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LANÇAMENTOS 2020

A sombra no espelho: o secreto arquivo de enigmas
Ruy do Carmo Póvoas

Abordar a religiosidade nagô no imaginário nacional implica focalizar fraturas que
revelam mandonismo, elitismo e exclusivismo. Isso, porque o Brasil se construiu
sob o domínio de uma ideologia europeia, mercantilista, patriarcalista e católica.
Toda e qualquer prática social que se distancie do modelo importado costuma ser
rechaçada. Apesar da existência de Lei que garante o direito de culto e o uso de
linguagens outras, a liberdade não se faz plena, uma vez que a perseguição e a
discriminação ainda continuam. Situação idêntica à dos que têm outra orientação
sexual, dos que também vivenciam a igualdade entre o Masculino e o Feminino e
dos que têm o fenótipo do negro africano ou do índio.
ISBN: 978-65-86676-06-8 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2020
Nº de Páginas: 464 | Formato: 15x22cm | Idioma: Português

As meninas do coronel
Aramis Ribeiro Costa

Quatro irmãs, moças e solteiras, veem-se, de repente, sozinhas e desamparadas
num casarão, após a perda do pai coronel. Mas a vida tem que continuar, e cada
uma cumpre o seu destino. A história se passa em Itapagipe, na Cidade do Salvador, capital da Bahia, nos anos 50 do século XX, quando o mundo, as ideias e os
costumes eram outros. Terceiro romance de Aramis Ribeiro Costa, As meninas do
coronel traz as marcas da fluência e do estilo que caracterizam o autor, ao tempo
em que recria uma Cidade do Salvador que hoje só existe nos registros da História
e na lembrança dos mais velhos.
ISBN: 978-65-86676-07-5 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2020
Nº de Páginas: 656 | Formato: 15x22cm | Idioma: Português

O gigante e a bicicleta e outras belas crônicas
Cyro de Mattos; Ivo Korytowski

Os escritores Cyro de Mattos e Ivo Korytowski acabam de selecionar trinta e três
textos que irão figurar na antologia “O Gigante e a Bicicleta e Outras Belas Crônicas”, de Fernando Leite Mendes, baiano de Ilhéus, um mestre da crônica esquecido, que nada deve aos cronistas melhores de sua época, década 60, no Rio de
Janeiro, como Carlinhos Oliveira, Paulo Mendes Campos, Drummond, Stanislaw
Ponte Preta, Fernando Sabino e Rachel de Queiroz, dentre outros.
ISBN: 978-65-86676-08-2 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2020
Nº de Páginas: 112 | Formato: 15x22cm | Idioma: Português
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Prosa e poesia no sul da Bahia
Cyro de Mattos

Prosa e poesia no sul da Bahia funciona como testamento crítico valioso sobre a
produção de uma região poderosa no campo das letras, a qual com seus ficcionistas, cronistas e poetas, verdadeiros artistas da palavra, vem contribuindo para a
expansão do acervo cultural e literário da Bahia e até mesmo do Brasil.
ISBN: 978-65-86676-05-1 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2020
Nº de Páginas: 352 | Formato: 15x22cm | Idioma: Português
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ARTES, DANÇA & MÚSICA
Capoeira: de luta de negro a exercício de branco
Cláudia Viana

Capoeira: de luta de negro a exercício de branco” é o resultado de uma pesquisa feita
durante o Curso de Especialização em História Regional da Universidade Estadual de
Santa Cruz (UESC), entre 1999 e 2000, e registra o percurso da capoeira em Itabuna,
especialmente nas décadas de 1950 e 1960. Pessoalmente motivada pelo tema, por
ser capoeirista, Cláudia Viana Ávila D` Andrade, aborda-o em diversos momentos da
história brasileira e o descreve pormenorizadamente, no âmbito grapiúna.
ISBN: 978-85-98493-84-8 | Edição: 2ª | Ano de publicação: 2011 | Nº de Páginas: 108
Formato: 15x22cm | Idioma: Português

