa

fiel e a pedra, o
osman lins

filantropo, o
rodrigo naves

filHa de agamenon  
& o sucessor, a
ismail kadaré

filHa de galileu, a
dava sobel

filHa do contador  
de Histórias, a
saira shah

filHas sem nome, as
Xinran

filHo cHinês de deus, o
Jonathan d. spence

filHo da mãe, o
bernardo carvalho

filHos da meia-noite, os
salman rushdie

filHos de caim, os
bronislaw geremek

filme 
lillian ross

filme é para sempre, um
ruy castro

filme é um filme, um
José lino grünewald

filme por dia, um
antonio muniz Vianna

filósofos e as  
máquinas, os
paolo rossi

fim da ciência, o
John horgan

fim da pobreza, o
Jeffrey sachs

fim da pólio, o
sebastião salgado

fim da terra e do céu, o
marcelo gleiser

fim de uma viagem
heinrich böll

fima
amós oz

finalidades sem fim
antonio cicero

fio das missangas, o
mia couto

fio e os rastros, o
carlo ginzburg

fisiologia do gosto, a
brillat-savarin

flâneur, o
edmund white

flecHa de deus, a
chinua achebe

flor da inglaterra, a
george orwell

florença
david leavitt

flores azuis
carola saavedra

flores da escrivaninHa, as
leyla perrone-moisés

florestas do rio negro
alexandre adalardo de 
oliveira e douglas c. daly, 
orgs.

foco inicial
patricia d. cornwell

fogo amigo 
a. b. yehoshua

folHetim, uma História
marlyse meyer

fora deste mundo
graham swift

fora do lugar
edward w. said

força da tradição, a
arno J. mayer

força das ideias, a
isaiah berlin

forma difícil, a
rodrigo naves

forma e exegese & ariana, 
a mulHer
Vinicius de moraes

formação das almas, a
José murilo de carvalho
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formação econômica  
do brasil
celso furtado

formação econômica do  
brasil — ed. comemorativa
celso furtado

formas breves
ricardo piglia

fortaleza da solidão, a
Jonathan lethem

fragmentos 
setecentistas
silvia hunold lara 

frança fin-de-siècle
eugen weber

freud (1911-1913) "o 
caso scHreber" e 
outros textos — obras 
completas,  vol. 10 
sigmund freud

freud (1914-1916) ensaios 
de metapsicologia e 
outros textos — obras 
completas, vol. 12 
sigmund freud

freud (1917-1920) "o 
Homem dos lobos" e 
outros textos —  obras 
completas, vol. 14
sigmund freud

freud (1920–1923) 
"psicologia das massas 
e análise do eu" e 
outros textos — obras 
completas, vol. 15
sigmund freud

freud (1923–1925) o eu e 
o id, “autobiografia” e 
outros textos — obras 
completas, vol. 16
sigmund freud

freud (1930–1936) "o mal-
estar na civilização" e 
outros textos — obras 
completas, vol. 18
sigmund freud

freud, pensador  
da cultura
renato mezan

freud: uma vida para  
o nosso tempo
peter gay

frutas de Jorge amado, as
paloma Jorge amado

fugitiva
alice munro

fuJa logo e demore  
para voltar
fred Vargas

fumaça Humana
nicholson baker

fundações do 
pensamento  
político moderno, as
Quentin skinner

fúria
salman rushdie

futuro da américa, o
simon schama

futuro do espaço-tempo, o
stephen w. hawking et al.

 g
gabriela, cravo e canela
Jorge amado

gaia ciência, a
friedrich nietzsche

galileu Herético
pietro redondi

garota encontra garoto
ali smith

garoto no convés, o
John boyne

garoto que seguiu  
ripley, o
patricia highsmith

garotos da fuzarca
ivan lessa

gato diz adeus, o
michel laub

gato preto em campo  
de neve
erico Verissimo

gene egoísta, o
richard dawkins

genealogia da moral
friedrich nietzsche

general na biblioteca, um
italo calvino

general osorio
francisco doratioto

genes, povos e línguas
luigi luca cavalli-sforza

gênio do sistema, o
thomas schatz

gênio obsessivo
barbara goldsmith

genocídio
samantha power

gertrudes e cláudio
John updike

getúlio vargas 
boris fausto

gilberto gil:  
todas as letras
carlos rennó, org.

glaura — poemas eróticos
silva alvarenga,  
org. fábio lucas

globalização, democracia  
e terrorismo
eric hobsbawm

globalização:  
como dar certo
Joseph e. stiglitz

goetHe
pietro citati
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gone, baby, gone
dennis lehane

gostaríamos de informá-lo  
de que amanHã seremos 
mortos com nossas 
famílias
philip gourevitch 

gosto e poder 
Jonathan nossiter

goya
robert hughes

graça de deus, a
bernard malamud

grande, o
Juan José saer

grande gatsby, o
f. scott fitzgerald

grande História  
da evolução, a
richard dawkins

grande transformação, a
karen armstrong

grande vazio, o
norman mailer e John 
buffalo mailer

gregos, os Historiadores,  
a democracia, os
pierre Vidal-naquet

guardador de segredos, o
davi arrigucci Jr.

guerra aérea e literatura
w. g. sebald

guerra das imagens, a
serge gruzinski

guerra do futebol, a
ryszard kapuściński

guerra dos gibis, a
gonçalo Junior 

guerra sem fim 
dexter filkins

guerras do prazer —  
a experiência burguesa:  
da rainHa vitória  
a freud vol. 5
peter gay

guerreiro solitário, o
henning mankell

gula
John lanchester

 h
Há quem prefira urtigas
Junichiro tanizaki

Habite-se — poemas
fernando moreira salles

Hammerstein ou  
a obstinação
hans magnus enzensberger

Henderson, o rei da cHuva
saul bellow

Haroun e o mar  
de Histórias
salman rushdie

Heloísa, isolda e outras  
damas do século xii
georges duby

Herege vai ao paraíso, um
plínio freire gomes

Heresia dos índios, a
ronaldo Vainfas

Heróis demais
laura restrepo

Herzog
saul bellow

Hibisco roxo
chimamanda ngozi adichie

Hidra de muitas cabeças, a
peter linebaugh e  
marcus rediker

HirosHima 
John hersey

Histéricos, os
teixeira coelho e  
Jean-claude bernardet

História da eternidade
Jorge luis borges

História da guerra, uma
John keegan

História da leitura, uma
alberto manguel

História da revolução  
francesa
Jules michelet

História da vida  
privada — da europa feudal  
à renascença — vol. 2
georges duby

História da vida  
privada — da primeira  
guerra a nossos 
dias — vol. 5
antoine prost e gérard 
Vincent, orgs.

História da vida  
privada — da renascença 
ao  
século das luzes — vol. 3
philippe ariès e roger 
chartier, orgs.

História da vida  
privada — da revolução  
francesa à primeira  
guerra — vol. 4
michelle perrot, org.

História da vida  
privada — do império  
romano ao ano mil — vol. 1
paul Veyne, org.

História da vida privada  
no brasil — contrastes  
da intimidade  
contemporânea — vol. 4
fernando a. novais e  
lilia moritz schwarcz, orgs.

História da vida privada  
no brasil — cotidiano e  
vida privada na américa  
portuguesa — vol. 1
fernando a. novais e  
laura de mello e souza, orgs.

142



g
h

História da vida privada  
no brasil — império: a  
corte e a modernidade  
nacional — vol. 2
fernando a. novais e luiz 
felipe de alencastro, orgs.

História da vida privada  
no brasil — república:  
da belle époque à era  
do rádio — vol. 3
fernando a. novais e 
nicolau sevcenko, orgs.

História das 
colonizações
marc ferro

História de deus, uma
karen armstrong

História de mildred  
pierce, a
James m. cain

História do amor, a
nicole krauss

História do brasil pelo  
método confuso
mendes fradique,  
org. isabel lustosa

História do casamento  
e do amor
alan macfarlane

História do cerco de 
lisboa
José saramago

História dos índios no 
brasil
manuela carneiro da  
cunha, org.

História dos Jovens 1
giovanni levi e  
Jean-claude schmitt, orgs.

História dos Jovens 2
giovanni levi e  
Jean-claude schmitt, orgs.

História dos povos  
árabes, uma
albert hourani

História natural de  
pablo neruda
Vinicius de moraes

História noturna
carlo ginzburg

História secreta, a
donna tartt

História. ficção.  
literatura
luiz costa lima

Histórias das inquisições
francisco bethencourt

Histórias de perdão
natalie Zemon davis

Histórias de quilombolas
flávio dos santos gomes

Histórias  
extraordinárias
edgar allan poe

HitcHcock/truffaut/  
entrevistas
françois truffaut e  
helen scott

Hitler
ian kershaw

HoJe cendrars parte  
para o brasil
Jérôme michaud-larivière 

Homem comum
philip roth

Homem comum enfim
anthony burgess

Homem da companHia, o
anthony sampson

Homem da minHa vida, o
manuel Vázquez  
montalbán

Homem de beiJing, o
henning mankell

Homem do avesso, o
fred Vargas

Homem do boné  
cinzento, o
murilo rubião

Homem dos círculos  
azuis, o
fred Vargas

Homem duplicado, o
José saramago

Homem e o mundo  
natural, o
keith thomas

Homem e sua Hora, o
mário faustino

Homem em queda
don delillo

Homem lento
J.m. coetzee

Homem magro, o
dashiell hammett

Homem máquina, o
adauto novaes, org.

Homem no escuro
paul auster

Homem que amava  
a cHina, o
simon winchester

Homem que comeu  
de tudo, o
Jeffrey steingarten 

Homem que confundiu sua  
mulHer com um cHapéu, o
oliver sacks

Homem que inventou  
fidel, o
anthony depalma

Homem que matou  
getúlio vargas, o
Jô soares

Homem que queria salvar  
o mundo, o
samantha power

Homem que se atrasava, o
louis begley

Homem que sorria, o
henning mankell

Homem sentimental, o
Javier marías

Homem: klaus klump, um
gonçalo m. tavares
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Homens do fim  
do mundo, os
p. d. smith

Homens em tempos 
sombrios
hannah arendt

Homens que não 
amavam as mulHeres, 
os — millennium 1
stieg larsson

Homens sábios e suas  
Histórias 
elie wiesel

Honra teu pai
gay talese

Hora da guerra
Jorge amado

Hora final
martin rees

Horas, as
michael cunningham

Horas nuas, as
lygia fagundes telles

Hotel mundo
ali smith 

Humanismo e crítica  
democrática
edward w. said

Humano, demasiado  
Humano
friedrich nietzsche

Humano, demasiado  
Humano ii
friedrich nietzsche

Humildade, paixão  
e morte
davi arrigucci Jr.

HumilHação, a
philip roth

 i
idade média, idade  
dos Homens 
georges duby

ideia de Justiça, a
amartya sen

ideias políticas na era 
romântica
isaiah berlin

identidade, a
milan kundera

ideologia e 
contraideologia
alfredo bosi

ignorância, a
milan kundera

igreJa militante  
e a expansão ibérica  
1440-1770, a
charles r. boxer

ilHa, a
fernando morais

ilHa de páscoa
Jeniffer Vanderbes

ilHa do medo
dennis lehane

ilHa dos daltônicos, a
oliver sacks

ilHa prometida, a
anka muhlstein

iluminismo como  
negócio, o
robert darnton

ilusão da alma, a
eduardo giannetti 

ilusões armadas, as — a  
ditadura envergonHada
elio gaspari

ilusões armadas, as — a 
ditadura escancarada
elio gaspari

ilusões pesadas
sacha sperling

ilustrado
miguel syjuco

imagem do mundo, a
arkan simaan e  
Joëlle fontaine 

imagem e persuasão
giulio carlo argan

imagens negociadas
sergio miceli

imaginário da magia, o
francisco bethencourt

imitador de vozes, o
thomas bernhard

imperador do  
olfato, o 
chandler burr

imperador, o 
ryszard kapuściński

imperialismo ecológico
alfred w. crosby

imperialismo informal 
steven c. topik

imperialismo sedutor, o
antonio pedro tota

império derrotado, o
kenneth maxwell

império do efêmero, o
gilles lipovetsky

império marítimo 
português, o
charles r. boxer

imperium
ryszard kapuściński

importância de ser 
prudente e outras  
peças, a
oscar wilde
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impressões  
e provas
John dunning

in nomine dei
José saramago

incidente em antares
erico Verissimo 

incompletude — 
rebecca goldstein 

indenização em dobro
James m. cain

índia
V. s. naipaul

indignação
philip roth

índios das águas  
pretas, os
berta g. ribeiro

índios e a civilização, os
darcy ribeiro

infância
J.m. coetzee

infância de mentira
louis begley

inferno
patrícia melo 

inferno atlântico
laura de mello e souza

infiel
ayaan hirsi ali

infinito em todas as  
direções
freeman dyson 

influências e impasses
John gledson

informação, a
martin amis

informações sobre  
a vítima
Joaquim nogueira

informe de brodie, o
Jorge luis borges

ingrid caven
Jean-Jacques schuhl

iniciação à literatura  
portuguesa
antónio José saraiva

iniciais, as
bernardo carvalho

iniciantes
raymond carver

inocente, o
ian mcewan

insaciável Homem- 
-aranHa, o
pedro Juan gutiérrez

insones, os
tony bellotto

instante contínuo, o
geoff dyer

insultos impressos
isabel lustosa

insustentável leveza  
do ser, a
milan kundera

intelectuais à brasileira
sergio miceli

inteligência na guerra
John keegan

interfaces da psicanálise
renato mezan

intermitências  
da morte, as
José saramago

interpretação  
do assassinato, a
Jed rubenfeld

intérprete de males
Jhumpa lahiri

intimidade
hanif kureishi

introdução a doutrina  
contra doutrina 
sílvio romero,  
org. alberto Venancio

introdução à História  
da filosofia — vol. 1
marilena chaui

introdução à História  
da filosofia — vol. 2
marilena chaui

intuicionista, a
colson whitehead

inútil poesia
leyla perrone-moisés

invasor, o
marçal aquino

invenção da solidão, a
paul auster

invenção dos direitos  
Humanos, a
lynn hunt

invenção e memória 
lygia fagundes telles

invisível
paul auster

ioga para quem  
não está nem aí
geoff dyer

irmãos
yu hua

irmãos bielski, os
peter duffy

irmãos karamablocH, os
arnaldo bloch

isaac newton
James gleick

israel em abril
erico Verissimo

istambul
orhan pamuk

isto é biologia
ernst mayr
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 J
Jacques lacan
elisabeth roudinesco

Jakob von gunten
robert walser

Jakob, o mentiroso
Jurek becker

Janela em copacabana, 
uma
luiz alfredo garcia-roza

Janela indiscreta 
cornell woolrich

Janelas do paratii, as
amyr klink

Jangada de pedra, a
José saramago

Jantar fatal, o
Jonathan edlow

Jardim da luz
bob wolfenson

Jardim de cimento, o
ian mcewan

Jardim de inverno 
Zélia gattai

Jardim noturno
Vinicius de moraes

Jardim, cinzas
danilo kiš

Jazz 
toni morrison

Jean-Jacques rousseau:  
a transparência  
e o obstáculo
Jean starobinski

Jerusalém
karen armstrong

Jerusalém 
gonçalo m. tavares

Jó
Joseph roth

Joaquim nabuco
angela alonso

Jogo da dissimulação, o
wlamyra r. de albuquerque

Jogo de ripley, o
patricia highsmith

Jogo do belo e do feio, o
José arthur gianotti

Jogo dos olHos, o
elias canetti

Jogos sagrados
Vikram chandra

JoHn lennon: a vida
philip norman

Joias de família
Zulmira ribeiro tavares

Jonas, o copromanta
patrícia melo

JonatHan strange  
& mr. norrell 
susanna clarke

Jornal de timon — partidos  
e eleições no maranHão
João francisco lisboa,  
org. José murilo de carvalho

Jornalista e o assassino, o
Janet malcolm

Jovem stálin, o
simon sebag montefiore

Jovens de um novo tempo,  
despertai!
kenzaburo oe

Julgamento de sócrates, o
i. f. stone

Juventude
J.m. coetzee

 k
k.
roberto calasso

ka
roberto calasso

king kong e cerveJas
fabrício corsaletti

 l
labirinto grego, o
manuel Vázquez  
montalbán

laços de sangue
michael cunningham

lados do círculo, os
amilcar bettega barbosa

ladrão no armário, o
lawrence block

ladrão que acHava que  
era bogart, o
lawrence block

ladrão que estudava  
espinosa, o
lawrence block

ladrão que pintava  
como mondrian, o
lawrence block

lágrimas da girafa, as
alexander mccall smith

lágrimas impuras
furio monicelli 
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lar, 2004-2009
armando freitas filho

larvas azuis  
da amazônia, as
edgard telles ribeiro

lavoisier no ano um 
madison smartt bell

lavoura arcaica
raduan nassar

lavoura de corpos
patricia d. cornwell

lebre da patagônia, a
claude lanzmann

legado de eszter, o
sándor márai

legenda áurea
Jacopo de Varazze

leila diniz
Joaquim ferreira dos santos

leilão do lote 49, o
thomas pynchon

leite derramado
chico buarque

leitor apaixonado, o 
ruy castro

lembranças de 1848
alexis de tocqueville

lembrando babilônia
david maalouf 

lendo imagens
alberto manguel

lentidão, a
milan kundera

leoa branca, a
henning mankell

leopardos de kafka, os
moacyr scliar

letra e a voz, a
paul Zumthor

letra escarlate, a
nathaniel hawthorne

letra só 
acompanhado de sobre as letras
caetano Veloso

leviatã
paul auster 

liberdade
Jonathan franzen

liberdade por um fio
João José reis e  
flávio dos santos  
gomes, orgs.

libertação
sándor márai

libertinos libertários
adauto novaes, org.

lição de kafka
modesto carone

lições de filosofia 
primeira
J. a. giannotti

like a rolling stone
greil marcus

limites da utopia
isaiah berlin

limpeza de sangue
arturo pérez-reverte

lindbergH
a. scott berg

língua absolvida, a
elias canetti

língua exilada, a
imre kertész

língua portuguesa, a
fernando pessoa

linguagem e silêncio
george steiner

linguagem de sinais
luiz schwarcz

linHa-d’água
amyr klink

liquidação
imre kertész

lisboa: o que o turista  
deve ver
fernando pessoa

lista de ailce, a
herbert de souza

literatura como missão
nicolau sevcenko

literatura e os deuses, a
roberto calasso

literatura e resistência
alfredo bosi

livro da vida
santa teresa d’ávila

livro das citações, o
eduardo giannetti

livro das ilusões, o
paul auster

livro das vidas, o 
Vários autores,  
org. matinas suzuki Jr.

livro de areia, o
Jorge luis borges

livro de letras
Vinicius de moraes

livro de praga, o
sérgio sant’anna

livro de sonetos
Vinicius de moraes

livro do desassossego
fernando pessoa

livro do riso e  
do esquecimento, o
milan kundera

livro dos insultos, o
h. l. mencken

livro dos lobos, o
rubens figueiredo

livro dos mortos
patricia d. cornwell

livro dos nomes, o
maria esther maciel
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livro dos peixes  
de william gould, o
richard flanagan

livro dos prefácios
sérgio buarque de holanda

livro dos seres  
imaginários, o
Jorge luis borges

livro negro, o
orhan pamuk

livros e os dias, os
alberto manguel

longa fila de Homens  
mortos, uma
lawrence block

longa marcHa dos grilos 
canibais, a
fernando reinach

longa viagem da 
biblioteca  
dos reis, a
lilia moritz schwarcz,  
paulo cesar de azevedo e 
angela marques da costa

longe da água
michel laub

longitude
dava sobel

longo adeus a pinocHet, o
ariel dorfman

loteamento do céu, o
blaise cendrars

louco sonHa a máquina  
universal, um
Janna levin

lua cHeia
antonio muñoz molina 

luar e a rainHa, o
ivan lessa

lugar ao sol, um
erico Verissimo

lugar entre os vivos, um
Jean-pierre gattégno

lugar incerto, um
fred Vargas

lugares desertos
robyn davidson

luka e o fogo da vida
salman rushdie

luta, a
norman mailer

luuanda
José luandino Vieira

luxo eterno, o
gilles lipovetsky e 
elyette roux

luz do dia, a
graham swift

luz do farol, a
colm tóibín

luz em meu ouvido, uma
elias canetti

 m
macacos malvados
matt ruff

macau
paulo henriques britto

macHado de assis,  
Historiador 
sidney chalhoub

macHado de assis:  
impostura e realismo
John gledson

mães e filHos
colm tóibín

maior espetáculo da 
terra, o
richard dawkins

maJestade do xingu, a
moacyr scliar

mal-estar na modernidade
sergio paulo rouanet

maldição e glória
carlos maranhão

maldição em família
dashiell hammett

maldita guerra
francisco doratioto

maleta do meu pai, a
orhan pamuk

mamíferos
pierre mérot

manicômio
patrick mcgrath

manipulador, o
Jean-pierre gattégno 

manto de penélope, o
João pinto furtado

manual da paixão solitária
moacyr scliar

manual da traição
Jonathan d. spence

manual de pintura  
e caligrafia
José saramago

manual do agricultor  
brasileiro
carlos augusto taunay, org. 
rafael de bivar marquese

manuscritos do mar  
morto, os
edmund wilson

mao
Jung chang e Jon halliday

mão do amo, a
tomás eloy martínez

maomé
karen armstrong

mãos de cavalo
daniel galera

mapa do criador, o
emilio calderón
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mapas 
nuruddin farah

maquiavel no inferno
sebastian de grazia

máquina de JosepH  
walser, a
gonçalo tavares

mar de glória
nathaniel philbrick

mar inquieto
yukio mishima

mar morto
Jorge amado

mar sem fim
amyr klink

marca Humana, a
philip roth

marcovaldo ou as  
estações na cidade
italo calvino

mares do sul, os
manuel Vázquez montalbán

maria através dos 
séculos
Jaroslav pelikan

maria callas
arianna stassinopoulos 
hutchinson

máscara da áfrica, a
V. s. naipaul

máscaras
leonardo padura fuentes 

máscaras da civilização, as
Jean starobinski

mason & dixon
thomas pynchon

massa e poder
elias canetti

massagista místico, o
V. s. naipaul

matador, o
patrícia melo

mau Humor
ruy castro

mauá — empresário  
do império
Jorge caldeira

maus bocados
anthony bourdain

mcmáfia
misha glenny

mecânica das águas, a
e. l. doctorow

mecanismos internos
J.m. coetzee

médico doente, o
drauzio Varella

médico rural, um
franz kafka

medida do mundo, a
daniel kehlmann

medo de sade
bernardo carvalho

megalomania de freud
israel rosenfield

meia vida
V. s. naipaul

meio do mundo e outros  
contos, o
antonio carlos Viana

meio sol amarelo
chimamanda ngozi adichie

mel de leão
david grossman

memorando
geraldo mayrink e  
fernando moreira salles

memória e sociedade
ecléa bosi

memorial de buenos aires
antonio fernando borges

memórias de um 
Historiador de domingo
boris fausto

memórias de um primata
robert m. sapolsky

memórias de um  
sobrevivente
luiz alberto mendes

memórias de uma menina  
católica
mary mccarthy

memórias do condado  
de Hecate
edmund wilson

memórias do sobrinHo  
de meu tio
Joaquim manuel de macedo, 
org. flora süssekind

memórias imorais
serguei eisenstein

menina a caminHo  
e outros textos
raduan nassar

menina do capuz vermelHo 
e outras Histórias de dar 
medo, a
angela carter

menina que brincava  
com fogo,  a — millennium 2
stieg larsson

meninas, as
lygia fagundes telles

menino de lugar nenHum
david mitchell

menino grapiúna, o
Jorge amado

menino que odiava  
mentira, o
m. J. hyland

menos que um
Joseph brodski

mensagem
fernando pessoa

mensagem de uma mãe 
cHinesa desconHecida
Xinran

mente assassina
p. d. James

mente desconHecida, a
John horgan
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mercado das crenças, o
eduardo giannetti

mesmo mar, o
amós oz

mestre de petersburgo, o
J.m. coetzee

mestre, o
colm tóibín

mestres de armas
cláudio figueiredo, org.
arthur schnitzler
guy de maupassant
heinrich von kleist
ivan turguêniev
Joseph conrad
Vladimir nabokov

metamorfose, a
franz kafka

método prático da 
guerrilHa
marcelo ferroni 

metro nenHum, o
francisco alvim

meu casaco de general
luiz eduardo soares

meu micHel
amós oz

meu nome é vermelHo
orhan pamuk

meu tipo de garota
buddhadeva bose

meus prêmios
thomas bernhard

mez da grippe e outros  
livros, o
Valêncio Xavier

micróbios na cruz
marcia camargos

microcosmos
claudio magris

miguel e os demônios 
lourenço mutarelli

miguel rio branco
miguel rio branco

mil anos de felicidade
Jean delumeau

milagre dos pássaros, o
Jorge amado

milagre, um universo, um
lawrence weschler

milagres da vida
J. g. ballard

milênio
manuel Vázquez montalbán

milênio em questão, o
stephen Jay gould

milésima segunda noite  
da avenida paulista, a 
Joel silveira

milionários demais
rex stout

mímicos, os
V. s. naipaul

minHa mãe morrendo  
e o menino mentido
Valêncio Xavier

minHa terra
abraham Verghese

minHa vida de menina
helena morley

minHas viagens com 
Heródoto
ryszard kapuściński

mínima mímica
walnice nogueira galvão

miso soup
ryu murakami

mistério da consciência, o
antónio r. damásio

mitologia da saudade,  
seguido de portugal  
como destino
eduardo lourenço

mitologia dos orixás
reginaldo prandi

mitos e mitologias 
políticas
raoul girardet

mitos, emblemas, sinais
carlo ginzburg

modelo italiano, o
fernand braudel

modernismo
malcolm bradbury e  
James mcfarlane, orgs.