Marchas Brasileiras – Vol. 01
Luiz Américo Lisboa Junior

Este livro propõe-se a demonstrar a importância da marcha como gênero musical urbano de grande penetração popular a partir de julho de 1927, quando foi
introduzido no Brasil o sistema elétrico de gravação de discos, possibilitando um
grande avanço da indústria fonográfi ca enquanto vetor de divulgação musical,
estendendo-se até 1940, percorrendo um dos períodos mais ricos de nossa música popular, responsável pela sua consolidação enquanto manifestação cultural
e como elemento unificador da identidade nacional. A obra está dividida em dois
volumes, 1927 a 1935, volume 1, e 1936 a 1940, volume 2.
ISBN: 978-85-8151-031-6 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2013 | Nº de Páginas: 516
Formato: 16x23cm | Idioma: Português

Marchas Brasileiras – Vol. 02
Luiz Américo Lisboa Junior

Este livro propõe-se a demonstrar a importância da marcha como gênero musical urbano de grande penetração popular a partir de julho de 1927, quando foi
introduzido no Brasil o sistema elétrico de gravação de discos, possibilitando um
grande avanço da indústria fonográfi ca enquanto vetor de divulgação musical,
estendendo-se até 1940, percorrendo um dos períodos mais ricos de nossa música popular, responsável pela sua consolidação enquanto manifestação cultural
e como elemento unificador da identidade nacional. A obra está dividida em dois
volumes, 1927 a 1935, volume 1, e 1936 a 1940, volume 2.
ISBN: 978-85-8151-032-3 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2013 | Nº de Páginas: 508
Formato: 16x23cm | Idioma: Português
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A incrível história de São José... da Silva
Silvino Bastos

José da Silva – nascido e criado no Recôncavo Baiano, desempregado e desiludido
da vida –, após uma bebedeira, rola ribanceira abaixo com a bicicleta de sua mulher, Zefinha. O resultado, como já era de se esperar, não é outro senão a morte.
Sem notar que já não mais faz parte do mundo dos vivos, Zé da Silva tenta reconquistar a atenção de sua mulher e passa a atender aos seus estranhos pedidos, realizando uma série de incríveis milagres. Ao ser levado para o Céu, por dois anjos,
acaba se tornando estagiário de santo. Acreditando tratar-se de uma “molequeira” (do baianês, brincadeira), o personagem leva tudo na farra e acaba criando
uma tremenda confusão na Câmara Celestial, tirando a paciência do seu tutor, o
dedicado Santo Expedito.
ISBN: 978-85-8151-082-8 | Edição: 2ª | Ano de publicação: 2014 | Nº de Páginas: 96
Formato: 14x21cm | Idioma: Português

A mulher do lobisomem
Daniel Thame

Uma série de contos que envolvem romance, poesia, sexo, humor e crítica
social, numa abordagem multifacetada do universo feminino. Destaques para
“Amor em Havana”, “Maria Nua Rogai por Nós”, “A Mulher do Lobisomem”,
“Amor em Chamas” e “Deus vai ao Motel”.
ISBN: 978-85-8151-011-8 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2011 | Nº de Páginas: 80
Formato: 14x21cm | Idioma: Português

Coisas da vida
Odilon pinto

Coisas da Vida é constituído por 204 minicontos, urdidos a partir da textura do cotidiano. Os temas predominantes são as vicissitudes da vida, as cores, as dores, os
sabores, os deleites e as agruras do povo, da gente humilde e maltratada pela sorte.
Neles, Odilon Pinto explora o inusitado, o cômico, o extraordinário. No fundo, revela
a variabilidade da alma humana em sua nobreza e em sua miserabilidade. Alma essa
que se manifesta no trivial, no banal, no corriqueiro, no ordinário, que se manifesta na
vida como ela é. Isto mesmo, esta ficção remete A Vida Como Ela É, do genial escritor
mineiro Nélson Rodrigues, cuja lembrança acaba por ser convocada em Coisas da vida,
não tanto pelos cenários e temas, mas pelo propósito de fundo em desnudar a alma
humana. Creio que essa ponte literária se nos apresenta como um filão oportuno de
análise e de crítica.
ISBN: 859849304-X | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2004
Nº de Páginas: 214 | Formato: 15x22cm | Idioma: Português
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Chuvas tardias
Iranaia Barretto