modernismo
peter gay

molvânia
santo cilauro, tom gleisner 
e rob sitch

monge endinHeirado,  
a mulHer do bandido  
e outras Histórias  
de um rio indiano, o
gita mehta

mongólia
bernardo carvalho

monogamia
adam phillips

monsieur d’eon é mulHer
gary kates

monsieur pain
roberto bolaño

monstro de deus
david Quammen

monstro, o
sérgio sant’anna

monstros, os
dave eggers 

monstros e monstrengos  
do brasil
afonso d’escragnolle- 
-taunay, org. mary del priore

montaigne em movimento
Jean starobinski

montaillou, povoado  
occitânico de 1294 a 1324
emmanuel le roy ladurie
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montanHa de moluscos  
de leonardo da vinci, a
stephen Jay gould

montanHa gelada
charles frazier

montesquieu
Jean starobinski

moralidade para garotas  
bonitas
alexander mccall smith

morravagin, seguido  
de o fim do mundo filmado  
pelo anJo notre-dame
blaise cendrars

mortalHa para uma 
enfermeira
p. d. James

morte ao vivo
stanley elkin

morte da economia, a
paul ormerod

morte da fé, a
sam harris

morte de matusalém, a
isaac bashevis singer

morte de rimbaud, a
leandro konder

morte de um caixeiro- 
-viaJante e outras  
4 peças, a
arthur miller

morte de um dissidente
alexander goldfarb e  
marina litvinenko

morte de um perito
p. d. James

morte de visHnu, a
manil suri

morte do gourmet, a
muriel barbery

morte do leão, a
henry James

morte e a morte de  
quincas berro dágua, a
Jorge amado

morte e Julgamento
donna leon

morte é uma festa, a
João José reis

morte em terra 
estrangeira
donna leon

morte no seminário
p. d. James

morte no teatro la fenice
donna leon

morte nos búzios
reginaldo prandi

morte também frequenta  
o paraíso, a
lev raphael

mortes e o triunfo  
de rosalinda, as
Jorge amado

mosca espanHola
will ferguson

mosca-vareJeira
patricia d. cornwell

motim no bounty, o
caroline alexander

muito além do nosso eu
miguel nicolelis

mulHer de Jerusalém, a
abraham b. yhoshua

mulHer de vermelHo e 
branco, a
contardo calligaris

mulHer do mágico, a
brian moore

mulHer do próximo, a
gay talese

mulHer e o macaco, a
peter høeg

mulHer foge, a 
david grossman 

mulHer que cHora, a
su tong

mulHer que escreveu  
a bíblia, a
moacyr scliar

mulHer trêmula, a
siri hustvedt

mulHeres demais
rex stout

mundo alemão  
de einstein, o
fritz stern

mundo assombrado pelos  
demônios, o
carl sagan

mundo de Homero, o
pierre Vidal-naquet

mundo de ponta-cabeça, o
christopher hill

mundo em queda livre, o
Joseph e. stiglitz

mundo moderno, o
malcolm bradbury

mundo não é cHato, o
caetano Veloso

mundo perdido
patrícia melo

mundo pós-americano, o
fareed Zakaria

mundo prodigioso que 
tenHo na cabeça, o
louis begley

mundo se despedaça, o
chinua achebe

mundos imaginados
freeman dyson

murilo rubião — obra 
completa
murilo rubião

museu da inocência, o
orhan pamuk

música anterior
michel laub

música ao longe
erico Verissimo 
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música de uma vida, a
andrei makine

música fúnebre
morag Joss

música para camaleões
truman capote

 n
na alcova
guilleragues, crébillon, 
denon

na américa
susan sontag

na beleza dos lírios
John updike

na linHa de frente
lawrence block

na multidão
luiz alfredo garcia-roza

na natureza selvagem
Jon krakauer

na patagônia
bruce chatwin

na pior em paris e londres 
george orwell

na praia
ian mcewan

na sala com danuza
danuza leão

na trilHa de adão
thor heyerdahl

nacional estrangeiro
sergio miceli

nada a dizer
elvira Vigna

nada me faltará
lourenço mutarelli

não diga noite
amós oz

não é sopa
nina horta

não Há nada lá
Joca terron

não Há silêncio que não 
termine
betancourt, ingrid

não me abandone Jamais
kazuo ishiguro

não se mexa
margaret mazzantini

não tenHo medo
niccolò ammaniti

naquela época tínHamos  
um gato
nelson de oliveira

naquele dia
dennis lehane

narrativas do espólio
franz kafka

nas margens
natalie Zemon davis

nascer duas vezes
giuseppe pontiggia

nascimento da tragédia  
ou Helenismo e 
pessimismo, o
friedrich nietzsche

nascimento dos  
fantasmas, o
marie darrieussecq

nassau 
evaldo cabral de mello

natimorto, o
lourenço mutarelli

nau de ícaro e imagem  
e miragem da lusofonia, a
eduardo lourenço

naufrágio
louis begley

náufrago, o
thomas bernhard

navio negreiro, o
marcus rediker

nebulosidade variável
carmen martín gaite

negativo
augusto massi

negociação e conflito
João José reis e  
eduardo silva

negócio do brasil, o
evaldo cabral de mello

negócios e ócios
boris fausto

negro e o ouro, o
anthony sampson

negros da terra
John manuel monteiro

nêmesis
philip roth

nenHuma certeza
michael larsen 

nenHuma ilHa é uma ilHa
carlo ginzburg

nervura do real, a
marilena chaui

neutralidade suspeita
Jean-pierre gattégno

neve
orhan pamuk

new art city
Jed perl

nexus 
henry miller

niketcHe
paulina chiziane

ninfa inconstante, a
guillermo cabrera infante

ninguém nada nunca
Juan José saer
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ninguém para me 
acompanHar
nadine gordimer

ninguém se mexe
denis Johnson

ninHo da serpente, o
pedro Juan gutiérrez

no ar rarefeito
Jon krakauer

no bosque do espelHo
alberto manguel

no buraco
tony bellotto

no castelo do barba azul
george steiner

no colo do pai
hanif kureishi

no coração do mar
nathaniel philbrick

no degrau de ouro
tatiana tolstaya

no fundo de um sonHo
James gavin

no inferno
george pelecanos

no país dos Homens
hisham matar

no reino do deseJado
Jacqueline hermann

no teu deserto
miguel sousa tavares

no tribunal de meu pai
isaac bashevis singer

noite
a. alvarez

noite
erico Verissimo

noite da madrinHa, a
sergio miceli

noite do oráculo
paul auster

noite do professor, a
Jean-pierre gattégno

noite escura e mais eu, a
lygia fagundes telles

noites das mil e uma 
noites
naguib mahfouz

noiva escura, a
laura restrepo

noiva estava de preto, a
cornell woolrich

noiva libertada, a
a. b. yehoshua

nômade
ayaan hirsi ali

nome do bispo, o
Zulmira ribeiro tavares

nome e o sangue, o
evaldo cabral de mello

nomes, os
don delillo

nós, o povo
timothy garton ash

nossos antepassados, os
italo calvino

nostromo
Joseph conrad

notícias do planalto
mario sergio conti

noturno do cHile
roberto bolaño

noturno em manHattan
colin harrison

noturnos
kazuo ishiguro

noturnos
ana miranda

nova antologia poética
Vinicius de moraes

nova novidade, a
michael lewis

novas cartas [edificantes  
e curiosas] do extremo  
ocidente
andré lévy

nove noites
bernardo carvalho

nove, novena
osman lins

novo mundo, o
antonello gerbi

novo século, o
entrevista de eric J. 
hobsbawm a antonio polito

nunca treze à mesa
orietta del sole

nunca vai embora
chico mattoso

núpcias de cadmo e  
Harmonia, as
roberto calasso

nuvens, as
Juan José saer

 o
obJecto quase
José saramago 

obrigado por fumar
christopher buckley

ocasião, a
Juan José saer

odisseia 
homero

odisseia de penélope, a 
margaret atwood

olga
fernando morais

olHai os lírios do campo
erico Verissimo 

olHar, o
adauto novaes, org.
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olHar da mente, o
oliver sacks

olHar de max, o
louis begley

olHar de orfeu, o
bernadette bricout, org.

olHar, escutar, ler
claude lévi-strauss

olHo mais azul, o
toni morrison

olHos de lucia, os
arthur Japin

olHos de madeira
carlo ginzburg

olympia
otto friedrich

omeros
derek walcott

onda que se ergueu  
no mar, a
ruy castro

onde os Homens 
conquistam a glória
Jon krakauer

onze
bernardo carvalho

onze ensaios
edmund wilson

operação massacre
rodolfo walsh

operação sHylock
philip roth

ordenações filipinas
silvia hunold lara, org.

orelHa de van gogH, a
moacyr scliar

órfãos do eldorado
milton hatoum

orfeu extático  
na metrópole
nicolau sevcenko

orgulHo e preconceito
Jane austen

orientalismo
edward w. said

oriente, ocidente
salman rushdie

origem
thomas bernhard

origens do totalitarismo
hannah arendt

oscar wilde
richard ellmann

ossos de sépia
eugenio montale

outra margem do  
ocidente, a
adauto novaes, org.

outra vida, uma
John updike

outra volta do parafuso, a
henry James

outras américas
sebastião salgado

outras cores
orhan pamuk

outras inquisições
Jorge luis borges

outro, o mesmo, o
Jorge luis borges

outro pé da sereia, o
mia couto

outros acHados e 
perdidos
davi arrigucci Jr.

 p
paciente 67
dennis lehane

paciente inglês, o
michael ondaatje

paciente particular
p. d. James

padre cícero
lira neto

padres, celibato e  
conflito social
kenneth p. serbin

padrões de intenção
michael baxandall

páginas de sensação
alessandra el far

pai de família, o
roberto schwarz

pai dos pobres?
robert m. levine

país distante, um
daniel mason

país do carnaval, o
Jorge amado

paisagem com dromedário
carola saavedra

paisagem e memória
simon schama

paixão e a exceção,  
a — borges, eva perón,  
montoneros
beatriz sarlo

paixão terna, a — a 
experiência burguesa:  
da rainHa vitória  
a freud, vol. 2
peter gay

paixão transformada, a
moacyr scliar

palácio da memória  
de matteo ricci, o
Jonathan d. spence

palácio de inverno, o
John boyne

palácio dos sonHos, o
ismail kadaré

palavras de freud, as
paulo césar de souza
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palavras de saramago, as
fernando gómez  
aguilera, org.

palavras secretas, as
rubens figueiredo

pálido ponto azul
carl sagan

palomar
italo calvino

panorama visto do centro  
do universo
Joel r. primack e  
nancy ellen abrams

pantera no porão
amós oz

papéis avulsos
machado de assis

papéis do inglês, os
ruy duarte de carvalho

para conHecer melHor  
as religiões
patrick banon

para conHecer melHor os 
tabus e as proibições
patrick banon

para uma menina com  
uma flor
Vinicius de moraes

para viver um grande 
amor
Vinicius de moraes

paraíso
toni morrison

paraíso é bem bacana, o
andré sant’anna

paraíso perdido
cees nooteboom

paraísos artificiais
paulo henriques britto

paralelos e paradoxos
edward w. said e  
daniel barenboim

paratii
amyr klink

parte alguma
nelson ascher

passado perfeito
leonardo padura fuentes

passageiro do fim do dia
rubens figueiredo

passagem do século:  
1480-1520, a
serge gruzinski

passagem tensa dos 
corpos, a
carlos de brito e mello

pássaro da dor, o
anna maria ortese

pastoral americana
philip roth

pastores da noite, os
Jorge amado

paulística etc.
paulo prado

pavilHão dourado, o
yukio mishima

pecado original, o
p. d. James

pecados dos pais, os
lawrence block

peças em fuga
anne michaels

peças, pessoas,  
personagens
decio de almeida prado

peixe dourado
J. m. g. le clézio

pela bandeira do paraíso
Jon krakauer

pelos olHos de maisie
henry James

pena de aluguel
cristiane costa

pensadores russos
isaiah berlin

pensamento árabe na  
era liberal/1798-1939, o
albert hourani

pensamento mestiço, o
serge gruzinski

pensando com a História
carl e. schorske 

pequenas memórias, as
José saramago

perdido, o
hans-ulrich treichel 

périplo de baldassare, o
amin maalouf 

perseguido 
luiz alfredo garcia-roza

personæ
madalena schwartz

pescoço da girafa, o
max nunes, seleção e 
organização: ruy castro

pesquisa, a
Juan José saer

pessoas em primeiro  
lugar, as
amartya sen e bernardo 
kliksberg

peste dos médicos, a
sherwin b. nuland

pinóquio: um livro 
paralelo
giorgio manganelli

pintor de batalHas, o
arturo pérez-reverte

pintura da vida moderna, a
t. J. clark

pior viagem do mundo, a
apsley cherry-garrard

pirâmide, a
ismail kadaré

pirotécnico zacarias, o
murilo rubião

pista de gelo, a
roberto bolaño

planetas, os
dava sobel
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plexus
henry miller

poder da arte, o
simon schama

poemas
w. h. auden

poemas
seamus heaney

poemas
friedrich hölderlin

poemas
gerard manley hopkins

poemas
marianne moore

poemas
mário de sá-carneiro

poemas
rainer maria rilke

poemas
wallace stevens

poemas
william carlos williams

poemas
wisława szymborska

poemas
w. b. yeats

poemas da antologia 
grega ou palatina 
[séculos vii a.c. a v d.c.]
José paulo paes, org.

poemas da carne e do 
exílio
ovídio

poemas do brasil
elizabeth bishop

poemas escolHidos 
sophia de mello breyner 
andresen

poemas escolHidos
gregório de matos, seleção 
José miguel wisnik

poemas esparsos
Vinicius de moraes

poemas, sonetos e 
baladas & pátria minHa
Vinicius de moraes

poesia
Jorge luis borges

poesia 1902-1917
fernando pessoa 

poesia 1918-1930
fernando pessoa

poesia 1931-1935
fernando pessoa

poesia completa
José paulo paes

poesia completa  
de alberto caeiro
fernando pessoa

poesia completa  
de álvaro de campos
fernando pessoa 

poesia completa  
de ricardo reis
fernando pessoa

poesia erótica  
em tradução
José paulo paes, org.

poetas que pensaram  
o mundo
Vários autores,  
org. adauto novaes

política
adam thirlwell

política, cultura e classe  
na revolução francesa
lynn hunt

política em espinosa
marilena chaui

pomar de família
nomi eve

ponte, a
david remnick

ponte da ilHa o sapo, a
carl hiaasen

ponto final 
mikal gilmore

ponto ômega
don delillo

por acaso
ali smith

por que almocei meu pai
roy lewis

por que ler os clássicos
italo calvino

por trás dos vidros
modesto carone

por um fio
drauzio Varella

por um novo macHado  
de assis
John gledson

pornografia
witold gombrowicz

port mungo
patrick mcgrath

possível milagre
mahlon Johnson e  
Joseph olshan

post-mortem
patricia d. cornwell

povo brasileiro, o
darcy ribeiro

povo das montanHas  
negras, o
raymond williams

predador
patricia d. cornwell

presidente segundo  
o sociólogo, o
entrevista de fernando 
henrique cardoso a  
roberto pompeu de toledo

preto no branco
george pelecanos

prezado senHor,  
prezada senHora
walnice nogueira galvão  
e nádia battella gotlib, orgs.

primeira poesia
Jorge luis borges
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primeiros socorros
drauzio Varella e carlos 
Jardim

príncipe, o
nicolau maquiavel

príncipe e o sabiá  
e outros perfis, o
otto lara resende

prisioneiro, o
erico Verissimo

problema da 
incredulidade no século 
xvi, o
lucien febvre

procedimento 
operacional padrão
philip gourevitch e  
errol morris

processo, o
franz kafka

processo civilizatório, o
darcy ribeiro

professor e o louco, o
simon winchester

profeta impuro, o
manuel Vázquez montalbán

proJeto de rembrandt, o
svetlana alpers

proJetos para o brasil
José bonifácio de andrada e 
silva, org. miriam dolhnikoff 

prólogo, com um prólogo 
de prólogos
Jorge luis borges

promessa do livreiro, a
John dunning

prosas seguidas de odes  
mínimas
José paulo paes

proteção e obediência
sandra lauderdale graham

proust
pietro citati

pulga na camisola, uma
max nunes 
seleção e organização: ruy 
castro

punHalada no escuro
lawrence block

purgatório
tomás eloy martínez

putas assassinas
roberto bolaño

 Q 
qual democracia?
francisco weffort

quando a sombra descola  
do cHão
daniele del giudice

quando éramos órfãos
kazuo ishiguro 

quando fui mortal
Javier marías

quando nosso boteco  
fecHa as portas
lawrence block

quarentena, a
J. m. g. le clézio

quase tudo — memórias
danuza leão

que é isso,  
companHeiro?, o
fernando gabeira

que é o quê, o
dave eggers

que eu amava, o
siri hustvedt

que farei com este livro?
José saramago

que Horas são?
roberto schwarz

que os cHineses  
não comem, o
Xinran

que pensam vocês  
que ele fez
carlos sussekind

que será, o
michael dertouzos

que sobrou do paraíso?, o
Jean delumeau

quebrando a banca
ben mezrich

queda livre
otavio frias filho

queiJo e os vermes, o
carlo ginzburg

quem escreverá nossa 
História?
samuel d. kassow

querido poeta
ruy castro, org.

querido scott,  
querida zelda
Jackson r. bryer e  
cathy w. barks, orgs.

questão da ideologia, a
leandro konder

questão de ênfase
susan sontag

questão de loucura, uma
ismail kadaré

questão de raça
cornel west

questão de sangue
ian rankin

questão dos livros, a
robert darnton

questão pessoal, uma
kenzaburo oe

questões de Honra
louis begley
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quinteto de buenos  
aires, o
manuel Vázquez montalbán

quinto milagre, o
paul davies

 r
radical cHique e o novo  
Jornalismo 
tom wolfe

rainHa do castelo de ar, a
stieg larsson

rainHa dos cárceres  
da grécia, a
osman lins

raízes do brasil
sérgio buarque de holanda

raízes do brasil 
edição comemorativa —  
70 anos (1936-2006)
sérgio buarque de holanda

raízes do riso
elias thomé saliba

raJ
gita mehta

raro mar
armando freitas filho

rastro dos cantos, o
bruce chatwin

rato, a mosca e o Homem, o
françois Jacob

razão cética, a
kátia muricy

razões do iluminismo, as
sergio paulo rouanet

rebeldes
sándor márai

rebelião escrava  
no brasil
João José reis

reconstrução dos 
direitos Humanos, a
celso lafer

recordações do escrivão 
isaías caminHa
lima barreto

rede imaginária
adauto novaes, org.

reflexões sobre o exílio
edward w. said

refugo de guerra
ha Jin 

regra do Jogo, a
cláudio abramo

regras da arte, as
pierre bourdieu

rei do mundo, o
david remnick

rei morreu, o
Jim lewis

reino do amanHã, o
J. g. ballard

reino do medo
hunter s. thompson

reino e o poder, o
gay talese

reis taumaturgos, os
marc bloch

relações de força
carlo ginzburg

relato de um certo 
oriente
milton hatoum

religião e declínio da 
magia 
keith thomas

relíquias sagradas
fred Vargas

reloJoeiro cego, o
richard dawkins

reparação
ian mcewan

represálias selvagens 
peter gay

representações  
do intelectual
edward w. said

república dos  
vencidos, a
Jean soublin

réquiem caribenHo
brigitte aubert

resíduos do dia,  
os, seguido de “depois  
do anoitecer”
kazuo ishiguro

resistência, a
ernesto sabato

respiração artificial 
ricardo piglia

responsabilidade  
e Julgamento
hannah arendt

ressuscitados, os
ian rankin

resto é ruído, o
alex ross

resto é silêncio, o
erico Verissimo

restos mortais
patricia d. cornwell

restou o cão
livia garcia-roza

resumo de ana
modesto carone

retalHos cósmicos
marcelo gleiser

retirada da laguna, a
alfredo d’escragnolle- 
-taunay, org. sergio medeiros

retórica da  
intransigência, a
albert o. hirschman

158



Q
r
s

retorno de casanova, o
arthur schnitzler

retrato, o — vol. 1
erico Verissimo 

retrato, o — vol. 2
erico Verissimo 

retrato de um assassino
patricia d. cornwell

retrato de um viciado 
quando Jovem
bill clegg

retrato de uma senHora
henry James

retrato do amor  
quando Jovem 
décio pignatari, org.

retrato do brasil
paulo prado,  
org. carlos augusto calil

retrato do rei, o
ana miranda

retrato e sociedade  
na arte italiana
enrico castelnuovo

retrato em branco  
e negro
lilia moritz schwarcz

retratos de crianças  
do êxodo
sebastião salgado

retratos de fidelman
bernard malamud

revolução de 1930, a
boris fausto

revolução difícil
george pelecanos

revolução dos bicHos, a
george orwell

rimas da vida e da morte
amós oz

rimbaud
edmund white 

rio cHamado tempo, uma  
casa cHamada terra, um
mia couto

rio da dúvida, o
candice millard

rio das flores
miguel sousa tavares

rio de Janeiro, cidade  
mestiça
Jean-baptiste debret

rio são francisco e a  
cHapada diamantina, o
teodoro sampaio, org. José 
carlos barreto de santana 

rios profundos, os
José maría arguedas

ripley debaixo d’água
patricia highsmith

ripley subterrâneo
patricia highsmith 

risíveis amores
milan kundera

riso e melancolia
sergio paulo rouanet

rocHedo de tânios, o
amin maalouf

romance de geração, um
sérgio sant’anna

romance de perón, o
tomás eloy martínez

rondon 
todd a. diacon

rosa de alexandria, a
manuel Vázquez montalbán

rosa de saraJevo, a
mazzantini, margaret

roteiro lírico e 
sentimental da cidade  
do rio de Janeiro
Vinicius de moraes

roupa e a moda, a
James laver

rremembranças  
da menina de rua morta 
nua e outros livros
Valêncio Xavier

rua do mundo
eucanaã ferraz

ruído branco
don delillo

rumo à estação finlândia
edmund wilson

 s
sábado
ian mcewan

sábado o rabino  
passou fome
harry kemelman

saberes e odores
alain corbin

sabinada, a
paulo césar de souza

sacerdote e o feiticeiro —  
a ditadura derrotada, o 
elio gaspari

sacerdote e o feiticeiro —  
a ditadura encurralada, o
elio gaspari

saga 
erico Verissimo

saga dos marx, a
Juan goytisolo

sagrado
dennis lehane

sagrado selvagem, o 
roger bastide

sal
antonio fernando  
de franceschi
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sala dos Homicídios, a
p. d. James

salônica 
mark mazower

salve-se quem puder
edward chancellor

santa evita
tomás eloy martínez

são Jorge dos ilHéus
Jorge amado

saturno nos trópicos
moacyr scliar

saudades de são paulo
claude lévi-strauss

saudades do brasil
claude lévi-strauss

saudades do século 20
ruy castro

scHmidt libertado
louis begley

se não agora, quando?
primo levi

se um viaJante numa  
noite de inverno
italo calvino

seabiscuit
laura hillenbrand

seara vermelHa
Jorge amado

seara vermelHa
dashiell hammett

século das luzes, o
alejo carpentier

século de scHnitzler, o
peter gay

século em nova york, um
marshall berman

seda
alessandro baricco

sedução e suas  
máscaras, a
renato Janine ribeiro, org.

sefarad
antonio munõz molina

segredo de Joe gould, o 
Joseph mitchell

segredos guardados
reginaldo prandi

segredos internos
stuart b. schwartz

segunda-feira  
o rabino viaJou
harry kemelman

segunda confissão, a
rex stout

segundo tempo, o 
michel laub

seis passeios pelos  
bosques da ficção
umberto eco

seis propostas para  
o próximo milênio
italo calvino

seis suspeitos
Vikas swarup

sem pecado
ana miranda

sem sangue
alessandro baricco

sementes mágicas
V. s. naipaul

seminário dos ratos
lygia fagundes telles

senHor das almas, o
irène némirovsky

senHor embaixador, o
erico Verissimo

senHor vai entender, o
claudio magris

senHora dona do baile
Zélia gattai

senHorita simpson, a
sérgio sant’anna

senHorita smilla  
e o sentido da neve
peter høeg

sentidos da paixão, os
adauto novaes, org.

sequências brasileiras
roberto schwarz

ser canalHa
rex stout

ser e o tempo da poesia, o
alfredo bosi

ser feliz®
will ferguson

ser longe
fernando moreira salles

serenata
James m. cain

seres, coisas, lugares
decio de almeida prado

serpente
rex stout

seta do tempo,  
ciclo do tempo
stephen Jay gould

sete suítes
antonio fernando de 
franceschi 

seu rosto amanHã, 3 vols.
Javier marías

sexo e amizade
andré sant’anna

sexta-feira o rabino  
acordou tarde
harry kemelman

sexus
henry miller

sHakespeare — o mundo  
é um palco
bill bryson

sHakespeare, uma vida
park honan

sHalimar, o equilibrista
salman rushdie
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sHiva
a. b. yehoshua 

silêncio da cHuva, o
luiz alfredo garcia-roza

silêncio do túmulo, o
arnaldur indridason

silêncio dos  
intelectuais, o
adauto novaes, org.

silêncio em outubro
Jens christian grøndahl

silenciosa algazarra
ana maria machado

simplicidades insolúveis
roberto casati e
achille Varzi

sinais do tempo, os
paolo rossi

sinistros com fogo
david means

sinuca embaixo d’água
carol bensimon

sir ricHard francis 
burton
edward rice

só garotos
patti smith

sob o sol-Jaguar
italo calvino

sobre a beleza
Zadie smith

sobre a revolução
hannah arendt

sobre a verdade
harry g. frankfurt

sobre ética e economia
amartya sen

sobre ética e imprensa
eugênio bucci

sobre ética e psicanálise
maria rita kehl

sobre fotografia
susan sontag

sobre Heróis e tumbas
ernesto sabato

sobre História
eric hobsbawm

sobre Homens  
e montanHas
Jon krakauer

sobre meninos e lobos
dennis lehane

sobre scHmidt
louis begley

sociedade da neve , a
pablo Vierci

sociedade contra  
o social, a
renato Janine ribeiro

socráticas
José paulo paes

sol de breda, o
arturo pérez-reverte

sol do brasil, o
lilia moritz schwarcz

sol e a sombra, o
laura de mello e souza

sol se põe em são paulo, o
bernardo carvalho

sol, o genoma  
e a internet, o
freeman dyson

solar
ian mcewan

soldados da pátria
frank d. mccann

solidão ruidosa, uma
bohumil hrabal

solo de clarineta —  
vol. 1 e vol. 2
erico Verissimo

solução final, a
michael chabon

som e o sentido, o
José miguel wisnik

sombras sobre o rio 
Hudson
isaac bashevis singer

sonetos luxuriosos
pietro aretino

sonHo mais doce, o
doris lessing

sonHos de einstein
alan lightman

sonHos de transgressão
fatima mernissi

sonHos tropicais
moacyr scliar

sorte sua
carl hiaasen

spider
patrick mcgrath

stálin
simon sebag montefiore

stasilândia
anna funder

stevenson sob as 
palmeiras
alberto manguel

strip-tease
carl hiaasen

sua resposta vale  
um bilHão
Vikas swarup

submundo
don delillo

subsolo infinito
nelson de oliveira

suíte francesa
irène némirovsky

sul mais distante, o
gerald horne

sumiço da santa, o
Jorge amado

suor
Jorge amado
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super-Homem vai  
ao supermercado, o 
norman mailer

superbrinquedos duram  
o verão todo
brian aldiss

suspeitas do  
sr. wHicHer, as 
kate summerscale

 t
tábula rasa
steven pinker

talentoso ripley, o
patricia highsmith

talk sHow
arnaldo bloch

tambores da cHuva, os
ismail kadaré

tantas palavras 
chico buarque

tanto faz & abacaxi
reinaldo moraes

tão pura, tão boa
frances fyfield

tarde
paulo henriques britto

teatro
bernardo carvalho

teatro das ideias, o
bernard shaw

teatro de sabbatH, o
philip roth

teatro em versos
Vinicius de moraes

tecido do cosmo, o
brian greene

tempestade de ritmos
ruy castro

tempo de despertar
oliver sacks

tempo de ensaio
laymert garcia dos santos

tempo de guerra
domingos pellegrini

tempo de muda
renato mezan

tempo e História
adauto novaes, org.

tempo passado 
beatriz sarlo

temporada de facões, uma
Jean hatzfeld

tempos interessantes
eric hobsbawm

tenda dos milagres
Jorge amado

tenHo algo a te dizer
hanif kureishi

teoria das Janelas 
quebradas, a
drauzio Varella

teoria do Jardim, a
dora ribeiro

terceira margem, a
ignacy sachs

terceira mulHer, a
gilles lipovetsky

terceiro reicH, o
roberto bolaño

tereza batista cansada  
de guerra
Jorge amado

terra
sebastião salgado

terra descansada
Jhumpa lahiri

terra sonâmbula
mia couto

terras do sem-fim
Jorge amado

território do vazio
alain corbin

terrorista
John updike

terrorista  
desconHecida, a
richard flanagan

terroristas do milênio
J. g. ballard

testamento do  
sr. napumoceno, o
germano almeida

testemunHa silenciosa, a
otto lara resende

testemunHas da cHina
Xinran

tête à tetê
henri cartier-bresson

tieta do agreste
Jorge amado

timbuktu
paul auster

tio tungstênio
oliver sacks

tiro no coração
mikal gilmore

tocaia grande
Jorge amado

tocando o vazio
Joe simpson

toda terça
carola saavedra

todas as cosmicômicas
italo calvino

todos os belos cavalos
cormac mccarthy

todos os Homens são 
mentirosos
alberto manguel

todos os nomes
José saramago
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tóquio proibida
Jake adelstein

tormentos ocasionais
bernadette lyra

torre negra, a
p. d. James

trabalHadores
sebastião salgado

trabalHo impróprio  
para uma mulHer
p. d. James

tragédia brasileira,  
a — romance-teatro
sérgio sant’anna

traição
ronaldo Vainfas

traJetória política  
do brasil
francisco iglésias

transferência mortal
Jean-pierre gattégno

trânsito de vênus, o 
shirley hazzard

trato dos viventes, o
luiz felipe de alencastro

travessia, a
cormac mccarthy

trégua, a
primo levi

trem noturno
martin amis

trem-fantasma
francisco foot hardman

três dúvidas 
leonardo brasiliense

três mulHeres 
apaixonadas
gaspara stampa,  
louise labé e  
elizabeth barrett browning

trilHa dos ninHos  
de aranHa, a
italo calvino 

trilogia de nova york, a
paul auster

tripla Hélice, a
richard lewontin

triste fim de policarpo 
quaresma
lima barreto

tristes trópicos
claude lévi-strauss

triunfo da música, o
tim blanning

trouxa frouxa
Vilma arêas

trovar claro
paulo henriques britto

tsotsi
athol fugard

tudo à venda
robert kuttner

tudo o que tenHo  
levo comigo
herta müller

tudo que é sólido  
desmancHa no ar
marshall berman

túnel, o
ernesto sabato

 u
última delegacia, a
patricia d. cornwell

última noite
James salter

última página, a
michael krüger

última quimera, a
ana miranda

última razão dos reis, a
renato Janine ribeiro

último caso  
da colecionadora  
de livros, o
John dunning

último leitor, o
ricardo piglia

último lugar da terra, o
roland huntford

último suspiro  
do mouro, o
salman rushdie

último voo do flamingo, o
mia couto

últimos dias, os
liev tolstói

últimos pedidos
graham swift

últimos soldados  
da guerra fria, os
fernando morais

umidade — Histórias
reinaldo moraes

único final feliz para  
uma História de amor  
é um acidente, o
J. p. cuenca

universo elegante, o
brian greene

universo, os deuses,  
os Homens, o
Jean-pierre Vernant

utopia burocrática  
de máximo modesto, a
dionisio Jacob

utopia desarmada
Jorge g. castañeda

utz
bruce chatwin
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 V
vagalumes e parasitas
cynthia ozick

valfierno
martín caparrós

valor do amanHã, o 
eduardo giannetti

valsa dos adeuses, a
milan kundera

valsa negra
patrícia melo

varanda do frangipani, a
mia couto

varennes
mona ozouf

variações bradsHaw, as
rachel cusk

variante lüneburg, a
paolo maurensig

variedades da experiência  
científica
carl sagan

velHos marinHeiros  
ou o capitão-de-longo- 
-curso, os
Jorge amado

vendilHões do templo, os
moacyr scliar

vendo vozes
oliver sacks

veneno remédio
José miguel wisnik

venenos de deus,  
remédios do diabo
mia couto

vento da lua
antonio muñoz molina

vento e o moinHo, o
rodrigo naves

vento sudoeste
luiz alfredo garcia-roza

ventos de quaresma
leonardo padura fuentes

ver: amor
david grossman

verão
J.m. coetzee

verão em baden-baden
leonid tsípkin

verão no aquário
lygia fagundes telles

verdade tropical
caetano Veloso

veredicto, o/ 
na colônia penal
franz kafka

veredicto em canudos
sándor márai

vergonHa
salman rushdie

versão de barney, a
mordecai richler

versos satânicos, os
salman rushdie

vertigem
w. g. sebald

vertigem da  
imortalidade, a
paulo schiller

vestido para morrer
donna leon

vestígio
patricia d. cornwell

vesuvio
Zulmira ribeiro tavares

viagem, a
noemi moritz kon

viagem à itália  
1786-1788
goethe

viagem a portugal
José saramago

viagem à terra das  
moscas e outras viagens
aldo buzzi

viagem ao fim da noite
louis-ferdinand céline

viagem ao fim do milênio
a. b. yehoshua

viagens de gulliver
Jonathan swift

viagem do elefante, a
José saramago

viagem, espera 
paulo neves

viagens no scriptorium
paul auster

viagens no tempo e o  
cacHimbo do vovô Joe
alan lightman

viaJantes do  
maravilHoso
guillermo giucci

vice-rei de uidá, o
bruce chatwin

vício inerente
thomas pynchon

vícios privados, 
benefícios públicos?
eduardo giannetti

vida clara, a
michel lahud

vida como performance, a 
kenneth tynan

vida conJugal
sergio pitol

vida de escritor
gay talese
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vida de rossini, seguido  
de notas de um diletante
stendhal,  
org. lorenzo mammì

vida de um Homem: 
francisco de assis
chiara frugoni

vida digital, a
nicholas negroponte

vida dos animais, a
J.m. coetzee 

vida dos escravos no rio  
de Janeiro [1808-1850], a
mary c. karasch 

vida e a obra  
de semmelweis, a
louis-ferdinand céline

vida e as opiniões  
do cavalHeiro tristram  
sHandy, a
laurence sterne

vida é bela, a
roberto benigni e  
Vincenzo cerami

vida e época de kid trovão
bill bryson

vida e época de micHael k
J.m. coetzee

vida entre livros, uma
José mindlin

vida imortal  
de Henrietta lacks, a
rebecca skloot

vida, Jogo e morte  
de lul mazrek
ismail kadaré

vida maravilHosa
stephen Jay gould

vida: modo de usar, a
georges perec

vida, o filme
neal gabler

vida pregressa
Joaquim nogueira

vida secreta da guerra, a
peter beaumont

vida secreta do senHor  
de musasHi e kuzu, a
Junichiro tanizaki

vida vadia
richard price

viena fin-de-siècle
carl e. schorske

vineland
thomas pynchon

vinHo e comida
Joanna simon

vinicius de moraes —  
o poeta da paixão
José castello

vinte anos e um dia
Jorge semprún

vinte luas
leyla perrone-moisés

violoncelista, a
michael krüger

vira e mexe, nacionalismo
leyla perrone-moisés

viração
maria filomena gregori 

virgem dos sicários, a
fernando Vallejo

virgem na Jaula, a
ayaan hirsi ali

virtuose, o
margriet de moor

visão do paraíso
sérgio buarque de holanda

visconde partido  
ao meio, o
italo calvino

visões da liberdade
sidney chalhoub

vita brevis
Joisten gaarder

vitória
anka muhlstein

vitória de orwell, a
christopher hitchens

viúvas de eastwick, as
John updike

viúva grávida, a
martin amis

viva o brontossauro
stephen Jay gould

vivendo no limite
Joe connelly

viver
yu hua

vivos e os mortos na 
sociedade medieval, os
Jean-claude schmitt

você é um animal, 
viskovitz
alessandro boffa

você está aqui
christopher potter

volta de mcluHanaíma, a
richard m. morse

volta do gato preto, a
erico Verissimo

vontade radical, a
susan sontag

voo da madrugada, o
sérgio sant’anna

voragem
Junichiro tanizaki

vossa insolência
olavo bilac,  
org. antonio dimas

voz do morto, a
rex stout
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VoZes do golpe, coleção
_ mãe Judia, 1964 
 moacyr scliar
_ a mancHa 
 luis fernando Verissimo
_ a revolução  

dos carangueJos 
 carlos heitor cony
_ um voluntário da pátria 
 Zuenir Ventura

vulto das torres, o
lawrence wright

vultos da república
humberto werneck, org.

 w
woody allen
eric lax

 X
xale, o
cynthia ozick

xangô de baker street, o
Jô soares

xará, o
Jhumpa lahiri

 y
yuxin 
ana miranda

 Z
z, a cidade perdida
david grann

zeitoun
dave eggers

zona do desconforto, a
Jonathan franzen

zuckerman acorrentado
philip roth
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assunto



_ administração e economia
_ antropologia
_ aventuras e viagens
_ biografias, memórias  

e diários
_ ciência
_ ciência política
_ cinema, teatro, tv,  

meios de comunicação
_ coleções/séries
_ companhia de bolso
_ crítica e teoria literária
_ esportes
_ ficção — conto e crônica
_ ficção — romance e novela
_ filosofia
_ fotografia
_ gastronomia
_ história da arte
_ história do brasil
_ história geral
_ humor
_ informática
_ jornalismo e relatos
_ meio ambiente e ecologia
_ moda
_ música
_ penguin—companhia
_ poesia
_ policial
_ psicologia
_ religião
_ saúde, doenças  

e medicina 
_ sociologia

administração  
& economia

Hancellor, edward
_ salve-se quem puder

furtado, celso
_ criatividade e dependência
_ a economia  

latino-americana
_ formação econômica do 

brasil — ed. comemorativa

galbraitH, JoHn kennetH
_ a economia das fraudes 

inocentes

giannetti, eduardo
_ o mercado das crenças 
_ Vícios privados,  

benefícios públicos?

HirscHman, albert o.
_ autossubversão

kliksberg, bernardo
_ as pessoas em primeiro 

lugar, com amartya sen

kuttner, robert
_ tudo à venda

lewis, micHael
_ a nova novidade

ormerod, paul
_ a morte da economia

przeworski, adam
_ capitalismo e  

social-democracia

sacHs, Jeffrey 
_ o fim da pobreza

sampson, antHony
_ o homem da companhia

sen, amartya 
_ desenvolvimento como 

liberdade
_as pessoas em primeiro 

lugar, com bernardo kliksberg
_ sobre ética e economia
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stiglitz, JosepH e.
_ os exuberantes anos 90
_ globalização:  

como dar certo
_ o mundo em queda livre

antropologia

alvarez, a.
_ noite

bastide, roger
_ o candomblé da bahia
_ o sagrado selvagem 

bosi, ecléa
_ memória e sociedade

burke, peter
_ cultura popular na idade 

moderna

calasso, roberto
_ as núpcias de cadmo  

e harmonia

céline, louis-ferdinand 
_ de castelo em castelo

cunHa, manuela 
carneiro da
_ enciclopédia da floresta 

com mauro barbosa  
de almeida, orgs.

_ história dos índios no 
brasil, org.

darnton, robert
_ o beijo de lamourette

fernández-armesto, felipe
_ então você pensa que  

é humano? 

fonseca, isabel
_ enterrem-me em pé

franco Júnior, Hilário
_ cocanha

ginzburg, carlo 
_ os andarilhos do bem

goldHagen, daniel JonaH
_ os carrascos voluntários  

de hitler

gomes, plínio freire
_ um herege vai ao paraíso

gregori, maria filomena
_ Viração

Holanda, sérgio  
buarque de 
_ caminhos e fronteiras
_ raízes do brasil
_ raízes do brasil 

edição comemorativa —  
70 anos (1936-2006)

Jacob, françois
_ o rato, a mosca e o homem

kapuściński, ryszard
_ ébano

ladurie, emmanuel le roy
_ montaillou, povoado 

occitânico de 1294 a 1324

levi, giovanni e 
Jean-claude scHmitt
_ história dos jovens 1, orgs.
_ história dos jovens 2, orgs.

lévi-strauss, claude
_ olhar, escutar, ler
_ saudades de são paulo
_ saudades do brasil
_ tristes trópicos

macfarlane, alan
_ história do casamento  

e do amor

mernissi, fatima
_ sonhos de transgressão

novaes, adauto
_ civilização e barbárie, org.

pontes, Heloisa
_ destinos mistos

prandi, reginaldo
_ mitologia dos orixás
_ segredos guardados

reis, João José
_ a morte é uma festa

ribeiro, berta g.
_ os índios das águas pretas

ribeiro, darcy
_ as américas e a civilização
_ confissões
_ diários índios
_ os índios e a civilização
_ o povo brasileiro
_ o processo civilizatório
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said, edward w.
_ cultura e imperialismo
_ orientalismo
_ representações do 

intelectual

scHmitt, Jean-claude
_ os vivos e os mortos na 

sociedade medieval

scHwarcz, lilia moritz
_ as barbas do imperador
_ o espetáculo das raças
_ retrato em branco e negro

sontag, susan
_ Questão de ênfase
_ sobre fotografia

vainfas, ronaldo
_ a heresia dos índios

varella, drauzio
_ estação carandiru
_ por um fio

verger, pierre
_ ewé

west, cornel
_ Questão de raça

aVenturas &  
Viagens

alexander, caroline
_ endurance
_ o motim no bounty

borges, Jorge luis e 
kodama, maría
_ atlas

bryson, bill
_ uma caminhada na floresta

castro, ruy
_ terramarear, com heloisa 

seixas

cHatwin, bruce
_ na patagônia
_ o rastro dos cantos

cHerry-garrard, apsley
_ a pior viagem do mundo

davidson, robyn
_ lugares desertos

dyer, geoff
_ ioga para quem não está 

nem aí

ferguson, will
_ de carona com buda

giucci, guillermo
_ Viajantes do maravilhoso

goetHe
_ Viagem à itália 1786-1788

gurney, alan
_ abaixo da convergência

Herzog, maurice
_ annapurna

HeyerdaHl, tHor
_ na trilha de adão

Huntford, roland
_ o último lugar da terra

kapuściński, ryszard
_ ébano
_ imperium

king, dean
_ esqueletos no saara

klink, amyr
_ cem dias entre céu e mar
_ as janelas do paratii
_ linha-d’água
_ mar sem fim
_ paratii

kodama, maría e Jorge luis 
borges
_ atlas

krakauer, Jon
_ na natureza selvagem
_ no ar rarefeito
_ sobre homens e 

montanhas

leão, danuza
_ danuza leão fazendo  

as malas
_de malas prontas

lévi-strauss, claude
_ tristes trópicos

lévy, andré
_ novas cartas [edificantes 

e curiosas] do extremo 
ocidente

lévy, bernard-Henri
_ american Vertigo

moraes, J. a. leite 
org. antonio candido 
_ apontamentos de viagem

morais, fernando
_ a ilha

naipaul, v. s.
_ além da fé
_ entre os fiéis
_ índia

norgay, Jamling tenzing  
e brougHton coburn
_ em busca da alma de 
meu pai

pamuk, orHan
_ istambul

pérez-reverte, arturo
_ o capitão alatriste
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perrone-moisés, leyla
_ Vinte luas

pessoa, fernando
_ lisboa: o que o turista  

deve ver

pHilbrick, natHaniel
_ no coração do mar
_ mar de glória

ribeiro, darcy
_ diários índios

rice, edward
_ sir richard francis burton

robilant, andrea di
_ amor em Veneza

sacks, oliver
_ a ilha dos daltônicos

saramago, José
_ Viagem a portugal

seixas,Heloisa
_ terramarear, com ruy castro

simpson, Joe
_ tocando o vazio

verissimo, erico
_ gato preto em campo  

de neve
_ a volta do gato preto
_israel em abril

biografias,  
memórias &  
diários

abad, Héctor
_ a ausência que seremos 
ali, ayaan Hirsi
_ infiel
_ nômade
_ a virgem na jaula

alonso, angela
_ Joaquim nabuco

amado, Jorge
_abc de castro alves
_ o cavaleiro da esperança
_o menino grapiúna

arendt, HannaH
_ homens em tempos 

sombrios

armstrong, karen
_ a escada espiral
_ maomé

auster, paul
_ achei que meu pai  

fosse deus
_ da mão para a boca
_ a invenção da solidão

ballard, J. g.
_ milagres da vida

begley, louis
_o mundo prodigioso que 

tenho na cabeça 

berg, a. scott
_ lindbergh

berlin, isaiaH
_ pensadores russos

bernHard, tHomas
_ origem

betancourt, ingrid
_ não há silêncio que não 

termine

bosi, ecléa
_ memória e sociedade

brodski, JosepH
_ menos que um

bryer, Jackson r.  
e catHy w. barks
_ Querido scott, querida 

Zelda, orgs.

bryson, bill
_ shakespeare
_ Vida e época de kid trovão

buarque, cHico
_ tantas palavras 

caldeira, Jorge
_ mauá — empresário do 

império

calvino, italo
_ o caminho de san giovanni
_ eremita em paris

canetti, elias
_ o jogo dos olhos
_ a língua absolvida
_ uma luz em meu ouvido

capote, truman
_ música para camaleões

castañeda, Jorge g.
_ che guevara: a vida  

em vermelho

castello, José
_ Vinicius de moraes —  

o poeta da paixão

castro, ruy
_ o anjo pornográfico
_ carmen: uma biografia
_ estrela solitária
_ a onda que se ergueu  

no mar
_ Querido poeta
_ saudades do século 20

céline, louis-ferdinand
_ de castelo em castelo
_ a vida e a obra  

de semmelweis

cendrars, blaise
_ o loteamento do céu  

carlos augusto calil, coord.
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cHang, Jung
_ cisnes selvagens
_ mao 

com Jon halliday

citati, pietro
_ goethe
_ proust

clegg, bill
_ retrato de um viciado 

quando jovem

cornwell, patricia d.
_ retrato de um assassino

d’ávila, santa teresa 
_ livro da vida 

davidson, robyn
_ lugares desertos

doratioto, francisco
_ general osorio

duby, georges
_ heloísa, isolda e outras 

damas do século Xii

eisenstein, serguei
_ memórias imorais

ellmann, ricHard
_ oscar wilde

enzensberger, Hans 
magnus
_ o curto verão da anarquia

fausto, boris
_ memórias de um historiador 

de domingo
_ negócios e ócios

fernández-armesto, felipe
_ américo

franzen, JonatHan
_ a zona do desconforto

frugoni, cHiara
_ Vida de um homem: 

francisco de assis

fuller, alexandra
_ feras no jardim

gabeira, fernando
_ o que é isso, companheiro?

gattai, zélia
_ anarquistas, graças  

a deus
_a casa do rio Vermelho
_ chão de meninos
_um chapéu para viagem
_códigos de família
_ Jardim de inverno
_ senhora dona do baile

gavin, James
_ no fundo de um sonho

gay, peter
_ freud: uma vida para  

o nosso tempo

gilmore, mikal
_ tiro no coração

gleick, James
_ isaac newton

goetHe
_ Viagem à itália 1786-1788

gold, artHur  
e robert fizdale
_ a divina sarah

görtemaker, Heike b. 
_ eva braun

grazia, sebastian de
_ maquiavel no inferno

Halliday, Jon e Jung cHang
_ mao

HeyerdaHl, tHor
_ na trilha de adão

Hill, cHristopHer
_ o eleito de deus

Hillenbrand, laura
_ seabiscuit

HirscHman, albert o.
_ autossubversão

HitcHens, cHristopHer
_ cartas a um jovem 

contestador

Hobsbawm, eric
_ tempos interessantes

Honan, park
_ shakespeare, uma vida

HugHes, robert
_ goya

HutcHinson, arianna  
stassinopoulos
_ maria callas

isaacson, walter
_ einstein

Jacob, gilles
_cidadão cannes

JoHnson, diane
_ dashiell hammett: 
uma vida

kapuściński, ryszard
_ ébano

kates, gary
_ monsieur d’eon é mulher

kersHaw, ian
_ hitler

kertész, imre
_ a língua exilada

kiš, danilo
_ Jardim, cinzas

klemperer, victor
_ os diários de Victor 

klemperer

klink, amyr
_ cem dias entre céu e mar
_ linha-d’água
_ paratii

kotscHo, ricardo
_ do golpe ao planalto

krakauer, Jon
_ no ar rarefeito

kureisHi, Hanif
_ no colo do pai

lanzmann, claude
_ a lebre da patagônia

lax, eric
_ woody allen

leão, danuza
_ Quase tudo — memórias

lessing, doris
_ andando na sombra
_ debaixo da minha pele
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lévy, bernard-Henri
_ as aventuras da liberdade

lustosa, isabel
_de olho em lampião

magalHães, José vieira  
couto de 
org. maria helena p. t. machado
_ diário íntimo

magris, cláudio
_ danúbio

manguel, alberto
_ os livros e os dias

márai, sándor
_ confissões de um burguês

maranHão, carlos
_ maldição e glória

markun, paulo
_cabeza de Vaca

mayrink, geraldo e  
fernando moreira salles
_ memorando

mccartHy, mary
_ memórias de uma  

menina católica

meHta, gita
_ escadas e serpentes

mendes, luiz alberto
_ Às cegas
_ memórias de um 

sobrevivente

miles, Jack
_ deus, uma biografia

mindlin, José
_ uma vida entre livros

montefiore, simon sebag
_ o jovem stálin
_ stálin

morais, fernando
_ chatô, o rei do brasil
_ olga

morley, Helena
_ minha vida de menina

muHlstein, anka
_ Vitória

murray, craig
_diplomacia suja

neto, lira
_padre cícero

nogueira, armando, 
Jô soares e roberto 
muylaert
_ a copa que ninguém viu 

e a que não queremos 
lembrar

norgay, Jamling tenzing  
e brougHton coburn
_ em busca da alma  

de meu pai

norman, pHilip
_ John lennon: a vida

oufkir, malika  
e micHèle fitoussi
_ eu, malika oufkir, 

prisioneira do rei

pamuk, orHan
_ istambul

paterniti, micHael
_ conduzindo o sr. albert

pedreira, Jorge e  
fernando dores costa
_ d. João Vi

perrone-moisés, leyla
_ as flores da escrivaninha

pessoa, fernando
_ correspondência com 

fernando pessoa, com mário 
de sá-carneiro

piglia, ricardo
_ formas breves

power, samantHa
_ o homem que queria  

salvar o mundo

remnick, david
_ a ponte
_ o rei do mundo

resende, otto lara
_ o príncipe e o sabiá  

e outros perfis

ribeiro, darcy
_ confissões

rice, edward
_ sir richard francis burton

rieder, ines e diana voigt 
_ desejos secretos

rocHa, glauber
_ cartas ao mundo

rouanet, sergio paulo
_ o espectador noturno

roudinesco, elisabetH
_ Jacques lacan

rueb, franz
_ 48 variações sobre bach

sabato, ernesto
_ antes do fim

sá-carneiro, mario de  
e fernando pessoa
_ correspondência com 

fernando pessoa

sacks, oliver
_ com uma perna só
_ tio tungstênio

said, edward w.
_ fora do lugar

santos, Joaquim  
ferreira dos
_ leila diniz

saramago, José
_ cadernos de lanzarote
_ cadernos de lanzarote ii
_ manual de pintura e caligrafia
_ as pequenas memórias

scHnaiderman, boris
_ os escombros e o mito

scHwarcz, lilia moritz
_ as barbas do imperador

sedaris, david
_ de veludo cotelê e jeans

semprún, Jorge
_ a escrita ou a vida

sHaH, saira
_ a filha do contador  

de histórias

sHawn, allen
_ bem que eu queria ir
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silva, eduardo
_ dom obá ii d’áfrica,  

o príncipe do povo

singer, isaac basHevis
_ no tribunal de meu pai

skloot, rebecca
_ a vida imortal  

de henrietta lacks

smitH, patti
_ só garotos

soares, luiz eduardo
_ meu casaco de general

sobel, dava
_ a filha de galileu

sontag, susan
_ diários — 1947-1963

souza, Herbert de
_ a lista de ailce

souza, laura de mello e
_ cláudio manuel da costa

spence, JonatHan d.
_ o filho chinês de deus
_ manual da traição

starobinski, Jean
_ Jean-Jacques rousseau: a 

transparência e o obstáculo
_ montaigne em movimento
_ montesquieu

stendHal
_ Vida de rossini, seguido  

de notas de um diletante

stern, fritz
_ o mundo alemão de einstein

talese, gay
_ Vida de escritor 

telles, lygia fagundes
_ invenção e memória 
_durante aquele estranho chá

tHompson, Hunter s.
_ reino do medo

tocqueville, alexis de
_ lembranças de 1848

tolstói, liev
_ os últimos dias

updike, JoHn
_ consciência à flor da pele

varazze, Jacopo de
_ legenda áurea

varella, drauzio
_ o médico doente
_ por um fio

vaugHan, Hal 
_ dormindo com o inimigo

veloso, caetano
_ Verdade tropical

ventura, roberto
_ euclides da cunha —  

esboço biográfico

vergHese, abraHam
_ minha terra

verissimo, erico
_ um certo henrique bertaso 
_ gato preto em campo  

de neve
_ solo de clarineta, vol. 1 
_ solo de clarineta, vol. 2
_ a volta do gato preto

vidal, gore
_ como faço o que faço e 

talvez inclusive o porquê

vierci, pablo
_a sociedade da neve

werneck, Humberto
_ o desatino da rapaziada

wHite, edmund
_rimbaud

wilson, edmund
_ os anos vinte

williamson, edwin
_ borges, uma vida

wincHester, simon
_o professor e o louco

xinran
_ as boas mulheres da china
_ enterro celestial

ciência

abrams, nancy ellen e Joel 
r. primack
_ panorama visto do centro 

do universo

bellos, alex
_ alex no país dos números

brockman, JoHn
_ einstein, gertrude  

stein, wittgenstein  
e frankenstein

bryson, bill
_ uma breve história  

de quase tudo

burr, cHandler
_ o imperador do olfato 

cavalli-sforza, luigi luca
_ genes, povos e línguas

céline, louis-ferdinand
_ a vida e a obra  

de semmelweis

coHn, norman
_ cosmos, caos e o mundo 

que virá

damásio, antónio r.
_ em busca de espinosa
_ o erro de descartes
_ o mistério da consciência

darwin, cHarles
_ a expressão das emoções 

no homem e nos animais

davies, kevin
_ decifrando o genoma

davies, paul
_ o quinto milagre
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dawkins, ricHard
_ o capelão do diabo
_ desvendando o  

arco-íris
_ deus, um delírio
_ a escalada do monte 

improvável
_ o gene egoísta
_ a grande história da 

evolução
_o maior espetáculo da 

terra
_ o relojoeiro cego

dyson, freeman
_ infinito em todas  

as direções
_ mundos imaginados
_ o sol, o genoma e a internet

friedman, meyer e  
gerald w. friedland
_ as dez maiores 

descobertas da medicina

gleick, James
_ isaac newton

gleiser, marcelo
_ a dança do universo
_ o fim da terra e do céu
_ retalhos cósmicos

goldstein, rebecca
_ incompletude

gould, stepHen Jay
_ dedo mindinho e seus 

vizinhos
_ dinossauro no palheiro
_ o milênio em questão
_ a montanha de moluscos 

de leonardo da Vinci
_ seta do tempo, ciclo  

do tempo
_ Vida maravilhosa
_ Viva o brontossauro

greene, brian
_ o tecido do cosmo 
_ o universo elegante

Hawking, stepHen w. et al.
_ o futuro do espaço-tempo

Horgan, JoHn
_ o fim da ciência
_ a mente desconhecida

Jablonka, eva e marion J. 
lamb 
_evolução em quatro 

dimensões

Jacob, françois
_ o rato, a mosca  

e o homem

JoHnson, maHlon  
e JosepH olsHan
_ possível milagre

kaku, micHio
_ o cosmo de einstein

kandel, eric r. 
_em busca da memória

lewontin, ricHard
_ a tripla hélice

ligHtman, alan
_ Viagens no tempo e o 

cachimbo do vovô Joe

mayr, ernst
_ biologia, ciência única
_ isto é biologia

nicolelis, miguel
_ muito além do nosso eu

novaes, adauto
_ o homem máquina, org.