Chuvas Tardias é uma coletânea de contos e crônicas, que transitam entre os dois gêneros, afora alguns pequenos poemas. São escritos de longas datas e em diferentes
épocas, na liberdade de quem se deixou conduzir pela inspiração, mas com olhar perscrutador e sensível aos eventos e acontecimentos da condição humana em suas múltiplas manifestações. A autora a define como “chuva fina... chuva grossa... águas que
caem do céu”, metáfora da existência humana exposta a “secas” e a “tempestades”e
a toda sorte de efemérides. O título sugere promessa enfim realizada, jeito afetivo de
convidar o leitor a sorver dessas águas, gota a gota, a cada página, através de cada narrativa, que pode machucar, emocionar, encantar, entristecer ou alegrar, vivenciando,
de alguma forma, o sentir dos próprios personagens em seus dramas, que parecem
reais, que parecem ter acontecido na vizinhança da esquina ou, quem sabe, no reflexo
do próprio espelho.
ISBN: 978-85-8151-178-8 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2018
Nº de Páginas: 268 | Formato: 15x22cm | Idioma: Português

Em torno da fogueira
Karim Midlej Harfush

Reviva os momentos dos nossos ancestrais em torno da fogueira, e imagine quantas
coisas surgiram dali, era um momento mágico no qual se realizavam as reuniões e
tomavam as mais deslumbrantes e importantes decisões para a sobrevivência da tribo. Era lá que os mais velhos e experientes narravam histórias e contos para os mais
jovens ensinando- os as lições de motivação, de moral, de comunicação e de vida.
Novas danças e festas ao seu redor aconteciam a cada vitória. Encante a sua equipe
nas reuniões de trabalho e aproveite ao máximo as suas potencialidades descobrindo um mundo de sucesso e vitórias. Nesse livro você encontrará contos e dinâmicas
que o ajudarão no desenvolvimento da sua equipe e nas tomadas de decisão.
ISBN: 978-85-8151-105-4 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2015
Nº de Páginas: 248 | Formato: 15x22cm | Idioma: Português

Jorge 100 anos Amado
Daniel Thame

Os contos são independentes, focando múltiplas e bem diversas realidades grapiúnas,
expondo personagens realistas, nem de todo bons, nem de todo maus, como, de fato,
são os humanos reais. Jorge Amado, por sua vez, está bem representado aqui pela
qualidade do texto, pela temática, pelas paisagens, pelos personagens.
ISBN: 978-85-8151-025-5 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2012
Nº de Páginas: 108 | Formato: 14x21cm | Idioma: Português

[ Via Litterarum Editora ] catálogo 2020

11

CONTOS
Lambe-lambe
Adylson Machado

Sob o título de Lambe-lambe, livro de Adylson Machado – estruturado sob a forma de contos – a rica trajetória de vários personagens que evidencia o tempo e
o lugar significados pelo olhar perspicaz e multifacetado do autor. Tais elementos
que à primeira vista parecem regionais não o são, pois, em verdade, refletem angústias, dúvidas, certezas comuns. Antes, ora ecoam a rusticidade e perspicácia
da ambiência, ora a ingenuidade dos indivíduos puros e benevolentes de espírito,
e nesta dualidade projetam um cenário real das terras do sul baiano. No plissado
do tempo que insiste em se revelar, o espaço e os personagens refletem a sua
universalidade tecidos na musicalidade cadenciada da prosa poética. Estruturado
em contos sem marcação temporal – pois os registros não são datados e podem
ocorrer em lugares não significados espacialmente – tendo em vista a sua abordagem universal.
ISBN: 978-85-8151-173-3 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2018
Nº de Páginas: 72 | Formato: 14x21cm | Idioma: Português