nuland, sHerwin b.
_ a peste dos médicos

oliveira, alexandre  
adalardo de e  
douglas c. daly
_ florestas do rio  

negro, orgs.

paterniti, micHael
_ conduzindo o sr. albert

pinker, steven
_ como a mente funciona
_ do que é feito  

o pensamento

potter, cHristopHer
_Você está aqui

primack, Joel r. e  
nancy ellen abrams
_ panorama visto do centro 

do universo

quammen, david
_ o canto do dodô
_ as dúvidas do sr. darwin
_ monstro de deus

redondi, pietro
_ galileu herético

rees, martin
_ hora final

reinacH, fernando
_a longa marcha  

dos grilos canibais

rossi, paolo
_ os filósofos e as máquinas
_ os sinais do tempo

sacks, oliver
_ um antropólogo  

em marte
_ com uma perna só
_ enxaqueca
_ o homem que confundiu 

sua mulher com  
um chapéu

_ a ilha dos daltônicos
_ tempo de despertar
_ tio tungstênio
_ Vendo vozes

sagan, carl
_ bilhões e bilhões
_ o mundo assombrado 

pelos demônios
_ pálido ponto azul
_ Variedades da experiência 

científica

sapolsky, robert m.
_ memórias de um primata

simaan, arkan e  
Joëlle fontaine
_ a imagem do mundo

skloot, rebecca
_ a vida imortal de henrietta 
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smitH, p. d.
_ os homens do fim do 

mundo

sobel, dava
_ a filha de galileu
_ longitude
_ os planetas

teresi, dick
_ descobertas perdidas

tHomas, keitH
_o homem e o mundo 

natural

varella, drauzio
_ borboletas da alma

waal, frans de
_ a era da empatia
_ eu, primata

watson, James d.  
e andrew berry
_ dna — o segredo da vida 

wilson, edward o.
_ a criação
_ diversidade da vida

ciência política

andrada e silva, José  
bonifácio de 
org. miriam dolhnikoff
_ projetos para o brasil

arendt, HannaH
_ eichmann em Jerusalém
_ homens em tempos 

sombrios
_ origens do totalitarismo
_ sobre a revolução

asH, timotHy garton
_ os fatos são subversivos
_ nós, o povo

berlin, isaiaH
_ideias políticas na era 

romântica
_ limites da utopia

berman, marsHall
_ aventuras no marxismo

canetti, elias
_ a consciência das palavras

carvalHo, José murilo de
_ os bestializados
_ a formação das almas

castañeda, Jorge g.
_ che guevara: a vida em 

vermelho
_ utopia desarmada

dimenstein, gilberto
_ democracia em pedaços

fausto, boris
_ a revolução de 1930

ferro, marc
_ história das colonizações

gabeira, fernando
_ o que é isso, companheiro?

girardet, raoul
_ mitos e mitologias políticas

grazia, sebastian de
_ maquiavel no inferno

Hill, cHristopHer
_ o eleito de deus
_ o mundo de ponta-cabeça

HirscHman, albert o.
_ a retórica da intransigência

Hobsbawm, eric
_ ecos da marselhesa
_ globalização, democracia e 

terrorismo

Hourani, albert
_ o pensamento árabe na 

era liberal — 1789-1939

iglésias, francisco
_ trajetória política do brasil

kantorowicz, ernst H.
_ os dois corpos do rei

ladurie, emmanuel le roy
_ o estado monárquico

lafer, celso
_ a reconstrução dos direitos 

humanos

levine, robert m.
_ pai dos pobres?

maquiavel, nicolau 
_o príncipe

mayer, arno J.
_ a força da tradição

mazower, mark
_ continente sombrio

micHelet, Jules
_ história da revolução 

francesa

novaes, adauto
_ ética, org.
_ libertinos libertários, org.

pinHeiro, paulo sérgio
_ brasil: um século  

de transformações  
[com ignacy sachs  
e Jorge wilheim, orgs.]

_ estratégias da ilusão

power, samantHa
_ genocídio
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przeworski, adam
_ capitalismo e 
social-democracia

ramo, JosHua cooper
_a era do inconcebível

ribeiro, renato Janine
_ a sociedade contra o social
_ a última razão dos reis

rose, r. s.
_ uma das coisas esquecidas

rousseau, Jean-Jacques
_ do contrato social

rusHdie, salman
_ cruze esta linha

sampson, antHony
_ o negro e o ouro

scHama, simon
_ cidadãos
_ o desconforto da riqueza

sen, amartya
_ a ideia de justiça

serbin, kennetH p.
_ diálogos na sombra

skinner, quentin
_ as fundações do 

pensamento político 
moderno

sontag, susan
_ a vontade radical

tocqueville, alexis de
_ lembranças de 1848

vidal, gore
_ de fato e de ficção

waack, william
_ camaradas

weffort, francisco
_ Qual democracia?

wescHler, lawrence
_ um milagre, um universo

zakaria, fareed
_ o mundo pós-americano

cinema,  
teatro,  
tV,  
meios de comunicação

amado, Jorge
_ o amor do soldado

augusto, sérgio
_ este mundo é um pandeiro

benigni, roberto  
e vincenzo cerami
_ a vida é bela

bernardet, Jean-claude
_ brasil em tempo de cinema
_ caminhos de kiarostami
_ cineastas e imagens  

do povo
_cinema brasileiro: 

propostas para uma história

bogdanovicH, peter
_ afinal, quem faz os filmes?

bucci, eugênio
_ sobre ética e imprensa

butcHer, pedro e anna 
luiza müller
_ abril despedaçado

castro, ruy
_ o anjo pornográfico
_ um filme é para sempre

conti, mario sergio
_ notícias do planalto

eisenstein, serguei
_ memórias imorais

friedricH, otto
_ a cidade das redes

fugard, atHol
_ tsotsi

gabler, neal
_ Vida, o filme

gold, artHur e robert 
fizdale
_ a divina sarah

grünewald, José lino
_ um filme é um filme

HugHes, robert
_ cultura da reclamação

kael, pauline
_ 1001 noites no cinema

lax, eric
_ woody allen

mayrink, geraldo e 
fernando moreira salles
_ memorando

miceli, sergio
_ a noite da madrinha

miller, artHur
_a morte de um caixeiro- 

-viajante e outras 4 peças

moraes, vinicius de
_ teatro em versos

morais, fernando
_ chatô, o rei do brasil

novaes, adauto
_ rede imaginária, org.

pinHeiro, paulo sérgio, 
ignacy sacHs e Jorge 
wilHeim
_ brasil: um século  

de transformações, org.

prado, decio de almeida
_ peças, pessoas, 

personagens
_ seres, coisas, lugares

rocHa, glauber
_ cartas ao mundo

saramago, José
_ don giovanni ou o 

dissoluto absolvido
_ Que farei com este livro?

sardan, zuca
_ babylon 
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scHatz, tHomas
_ o gênio do sistema

scott, Helen e françois 
truffaut
_ hitchcock/truffaut/ 

entrevistas

truffaut, françois  
e Helen scott
_ hitchcock/truffaut/ 

entrevistas 

vianna, antonio moniz
_ um filme por dia

wilde, oscar
_ a importância de ser 

prudente e outras peças

coleções, 
séries

amores eXpressos

carvalHo, bernardo
_ o filho da mãe 

cuenca, João paulo
_ o único final feliz para 

uma história de amor é um 
acidente 

galera, daniel
_ cordilheira 

mattoso, cHico
_ nunca vai embora 

ruffato, luiz
_ estive em lisboa e lembrei 

de você 

sant’anna, sérgio
_ o livro de praga 

terron, Joca reiners
_ do fundo do poço se vê a 

lua 

as aVenturas do capitão  
alatriste

pérez-reverte, arturo
_ o capitão alatriste, vol. 1
_ limpeza de sangue, vol. 2

em Questão

barros, Henrique lins de
_ biodiversidade em questão

de olho em

garcia, lúcia
_ de olho em euclides da 

cunha 

lustosa, isabel
_de olho em lampião

scHwarcz, lilia moritz
_ de olho em d. pedro ii

o escritor e a cidade

carey, peter
_ 30 dias em sydney

castro, ruy
_ carnaval no fogo

leavitt, david
_ florença

wHite, edmund
_ o flâneur

grandes descobertas

bell, madison smartt
_ lavoisier no ano um 

goldsmitH, barbara
_ gênio obsessivo

goldstein, rebecca
_ incompletude 

kaku, micHio
_ o cosmo de einstein 

nuland, sHerwin b.
_ a peste dos médicos

quammen, david
_ as dúvidas do sr. darwin

história social da arte

alpers, svetlana
_o projeto de rembrandt 

baxandall, micHael
_ padrões de intenção

braudel, fernand
_ o modelo italiano

castelnuovo, enrico
_ retrato e sociedade  

na arte italiana

clark, t. J.
_ a pintura da vida moderna

panofsky, dora e erwin
_ a caixa de pandora

pevsner, nikolaus
_ academias de arte
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Jornalismo literário

beaumont, peter
_ a vida secreta da guerra

callado, antonio
_ esqueleto na lagoa verde

capote, truman
_ a sangue frio

evans, walker e James 
ruffus agee
_ elogiemos os homens 

ilustres 

funder, anna
_ stasilândia

Hersey, JoHn
_ hiroshima

kapuściński, ryszard
_ o imperador

mailer, norman
_ o super-homem vai  

ao supermercado

mencken, H. l.
_ o livro dos insultos

mitcHell, JosepH
_ o segredo de Joe gould 

orwell, george
_ na pior em paris e londres

remnick, david
_ dentro da floresta

ross, lillian
_ filme

rotH, JosepH
_ berlim

silveira, Joel
_ a feijoada que derrubou  

o governo 
_ a milésima segunda noite 

da avenida paulista

suzuki Jr., matinas
_ o livro das vidas, org.

talese, gay
_ fama e anonimato
_ honra teu pai
_ Vida de escritor 

tynan, kennetH
_ a vida como performance 

ventura, zuenir
_ chico mendes —  

crime e castigo

walsH, rodolfo
_operação massacre

werneck, Humberto, org.
_ Vultos da república

wolfe, tom
_ radical chique  

e o novo jornalismo 

literatura ou morte

carvalHo, bernardo
_ medo de sade

castro, ruy
_ bilac vê estrelas

konder, leandro
_ a morte de rimbaud

manguel, alberto
_ stevenson sob as palmeiras

padura fuentes, leonardo
_ adeus, hemingway

scliar, moacyr
_ os leopardos de kafka

verissimo, luis fernando
_ borges e os orangotangos 

eternos

má companhia

aquino, marçal
_ o invasor

aretino, pietro
_ sonetos luxuriosos

moraes, reinaldo
_ tanto faz & abacaxi

mitos

armstrong, karen
_ breve história do mito

atwood, margaret
_ a odisseia de penélope

grossman, david
_ mel de leão

pelevin, victor
_ o elmo do horror

pullman, pHilip
_ o bom Jesus e o infame 

cristo

smitH, ali
_ garota encontra garoto

perfis brasileiros

alonso, angela
_ Joaquim nabuco

carvalHo, José murilo de
_ d. pedro ii

diacon, todd a.
_ rondon 

doratioto, francisco
_ general osorio

fausto, boris
_ getúlio Vargas 

lustosa, isabel
_ d. pedro i 

mello, evaldo cabral de
_ nassau 

santos, Joaquim ferreira 
dos
_ leila diniz

silva, alberto da costa e
_ castro alves 

souza, laura de mello e
_ cláudio manuel da costa 

vainfas, ronaldo
_ antônio Vieira

prêmio nobel

bellow, saul
_ henderson, o rei da chuva
 
coetzee, J.m. 
_ desonra

a
u

to
r

  /  títu
lo

  /  a
s

s
u

n
to

  [c
in

e
m

a
, te

a
tr

o
, t

V, m
e

io
s

 d
e

 c
o

m
u

n
ic

a
ç

ã
o

 / c
o

l
e

ç
õ

e
s

, s
é

r
ie

s
]



182

lessing, doris
_ amor, de novo

maHfouz, naguib
_ noites das mil e uma noites

montale, eugenio
_ ossos de sépia

morrison, toni
_ amada

naipaul, v. s. 
_ uma curva no rio

oe, kenzaburo
_ Jovens de um novo tempo, 

despertai!

pamuk, orHan
_ neve

pirandello, luigi
_ 40 novelas

saramago, José
_ o ano da morte de ricardo 

reis

singer, isaac basHevis
_ a morte de matusalém

retratos do brasil

alvarenga, silva 
org. fábio lucas 
_ glaura — poemas eróticos

andrada e silva, José 
bonifácio de 
org. miriam dolhnikoff
_ projetos para o brasil

bilac, olavo 
org. antonio dimas 
_ Vossa insolência

bilac, olavo e  
manuel bomfim 
org. marisa lajolo
_ através do brasil

cunHa, euclides da 
org. walnice nogueira galvão
_ diário de uma expedição

d’escragnolle-taunay,  
alfredo, 
org. sergio medeiros 
_ a retirada da laguna

d’escragnolle-taunay,  
afonso 
org. mary del priore 
_ monstros e monstrengos 

do brasil

fradique, mendes 
org. isabel lustosa
_ história do brasil pelo 

método confuso

gama, padre lopes 
org. evaldo cabral de mello
_ o carapuceiro

gonzaga, tomás antônio 
org. Joaci pereira furtado 
_ cartas chilenas

lara, silvia Hunold
_ ordenações filipinas, org.

lisboa, João francisco 
org. José murilo de carvalho
_ Jornal de timon — partidos 

e eleições no maranhão

macedo, Joaquim manuel de 
org. flora süssekind 
_ memórias do sobrinho de 

meu tio

magalHães, José vieira  
couto de 
org. maria helena p. t. 
machado
_ diário íntimo

moraes, J. a. leite 
org. antonio candido
_ apontamentos de viagem

prado, paulo 
org. carlos augusto calil
_ retrato do brasil 

rio, João do 
org. raúl antelo 
_ a alma encantadora  

das ruas

romero, sílvio 
org. alberto Venancio
_ introdução a doutrina 

contra doutrina

roquette, J. i. 
org. lilia moritz schwarcz
_ código do bom-tom

sampaio, teodoro 
org. José carlos barreto  

de santana 
_ o rio são francisco  

e a chapada diamantina

taunay, carlos augusto 
org. rafael de bivar 

marquese 
_ manual do agricultor 

brasileiro

vainfas, ronaldo, org. 
_ confissões da 

bahia — santo ofício  
da inquisição de lisboa 

Virando séculos

franco Júnior, Hilário
_ o ano 1000

gruzinski, serge
_ a passagem do século: 

1480-1520

Hermann, Jacqueline
_ 1580-1600

scHwarcz, lilia moritz e  
angela marques da costa
_ 1890-1914

sevcenko, nicolau
_ a corrida para o século XXi

souza, laura de mello  
e maria fernanda batista 
bicalHo
_ 1680-1720

villalta, luiz carlos
_ 1789-1808
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companhia  
de bolso

amado, Jorge
_ capitães da areia

arendt, HannaH
_ homens em tempos 

sombrios

ariès, pHilippe e roger 
cHartier, orgs.
_ história da vida 

privada — volume 3 —  
da renascença ao século 
das luzes

armstrong, karen
_ uma história de deus
_em nome de deus
_ Jerusalém

auster, paul
_ o caderno vermelho

becker, Jurek
_ Jakob, o mentiroso

berman, marsHall 
_ tudo que é sólido 

desmacha no ar

bernardet, Jean-claude
_cinema brasileiro: 

propostas para uma história

buford, bill
_entre os vândalos

burckHardt, Jacob
_ a cultura do renascimento 

na itália

burke, peter 
_cultura popular na idade 

moderna

calvino, italo
_o barão nas árvores
_ o cavaleiro inexistente
_ fábulas italianas
_um general na biblioteca
_ por que ler os clássicos
_ o visconde partido ao meio

canetti, elias
_ o jogo dos olhos
_ a língua absolvida
_ uma luz em meu ouvido

carvalHo, bernardo 
_ nove noites

castañeda, Jorge g.
_ che guevara: a vida  

em vermelho

castro, ruy
_ chega de saudade
_ mau humor

céline, louis-ferdinand
_ Viagem ao fim da noite

cHalHoub, sidney
_ Visões da liberdade

cHang, Jung 
_ cisnes selvagens

cHeever, JoHn
_ a crônica dos wapshot

coetzee, J.m. 
_infância

conrad, JosepH
_ coração das trevas
_ nostromo

crosby, alfred w. 
_ imperialismo ecológico

darnton, robert
_o beijo de lamourette

darwin, cHarles
_ a expressão das emoções 

no homem e nos animais

delumeau, Jean
_ história do medo  

no ocidente 1300-1800

duby, georges
_ história da vida 

privada — volume 
2 — da europa feudal à 
renascença, org.

_ idade média, idade dos 
homens

faustino, mário
_o homem e sua hora

friedman, meyer e  
friedland, gerald w. 
_ as dez maiores 

descobertas da medicina

gaarder, Joisten
_Vita brevis 

gabeira, fernando
_ o que é isso, companheiro?

garcia-roza, luiz alfredo
_ o silêncio da chuva

giannetti, eduardo
_ autoengano 
_ Vícios privados, benefícios 

públicos?

gibbon, edward
_ declínio e queda do 

império romano

ginzburg, carlo 
_ os andarilhos do bem
_ o queijo e os vermes

gleiser, marcelo 
_ a dança do universo

gonzaga, tomás antônio 
_ cartas chilenas

gourevitcH, pHilip 
_ gostaríamos de informá-lo 

de que amanhã seremos 
mortos com nossas famílias

Hatoum, milton 
_ cinzas do norte
_ dois irmãos 
_ relato de um certo oriente

Hobsbawm, eric
_ o novo século

Hourani, albert 
_ uma história dos povos 

árabes

James, Henry
_ os espólios de poynton 
_ retrato de uma senhora

kadaré, ismail
_ abril despedaçado

kafka, franz
_ o castelo
_ o processo
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keegan, JoHn
_ uma história da guerra

klink, amyr
_ cem dias entre céu e mar

krakauer, Jon 
_ no ar rarefeito

kundera, milan
_a arte do romance
_ a identidade
_ a insustentável leveza  

do ser
_ a lentidão
_ o livro do riso  

e do esquecimento
_ a valsa dos adeuses

leão, danuza
_ na sala com danuza

levi , primo
_a trégua

lins, paulo
_ cidade de deus

lipovetsky, gilles
_ o império do efêmero 

magris, claudio
_ danúbio

maHfouz, naguib
_ noites das mil e uma noites

marías, Javier
_ coração tão branco

mcewan, ian
_ o jardim de cimento 

megale, Heitor, org. 
_ a demanda do santo graal

mello, evaldo cabral de
_ o negócio do brasil
_ o nome e o sangue

melo, patrícia
_ o matador

mendes, luiz alberto
_memórias de um 

sobrevivente

miles, Jack
_ deus, uma biografia

moraes, vinicius de
_ antologia poética
_ livro de sonetos
_ nova antologia poética

morais, fernando
_ olga

morrison, toni
_ Jazz 

naipaul, v. s.
_uma casa para o sr. biswas 

nietzscHe, friedricH
_ além do bem e do mal
_ ecce homo
_ genealogia da moral
_ humano, demasiado 

humano
_ o nascimento da tragédia 

novaes, adauto
_ ética, org. 
_ os sentidos da paixão, org. 

ondaatJe, micHael
_ o paciente inglês

oufkir, malika  
e micHèle fitoussi
_ eu, malika oufkir, 

prisioneira do rei

oz, amós
_ a caixa-preta

paes, José paulo
_ poesia erótica em  

tradução, org.

perec, georges
_ a vida: modo de usar

perrot, micHelle, org.
_história da vida 

privada — volume 4 — da 
revolução francesa à 
primeira guerra

pessoa, fernando
_ poesia completa  

de alberto caeiro
_ poesia completa  

de álvaro de campos
_ poesia completa  

de ricardo reis

piglia, ricardo
_respiração artificial 

pignatari, décio
_ retrato do amor quando 

jovem, org. 

poe, edgar allan
_ histórias extraordinárias

prost, antoine e  
gérard vincent, org.
_ história da vida 

privada — volume 5 —  
da primeira guerra  
a nossos dias

ribeiro, darcy
_ o povo brasileiro

rice, edward
_ sir richard francis burton

rio, João do
_ a alma encantadora das 

ruas

rotH, pHilip 
_ adeus, columbus 
_ o avesso da vida

roudinesco, elisabetH
_ Jacques lacan

roy, arundHati
_ o deus das pequenas 

coisas

rubião, murilo
_murilo rubião — obra 

completa

rusHdie, salman
_haroun e o mar de 

histórias
_ oriente, ocidente
_ os versos satânicos 

sacks, oliver 
_ um antropólogo  

em marte
_Vendo vozes

sagan, carl 
_ bilhões e bilhões
_ contato 
_ o mundo assombrado 

pelos demônios
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said, edward w.
_ cultura e imperialismo
_ orientalismo

saramago, José
_ o evangelho segundo  

Jesus cristo
_ história do cerco de lisboa
_ o homem duplicado
_ a jangada de pedra

scHnitzler, artHur
_ breve romance de sonho

scliar, moacyr
_ o centauro no jardim
_ a majestade do Xingu 
_ a mulher que escreveu  

a bíblia

sen, amartya 
_desenvolvimento como 

liberdade 

sobel, dava
_ longitude

sontag, susan
_ doença como metáfora / 

aids e suas metáforas

starobinski, Jean
_ Jean-Jacques rousseau: a 

transparência e o obstáculo

stone, i. f.
_ o julgamento de sócrates

tHomas, keitH
_o homem e o mundo 

natural

updike, JoHn
_as bruxas de eastwick

varella, drauzio
_ estação carandiru

veloso, caetano
_ Verdade tropical

verissimo, erico
_ clarissa
_ incidente em antares

veyne, paul, org.
_ história da vida 

privada — volume 1 —  
do império romano  
ao ano mil

watt, ian
_ a ascensão do romance

williams, raymond
_ o campo e a cidade

wilson, edmund 
_ os manuscritos do mar 

morto
_ rumo à estação finlândia

wincHester, simon 
_o professor e o louco

xinran
_ as boas mulheres da china

Jornalismo literário

malcolm, Janet
_ o jornalista e o assassino

remnick, david
_ o rei do mundo

crítica &  
teoria literária

alter, robert
_ a arte da narrativa bíblica

arêas, vilma
_ clarice lispector com  

a ponta dos dedos

arrigucci Jr., davi
_ enigma e comentário
_ o escorpião encalacrado
_o guardador de segredos
_ humildade, paixão e morte
_ outros achados e perdidos

bloom, Harold
_ abaixo as verdades 

sagradas

borges, Jorge luis
_ discussão
_ esse ofício do verso
_ história da eternidade
_prólogos, com um prólogo 

de prólogos

bosi, alfredo
_ brás cubas em três 

versões 
_ dialética da colonização
_ideologia e contraideologia
_ literatura e resistência
_ o ser e o tempo da poesia

bourdieu, pierre
_ as regras da arte

bradbury, malcolm
_ o mundo moderno

burgess, antHony
_ homem comum enfim

calasso, roberto
_ os 49 degraus
_ k.
_ ka
_ a literatura e os deuses
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calvino, italo
_ assunto encerrado
_ o caminho de san giovanni
_coleção de areia
_ por que ler os clássicos
_ seis propostas para o 

próximo milênio

canetti, elias
_ a consciência das palavras

carone, modesto
_ lição de kafka

castro, ruy
_ o leitor apaixonado

cHalHoub, sidney
_ machado de assis, 

historiador

cicero, antonio
_ finalidades sem fim

citati, pietro
_ goethe
_ proust

coetzee, J.m. 
_ mecanismos internos

darnton, robert
_ boemia literária e revolução

eco, umberto
_ seis passeios pelos 

bosques da ficção

ellmann, ricHard
_ oscar wilde

evasco, maria elisa e  
milton oHata
_ um crítico na periferia  

do capitalismo, org.

faustino, mário
_ artesanatos de poesia
_ de anchieta aos concretos

galvão, walnice nogueira
_ euclidiana
_ mínima mímica
_ prezado senhor, prezada 

senhora 
com nádia battella gotlib, orgs.

gay, peter
_ o estilo na história
_represálias selvagens

geremek, bronislaw
_ os filhos de caim

ginzburg, carlo
_ o fio e os rastros
_ nenhuma ilha é uma ilha

gledson, JoHn
_ influências e impasses
_ machado de assis: 

impostura e realismo
_ por um novo machado  

de assis

HitcHens, cHristopHer
_a vitória de orwell 

Holanda, sérgio  
buarque de
_ o espírito e a letra

kertész, imre
_ a língua exilada

kundera, milan
_a arte do romance
_ a cortina 

laHud, micHel
_ a vida clara

lima, luiz costa
_ o controle do imaginário  

& a afirmação do romance
_ história. ficção. literatura

lourenço, eduardo
_ mitologia da saudade 

seguido de portugal como 
destino

macHado, ana maria
_ silenciosa algazarra

manganelli, giorgio
_ pinóquio: um livro paralelo

manguel, alberto
_ dicionário de lugares 

imaginários 
com gianni guadalupi

_ os livros e os dias
_ À mesa com o chapeleiro 

maluco
_ no bosque do espelho

meyer, marlyse
_ folhetim, uma história

moraes, vinicius de
_ teatro em versos

muricy, kátia
_ a razão cética

novaes, adauto 
_ poetas que pensaram  

o mundo, org.

nunes, benedito
_a clave do poético 

orwell, george
_ dentro da baleia

paes, José paulo
_ armazém literário
_ aventura literária

pamuk, orHan
_ a maleta do meu pai

perrone-moisés, leyla
_ altas literaturas
_ as flores da escrivaninha
_ inútil poesia
_ Vira e mexe, nacionalismo

pessoa, fernando
_ a língua portuguesa

piglia, ricardo
_ formas breves
_ o último leitor

prado, decio de almeida
_ peças, pessoas, 

personagens

ribeiro, renato Janine
_ a sedução e suas 

máscaras, org.

rouanet, sergio paulo
_ os dez amigos de freud
_ riso e melancolia

sabato, ernesto
_ o escritor e seus 

fantasmas

said, edward w.
_ estilo tardio
_ reflexões sobre o exílio

saraiva, antónio José
_ iniciação à literatura 

portuguesa
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sarlo, beatriz
_ a paixão e a 

exceção — borges, eva 
perón, montoneros

scHnaiderman, boris
_ os escombros e o mito

scHwarz, roberto
_ duas meninas
_ o pai de família
_ Que horas são?
_ sequências brasileiras

sebald, w. g. 
_ guerra aérea e literatura

sevcenko, nicolau
_ literatura como missão

sHattuck, roger
_ conhecimento proibido

sontag, susan
_ Questão de ênfase

souza, paulo césar de
_ as palavras de freud

starobinski, Jean
_ as máscaras da civilização

steiner, george
_ extraterritorial
_ linguagem e silêncio
_ no castelo do barba azul

süssekind, flora
_ o brasil não é longe daqui
_ cinematógrafo de letras

updike, JoHn
_ bem perto da costa

vidal, gore
_ como faço o que faço  

e talvez inclusive o porquê
_ de fato e de ficção

watt, ian
_ a ascensão do romance

williams, raymond
_ o campo e a cidade

wilson, edmund
_ o castelo de axel

zumtHor, paul
_ a letra e a voz

esportes

franco Júnior, Hilário
_ a dança dos deuses

gumbrecHt, Hans ulricH 
_ elogio da beleza atlética

nogueira, armando,  
roberto muylaert  
e Jô soares
_ a copa que ninguém  

viu e a que não  
queremos lembrar

prado, decio de almeida
_ seres, coisas, lugares

remnick, david
_ o rei do mundo

wisnik, José miguel
_ Veneno remédio

ficção — conto  
& crônica

abreu, caio fernando
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

aldiss, brian
_ superbrinquedos duram  

o verão todo

alencar, José de
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

amado, Jorge
_ hora da guerra
_ de como o mulato 

porciúncula descarregou 
seu defunto

_ essencial Jorge amado
_ o milagre dos pássaros
_as mortes e o triunfo  

de rosalinda

amis, martin
_ água pesada e outros 

contos

andrade, carlos  
drummond de 
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

andrade, mário de
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

andrade, oswald de 
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

angelo, ivan
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

antônio maria
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

apicius
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

arêas, vilma
_ trouxa frouxa
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assis, macHado de
_ 50 contos
_ boa companhia — crônicas 

vários autores
_ contos — uma antologia
_ papéis avulsos

auster, paul
_ o caderno vermelho

bandeira, manuel 
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

barbosa, amilcar bettega
_ boa companhia — contos 

vários autores
_ deixe o quarto como está
_ os lados do círculo

barreto, lima
_ boa companhia — contos 

vários autores
_ contos completos de lima 

barreto

bernHard, tHomas
_ o imitador de vozes

bilac, olavo 
_ boa companhia — crônicas 

vários autores
_ Vossa insolência

org. antonio dimas 

bolaño, roberto
_ amuleto
_ putas assassinas

borges, Jorge luis
_ antologia pessoal
_ ficções
_ o informe de brodie
_ o livro de areia
_ outras inquisições

bourdain, antHony
_ ao ponto

braga, rubem
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

bressane, ronaldo
_essa história está 

diferente, org. 

britto, paulo Henriques
_ paraísos artificiais

calvino, italo
_ os amores difíceis
_ as cidades invisíveis
_ contos fantásticos  

do século XiX, org. 
_ fábulas italianas
_ um general na biblioteca
_ marcovaldo ou as estações 

na cidade
_ sob o sol-jaguar

campos, Humberto de
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

campos, paulo mendes
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

capote, truman
_ 20 contos de truman 

capote

carone, modesto
_ por trás dos vidros

carter, angela
_ 103 contos de fadas
_ a menina do capuz 

vermelho e outras histórias 
de dar medo

carvalHo, bernardo
_ aberração
_ boa companhia — contos 

vários autores

carvalHo, mario de
_ era uma vez um alferes

carver, raymond
_ 68 contos de raymond 

carver
_ iniciantes

casati, roberto  
e acHille varzi
_ simplicidades insolúveis

castro, ruy
_ mau humor

cavalcanti, pedro
_ boa companhia — contos 

vários autores

cHeever, JoHn
_ 28 contos de John cheever

conrad, JosepH
_ mestres de armas 

vários autores

corsaletti, fabrício
_ king kong e cervejas

couto, mia
_ o fio das missangas 

figueiredo, cláudio
_ mestres de armas 

vários autores, org.

figueiredo, rubens
_ contos de pedro
_ o livro dos lobos 
_ as palavras secretas

fitzgerald, f. scott
_ 24 contos de f. scott 

fitzgerald

gabeira, fernando
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

garcia-roza, livia
_ boa companhia — contos 

vários autores
_ a cara da mãe
_ era outra vez
_ restou o cão

garcia-roza, luiz alfredo
_ boa companhia — contos 

vários autores

gilmore, mikal
_ponto final

gordimer, nadine
_beethoven era 1/16 negro
_ contando histórias, org.

grenier, roger
_ da dificuldade de ser cão

guilleragues, crébillon e  
denon
_ na alcova

Hatoum, milton
_ a cidade ilhada

isHiguro, kazuo
_noturnos

Jabor, arnaldo
_ boa companhia — crônicas 

vários autores
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James, Henry
_ até o último fantasma
_ a morte do leão

João antônio
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

kafka, franz
_ contemplação/o foguista
_ essencial franz kafka
_ um médico rural
_ narrativas do espólio

kleist, HeinricH von
_ mestres de armas 

vários autores

kundera, milan
_ risíveis amores

kureisHi, Hanif
_ o corpo

laHiri, JHumpa
_ intérprete de males
_ terra descansada
_ o xará

leão, danuza
_ boa companhia —  

crônicas 
vários autores

lessa, elsie
_ boa companhia —  

crônicas 
vários autores

lessa, ivan
_ boa companhia —  

crônicas 
vários autores

_ o luar e a rainha

levi, primo
_ 71 contos de primo levi

lispector, clarice
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

macHado, aníbal
_ boa companhia —  

crônicas 
vários autores

maHfouz, naguib
_ noites das mil e uma noites

manguel, alberto 
_ contos de amor do 
século XiX, org.
_ contos de horror do 
século XiX, org.

marías, Javier
_ Quando fui mortal

mario filHo
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

martins, luís
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

maupassant, guy de
_ 125 contos de guy  

de maupassant
_ mestres de armas 

vários autores

mayrink, geraldo
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

means, david
_ sinistros com fogo

meHta, gita
_ o monge endinheirado, a 

mulher do bandido e outras 
histórias de um rio indiano

meireles, cecília
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

miranda, ana
_ boa companhia — contos 

vários autores
_ noturnos

moraes, reinaldo
_ boa companhia — contos 

vários autores
_ umidade — histórias

moraes, vinicius de
_ boa companhia — crônicas 

vários autores
_ para uma menina com  

uma flor 
eucanaã ferraz, org.

_ para viver um grande amor

mueenuddin, daniyal
_ em outros quartos, outras 

surpresas

munro, alice
_ felicidade demais
_ fugitiva

nabokov, vladimir
_ mestres de armas 

vários autores

naves, rodrigo
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

nepomuceno, eric
_ coisas do mundo

oliveira, José carlos
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

oliveira, nelson de
_ naquela época tínhamos 

um gato

onetti, Juan carlos
_ 47 contos de Juan carlos 

onetti

orringer, Julie
_ como respirar debaixo 

d’água

oz, amós
_cenas da vida na aldeia

ozick, cyntHia
_ o xale

padilHa, João inácio
_ bolha de luzes

pamuk, orHan
_ outras cores

parisot, paula
_ a dama da solidão

parker, dorotHy
_ big loira

pellegrini, domingos
_ tempo de guerra

pinto, guilHerme cunHa
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

poe, edgar allan
_ histórias extraordinárias
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prata, antonio
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

prata, mario 
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

queiroz, racHel de 
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

resende, otto lara
_ boa companhia — crônicas 

vários autores
_ a boca do inferno
_ bom dia para nascer

rey, marcos
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

ribeiro, maria telles
_ boa companhia — contos 

vários autores

rio, João do
_ a alma encantadora  

das ruas
_ boa companhia — contos 

vários autores

rotH, pHilip
_ adeus, columbus

rubião, murilo
_ a casa do girassol 

vermelho
_ o homem do boné cinzento
_ murilo rubião — obra 

completa
_ o pirotécnico Zacarias

rusHdie, salman
_ oriente, ocidente

sá, xico 
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

sabino, fernando 
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

salter, James
_ Última noite

sant’anna, andré
_ sexo e amizade

sant’anna, sérgio
_ 50 contos e 3 novelas
_ boa companhia — contos 

vários autores
_ contos e novelas reunidos
_ o livro de praga
_ o voo da madrugada

santos, Joaquim  
ferreira dos
_ boa companhia — crônicas 

vários autores

saramago, José
_ a bagagem do viajante
_ objecto quase

scHnitzler, artHur
_ contos de amor  

e morte
_ mestres de armas 

vários autores

scHwarcz, luiz
_ boa companhia — contos 

vários autores
_ discurso sobre o capim
_ linguagem de sinais

scliar, moacyr
_ boa companhia — contos 

vários autores
_ boa companhia — crônicas 

vários autores
_ contos reunidos
_ a majestade do Xingu
_ a orelha de Van gogh
_ Vozes do golpe — mãe  

judia, 1964

sebald, w. g.
_ os emigrantes 

sedaris, david
_ de veludo cotelê e jeans
_ engolido pelas labaredas
_ eu falar bonito um dia

seixas, Heloisa
_ boa companhia — contos 

vários autores
_ terramarear, com ruy castro

sHaw, bernard
_ o teatro das ideias

singer, isaac basHevis
_ 47 contos de isaac 

bashevis singer
_a morte de matusalém  

e outros contos

telles, lygia fagundes
_ a disciplina do amor
_ antes do baile verde
_a estrutura da bolha de 

sabão
_a noite escura e mais eu
_seminário dos ratos

tolstaya, tatiana
_ no degrau de ouro

turguêniev, ivan
_ mestres de armas 

vários autores

updike, JoHn
_ coelho se cala e outras 

histórias

varella, drauzio
_ a teoria das janelas 

quebradas

vários autores
_ boa companhia —  

contos
_ boa companhia —  

crônicas

veiga, teresa
_ uma aventura secreta  

do marquês de bradomín

verissimo, erico
_ fantoches e outros contos

verissimo, luis fernando
_ boa companhia — crônicas 

vários autores
_ Vozes do golpe — a mancha

viana, antonio carlos
_ aberto está o inferno
_ cine privê
_ o meio do mundo  

e outros contos

vieira, José luandino
_ a cidade e a infância
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vieira, padre antônio
organização alfredo bosi

_ essencial padre antônio 
Vieira

vigna, elvira
_ coisas que os homens  

não entendem

wallace, david foster
_ breves entrevistas com 

homens hediondos

werneck, Humberto
_ boa companhia — crônicas 

vários autores, org.

williams, tennessee
_ 49 contos de tennessee 

williams

wilson, edmund
_ memórias do condado  

de hecate

xavier, valêncio
_ o mez da grippe  

e outros livros
_ minha mãe morrendo  

e o menino mentido 
_ rremembranças  

da menina de rua morta  
nua e outros livros

xinran
_ o que os chineses  

não comem

ficção — romance  
& noVela

acHebe, cHinua
_ a flecha de deus
_o mundo se despedaça

adicHie, cHimamanda ngozi
_ hibisco roxo
_ meio sol amarelo

agualusa, José eduardo
_barroco tropical

almeida, germano
_ o testamento  

do sr. napumoceno

amado, Jorge
_ os ásperos tempos
_ cacau
_ capitães da areia
_ a descoberta da américa 

pelos turcos
_ dona flor e seus dois 

maridos
_ essencial Jorge amado
_ farda, fardão, camisola  

de dormir
_ gabriela, cravo e canela
_ mar morto
_ a morte e a morte de 

Quincas berro dágua
_ o país do carnaval
_ os pastores da noite 
_são Jorge dos ilhéus 
_seara vermelha
_o sumiço da santa
_ suor
_ tenda dos milagres
_ tereza batista cansada de 

guerra
_ terras do sem-fim
_ tieta do agreste
_ tocaia grande
_ os velhos marinheiros ou  

o capitão-de-longo-curso

amis, martin
_ casa de encontros
_ a informação
_ trem noturno
_ a viúva grávida

ammaniti, niccolò
_ não tenho medo

angelo, ivan
_ amor?

anônimo
_ cores primárias

anzuategui, sabina
_ calcinha no varal

aquino, marçal
_ eu receberia as piores 

notícias dos seus lindos 
lábios

_ o invasor

arguedas, José maría 
_ os rios profundos

aswany, alaa al
_ o edifício yacubian

austen, Jane
_ orgulho e preconceito

auster, paul
_ achei que meu pai fosse 

deus
_ desvarios no brooklin
_ homem no escuro
_ a invenção da solidão
_invisível
_ leviatã
_ o livro das ilusões
_ noite do oráculo
_ timbuktu
_ a trilogia de nova york
_ Viagens no scriptorium

bainbridge, beryl
_ cada um por si

ballard, J. g.
_ crash
_ o reino do amanhã 
_ terroristas do milênio

barbero, alessandro
_ boa vida e guerras alheias 

do fidalgo mr. pyle

barbery, muriel
_ a elegância do ouriço
_ a morte do gourmet
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baricco, alessandro
_ esta história
_ seda
_ sem sangue

barreto, lima
_ recordações do escrivão 

isaías caminha
_ triste fim de policarpo 

Quaresma

becker, Jurek
_ Jakob, o mentiroso

begley, louis
_ despedida em Veneza
_ o homem que se atrasava
_ infância de mentira
_ naufrágio
_ o olhar de max
_ Questões de honra
_ schmidt libertado
_ sobre schmidt

bellotto, tony
_ br 163
_ os insones
_ no buraco

bellow, saul
_ as aventuras de augie 

march 
_henderson, o rei da chuva
_ herzog

bensimon, carol
_ sinuca embaixo d’água

bernardet, Jean-claude
_ aquele rapaz
_ a doença, uma experiência
_ os histéricos [com teixeira 

coelho]

bernHard, tHomas
_ extinção
_ o náufrago

bielski, nella
_ aconteceu em 42

blocH, arnaldo
_ talk show

boffa, alessandro
_ Você é um animal, Viskovitz

bolaño, roberto
_2666
_ os detetives selvagens
_estrela distante
_ monsieur pain
_ noturno do chile
_ a pista de gelo
_ o terceiro reich

böll, HeinricH
_ fim de uma viagem

borges, antonio fernando
_ braz, Quincas e cia.
_ memorial de buenos aires

borges, Jorge luis
_ o aleph
_ o fazedor
_ o livro dos seres 

imaginários

bose, buddHadeva
_ meu tipo de garota

bourdain, antHony
_ bobby gold, leão  

de chácara

boyne, JoHn
_ o garoto no convés
_o palácio de inverno

brasiliense, leonardo
_três dúvidas

brito e mello, carlos de 
_a passagem tensa dos 

corpos

buarque, cHico
_ benjamim
_ budapeste
_ estorvo
_ leite derramado

buckley, cHristopHer
_ obrigado por fumar

burgess, antHony
_ enderby por dentro

burrougHs, william s.  
e Jack kerouac
_ e os hipopótamos foram 

cozidos em seus tanques

calasso, roberto
_ as núpcias de cadmo  

e harmonia

calderón, emilio
_ o mapa do criador

calligaris, contardo
_ o conto do amor
_ a mulher de vermelho  

e branco

calvino, italo
_ o barão nas árvores
_ o castelo dos destinos 

cruzados
_ o cavaleiro inexistente
_ as cosmicômicas
_ o dia de um escrutinador
_ a especulação imobiliária
_ os nossos antepassados
_ palomar
_ se um viajante numa noite 

de inverno
_ todas as cosmicômicas
_ a trilha dos ninhos de 

aranha
_ o visconde partido ao meio

camargos, marcia
_ micróbios na cruz

caparrós, martín
_ a quem de direito
_ Valfierno

capote, truman
_ bonequinha de luxo

cardoso, dulce maria
_ campo de sangue

carone, modesto
_ resumo de ana

carpentier, aleJo
_ concerto barroco
_ o século das luzes

carrière, Jean-claude
_ a controvérsia

carrière, Jean-claude  
e milos forman
_ os fantasmas de goya



193

carvalHo, bernardo
_ os bêbados  

e os sonâmbulos
_ o filho da mãe
_ as iniciais
_ mongólia
_ nove noites
_ onze
_ o sol se põe em são paulo
_ teatro

carvalHo, mário de
_ um deus passeando pela 

brisa da tarde
_ era bom que trocássemos 

umas ideias sobre o assunto

carvalHo, ruy duarte de
_ os papéis do inglês

céline, louis-ferdinand
_ de castelo em castelo
_ Viagem ao fim da noite
_ a vida e a obra  

de semmelweis

cendrars, blaise
_ morravagin, seguido  

de o fim do mundo filmado 
pelo anjo notre-dame

cHabon, micHael
_ associação judaica  

de polícia
_a solução final

cHandra, vikram
_ Jogos sagrados

cHatwin, bruce
_ colina negra
_ na patagônia
_ utz
_ o vice-rei de uidá

cHeever, JoHn
_ a crônica dos wapshot

cHiziane, paulina
_ niketche

clarke, susanna
_ Jonathan strange  

& mr. norrell

coetzee, J.m.
_ À espera dos bárbaros
_ desonra
_ diário de um ano ruim
_ elizabeth costello
_ homem lento
_infância
_ Juventude
_ o mestre de petersburgo
_Verão
_ a vida dos animais
_ Vida e época de michael k

connelly, Joe
_ Vivendo no limite

conrad, JosepH
_ coração das trevas
_ nostromo

conroy, frank
_ corpo & alma

couto, mia
_ antes de nascer o mundo
_ o outro pé da sereia
_ um rio chamado tempo, 

uma casa chamada terra
_ o último voo do flamingo 
_ terra sonâmbula
_ a varanda do frangipani
_ Venenos de deus, 

remédios do diabo

crane, stepHen 
_ o emblema vermelho  

da coragem

cuenca, João paulo
_ o único final feliz para  

uma história de amor  
é um acidente

cunningHam, micHael
_ ao anoitecer
_ uma casa no fim do mundo
_ dias exemplares
_ as horas
_ laços de sangue

cusk, racHel
_ arlington park
_ as variações bradshaw

dantas, francisco J. c.
_ cartilha do silêncio
_ os desvalidos

delillo, don
_ a artista do corpo
_ cosmópolis
_ homem em queda
_ os nomes
_ ponto ômega
_ ruído branco
_ submundo

doctorow, e. l.
_ billy bathgate
_ a mecânica das águas

eggers, dave
_os monstros
_ o que é o quê

elkin, stanley
_ morte ao vivo

eve, nomi
_ pomar de família

faraH, nuruddin
_ mapas

ferguson, will
_ mosca espanhola
_ ser feliz®

ferroni, marcelo
_ método prático da guerrilha

figueiredo, rubens
_ barco a seco
_ passageiro do fim do dia

filkins, dexter
_guerra sem fim

fitzgerald, f. scott
_ o grande gatsby

flanagan, ricHard
_ o livro dos peixes  

de william gould
_ a terrorista desconhecida

fonseca, isabel
_ apego

fox, paula
_a costa oeste
_ desesperados

franzen, JonatHan
_ as correções
_ liberdade
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frayn, micHael
_ espiões

frazier, cHarles
_ montanha gelada

fugard, atHol
_ tsotsi

gaite, carmen martín
_ nebulosidade variável

galera, daniel
_ até o dia em que  

o cão morreu
_ cordilheira
_ mãos de cavalo

galgut, damon
_ o bom médico

gattai, zélia
_ crônica de uma namorada

giannetti, eduardo
_a ilusão da alma

giudice, daniele del
_ Quando a sombra descola 

do chão 

goldstein, rebecca
_ 36 argumentos para  

a existência de deus

gombrowicz, witold
_ cosmos
_ ferdydurke
_ pornografia

gordimer, nadine
_ a arma da casa
_ de volta à vida
_ o engate
_ ninguém para  

me acompanhar 

goytisolo, Juan
_ a saga dos marx

green, James n.
_apesar de vocês

grøndaHl, Jens cHristian
_ silêncio em outubro

grossman, david
_ alguém para correr comigo
_ desvario
_ a mulher foge
_ Ver: amor

gutiérrez, pedro Juan
_ o insaciável homem-aranha
_ o ninho da serpente

Hall, steven
_ cabeça tubarão

Hansen, erik fosnes
_ cântico para a última 

viagem

Harrison, colin
_ corpos elétricos

Harrison, Jim
_ atos de amor
_ o feiticeiro

Hatoum, milton
_ cinzas do norte
_ dois irmãos
_ órfãos do eldorado
_ relato de um certo oriente

HawtHorne, natHaniel
_ a letra escarlate

Hazzard, sHirley
_ o trânsito de Vênus

Hiaasen, carl
_ caso perdido
_ chuvas e trovoadas
_ dupla armação
_ sorte sua
_ strip-tease

HigHsmitH, patricia
_ ripley debaixo d’água

Høeg, peter
_ a mulher e o macaco
_ senhorita smilla e o 

sentido da neve

Hrabal, boHumil
_ eu servi o rei da inglaterra
_uma solidão ruidosa

Hua, yu
_ irmãos
_ Viver

Hustvedt, siri
_desilusões  

de um americano
_ o encantamento  

de lily dahl
_ o que eu amava

Huysmans, J. k.
_ Às avessas

Hyland, m. J.
_o menino que odiava 

mentira

indridason, arnaldur
_ o silêncio do túmulo

infante, guillermo 
cabrera
_ a ninfa inconstante

isHiguro, kazuo
_ não me abandone jamais
_ Quando éramos órfãos
_ os resíduos do dia, seguido 

de “depois do anoitecer”

Jacob, dionisio
_ assombros urbanos
_ a utopia burocrática  

de máximo modesto

James, Henry
_ os espólios de poynton
_ a outra volta do parafuso
_ pelos olhos de maisie
_ retrato de uma senhora

Japin, artHur
_ os olhos de lucia

Jin, Ha
_ o ensandecido
_ a espera
_ refugo de guerra

JoHnson, denis
_ árvore de fumaça
_ninguém se mexe



195

kadaré, ismail
_ abril despedaçado
_o acidente
_ concerto no fim do inverno
_ crônica na pedra
_ dossiê h.
_ a filha de agamenon  

& o sucessor
_ o palácio dos sonhos
_ a pirâmide
_ uma questão de loucura
_ os tambores da chuva
_ Vida, jogo e morte  

de lul mazrek

kafka, franz
_ um artista da fome/ 

a construção
_ carta ao pai
_ o castelo
_ essencial franz kafka
_ a metamorfose
_ o processo
_ o veredicto/ 

na colônia penal

kassow, samuel d.
_Quem escreverá nossa 

história?

keHlmann, daniel
_ fama
_ a medida do mundo

keilson, Hans
_ comédia em tom menor

kertész, imre
_ liquidação

koHan, martín
_ ciências morais

krauss, nicole
_ a história do amor

krüger, micHael
_ a última página
_ a violoncelista

kundera, milan
_ a brincadeira
_ a identidade
_ a ignorância
_ a insustentável leveza  

do ser
_ a lentidão
_ o livro do riso  

e do esquecimento
_ a valsa dos adeuses

kureisHi, Hanif
_ o álbum negro
_ o buda do subúrbio
_ o dom de gabriel
_ intimidade
_ tenho algo a te dizer

kurzweil, allen
_ uma caixa de curiosidades

laHiri, JHumpa
_ o xará

lancHester, JoHn
_ gula

larsen, micHael
_ nenhuma certeza

larsson, stieg
_ os homens que não 

amavam as mulheres — 
millennium 1

_ a menina que brincava com 
fogo — millennium 2

_ a rainha do castelo de ar — 
millennium 3

laub, micHel
_ diário da queda
_ o gato diz adeus
_ longe da água
_ música anterior
_ o segundo tempo

lawrence, d. H.
_ apocalipse, seguido  

de o homem que morreu
_ o amante de lady 

chatterley

le clézio, J. m. g.
_ peixe dourado
_ a quarentena

leHane, denis 
_naquele dia

lessa, ivan
_ garotos da fuzarca

lessing, doris
_alfred e emily
_ amor, de novo
_ as avós
_ o sonho mais doce

letHem, JonatHan
_ brooklyn sem pai nem mãe
_ a fortaleza da solidão

levi, primo
_ a chave estrela
_ se não agora, quando?
_ a trégua

levin, Janna
_ um louco sonha a máquina 

universal

lewis, Jim
_ o rei morreu

lewis, roy
_ por que almocei meu pai

ligHtman, alan
_ sonhos de einstein

lima, João gabriel de
_ o burlador de sevilha

lins, osman
_ avalovara
_ o fiel e a pedra
_ nove, novena
_ a rainha dos cárceres  

da grécia

lins, paulo
_ cidade de deus
_ cidade de deus 

edição comemorativa —  
10 anos (1997-2007)

luca, erri de
_ em nome da mãe

lyra, bernadette
_ tormentos ocasionais

maalouf, amin
_ o périplo de baldassare
_ o rochedo de tânios
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macedo, Joaquim manuel de 
org. flora süssekind 
_ memórias do sobrinho  

de meu tio 

maciel, maria estHer
_ o livro dos nomes

magris, claudio
_Às cegas
_ o senhor vai entender

maHfouz, naguib
_ noites das mil e uma noites

mailer, norman
_ o castelo na floresta

malamud, bernard
_ a graça de deus
_ retratos de fidelman

makine, andrei
_ a música de uma vida

malouf, david
_ lembrando babilônia

manguel, alberto
_ o amante detalhista
_ todos os homens são 

mentirosos

márai, sándor
_ as brasas
_ de verdade
_ divórcio em buda
_ o legado de eszter
_libertação
_ rebeldes
_ Veredicto em canudos

marías, Javier
_ coração tão branco
_ o homem sentimental
_ seu rosto amanhã, 3 vols.