Memórias de um velho capitão
Silvino Bastos

Toda profissão, bem como toda instituição, organização, classe ou confraria, tem o
seu linguajar específico, seus hábitos próprios e comumente também registra uma
infinidade de situações engraçadas que são contadas sob a forma de casos. Muitas
vezes são histórias inacreditáveis que alguns juram ter testemunhado, outras vezes são apenas lendas que só a boa fé do ouvinte torna crível o relato. Na Marinha
do Brasil não poderia ser diferente. Algumas histórias aqui contadas são baseadas
em casos ouvidos pelo autor, outras testemunhadas ou vividas pessoalmente por
ele e, algumas outras, poderiam muito bem ter acontecido. Os nomes dos personagens, locais e navios são todos fictícios, mas há quem jure que tudo ocorreu
exatamente como é contado neste livro.
ISBN: 978-85-8151-027-9 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 212 | Nº de Páginas: 140
Formato: 14x21cm | Idioma: Português

O cinza e o silêncio
Adylson Machado

Nesta coletânea, Espelho Partido e Carrilhões me parecem contos antológicos, que
prendem o leitor e o levam a um final dramático. Em Carrilhões, a navalha que se
insinua no começo tem papel decisivo no fi nal – uma exigência do grande conto.
ISBN: 978-85-8151-174-0 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2018
Nº de Páginas: 80 | Formato: 14x21cm | Idioma: Português
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O homem do terno azul
Carlos Kahê

Livros de contos sempre inspiram um cesto interessante de frutas, pela diversidade de sabores e cheiros, o conjunto de cores, preferências e costumes. Há quem
não leve a sério o que se escreve nas orelhas e prefácios por entenderem que são
elogios anunciados; há quem nem lê o conteúdo, cria um mistério sobre o autor
e sai de cena, escrevendo, porém, sem dizer nada. Em determinado livro de um
autor africano eu gostei do prefácio, no entanto os contos ficaram devendo. Qualquer conto deste livro poderia emprestar o seu nome ao título: todos estão amparados pelo padrão deste autor, e no final o leitor terá a sensação de ter passado
por diversas viagens, sem precisar da transposição das águas; não há resíduos a
serem aproveitados e o autor sai de uma situação de consternação para o riso, e
vice-versa, com impressionante facilidade.
ISBN: 978-85-8151-123-8 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2015
Nº de Páginas: 180 | Formato: 15x22cm | Idioma: Português

Os recuados
Cyro de Mattos

À primeira leitura constata-se, de imediato, que a sua inventiva continua em ascensão, que a sua técnica se refina e sustenta a trama. Este poeta-ficcionista elabora a existência com o recurso maior com que foi dotado, a palavra. A palavra ele a
usa no seu advogar profissional, assim como no seu advogar a vida, o ser humano.
Em cenários diversos, suas personagens perambulam a incerteza de seus destinos,
entregues à sua própria solidão. Na rinha, na roça de cacau, num chiqueiro de
porco, nas ruas da cidade, na escrivaninha do advogado, na sala de aula, elas se
voltam para dentro de si mesmas, procurando perseguir sua própria sina, impotentes diante dela, nada lhes resta senão mourejar, sofrer, enrustir-se. Nem lhes
sabemos os nomes.
ISBN: 978-85-8151-108-5 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2015
Nº de Páginas: 96 | Formato: 15x22cm | Idioma: Português