martínez, tomás eloy
_ o cantor de tango
_ a mão do amo
_ purgatório
_ o romance de perón
_ santa evita

mason, daniel
_ o afinador de piano
_ um país distante

mason,  zacHary
_ os cantos perdidos  

da odisseia

matar, HisHam
_ no país dos homens

mattoso, cHico
_ nunca vai embora

maurensig, paolo
_ a variante lüneburg

mazzantini, margaret
_ não se mexa
_ a rosa de sarajevo

mccartHy, cormac
_ cidades da planície
_ todos os belos cavalos
_ a travessia

mccullers, carson
_ o coração é um caçador 

solitário

mcewan, ian
_ amor sem fim
_ o inocente
_ o jardim de cimento
_ na praia
_ reparação
_ sábado
_ solar

mcgratH, patrick
_ a doença de haggard
_ manicômio
_ port mungo
_ spider

meHta, gita
_ carma-cola
_ raj

melo, patrícia
_ acqua toffana
_ elogio da mentira
_ inferno
_ Jonas, o copromanta
_ o matador
_ mundo perdido
_ Valsa negra

menasse, robert
_ espelho cego

mérot, pierre
_ mamíferos

micHaels, anne
_câmara de inverno
_ peças em fuga

miller, Henry
_ nexus
_ plexus
_ sexus

miranda, ana
_ amrik
_ boca do inferno
_ clarice
_ desmundo
_ dias & dias
_ o retrato do rei
_ sem pecado
_ a última quimera
_ yuxin 

misHima, yukio
_ confissões  

de uma máscara
_ cores proibidas
_ mar inquieto
_o pavilhão dourado

mitcHell, david
_ menino de lugar nenhum

molina, antonio muñoz
_ carlota fainberg
_ sefarad

monicelli, furio
_ lágrimas impuras

montalbán, manuel 
vázquez
_ o estrangulador
_ o profeta impuro

montero, reinaldo
_ as afinidades

moor, margriet de
_ o virtuose

moore, brian
_ a declaração
_ a mulher do mágico

moraes, reinaldo
_ tanto faz & abacaxi

moraes, vinicius de
_ o cinema de meus olhos



197

morley, Helena
_ minha vida de menina

morrison, toni
_ amada
_ amor
_ compaixão
_ o olho mais azul
_ paraíso

müller, Herta
_ tudo o que tenho levo 

comigo

murakami, ryu
_ miso soup

mutarelli, lourenço
_ a arte de produzir  

efeito sem causa
_ o cheiro do ralo
_ miguel e os demônios 
_ o natimorto 
_ nada me faltará

naipaul, v. s.
_ um caminho no mundo
_ uma casa para o sr. biswas
_ uma curva no rio
_ o enigma da chegada
_ o massagista místico
_ meia vida
_ os mímicos
_ sementes mágicas

nassar, raduan
_ um copo de cólera
_ lavoura arcaica
_ menina a caminho  

e outros textos

naves, rodrigo
_ o filantropo

némirovsky, irène
_ o senhor das almas
_ suíte francesa

nooteboom, cees
_ dia de finados
_ paraíso perdido

o’brien, flann
_ o arquivo dalkey

oe, kenzaburo
_ Jovens de um novo tempo, 

despertai!
_ uma questão pessoal

oliveira, nelson de
_ subsolo infinito

ondaatJe, micHael
_ bandeiras pálidas
_ buddy bolden’s blues
_ divisadero
_ o paciente inglês

ortese, anna maria
_ o pássaro da dor

orwell, george
_ 1984
_ dias na birmânia
_ a flor da inglaterra
_ a revolução dos bichos

oswald, georg m.
_ a qualquer preço

oz, amós
_ a caixa-preta
_ uma certa paz
_ conhecer uma mulher
_ de amor e trevas
_ fima
_ o mesmo mar
_ meu michel
_ não diga noite
_ pantera no porão
_ rimas da vida e  

da morte

ozick, cyntHia
_ Vagalumes & parasitas

padilla, ignacio
_ amphitryon
_ espiral de artilharia

pamuk, orHan
_ o castelo branco
_ o livro negro
_ meu nome é Vermelho
_ o museu da inocência
_ neve

perec, georges
_a arte e a maneira de 

abordar seu chefe para 
pedir um aumento

_ a vida: modo de usar

pérez-reverte, arturo
_ o capitão alatriste
_ limpeza de sangue
_ o pintor de batalhas
_o sol de breda

piglia, ricardo
_ alvo noturno
_ dinheiro queimado
_respiração artificial

pirandello, luigi
_ 40 novelas de luigi 

pirandello

pitol, dergio
_ Vida conjugal

pontiggia, giuseppe
_ nascer duas vezes

price, ricHard
_ Vida vadia

prosperi, adriano
_dar a alma

pullman, pHilip
_ o bom Jesus  

e o infame cristo

pyncHon, tHomas
_ o arco-íris da gravidade
_ o leilão do lote 49
_ mason & dixon
_ Vício inerente
_ Vineland

resende, otto lara
_ o braço direito
_ a testemunha silenciosa

restrepo, laura
_ delírio
_ heróis demais
_ a noiva escura

ribeiro, edgard telles
_ branco como arco-íris
_ as larvas azuis da 

amazônia

ricHler, mordecai
_ a versão de barney

robilant, andrea di
_ amor em Veneza

rosenfield, israel
_ megalomania de freud
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rotH, JosepH
_ Jó

rotH, pHilip
_ o animal agonizante
_ o avesso da vida
_ casei com um comunista
_ o complexo de portnoy
_ complô contra a américa
_ entre nós
_ fantasma sai de cena
_ homem comum
_a humilhação
_ indignação
_ a marca humana
_ nêmesis
_ operação shylock
_ pastoral americana
_ o teatro de sabbath
_ Zuckerman acorrentado

roy, arundHati
_ o deus das pequenas 

coisas

rubenfeld, Jed
_ a interpretação  

do assassinato

ruff, matt
_ macacos malvados

ruffato, luiz
_ estive em lisboa e lembrei 

de você 

rusHdie, salman
_ o chão que ela pisa
_ a feiticeira de florença
_ os filhos da meia-noite
_ fúria
_ haroun e o mar de 

histórias
_ luka e o fogo da vida
_ shalimar, o equilibrista
_ o último suspiro do mouro
_ Vergonha
_ os versos satânicos

saavedra, carola
_ flores azuis
_paisagem com dromedário
_ toda terça

sabato, ernesto
_ sobre heróis e tumbas
_ o túnel

saer, Juan José
_ o grande
_ ninguém nada nunca
_ as nuvens
_ a ocasião 
_ a pesquisa

sagan, carl
_ contato

sant’anna, andré
_ o paraíso é bem bacana

sant’anna, sérgio
_ breve história do espírito
_ um crime delicado
_ o monstro
_ um romance de geração
_ a senhorita simpson
_ a tragédia 

brasileira — romance- 
-teatro

saramago, José
_ o ano da morte  

de ricardo reis
_ o ano de 1993
_caim
_ a caverna
_ o conto da ilha 

desconhecida
_ ensaio sobre a cegueira
_ ensaio sobre a lucidez
_ o evangelho segundo  

Jesus cristo
_ história do cerco de lisboa
_ o homem duplicado
_ in nomine dei
_ as intermitências da morte
_ a jangada de pedra
_ todos os nomes
_ a viagem do elefante

scHnitzler, artHur
_ breve romance de sonho
_ o retorno de casanova

scHuHl, Jean-Jacques
_ ingrid caven

scliar, moacyr
_ o centauro no jardim
_ eu vos abraço, milhões
_ manual da paixão solitária
_ a mulher que escreveu  

a bíblia
_ sonhos tropicais
_ os vendilhões do templo

sebald, w. g.
_ os anéis de saturno
_ austerlitz
_ Vertigem

semprún, Jorge
_ Vinte anos e um dia

singer, isaac basHevis
_ sombras sobre o rio 

hudson

smitH, alexander mccall
_ agência no 1 de mulheres 

detetives
_ as lágrimas da girafa
_ moralidade para garotas 

bonitas

smitH, ali
_ garota encontra garoto
_hotel mundo
_ por acaso

smitH, zadie
_ o caçador de autógrafos
_ sobre a beleza

soares, Jô
_ assassinatos na academia 

brasileira de letras
_ o homem que matou 

getúlio Vargas
_ o Xangô de baker street

sontag, susan
_ o amante do vulcão
_ assim vivemos agora
_ na américa

soublin, Jean
_ a república dos vencidos

souza, flavio de
_ anastácia e bonifácia
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sperling, sacHa
_ ilusões pesadas

 sterne, laurence
_ a vida e as opiniões do 

cavalheiro tristram shandy

strauss, darin
_ chang e eng

suri, manil
_ a morte de Vishnu

sussekind, carlos
_ armadilha para  

lamartine
_ Que pensam vocês que  

ele fez

swarup, vikas
_seis suspeitos
_ sua resposta vale  

um bilhão

swift, graHam
_ fora deste mundo
_ a luz do dia
_ Últimos pedidos

swift, JonatHan
_ Viagens de gulliver

syJuco, miguel
_ ilustrado

tanizaki, JunicHiro
_ a chave
_ amor insensato
_ há quem prefira urtigas
_ a vida secreta do senhor 

de musashi e kuzu
_ Voragem

tartt, donna
_ o amigo de infância
_ a história secreta

tavares, gonçalo m.
_ aprender a rezar na  

era da técnica
_ um homem: klaus klump
_ Jerusalém 
_a máquina de Joseph 

walser

tavares, miguel sousa
_ equador
_ no teu deserto
_ rio das flores

tavares, zulmira ribeiro
_ café pequeno
_ cortejo em abril
_ Joias de família
_ o nome do bispo

telles, lygia fagundes
_ciranda de pedra
_as horas nuas
_ as meninas
_ Verão no aquário

terron, Joca reiners
_do fundo do poço  

se vê a lua
_ não há nada lá

tHirlwell, adam
_ política

tóibín, colm
_ brooklyn
_ a luz do farol
_ mães e filhos
_ o mestre

tong, su
_a mulher que chora

troJanow, iliJa
_o colecionador de mundos

treicHel, Hans-ulricH
_ o acorde de tristão
_ o perdido

tsípkin, leonid
_ Verão em baden-baden

ullmann, linn
_ uma criança abençoada

updike, JoHn
_ bech no beco —  

Quase um romance
_ brazil
_as bruxas de eastwick
_ busca o meu rosto
_ cidadezinhas
_ coelho cai
_ coelho corre
_ coelho cresce
_ coelho em crise
_ gertrudes e cláudio
_ na beleza dos lírios
_ uma outra vida
_ terrorista
_as viúvas de eastwick

valleJo, fernando
_ a virgem dos sicários

vanderbes, Jeniffer
_ ilha de páscoa

vergHese, abraHam
_ o 11o mandamento

verissimo, erico
_ ana terra
_ o arquipélago, vol. 1
_ o arquipélago, vol. 2
_ o arquipélago, vol. 3
_ caminhos cruzados
_ um certo capitão rodrigo
_ clarissa
_ o continente, vol. 1
_ o continente, vol. 2
_ do diário de sílvia
_ incidente em antares
_ um lugar ao sol
_ música ao longe
_noite
_ olhai os lírios do campo
_ o prisioneiro
_ o resto é silêncio
_ o retrato, vol. 1
_ o retrato, vol. 2
_ saga
_ o senhor embaixador

vieira, José luandino
_ luuanda

vigna, elvira
_ Às seis em ponto
_ o assassinato  

de bebê martê
_ deixei ele lá e vim
_nada a dizer

volpi, Jorge
_ em busca de klingsor

walser, robert
_ Jakob von gunten

westlake, donald e.
_ dois é demais!

wHiteHead, colson
_ a intuicionista

wray, JoHn
_afluentes do rio silencioso 
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yeHosHua, a. b.
_fogo amigo
_ a mulher de Jerusalém
_ a noiva libertada
_ shiva
_ Viagem ao fim do milênio

xinran
_as filhas sem nome
_ testemunhas da china

filosofia

arendt, HannaH
_ eichmann em Jerusalém
_ homens em tempos 

sombrios
_ origens do totalitarismo
_ responsabilidade  

e julgamento
_ sobre a revolução

berlin, isaiaH
_ estudos sobre  

a humanidade
_ a força das ideias
_ limites da utopia

bignotto, newton
_ as aventuras da virtude

calasso, roberto
_ os 49 degraus

calvino, italo
_ seis propostas para  

o próximo milênio

cHaui, marilena
_ desejo, paixão e ação  

na ética de espinosa
_ introdução à história  

da filosofia, vol. 1
_ introdução à história  

da filosofia, vol. 2
_ a nervura do real
_ política em espinosa

coetzee, J.m.
_ a vida dos animais

comparator,  
fábio konder
_ ética — direito, moral  

e religião no mundo 
moderno

damásio, antónio r.
_ o erro de descartes

frankfurt, Harry g.
_ sobre a verdade

gaarder, Joisten
_Vita brevis

giannetti, eduardo
_ autoengano
_ felicidade
_ o livro das citações
_ o mercado das crenças
_ o valor do amanhã

giannotti, J. a.
_ apresentação do mundo
_ certa herança marxista
_ o jogo do belo e do feio
_ lições de filosofia primeira

ginzburg, carlo
_ olhos de madeira

konder, leandro
_ a questão da ideologia

lafer, celso
_ a reconstrução dos  

direitos humanos

lebrun, gérard
_ o avesso da dialética

maquiavel, nicolau
_ o príncipe

miles, Jack
_ deus, uma biografia

montaigne
_ os ensaios

nietzscHe, friedricH
_ além do bem e do mal
_ o anticristo e ditirambos  

de dionísio
_ aurora
_ o caso wagner/nietzsche 

contra wagner
_ crepúsculo dos ídolos
_ ecce homo
_ a gaia ciência
_ genealogia da moral
_ humano, demasiado 

humano
_ humano, demasiado 

humano ii
_ o nascimento da tragédia 

ou helenismo  
e pessimismo



201

novaes, adauto
_ o avesso da liberdade, org.
_ civilização e barbárie, org.
_ a crise da razão, org.
_ o desejo, org.
_ ética, org.
_ o olhar, org.
_ os sentidos da paixão, org.

ribeiro, renato Janine
_ a sociedade contra o social
_ a última razão dos reis

rossi, paolo
_ os filósofos e as máquinas
_ os sinais do tempo

rouanet, sergio paulo
_ mal-estar na modernidade
_ as razões do iluminismo

rousseau, Jean-Jacques
_ do contrato social

sen, amartya
_ a ideia de justiça

sontag, susan
_ a vontade radical

starobinski, Jean
_ Jean-Jacques rousseau: a 

transparência e o obstáculo

vernant, Jean-pierre
_ o universo, os deuses,  

os homens

fotografia

cartier-bresson, Henri
_ tête à tête

dyer, geoff
_ o instante contínuo

lévi-strauss, claude
_ saudades de são paulo
_ saudades do brasil

mammì, lorenzo e  
lilia moritz scHwarcz
_ 8 x fotografia, orgs.

rio branco, miguel
_ miguel rio branco

salgado, sebastião
_ êxodos
_ o fim da pólio
_ outras américas
_ retratos de crianças  

do êxodo
_ terra
_ trabalhadores

scHwartz, madalena
_ personæ

sontag, susan
_ diante da dor dos outros
_ sobre fotografia

tocqueville, alexis de
_ lembranças de 1848

wolfenson, bob
_ Jardim da luz

gastronomia

amado, paloma Jorge
_ as frutas de Jorge  

amado

bourdain, antHony
_ cozinha confidencial
_ em busca do prato  

perfeito
_ maus bocados

brillat-savarin
_ a fisiologia do gosto

buford, bill
_ calor

david, elizabetH
_ cozinha francesa regional
_ cozinha italiana

fisHer, m. f. k.
_ um alfabeto para gourmets
_ como cozinhar um lobo

Hazan, marcella
_ la cucina

Horta, nina
_ não é sopa

lucki, Jorge
_ a experiência do gosto

nossiter, JonatHan
_ gosto e poder

revel, Jean-françois
_ um banquete de  

palavras

simon, Joanna
_ Vinho e comida

sole, orietta del
_ nunca treze à mesa
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steingarten, Jeffrey
_ deve ter sido alguma  

coisa que eu comi
_ o homem que comeu  

de tudo

wolfert, paula
_ cozinha mediterrânea

história da arte

alpers, svetlana
_o projeto de rembrandt

argan, giulio carlo
_ arte moderna
_a arte moderna na europa
_ clássico anticlássico
_ imagem e persuasão

baxandall, micHael
_ padrões de intenção

bradbury, malcolm
_ modernismo, org.

braudel, fernand
_ o modelo italiano

clark, t. J.
_ a pintura da vida  

moderna

delumeau, Jean
_ o que sobrou do paraíso?

friedricH, otto
_ olympia

gay, peter
_ modernismo

HugHes, robert
_ goya

link, lutHer
_ o diabo

manguel, alberto
_ lendo imagens

miceli, sergio
_ imagens negociadas
_ nacional estrangeiro

naves, rodrigo
_ a forma difícil
_ o vento e o moinho

nicHolas, lynn H.
_ europa saqueada

novaes, adauto
_ artepensamento, org.

panofsky, dora  
e erwin panofsky
_ a caixa de pandora 

perl, Jed 
_ new art city

pevsner, nikolaus
_ academias de arte

simon scHama
_ o poder da arte

scHorske, carl e.
_ Viena fin-de-siècle

scHwarcz, lilia moritz
_ o sol do brasil

starobinski, Jean
_ 1789: os emblemas  

da razão
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história do brasil

albuquerque, wlamyra  
r. de
_ o jogo da dissimulação

alencastro, luiz felipe de
_ o trato dos viventes

alvarenga, silva 
org. fábio lucas 
_ glaura — poemas eróticos

andrada e silva,  
José bonifácio de 
org. miriam dolhnikoff
_ projetos para o brasil

augusto, sérgio
_ este mundo é um pandeiro

bilac, olavo
_ através do brasil 

com manuel bomfim,  
org. marisa lajolo

_ Vossa insolência 
org. antonio dimas

bosi, alfredo
_ dialética da colonização

caldeira, Jorge
_ mauá — empresário  

do império

carvalHo, José murilo de
_ os bestializados
_ a formação das almas

carvalHo, marcus J. m. de
_ o alufá rufino, com João 

José reis e flávio dos dantos 
gomes

castello, José
_ Vinicius de moraes —  

o poeta da paixão

cHalHoub, sidney
_ cidade febril
_ machado de assis, 

historiador
_ Visões da liberdade

conti, mario sergio
_ notícias do planalto

cunHa, euclides da 
org. walnice nogueira galvão
_ diário de uma expedição

cunHa, manuela  
carneiro da
_ história dos índios  

no brasil, org.

cunHa, maria clementina  
pereira
_ ecos da folia

d’escragnolle-taunay,  
alfredo, 
org. sergio medeiros 
_ a retirada da laguna

d’escragnolle-taunay,  
afonso 
org. mary del priore 
_ monstros e monstrengos 

do brasil

dean, warren
_ a ferro e fogo

debret, Jean-baptiste
_ rio de Janeiro, cidade 

mestiça

doratioto, francisco
_ maldita guerra

el far, alessandra 
_ páginas de sensação

fausto, boris
_ o crime do restaurante 

chinês
_ negócios e ócios
_ a revolução de 1930

florentino, manolo
_ em costas negras

furtado, João pinto
_ o manto de penélope

gama, padre lopes 
org. evaldo cabral de mello
_ o carapuceiro

garcia, lúcia
_de olho em euclides  

da cunha

gaspari, elio
_ as ilusões armadas —  

a ditadura envergonhada
_ as ilusões armadas —  

a ditadura escancarada
_ o sacerdote e o feiticeiro — 

a ditadura derrotada
_ o sacerdote e o feiticeiro — 

a ditadura encurralada

gledson, JoHn
_ influências e impasses
_ machado de assis: 

impostura e realismo

gomes, flávio dos santos
_ histórias de quilombolas
_ o alufá rufino, com João 

José reis e marcus J. m.  
de carvalho

gonzaga, tomás antônio 
org. Joaci pereira furtado 
_ cartas chilenas

graHam, sandra 
lauderdale
_ caetana diz não
_ proteção e obediência

Hardman, francisco foot
_ trem-fantasma

Hermann, Jacqueline
_ 1580-1600

Holanda, sérgio  
buarque de
_ caminhos e fronteiras
_capítulos de história  

do império
_ livro dos prefácios
_ raízes do brasil
_ raízes do brasil 

edição comemorativa — 
70 anos (1936-2006)

_Visão do paraíso

Holston, James
_ a cidade modernista

iglésias, francisco
_ trajetória política do brasil

karascH, mary c.
_ a vida dos escravos no rio 

de Janeiro [1808-1850]
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lara, silvia Hunold
_ fragmentos setecentistas
_ ordenações filipinas, org.

levine, robert m.
_ pai dos pobres?

lévi-strauss, claude
_ tristes trópicos

lisboa, João francisco 
org. José murilo de carvalho 
_ Jornal de timon — partidos 

e eleições no maranhão

lustosa, isabel
_ d. pedro i
_de olho em lampião
_ insultos impressos

magalHães, José vieira  
couto de 
org. maria helena p. t. 

machado
_ diário íntimo

malerba, Jurandir
_ a corte no exílio

marquese, rafael de bivar
_ feitores do corpo, 

missionários da mente

mayrink, geraldo e  
fernando moreira salles
_ memorando

mccann, frank d.
_ soldados da pátria

mello, evaldo cabral de
_o brasil holandês, org.
_ essencial Joaquim  

nabuco, org.
_nassau
_ o negócio do brasil
_ o nome e o sangue

meyer, marlyse
_ folhetim, uma história

miceli, sergio
_ a elite eclesiástica 

brasileira 
_ imagens negociadas
_ intelectuais à brasileira

monteiro, JoHn manuel
_ negros da terra

moraes, J. a. leite 
org. antonio candido 
_ apontamentos de viagem

morais, fernando
_ chatô, o rei do brasil
_ olga

morley, Helena
_ minha vida de menina

morse, ricHard m.
_ a volta de mcluhanaíma

muricy, kátia
_ a razão cética

nazzari, muriel
_ o desaparecimento  

do dote

novaes, adauto
_ a descoberta do homem  

e do mundo, org.
_ a outra margem  

do ocidente, org.

novais, fernando a.
_ história da vida privada 

no brasil — contrastes da 
intimidade contemporânea, 
vol. 4 
org. com lilia moritz schwarcz

_ história da vida privada 
no brasil — cotidiano e 
vida privada na américa 
portuguesa, vol. 1 
org. com laura de mello e souza

_ história da vida privada no 
brasil — império: a corte e a 
modernidade nacional, vol. 2 
org. com luiz felipe de 
alencastro

_ história da vida privada  
no brasil — república:  
da belle époque à  
era do rádio, vol. 3 
org. com nicolau sevcenko

pedreira, Jorge e  
fernando dores costa 
_ d. João Vi

perrone-moisés, leyla
_ Vinte luas

pinHeiro, paulo sérgio
_ brasil: um século  

de transformações 
com ignacy sachs e Jorge 
wilheim, orgs.

_ estratégias da ilusão

pontes, Heloisa
_ destinos mistos

prado, decio de almeida
_ peças, pessoas, 

personagens

prado, paulo 
org. carlos augusto calil

_ paulística etc.
_ retrato do brasil

reis, João José
_ o alufá rufino

com flávio dos santos gomes  
e marcus J. m. de carvalho

_ domingos sodré, um 
sacerdote africano

_ liberdade por um fio 
com flávio dos santos  
gomes, orgs.

_ a morte é uma festa
_ negociação e conflito 

com eduardo silva, orgs.
_ rebelião escrava no brasil

resende, otto lara
_ o príncipe e o sabiá  

e outros perfis

ribeiro, renato Janine
_ a sociedade contra o social

rio, João do 
org. raúl antelo 
_ a alma encantadora  

das ruas

rodrigues, Jaime
_ de costa a costa

romero, sílvio 
org. alberto Venancio
_ introdução a doutrina 

contra doutrina

roquette, J. i. 
org. lilia moritz schwarcz 
_ código do bom-tom

rose, r. s.
_ uma das coisas esquecidas
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saliba, elias tHomé
_ raízes do riso

sampaio, teodoro 
org. José carlos barreto  
de santana 
_ o rio são francisco  

e a chapada diamantina

scHwarcz, lilia moritz
_ 1890-1914 
com angela marques da costa
_ as barbas do imperador
_ de olho em d. pedro ii
_ um enigma chamado 

brasil, org. com andré botelho
_ o espetáculo das raças
_ a longa viagem da 

biblioteca dos reis 
com paulo cesar de azevedo  
e angela marques da costa

_ retrato em branco e negro

scHwartz, stuart b.
_ burocracia e sociedade  

no brasil colonial
_ as excelências  

do governador 
com alcir pécora, orgs.

_ segredos internos

scHwarz, roberto
_ duas meninas
_ sequências brasileiras

serbin, kennetH p.
_ diálogos na sombra
_ padres, celibato  

e conflito social

sevcenko, nicolau
_ a corrida para o século XXi
_ literatura como missão
_ orfeu extático  

na metrópole

silva, alberto costa e 
_ castro alves

silva, eduardo
_ as camélias do leblon
_ dom obá ii d’áfrica,  

o príncipe do povo
_ negociação e conflito 

com João José reis, orgs.

skidmore, tHomas e. 
brasil: de getúlio a castello 

(1930-64)

souza, Herbert de
_ a lista de ailce

souza, laura de mello e
_ 1680-1720 

com maria fernanda batista 
bicalho

_ o diabo e a terra  
de santa cruz

_ inferno atlântico
_ o sol e a sombra

souza, paulo césar de
_ a sabinada

süssekind, flora
_ cinematógrafo de letras

taunay, carlos augusto 
org. rafael de bivar 
marquese
_ manual do agricultor 

brasileiro

toral, andré
_ adeus, chamigo brasileiro

tota, antonio pedro
_ o imperialismo sedutor

vainfas, ronaldo
_ confissões da bahia, org.
_ a heresia dos índios
_ traição

ventura, roberto
_ estilo tropical

ventura, zuenir
_ a cidade partida

villalta, luiz carlos
_ 1789-1808

werneck, Humberto
_ o desatino da rapaziada

história geral

anderson, benedict
_ comunidades imaginadas

arendt, HannaH
_ compreender
_ eichmann em Jerusalém
_ homens em tempos 

sombrios

argan, giulio carlo
_ clássico anticlássico

ariès, pHilippe  
e roger cHartier
_ história da vida 

privada — da renascença 
ao século das luzes,  
vol. 3, orgs.

armitage, david
_ declaração de 

independência

armstrong, karen
_ breve história do mito
_ em nome de deus
_ maomé

asH, timotHy garton
_ nós, o povo

atwood, margaret
_ a odisseia de penélope

baker, nicHolson
_fumaça humana 

banon, patrick
_ para conhecer melhor  

os tabus e as proibições

berlin, isaiaH
_ pensadores russos

berman, marsHall
_ um século em nova york
_ tudo que é sólido 

desmancha no ar

bessel, ricHard
_alemanha, 1945 
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betHencourt, francisco
_ histórias das inquisições
_ o imaginário da magia 

bignotto, newton
_ as aventuras da virtude

blocH, marc
_ os reis taumaturgos

boxer, cHarles r.
_ a igreja militante  

e a expansão ibérica:  
1440-1770

_ o império marítimo 
português

bradbury, malcolm
_ modernismo 

com James mcfarlane, orgs.
_ o mundo moderno

bricout, bernadette
_ o olhar de orfeu, org.

bryson, bill
_ em casa

burckHardt, Jacob
_ a cultura do renascimento 

na itália

burke, peter
_ cultura popular na idade 

moderna

canetti, elias
_ massa e poder

canfora, luciano
_ a biblioteca desaparecida

castañeda, Jorge g.
_ che guevara: a vida  

em vermelho

castro, ruy
_ saudades do século 20

céline, louis-ferdinand 
_ de castelo em castelo

cHancellor, edward
_ salve-se quem puder

corbin, alain
_ saberes e odores
_ território do vazio

costa, emilia viotti da
_ coroas de glória, lágrimas 

de sangue

craveri, benedetta
_ amantes e rainhas

crosby, alfred w.
_ imperialismo ecológico

darnton, robert
_ o beijo de lamourette
_ os best-sellers proibidos  

da frança pré-revolucionária
_ boemia literária e revolução
_ os dentes falsos de 

george washington
_ edição e sedição
_ o iluminismo como negócio
_a questão dos livros

davis, natalie zemon
_ histórias de perdão
_ nas margens

debray, regis
_ deus, um itinerário

delumeau, Jean
_história do medo  

no ocidente
_ mil anos de felicidade

dinges, JoHn 
_ os anos do condor

doratioto, francisco
_ maldita guerra

dorfman, ariel
_ o longo adeus a pinochet

duby, georges
_ as damas do século Xii
_ eva e os padres
_ heloísa, isolda e outras 

damas do século Xii
_ história da vida 

privada — da europa feudal 
à renascença, vol. 2, org.

_ idade média, idade dos 
homens

duffy, peter
_ os irmãos bielski

enzensberger, Hans 
magnus
_ o curto verão da anarquia
_ hammerstein  

ou a obstinação

febvre, lucien
_ o problema da incredulidade 

no século XVi

fernández-armesto, felipe
_ américo
_ os desbravadores

ferro, marc
_ história das colonizações

fonseca, isabel
_ enterrem-me em pé

franco Júnior, Hilário
_ o ano 1000
_ a dança dos deuses

furtado, Júnia ferreira
_ chica da silva e o 

contratador dos diamantes

gay, peter
_ o coração desvelado —  

a experiência burguesa:  
da rainha Vitória a  
freud, vol. 4

_ o cultivo do ódio —  
a experiência burguesa:  
da rainha Vitória a  
freud, vol. 3

_ a educação dos sentidos —  
a experiência burguesa:  
da rainha Vitória a  
freud, vol. 1

_ o estilo na história 
_ guerras do prazer —  

a experiência burguesa:  
da rainha Vitória a freud,  
vol. 5

_ a paixão terna —  
a experiência burguesa:  
da rainha Vitória a freud,  
vol. 2

_ o século de schnitzler

gerbi, antonello
_ o novo mundo

geremek, bronislaw
_ os filhos de caim
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gibbon, edward
_ declínio e queda  

do império romano

ginzburg, carlo
_ os andarilhos do bem
_ história noturna
_ mitos, emblemas, sinais
_ o queijo e os vermes
_ relações de força

giucci, guillermo
_ Viajantes do maravilhoso

goldensoHn, leon
_ as entrevistas  

de nuremberg 
organização e introdução:  
robert gellately

goldHagen, daniel JonaH
_ os carrascos voluntários  

de hitler

gomes, plínio freire
_ um herege vai ao paraíso

gruzinski, serge
_ a colonização  

do imaginário
_ a guerra das imagens
_ a passagem do século: 

1480-1520
_ o pensamento mestiço

Hatzfeld, Jean
_ uma temporada de facões

Hermann, Jacqueline
_ 1580-1600
_ no reino do desejado

Hersey, JoHn
_ hiroshima

Hill, cHristopHer
_ o eleito de deus
_ o mundo de ponta-cabeça

Hobsbawm, eric
_ ecos da marselhesa
_ era dos extremos
_ o novo século
_ sobre história
_ tempos interessantes

Horne, gerald
_o sul mais distante

Hourani, albert
_ uma história  

dos povos árabes

HugHes, robert
_ barcelona

Hunt, lynn
_ a invenção dos direitos 

humanos
_ política, cultura e classe  

na revolução francesa

kantorowicz, ernst H.
_ os dois corpos do rei

kapuściński, ryszard
_ ébano

kassow, samuel d.
_Quem escreverá nossa 

história?

keegan, JoHn
_ uma história da guerra
_ inteligência na guerra

kersHaw, ian
_ dez decisões que  

mudaram o mundo

ladurie, emmanuel le roy
_ o carnaval de romans
_ o estado monárquico
_ montaillou, povoado 

occitânico de 1294 a 1324

lessing, doris
_ andando na sombra

levi, giovanni e  
Jean-claude scHmitt
_ história dos jovens 1, orgs.
_ história dos jovens 2, orgs.

lévy, andré
_ novas cartas [edificantes 

e curiosas] do extremo 
ocidente

lévy, bernard-Henri
_ as aventuras da liberdade

linebaugH, peter e  
marcus rediker
_ a hidra de muitas cabeças

lipovetsky, gilles e  
elyette roux
_ o luxo eterno

lourenço, eduardo
_ mitologia da saudade 

seguido de portugal  
como destino

_ a nau de ícaro e imagem  
e miragem da lusofonia

manguel, alberto
_ a biblioteca à noite
_ a cidade das palavras
_ uma história da leitura

maxwell, kennetH
_ o império derrotado

mayer, arno J.
_ a força da tradição

mazower, mark
_ continente sombrio
_ salônica 

mcevedy, colin
_ atlas de história 

 medieval
_ atlas de história 

moderna

megale, Heitor
_ a demanda do santo graal, 

org.

meHta, gita
_ carma-cola
_ escadas e serpentes

mernissi, fatima
_ sonhos de transgressão

micHelet, Jules
_ história da revolução 

francesa

millard, candice
_ o rio da dúvida

morais, fernando
_ a ilha

morse, ricHard m.
_ o espelho de próspero

muHlstein, anka
_ a ilha prometida
_ Vitória

naipaul, v. s.
_ além da fé
_ índia
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nicHolas, lynn H.
_ europa saqueada

novaes, adauto
_ a descoberta do homem  

e do mundo, org.
_ tempo e história, org.

ozouf, mona
_ Varennes

pedreira, Jorge e  
fernando dores costa 
_ d. João Vi

perrot, micHelle
_ história da vida privada —  

da revolução francesa  
à primeira guerra,  
vol. 4, org.

priore, mary del
_ esquecidos por deus

prost, antoine e  
gérard vincent 
_ história da vida privada —  

da primeira guerra  
a nossos dias, vol. 5, orgs.

rediker, marcus
_ o navio negreiro

ribeiro, darcy
_ o processo civilizatório

rice, edward
_ sir richard francis burton

rouanet, sergio paulo
_ o espectador noturno

ryback, timotHy w.
_ a biblioteca esquecida  

de hitler

said, edward w.
_ cultura e imperialismo
_ humanismo e crítica 

democrática
_ orientalismo
_ paralelos e paradoxos 

com daniel barenboim
_ reflexões sobre o exílio

sampson, antHony
_ o negro e o ouro

santos, laymert  
garcia dos
_ tempo de ensaio

sarlo, beatriz
_ a paixão e a exceção — 

borges, eva perón, 
montoneros

scHama, simon
_ cidadãos
_ o desconforto da riqueza
_ o futuro da américa
_ paisagem e memória

scHmitt, Jean-claude
_ os vivos e os mortos  

na sociedade medieval

scHnaiderman, boris
_ os escombros e o mito

scHorske, carl e.
_ pensando com a história
_ Viena fin-de-siècle

scHwartz, stuart
_ cada um na sua lei 

sennett, ricHard
_ declínio do homem público

sevcenko, nicolau
_ a corrida para o século XXi

silva, João e  
greg marinovicH
_ o clube do bangue- 

-bangue

smitH, p. d.
_ os homens do fim  

do mundo

sontag, susan
_ ao mesmo tempo

spence, JonatHan d.
_ em busca da china 

moderna
_ o filho chinês de deus
_ manual da traição
_ o palácio da memória  

de matteo ricci

starobinski, Jean
_ 1789: os emblemas  

da razão
_ as máscaras da civilização
_ montaigne em movimento
_ montesquieu

stendHal
_ Vida de rossini, seguido  

de notas de um diletante

stern, fritz
_ o mundo alemão  

de einstein

stiglitz, JosepH e.
_ os exuberantes anos 90

stone, i. f.
_ o julgamento de sócrates

talese, gay
_ a mulher do próximo

tHomas, keitH
_ religião e declínio da magia

tHompson, e. p.
_ costumes em comum

tocqueville, alexis de
_ lembranças de 1848

topik, steven c.
_ comércio e canhoeiras —  

o brasil e os estados 
unidos na era dos impérios

vernant, Jean-pierre
_ o universo, os deuses,  

os homens

veyne, paul
_ história da vida privada —  

do império romano ao ano 
mil, vol. 1, org.

vidal, gore
_ como faço o que faço  

e talvez inclusive o porquê
_ de fato e de ficção

vidal-naquet, pierre
_ os gregos, os historiadores, 

a democracia
_ o mundo de homero

watt, ian
_ a ascensão do romance
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weber, eugen
_ frança fin-de-siècle

weffort, francisco
_ Qual democracia?

wescHler, lawrence
_ um milagre, um universo

west, cornel
_ Questão de raça

williams, raymond
_ o campo e a cidade
_ o povo das montanhas 

negras

wilson, edmund
_ os anos vinte
_ os manuscritos  

do mar morto
_ onze ensaios
_ rumo à estação finlândia

wincHester, simon
_o homem que amava  

a china 

wrigHt, lawrence
_ o vulto das torres

humor

bourdain, antHony
_ cozinha confidencial

bryson, bill
_ crônicas de um país  

bem grande

castro, ruy
_ mau humor

cilauro, santo,  
tom gleisner e rob sitcH
_ molvânia

mencken, H. l.
_ o livro dos insultos

nunes, max 
org. ruy castro
_ o pescoço da girafa
_ uma pulga na camisola

saliba, elias tHomé
_ raízes do riso

informática

gates, bill
_ a estrada do futuro

lewis, micHael
_ a nova novidade

negroponte, nicHolas
_ a vida digital
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Jornalismo 
& relatos

abramo, cláudio
_ a regra do jogo

adelstein, Jake
_ tóquio proibida

asH, timotHy garton
_ nós, o povo

aguilera, fernando  
gómez, org.
_as palavras de saramago

auster, paul
_ as entrevistas da paris 

review, vol. 1

auden, w. H.
_ as entrevistas da paris 

review, vol. 1

beaumont, peter
_a vida secreta da guerra

begley, louis
_ o caso dreyfus

bernHard, tHomas
_ meus prêmios

bilac, olavo 
org. antonio dimas 
_ Vossa insolência

blocH, arnaldo
_ os irmãos karamabloch

borges, Jorge luis 
_atlas
_ as entrevistas da paris 

review, vol. 1
_ borges oral & sete noites

bryson, bill
_ uma caminhada na floresta
_ crônicas de um país bem 

grande

bucci, eugênio
_ sobre ética e imprensa

buford, bill
_ calor
_entre os vândalos

callado, antonio
_esqueleto na lagoa verde

capote, truman
_ as entrevistas da paris 

review, vol. 1
_ música para camaleões
_ a sangue frio 

castro, ruy
_ o anjo pornográfico
_ ela é carioca
_ mau humor
_ a onda que se ergueu  

no mar
_ terramarear, com heloisa 

seixas

céline, louis-ferdinand
_ as entrevistas da paris 

review, vol. 1

cHatwin, bruce
_ na patagônia

conti, mario sergio
_ notícias do planalto

cony, carlos Heitor
_ Vozes do golpe — a 

revolução dos caranguejos

costa, cristiane 
_ pena de aluguel

couto, mia 
_ e se obama fosse 

africano?

davidson, robyn
_ lugares desertos

depalma, antHony
_ o homem que  

inventou fidel

dimenstein, gilberto
_ democracia em pedaços

dorfman, ariel
_ o longo adeus a pinochet

eggers, dave
_ Zeitoun

faulkner, william
_ as entrevistas da paris 

review, vol. 1

filkins, dexter
_ guerra sem fim 

fonseca, isabel
_ enterrem-me em pé

frias filHo, otavio
_ Queda livre

funder, anna
_ stasilândia

gabeira, fernando
_ o que é isso, companheiro?

gaspari, elio
_ as ilusões armadas —  

a ditadura envergonhada
_ as ilusões armadas —  

a ditadura escancarada
_ o sacerdote e o feiticeiro — 

a ditadura derrotada
_ o sacerdote e o feiticeiro — 

a ditadura encurralada

glenny, misHa 
_ mcmáfia

goldensoHn, leon
_ as entrevistas  

de nuremberg 
organização e introdução: 
robert gellately

goldfarb, alexander e  
marina litvinenko 
_ morte de um dissidente

gonçalo Junior
_ a guerra dos gibis

gourevitcH, pHilip
_ um caso arquivado
_ gostaríamos de informá-lo 

de que amanhã seremos 
mortos com nossas famílias

_ procedimento operacional 
padrão, com errol morris

graHam, sandra 
lauderdale 
_ caetana diz não

grann, david
_ Z, a cidade perdida
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Hatzfeld, Jean
_ uma temporada de facões

Hemingway, ernest
_ as entrevistas da paris 

review, vol. 1

Hersey, JoHn
_ hiroshima 

Hillenbrand, laura
_ seabiscuit

Hobsbawm, eric
_ era dos extremos

Horgan, JoHn
_ o fim da ciência

Huntford, roland
_ o último lugar da terra

Hustvedt, siri
_ a mulher trêmula

iyer, pico
_ o caminho aberto

kapuściński, ryszard
_ ébano
_ a guerra do futebol
_ o imperador 
_ imperium
_ minhas viagens  

com heródoto

king, dean
_ esqueletos no saara

klink, amyr
_ cem dias entre céu e mar
_ paratii

krakauer, Jon
_ na natureza selvagem
_ onde os homens 

conquistam a glória
_ pela bandeira do paraíso
_ sobre homens e 

montanhas

kuttner, robert
_ tudo à venda

langewiescHe, william
_ o bazar atômico

leão, danuza
_ na sala com danuza

lessa, ivan e mario  
sergio conti
_ eles foram para petrópolis

lessing, doris
_ as entrevistas da paris 

review, vol. 1

levi, primo
_ as entrevistas da paris 

review, vol. 1

lévy, bernard-Henri
_ as aventuras da liberdade

magris, claudio
_ microcosmos

mailer, norman
_ o grande vazio
_ a luta
_ o super-homem vai  

ao supermercado

malcolm, Janet
_ o jornalista e o assassino

marías, Javier
_ as entrevistas da paris 

review, vol. 1

mcwean, ian
_ as entrevistas da paris 

review, vol. 1

meHta, gita
_ escadas e serpentes

meHta, suketu
_ bombaim: cidade máxima

mencken, H. l.
_ o livro dos insultos

mezricH, ben
_ Quebrando a banca

micHaud-larivière, Jérôme 
_ hoje cendrars parte  

para o brasil

mindlin, José
_ uma vida entre livros

mitcHell, JosepH
_ o segredo de Joe gould 

moraes, vinicius de
_ roteiro lírico e sentimental 

da cidade do rio de Janeiro

morais, fernando
_ cem quilos de ouro
_ corações sujos
_ a ilha
_ os últimos soldados  

da guerra fria

naipaul, v. s.
_ entre os fiéis
_ índia
_ a máscara da áfrica

nogueira, armando, Jô  
soares e roberto 
muylaert
_ a copa que ninguém viu e a 

que não queremos lembrar

orwell, george
_ como morrem os pobres  

e outros ensaios
seleção de João moreira 
salles e matinas suzuki Jr.

_ dentro da baleia —  
e outros ensaios

_ na pior em paris e londres
_o caminho para wigan pier

oz, amós
_ as entrevistas da paris 

review, vol. 1

pessoa, fernando
_ correspondência 1905- 

-1922

puig, manuel
_ as entrevistas da paris 

review, vol. 1

reed, JoHn
_ dez dias que abalaram  

o mundo

remnick, david
_ dentro da floresta 

resende, otto lara
_ bom dia para nascer

ribeiro, darcy
_ diários índios
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roazen, paul
_ como freud trabalhava

ross, lillian
_ filme 

rotH, JosepH
_ berlim

rusHdie, salman
_ cruze esta linha

sabato, ernesto
_ a resistência

sacHs, ignacy
_a terceira margem

sapolsky, robert m.
_ memórias de um primata

saramago, José
_ o caderno
_ as palavras de saramgo, 

org. fernando gómez 
aguilera 

scaHill, Jeremy
_ blackwater

scHatz, tHomas
_ o gênio do sistema

seixas, Heloisa
_ terramarear, com ruy castro

silva, João e greg 
marinovicH
_ o clube do bangue- 

-bangue

silveira, Joel
_ a feijoada que derrubou  

o governo
_ a milésima segunda noite 

da avenida paulista

soares, luiz eduardo
_ meu casaco de general

summerscale, kate
_ as suspeitas do sr. wicher

talese, gay
_ fama e anonimato
_ honra teu pai
_ o reino e o poder

tanizaki, JunicHiro
_ em louvor da sombra

toledo, roberto pompeu  
de, entrevista fernando  
Henrique cardoso
_ o presidente segundo  

o sociólogo

tynan, kennetH
_ a vida como performance

varella, drauzio
_ estação carandiru

veloso, caetano
_ o mundo não é chato

ventura, zuenir
_ chico mendes —  

crime e castigo
_ Vozes do golpe —  

um voluntário da pátria

vergHese, abraHam
_ minha terra

waack, william
_ camaradas

walsH , rodolfo
_ operação massacre

werneck, Humberto
_ o desatino da rapaziada
_Vultos da república, org. 

wescHler, lawrence
_ um milagre, um universo

wilder, billy
_ as entrevistas da paris 

review, vol. 1

wolfe, tom
_ radical chique e o novo 

jornalismo

wrigHt, lawrence
_ o vulto das torres

wynne, frank
_ eu fui Vermeer

xinran
_ as boas mulheres da china
_ mensagem de uma mãe 

chinesa desconhecida
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meio ambiente  
& ecologia

barros, Henrique lins de
_ biodiversidade em questão 

bryson, bill
_ uma caminhada  

na floresta

cHerry-garrard, apsley
_ a pior viagem do mundo

crosby, alfred w.
_ imperialismo ecológico

cunHa, manuela  
carneiro da
_ enciclopédia da floresta 

com mauro barbosa  
de almeida, orgs.

dean, warren
_ a ferro e fogo

gould, stepHen Jay
_ dedo mindinho e seus 

vizinhos
_ dinossauro no palheiro
_ seta do tempo, ciclo do 

tempo
_ Viva o brontossauro

krakauer, Jon
_ na natureza selvagem
_ sobre homens  

e montanhas

oliveira, alexandre  
adalardo de e douglas  
c. daly
_ florestas do rio negro, orgs.

ribeiro, berta g.
_ os índios das águas pretas

scHama, simon
_ paisagem e memória

wilson, edward o.
_ diversidade da vida

moda

callan, georgina o’Hara
_ enciclopédia da moda

laver, James
_ a roupa e a moda

lipovetsky, gilles
_ o império do efêmero
_ o luxo eterno

souza, gilda de mello e
_ o espírito das roupas

mÚsica

bernHard, tHomas
_ o náufrago

blanning, tim
_ o triunfo da música

buarque, cHico
_ tantas palavras 

castello, José
_ Vinicius de moraes —  

o poeta da paixão

castro, ruy
_ chega de saudade
_ ela é carioca
_ a onda que se ergueu  

no mar
_ tempestade de ritmos

conroy, frank
_ corpo & alma

gavin, James
_ no fundo de um sonho

HutcHinson, arianna 
stassinopoulos
_ maria callas

lévi-strauss, claude
_ olhar, escutar, ler

marcus, greil
_like a rolling stone

moraes, vinicius de
_ livro de letras

reed, lou
_atravessar o fogo 

rennó, carlos
_ gilberto gil:  

todas as letras, org.

rueb, franz
_ 48 variações sobre bach

ross, alex
_ escuta só
_ o resto é ruído
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rusHdie, salman
_ o chão que ela pisa

said, edward w.
_ paralelos e paradoxos

com daniel barenboim

scHorske, carl e.
_ Viena fin-de-siècle

stendHal
_ Vida de rossini, seguido  

de notas de um diletante

veloso, caetano
_ letra só [acompanhado  

de sobre as letras]
_ o mundo não é chato
_ Verdade tropical

wisnik, José miguel
_ o som e o sentido

penguin—companhia

amado, Jorge
_ essencial Jorge amado

austen, Jane 
_ orgulho e preconceito

assis, macHado de 
_ papéis avulsos

barreto, lima
_ recordações do escrivão 

isaías caminha
_ triste fim de policarpo 

Quaresma

d’ávila, santa teresa 
_ livro da vida

carter, angela 
_ a menina do capuz 

vermelho e outras histórias 
de dar medo

crane, stepHen 
_ o emblema vermelho da 

coragem

fitzgerald, f. scott
_ o grande gatsby

HawtHorne, natHaniel
_ a letra escarlate

Homero
_ odisseia

Huysmans, Joris-karl 
_ Às avessas

James, Henry
_ a outra volta do parafuso
_ pelos olhos de maisie

kafka, franz 
_ essencial franz kafka

lawrence, d. H. 
_ o amante de lady 

chatterley

macedo, Joaquim manuel de
_ memórias do sobrinho de 

meu tio

maquiavel, nicolau
_ o príncipe

mello, evaldo cabral de
_ o brasil holandês  

(1630-1654), org.

montaigne
_ os ensaios

nabuco, Joaquim 
_ essencial Joaquim nabuco

ovídio
_ amores & arte de amar

reed, JoHn 
_ dez dias que abalaram o 

mundo

rousseau, Jean-Jacques 
_ do contrato social ou 

princípios do direito político

swift, JonatHan
_ Viagens de gulliver

tolstói, liev
_ os últimos dias

tocqueville, alexis de
_ lembranças de 1848

vieira, padre antônio
_ essencial padre antônio 

Vieira

wilde, oscar
_ a importância de ser 

prudente e outras peças
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poesia

almeida, gilHerme de
_boa companhia — haicai 

vários autores

almino, José
_ boa companhia — poesia 

vários autores
_a estrela fria

alvarenga, silva 
org. fábio lucas 
_ glaura — poemas eróticos

alvim, francisco
_ boa companhia — poesia 

vários autores
_ elefante
_ o metro nenhum

andrade, carlos 
drummond de
_ boa companhia — haicai 

vários autores

andrade, oswald de
_ boa companhia — haicai 

vários autores

andresen, sopHia de mello  
breyner
_ poemas escolhidos

antunes, arnaldo
_ boa companhia — poesia 

vários autores

aranHa, luís
_ boa companhia — haicai 

vários autores

aretino, pietro
_ sonetos luxuriosos

ascHer, nelson
_ parte alguma

auden, w. H.
_ poemas

azevedo, roberto  
marinHo de
_ a baleia
_ boa companhia — poesia 

vários autores

baptista, Josely vianna
_ boa companhia — poesia 

vários autores

beHr, nicolas
_ boa companhia — poesia 

vários autores

bisHop, elizabetH
_ poemas do brasil

borges, Jorge luis
_o outro, o mesmo
_ poesia
_ primeira poesia

britto, paulo Henriques
_ macau
_ tarde
_ trovar claro

browning, elizabetH  
barrett, gaspara stampa  
e louise labé
_ três mulheres apaixonadas

campos, Haroldo de
_ boa companhia — haicai 

vários autores

carpineJar
_ caixa de sapatos

castello, José
_ Vinicius de moraes —  

o poeta da paixão

cHacal
_ boa companhia — poesia 

vários autores

corsaletti, fabrício
_ estudos para o seu corpo
_esquimó

faustino, mário
_ o homem e sua hora

ferraz, eucanaã
_ boa companhia — poesia 

vários autores
_ cinemateca
_ rua do mundo

francescHi, antonio 
fernando de
_ boa companhia — haicai 

vários autores
_ boa companhia — poesia 

vários autores
_ a olho nu
_ sal
_ sete suítes

freitas filHo, armando
_ boa companhia — poesia  

vários autores
_ lar, 2004-2009
_ raro mar

frota, lélia coelHo
_ boa companhia — poesia 

vários autores

gonzaga, tomás antônio 
org. Joaci pereira furtado
_ cartas chilenas

grunewald, José lino
_ boa companhia — haicai 

vários autores

gullar, ferreira
_ boa companhia — poesia 

vários autores

guttilla, rodolfo witzig
_ boa companhia — haicai, 

org. 
vários autores

Heaney, seamus
_ poemas

Hölderlin, friedricH
_ poemas

Homero
_ odisseia

Hopkins, gerard manley
_ poemas

ivo, lêdo
_ boa companhia — haicai 

vários autores

kolody, Helena
_ boa companhia — haicai 

vários autores

leminski, paulo
_ boa companhia — haicai 

vários autores
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lobato, monteiro
_ boa companhia — haicai 

vários autores

matos, gregório de
org. José miguel wisnik
_poemas escolhidos

massi, augusto
_ negativo

montale, eugenio
_ ossos de sépia

moore, marianne
_ poemas

moraes, vinicius de
_ o caminho para a distância
_ as coisas do alto
_ forma e exegese & ariana, 

a mulher
_ história natural  

de pablo neruda
_ Jardim noturno
_ livro de sonetos
_ nova antologia poética
_para viver um grande amor
_ poemas esparsos
_ poemas, sonetos  

e baladas e pátria minha
_ roteiro lírico e sentimental 

da cidade do rio de Janeiro
_ teatro em versos

neves, paulo
_ Viagem, espera 

ovídio
_ amores & arte de amar 
_ poemas da carne  

e do exílio

paes, José paulo
_ boa companhia — haicai 

vários autores
_ poemas da antologia  

grega ou palatina [séculos 
Vii a.c. a v d.c.], org.

_ poesia completa
_ poesia erótica em  

tradução, org.
_ prosas seguidas  

de odes mínimas
_ socráticas

peixoto, afrânio
_ boa companhia — haicai 

vários autores

pereira, abel
_ boa companhia — haicai 

vários autores

pessoa, fernando
_ ficções do interlúdio
_ mensagem
_ poesia completa  

de alberto caeiro
_ poesia completa  

de álvaro de campos
_ poesia completa  

de ricardo reis
_ poesia 1902-1917
_ poesia 1918-1930
_ poesia 1931-1935

pignatari, décio
_ 31 poetas, 214 poemas, org.
_ boa companhia — haicai 
vários autores
_ retrato do amor quando 

jovem, org.

preta, cyro armando catta
_ boa companhia — haicai 

vários autores

ribeiro, dora
_ a teoria do jardim

rilke, rainer maria
_ poemas

ruiz, alice
_ boa companhia — haicai 

vários autores
_ boa companhia — poesia 

vários autores

sá-carneiro, mário de
_ poemas

salles, fernando moreira
_ a chave do mar
_ habite-se — poemas
_ ser longe

sardan, zuca
_ babylon
_ boa companhia — poesia 

vários autores

savary, olga
_ boa companhia — haicai 

vários autores

silva, dora ferreira da
_ boa companhia — poesia 

vários autores

siqueira Jr., waldomiro
_ boa companhia — haicai 

vários autores

stevens, wallace
_ poemas

szymborska, wisława
_ poemas

tavares, zulmira ribeiro
_ Vesuvio

tolentino, bruno
_ boa companhia — poesia 

vários autores

verissimo, erico
_ boa companhia — haicai 

vários autores

vieira, oldegar
_ boa companhia — haicai 

vários autores

vogt, carlos
_ boa companhia — haicai 

vários autores

walcott, derek
_ omeros

williams, william carlos
_ poemas

xisto, pedro
_ boa companhia — haicai 

vários autores

yeats, w. b.
_ poemas

zeni, bruno
_ boa companhia — poesia 

vários autores
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policial

aubert, brigitte
_ réquiem caribenho

bellotto, tony
_ bellini e a esfinge
_ bellini e o demônio
_ bellini e os espíritos
_ br 163

block, lawrence
_ bilhete para o cemitério
_ cidade pequena
_ o ladrão no armário
_ o ladrão que achava  

que era bogart
_ o ladrão que estudava 

espinosa
_ o ladrão que pintava  

como mondrian
_ uma longa fila  

de homens mortos
_na linha de frente
_ os pecados dos pais
_ punhalada no escuro
_ Quando nosso boteco 

fecha as portas

cain, James m.
_ o destino bate à  

sua porta
_ a história de mildred  

pierce
_ indenização em dobro
_ serenata

carvalHo, bernardo
_ medo de sade

castro, ruy
_ bilac vê estrelas

cornwell, patricia d.
_ alerta negro
_ causa mortis
_ cemitério de indigentes
_ contágio criminoso
_ corpo de delito
_ desumano e degradante
_ em risco
_ foco inicial
_ lavoura de corpos
_livro dos mortos
_ mosca-varejeira
_ post-mortem
_ predador
_ restos mortais
_ a última delegacia
_ Vestígio

dunning, JoHn
_ assinaturas e  

assassinatos
_ edições perigosas
_ impressões e provas
_ a promessa do livreiro
_ o último caso da 

colecionadora de livros

fuentes, leonardo  
padura
_ adeus, hemingway
_ máscaras
_ passado perfeito
_ Ventos de quaresma

fyfield, frances
_ correntezas
_ tão pura, tão boa

garcia-roza, luiz alfredo
_ achados e perdidos
_ berenice procura
_céu de origamis
_ espinosa sem saída
_ uma janela em  

copacabana
_ na multidão
_ perseguido
_ o silêncio da chuva
_ Vento sudoeste

gattégno, Jean-pierre
_ um lugar entre os vivos
_ o manipulador
_ neutralidade suspeita
_ a noite do professor
_ transferência mortal

Hammett, dasHiell
_ a chave de vidro
_ continental op
_ o falcão maltês
_ o homem magro
_ maldição em família
_ seara vermelha

Harrison, colin
_ noturno em manhattan

HigHsmitH, patricia
_ o garoto que seguiu ripley
_ o jogo de ripley
_ ripley debaixo d’água
_ ripley subterrâneo
_ o talentoso ripley

indridason, arnaldur
_ o silêncio do túmulo

James, p. d.
_ uma certa justiça
_ causas nada naturais
_o crânio sob a pele
_ o enigma de sally
_ o farol
_ mente assassina
_ mortalha para uma 

enfermeira
_ morte de um perito
_ morte no seminário
_ paciente particular
_ o pecado original
_ sala dos homicídios
_ a torre negra
_ trabalho impróprio  

para uma mulher

Joss, morag
_ música fúnebre
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kemelman, Harry
_ o dia em que o rabino  

foi embora
_ domingo o rabino  

ficou em casa
_ sábado o rabino  

passou fome
_ segunda-feira  

o rabino viajou
_ sexta-feira o rabino 

acordou tarde

konder, leandro
_ a morte de rimbaud

leHane, dennis
_ apelo às trevas
_ coronado
_ dança da chuva
_ um drink antes da guerra
_ gone, baby, gone
_ilha do medo
_ paciente 67
_ sagrado
_ sobre meninos e lobos

leon, donna
_ acqua alta
_ enquanto eles dormiam
_ morte e julgamento
_ morte no teatro la fenice
_ morte em terra estrangeira
_ Vestido para morrer

lev, rapHael
_ colóquio mortal
_ a morte também frequenta 

o paraíso

malet, léo
_ é sempre noite

manguel, alberto
_ stevenson sob as palmeiras

mankell, Henning
_ assassinos sem rosto
_ os cães de riga
_o guerreiro solitário
_ o homem de beijing
_ o homem que sorria
_ a leoa branca

martins, alberto
_em trânsito

molina, antonio muñoz
_ lua cheia

montalbán, manuel 
vázquez
_ o balneário
_ o homem da minha vida
_ o labirinto grego
_ os mares do sul
_ milênio
_ o quinteto de buenos aires
_ a rosa de alexandria

mosley, walter
_ o diabo vestia azul

nogueira, Joaquim
_ informações sobre a vítima
_ Vida pregressa

pelecanos, george
_ no inferno
_ preto no branco
_ revolução difícil

prandi, reginaldo
_ morte nos búzios

rankin, ian
_ denúncias
_o enigmista
_ Questão de sangue
_ os ressuscitados

scliar, moacyr
_ os leopardos de kafka

smitH, alexander mccall
_ agência no 1 de mulheres 

detetives
_ amigos, amantes, chocolate
_ o clube filosófico dominical
_ as lágrimas da girafa
_ moralidade para garotas 

bonitas

stout, rex
_ a caixa vermelha
_ a segunda confissão
_ aranhas de ouro
_ clientes demais
_ a confraria do medo
_ cozinheiros demais
_ milionários demais
_ mulheres demais
_ ser canalha
_ serpente
_ a voz do morto

vargas, fred
_ fuja logo e demore  

para voltar
_ o homem do avesso
_ o homem dos círculos azuis
_ um lugar incerto
_ relíquias sagradas

verissimo, luis fernando
_ borges e os orangotangos 

eternos

woolricH, cornell
_ casei-me com um morto
_ a dama fantasma
_ Janela indiscreta 
_ a noiva estava de preto
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psicologia

alvarez, a.
_ o deus selvagem

canetti, elias
_ massa e poder

damásio, antónio r.
_ o mistério da consciência

freud, sigmund
_ freud (1911-1913) "o caso 

schreber" e outros textos, 
obras completas, vol. 10

_ freud (1914-1916) ensaios 
de metapsicologia e outros 
textos, obras completas, 
vol. 12

_ freud (1917-1920) "o 
homem dos lobos" e outros 
textos, obras completas, 
vol. 14

_ freud (1920–1923) 
"psicologia das massas 
e análise do eu" e outros 
textos — obras completas, 
vol. 15

_ freud (1923–1925)  
o eu e o id, “autobiografia” 
e outros textos — obras 
completas, vol. 16

_ freud (1930–1936)  
"o mal-estar na civilização" 
e outros textos — obras 
completas, vol. 18

gabler, neal
_ Vida, o filme

gay, peter
_ o coração desvelado —  

a experiência burguesa:  
da rainha Vitória  
a freud, vol. 4

_ o cultivo do ódio —  
a experiência burguesa:  
da rainha Vitória  
a freud, vol. 3

_ a educação dos 
sentidos — a experiência 
burguesa: da rainha  
Vitória a freud, vol. 1

_ freud: uma vida para  
o nosso tempo

_ a paixão terna —  
a experiência burguesa:  
da rainha Vitória a  
freud, vol. 2

_ o século de schnitzler

keHl, maria rita
_ sobre ética e psicanálise

kon, noemi moritz
_ a viagem

mezan, renato
_ freud, pensador da cultura
_ interfaces da psicanálise
_ tempo de muda

novaes, adauto
_ o desejo, org.

pHillips, adam 
_ beijo, cócegas e tédio
_ monogamia

pinker, steven
_ tábula rasa

roazen, paul
_ como freud trabalhava

roudinesco, elisabetH
_ Jacques lacan

sacks, oliver
_ alucinações musicais

sampson, antHony
_ o homem da companhia

warner, marina
_ da fera à loira

religião

armstrong, karen
_ a grande transformação
_ em defesa de deus
_ em nome de deus
_ uma história de deus
_ Jerusalém
_ maomé

banon, patrick 
_para conhecer melhor  

as religiões

bastide, roger
_ o candomblé da bahia

dawkins, ricHard
_ deus, um delírio

debray, regis
_ deus, um itinerário

fox, robin lane
_ bíblia

Harris, sam
_ carta a uma nação cristã
_ a morte da fé

iyer, pico
_ o caminho aberto

krakauer, Jon
_ pela bandeira do paraíso

lawrence, d. H.
_ apocalipse seguido  

de o homem que morreu

link, lutHer
_ o diabo

miceli, sergio
_ a elite eclesiástica 

brasileira 

miles, Jack
_ cristo
_ deus, uma biografia

naipaul, v. s.
_ entre os fiéis
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pelikan, Jaroslav
_ maria através dos séculos

rusHdie, salman
_ cruze esta linha

sagan, carl
_ o mundo assombrado 

pelos demônios

serbin, kennetH p.
_ diálogos na sombra

tHomas, keitH
_ religião e declínio  

da magia

varazze, Jacopo de
_ legenda áurea

verger, pierre
_ ewé

vernant, Jean-pierre
_ o universo, os deuses,  

os homens

wiesel, elie
_ homens sábios  

e suas histórias

saÚde, 
doenças & 
medicina

bernardet, Jean-claude
_ a doença, uma experiência

cHalHoub, sidney
_ cidade febril

crosby, alfred w.
_ imperialismo ecológico

damásio, antónio r.
_ o mistério da consciência

edlow, JonatHan
_ o jantar fatal

Jacob, françois
_ o rato, a mosca e o homem

Jardim, carlos
_ primeiros socorros,  

com drauzio Varella

sacks, oliver
_ com uma perna só
_ a ilha dos daltônicos
_ o olhar da mente

sapolsky, robert m.
_ memórias de um primata

scHiller, paulo
_ a vertigem da imortalidade

scliar, moacyr
_ a paixão transformada
_ saturno nos trópicos

sontag, susan
_ doença como metáfora/ 

aids e suas metáforas

varella, drauzio
_ borboletas da alma
_ estação carandiru
_ o médico doente
_ por um fio
_ primeiros socorros, com 

carlos Jardim

vergHese, abraHam
_ minha terra

sociologia

alvarez, a.
_ o deus selvagem
_ noite

arendt, HannaH
_ responsabilidade  

e julgamento

bastide, roger
_ o candomblé da bahia

berman, marsHall
_ aventuras no marxismo
_ tudo que é sólido 

desmancha no ar

blocH, marc
_ os reis taumaturgos

bourdieu, pierre
_ esboço de autoanálise
_ as regras da arte

botelHo, andré
_ agenda brasileira, org. com 

lilia moritz schwarcz
_um enigma chamado brasil, 

org. com lilia moritz schwarcz

brodski, JosepH
_ menos que um

castañeda, Jorge g.
_ utopia desarmada

dimenstein, gilberto
_ democracia em pedaços

fausto, boris
_ a revolução de 1930

gay, peter
_ guerras do prazer —  

a experiência burguesa:  
da rainha Vitória  
a freud, vol. 5
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giannetti, eduardo
_ o mercado das crenças
_ Vícios privados, benefícios 

públicos?

girardet, raoul
_ mitos e mitologias políticas

gregori, maria filomena
_ Viração

Hardman, francisco foot
_ trem-fantasma

HirscHman, albert o.
_ autossubversão
_ a retórica da intransigência

Holanda, sérgio  
buarque de
_ raízes do brasil
_ raízes do brasil 

edição comemorativa —  
70 anos (1936-2006)

HugHes, robert
_ cultura da reclamação

keegan, JoHn
_ uma história da guerra

laver, James
_ a roupa e a moda

lipovetsky, gilles
_ a cultura-mundo

com Jean serroy
_ a felicidade paradoxal
_ o império do efêmero
_ a terceira mulher

macfarlane, alan
_ história do casamento  

e do amor

manguel, alberto
_ uma história da leitura

miceli, sergio
_ imagens negociadas
_ intelectuais à brasileira
_ nacional estrangeiro
_ a noite da madrinha

novaes, adauto 
_ o silêncio dos intelectuais,  

org. 

pinHeiro, paulo sérgio
_ brasil: um século  

de transformações 
com ignacy sachs  
e Jorge wilheim, orgs.

_ estratégias da ilusão

pontes, Heloisa
_ destinos mistos
_ retrato do brasil

prandi, reginaldo
_ mitologia dos orixás
_ segredos guardados

przeworski, adam
_ capitalismo 

e social-democracia

romero, sílvio 
org. alberto Venancio
_ introdução a doutrina 

contra doutrina

said, edward w.
_ cultura e imperialismo
_ representações  

do intelectual

sampson, antHony
_ o homem da companhia
_ o negro e o ouro

santos, laymert  
garcia dos
_ tempo de ensaio

sarlo, beatriz
_ tempo passado 

scHama, simon
_ o desconforto da riqueza

scHatz, tHomas
_ o gênio do sistema

scHwarcz, lilia moritz
_ agenda brasileira, org.  

com andré botelho
_ um enigma chamado 

brasil, org. com andré botelho

sennett, ricHard
_ declínio do homem público

silva, João e  
greg marinovicH
_ o clube do bangue- 

-bangue

skinner, quentin
_ as fundações do 

pensamento político 
moderno

souza, gilda de mello e
_ o espírito das roupas

souza, Herbert de
_ a lista de ailce

spence, JonatHan d.
_ em busca da china 

moderna

talese, gay
_ a mulher do próximo

varella, drauzio
_ estação carandiru

ventura, zuenir
_ a cidade partida

waack, william
_ camaradas

warner, marina
_ da fera à loira

weber, max, 
org. antônio flávio pierucci
_ a ética protestante e o 

“espírito” do capitalismo

weffort, francisco
_ Qual democracia?

west, cornel
_ Questão de raça

wilson, edmund
_ rumo à estação finlândia

wisnik, José miguel
_ Veneno remédio
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distribuidores
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acre

m. m. paim representações  
e comércio 
rua rio grande do sul, 311 – centro
69903-420 – rio branco
tel.: (68) 3224-3432
fax: (68) 3224-7528
livrariapaim@brturbo.com.br

baHia

liVraria e distribuidora 
multicampi ltda.
rua machado de assis, 16 –  
conj. c – brotas
40285-280 – salvador
tel.: (71) 3277-8613
distribuidora@ 
livrariamulticampi.com.br

ceará

lfl comércio e serViços  
de liVros ltda – me
(livraria feira do livro)
rua benjamin carneiro girão, 87c.
60421-550 – fortaleza
tel.: (85) 3491-7868
fax: (85) 3491-7868
feiradolivro1958@gmail.com

littere editora ltda
rua capitão hugo bezerra, 375 
sala c.
60862-730 – fortaleza
tel.: (85) 3274-0111/ 3474-3333
fax: (85) 3274-0111
elenalittere@hotmail.com
elenaletrarte@yahoo.com.br

distrito federal

arco-íris distribuidora  
de liVros ltda.
shc/sul – cr – Quadra 509 – 
bloco a – loja 54 w2
70360-510 – brasília
tel.: (61) 3244-0477 
fax: (61) 3244-0940
vendas@arcoirisdf.com.br

espírito santo

representações paulista 
ltda.
(livraria logos)
av. José martins m. rato, 947 – 
bairro de fátima
29160-790 – serra
tel.: (27) 3204-7474
fax: (27) 3204-7483
vendas@logoslivraria.com.br

goiás

sebastião de miranda
(planalto distribuidora de livros)
rua 70, 620 – centro
74055-120 – goiânia 
tel.: (62) 3212-2988
fax: (62) 3225-6400
sebastião.demiranda@terra.com.br

mato grosso

distribuidora de liVros 
paratii ltda.
av. tenente cel. duarte, 504
78015-500 – cuiabá
tel.: (65) 3624-5229
fax: (65) 3624-1488
dlparati@terra.com.br

mato grosso do sul

liter arte distribuidora  
de liVros ltda
rua antonio maria coelho, 3862 
79021-170 – campo grande
tel./fax: (67) 3327-3069 /  
3326-1210
lepedidos@terra.com.br

minas gerais

boa Viagem distribuidora  
de liVros ltda.
av mem de sá, 962 – santa efigênia 
30260-270 – belo horizonte
tel./fax: (31) 3194-5000
boaviagem@
boaviagemdistribuidora.com.br

pará

nsf distribuidora  
de liVros ltda
rua mundurucus, 1490 sala 7 
(entrada pela apinajés)
66025-660 – belém
tel./fax: (91) 3230-4564
nsf.livros@uol.com.br

paraná

a página distribuidora
rua santo antônio, 866 / 875
80230-120 – curitiba
tel./fax: (41) 3213-5600
atendimento@ 
apaginadistribuidora.com.br

distribuidora curitiba  
de papéis e liVros  s/a
av. mal. floriano peixoto, 1762 –  
b. rebouças
80230-110 – curitiba
tel.: (41) 3330-5000
fax: (41) 3333-5047
atendimento@livrariascuritiba.com.br

pernambuco

VareJão do estudante ltda 
avenida manoel borba, 251 
50070 – 000 – recife
tel.: (81) 3423-5853
varejao@varejao.com.br

noVa mente cultural ltda 
rua de santa cruz, 138 
50060-230 – recife 
tel.: (81) 3222-5862
novamentecultural@bol.com.br

piauí

liVraria e papelaria  
campos ltda
rua álvaro mendes, 1481 – centro
64000-060 – teresina
tel.: (86) 3302-3163
fax: (86) 3302-3165
livrariacampos@livrariacampos.com.br

rio de Janeiro

Jorge Zahar editor 
rua cotia, 35 – rocha
20960-100 – rio de Janeiro 
tel.: (21) 2108-0808
fax: (21) 2108-0800
comercial@zahar.com.br

book look editora  
e distribuidora de liVros ltda.
rua curuzu, 17a – 2o sobrado
20920-440 – rio de Janeiro
tel.: (21) 2589-6052
tel./fax: (21) 3860-7906 
booklook@terra.com.br

mailto:livrariapaim@brturbo.com.br
mailto:distribuidora@livrariamulticampi.com.br
mailto:distribuidora@livrariamulticampi.com.br
mailto:feiradolivro1958@gmail.com
mailto:gn.littere@gmail.com
mailto:elenaletrarte@yahoo.com.br
mailto:arcoiris@arcoirisdf.com.br
mailto:sebasti�o.demiranda@terra.com.br
mailto:dlparati@terra.com.br
mailto:lepedidos@terra.com.br
mailto:nsf.livros@uol.com.br
mailto:varejao@varejao.com.br
mailto:comercial@zahar.com.br
mailto:booklook@terra.com.br
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rio grande do norte

potyliVros distribuidora 
ltda.
rua felipe camarão, 609 – centro
59025-200 – natal
tel.: (84) 3203-2626
fax: (84) 3211-5068
potylivros@potylivros.com.br

rio grande do sul

md representações
marcia dreiZik
rua luiz so, 75/301 
90460-010 – porto alegre
tel./fax: (51) 3388-8089
marciadr@terra.com.br

mr liVros comércio  
e representações
mario dos santos
rua da mangueira, 462 
94455-070 – Viamão
tel./fax: (51) 3446-8690  
cel.: (51) 9145-6489
mariomeusantos@yahoo.com.br 

multiliVro distribuidora  
e liVraria ltda.
rua gomes Jardim, 477 
90620-130 – porto alegre
tel.: (51) 3223-7363
fax: (51) 3223-0139
multilivro@multilivro.com.br

aJr comércio e 
distribuidora de liVros ltda
av. teresópolis, 2527 
90870-001 – porto alegre
tel./fax: (51) 3227-5658
ajrlivro@terra.com.br

santa catarina

a página distribuidora
rua santo antônio, 866 / 875
80230-120 – curitiba
tel./fax: (41) 3213-5600
atendimento@ 
apaginadistribuidora.com.br

liVraria liVros&liVros ltda
largo centro de eventos – campus 
universitário, s/n – loja 04 trindade
88040-900 – florianópolis
tel.: (48) 3222-1244
livraria@livroselivros.com.br

são paulo – interior

bauru 

distribuidora de liVros 
coliba ltda.
rua 1 de agosto, 14-65
17013-010 – bauru
tel.: (14) 3212-4400
fax: (14) 3212-4500
colibalivros@uol.com.br

campinas e região

pergaminho comércio  
e distribuição de liVros ltda.
av. dr. celso silveira rezende, 496
13041-255 – campinas
tel./fax: (19) 3236-3610 
vendas@pergaminho.com.br

artliVros distribuidora 
editorial ltda-me
rua duque de caxias, 240   
18040-425 – sorocaba
tel./fax: (15) 3327-9232
artlivros@bol.com.br

ribeirão preto e região

liVrarias paraler ltda
rua saldanha marinho 686, 135 a – 
Vila seixas 
14020-010 – ribeirão preto
tel.: (16) 2101-6800
fax: (16) 2101-6809
marylene@paraler.com.br

são José do rio preto e região

distribuidora de liVros 
sarkis e silVa ldta
rua rubião Junior, 3532 – sala b
15014-220 – são José do rio preto
tel.: (17) 3234-4088
fax: (17) 3234-5544
distribuidoraespaco@gmail.com

são José dos campos

maXsigma liVraria e 
papelaria ltda
r andrômeda, 227 loja 83/84 – 
Jd. satélite
12230-000 – são José dos campos
tel.: (11) 3942-5324/3924-4222
maxsigma@maxsigma.com.br

sorocaba e região

artliVros distribuidora 
editorial ltda-me
rua duque de caxias, 240
18040-425 – sorocaba
tel./fax: (15) 3327-9232
artlivros@bol.com.br

vale do paraíba

real editora e distribuidora 
ltda
rua dr. emilio winther, 133 – centro
12030-000 – taubaté
tel.: (12) 3624-2450
fax: (12) 3631-3117
real_distribuidora@terra.com.br

sergipe

paulo escariZ ltda
(livraria escariz)
av. ministro geraldo barreto sobral, 
215 lojas 81/83
49026-010 – aracaju
tel.: (79) 4009-5756
escariz@escariz.com.br

tocantins

gurupi editoriais e papéis 
ltda
avenida lo-01– Quadra 104 sul – 
lote 4– sala b
77020-020 – palmas
tel./fax: (63) 3216-9500
gepdistribuidora@uol.com.br

outros distribuidores

cataVento distribuidora  
de liVros s/a
rua conselheiro ramalho, 928 
01325-000 – são paulo
tel.: 11 3289-0811
vendas@cataventobr.com.br

dll – distribuidora loyola 
de liVros ltda
rua são caetano, 959 – luz 
01104-001 – são paulo
tel./fax: (11) 3322-0100
dll@livloyola.com.br

editora e liVraria 
continente ltda
rua fortaleza, 35 – bela Vista
01325-010 – são paulo
tel./fax: (11) 3241-2666
livcontinente@uol.com.br

empório/Vértice do liVro 
editora e liVraria ltda
rua aquiles orlando curtolo, 467 – 
barra funda
01144-010 – são paulo
tel./fax: (11) 3393-1920
empóriodolivro@uol.com.br

mailto:potylivros@potylivros.com.br
mailto:multilivro@multilivro.com.br
mailto:atendimento@apaginadistribuidora.com.br
mailto:atendimento@apaginadistribuidora.com.br
mailto:colibalivros@uol.com.br
mailto:maxsigma@maxsigma.com.br
mailto:escariz@escariz.com.br
mailto:gepdistribuidora@uol.com.br
mailto:vendas@cataventobr.com.br
mailto:dll@livloyola.com.br


inoVação distribuidora  
de liVros ltda
rua conselheiro ramalho, 547 – 
bela Vista
01325-001 – são paulo
tel./fax: (11) 3262-1380
inovacaodistribuidora@bol.com.br

leitura dinâmica 
distribuidora de liVros ltda.
rua santo egidio, 650 – santa 
teresinha
02461– 011 – são paulo
tel./fax: (11) 2195-3653
vendas@ldinamica.com.br

lerliVros distribuidora ltda.
rua barra funda, 97 – barra funda
01152-000 – são paulo
tel.: (11) 3828-2423
fax: (11) 3666-2905
lerlivros@terra.com.br

ramaliVros editora  
e distribuidora ltda.
rua major diogo, 657/669 –  
bela Vista
01324-001– são paulo 
tel./fax: (11) 3117-4333
ramalivros@ramalivros.com

superpedido comercial s/a
av. prefeito João Villalobo Quero, 
2533 – galpão 5 – sld
06422-122 – barueri
tel.: (11) 3472-1888
vendas@superpedido.com.br

departamento comercial  
são paulo

editora schwarcZ ltda.
companhia das letras
rua bandeira paulista, 702 cj 32 – 
itaim bibi
04532-002 – são paulo 
tel.: (5511) 3707-3500
fax: (5511) 3707-3501
vendas@companhiadasletras.com.br
www.companhiadasletras.com.br

portugal

dinaliVro distribuidora 
nacional de liVros ltda.
rua João ortigão ramos, 17 a
1500-362 – lisboa
tel.: (351) 21 712 -2210
fax: (351)  21 715-3774
comercial@dinalivro.pt

Japão 

J. b. communication 
tokyo-to, bunkyo-ku – honkomagone
5-67-9 103 – Japão
tel.: (081-3) 5685-6891
fax: (081-3) 5685-6894
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mailto:inovacaodistribuidora@bol.com.br


capa/projeto gráfico
warrakloureiro

editoração eletrônica
Verba editorial

impressão
prol editora
gráfica

papel de capa
cartão supremo
250g/m2

suZano papel
e celulose

papel de miolo
alta alVura
90g/m2

suZano papel
e celulose



editora schwarcZ ltda.
rua bandeira paulista, 702, cJ. 32
04532-002 — são paulo — sp
tel. [11] 3707-3500
faX [11] 3707-3501
www.companhiadasletras.com.br
www.blogdacompanhia.com.br