Vou te contar como foi pra mim
Nardele Gomes

Quando é que nasce o amor por um filho? Eu não sabia de nada. Eu não era mãe…
eu não sei ainda! Quem sou eu agora? Que amor é esse? Há muito do que eu não
sei. Por isso me refaço a cada dia. Você também vai conseguir, você vai aprender.
Vai ter cansaço e medo. Calma… não tenha pressa. Você vai precisar de ajuda – e
vai precisar aceitar a ajuda. Mas saiba – é maravilhoso. Dói, isola, assusta. É difícil.
Maternidade dói. Mas é maravilhoso. Vai dar vontade de viver pra sempre, de
ser melhor. De superar tudo por você, por seu fi lho, por vocês. Meu Deus, que
amor é esse? Opiniões vão vir de todo lado. O julgamento pode ser cruel. Calma,
só você sabe. Filha, eu preciso te contar. Eu preciso que você saiba. Mudou tudo,
meu amor. Tem um livro sobre nós esperando você crescer. Vou te contar como
foi pra mim.
ISBN: 978-85-8151-183-2 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2018 | Nº de Páginas: 105
Formato: 15x22cm | Idioma: Português
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A anotação e a escrita
Ruy do Carmo Póvoas

O autor Cyro de Mattos, que atua em várias linguagens, reúne agora, em A anotação e
a escrita, textos que foram publicados no curso de suas atividades literárias, em jornais,
revistas e blogs importantes de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Na primeira parte,
denominada “Algumas Anotações”, o autor enfoca a progressão de nossa literatura através do Naturalismo e do Regionalismo. Faz um levantamento da vida literária do Rio de
Janeiro no fim do Século XIX e início do XX, ressaltando o papel de escritores comprometidos com a nossa realidade, ao contrário de outros intelectuais da época, que absorvidos pelo espírito da belle époque, pensavam o Brasil com o pensamento na França.
ISBN: 978-85-8151-143-6 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2016 | Nº de Páginas: 304
Formato: 15x22cm | Idioma: Português

Machado crítico: a ossatura dialética em análise e síntese
Jorge de Souza Araujo

O autor objetivou “identificar e reconhecer que o ofício e papel do Machado crítico não
se limitaram aos ensaios de natureza estrita, caso d’“O Primo Basílio” entre outras. Ampliou-se o espectro para a crítica interna advertida em romances e contos, mas também
ao que surpreendemos em suas ideias sobre poesia e teatro, nas crônicas, miscelânea e
dispersos.”
ISBN: 978-85-98493-55-8 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2009 | Nº de Páginas: 312
Formato: 15x22cm | Idioma: Português
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Agro
Cláudio Zumaeta

Aí residia a sua força e a sua virtude, aí era invergável e incorruptível, aí o seu
caráter era firme e retilíneo. No entanto, esta virtude trazia estreitamente ligados a si também o seu sofrimento e o seu destino. Acontecia-lhe o que a todos
acontece: aquilo que por impulso da sua mais íntima natureza demandava e
em que se empenhava com a maior pertinácia, era-lhe concedido, mas ultrapassando aquilo que ao homem é benéfico. O que começava por ser sonho e
felicidade redundava em amargo destino. O homem do poder destrói-se pelo
poder, o homem do dinheiro, pelo dinheiro, o subserviente pelo servir, o sequioso de prazer pela luxúria. [“O Lobo da Estepe”, Hermann Hesse].
ISBN: 978-85-8151-139-9 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2016 | Nº de Páginas: 100
Formato: 14x21cm | Idioma: Português

Cesta de retalhos
Clóvis Ramaiana

São 44 textos, uns 2 ou 3 evoluindo da leveza da crônica para a densa fragrância do conto, um ou outro dedicado ao espírito fecundo das linguagens da
fonte em que bebeu Ariano Suassuna. Textos perfilados como microensaios de
animismo humano, se me permitem a ousadia classificatória, não passando
também de excertos líricos sobre a genealogia dos afetos e origens transmitidos pelo grande rapsodo sertanejo nascido na Paraíba e tido, havido e proclamado como de cidadania pernambucana, sem que nenhuma voz ainda se
disponha a desconsiderar.
ISBN: 978-85-8151-048-4 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2017
Nº de Páginas: 272 | Formato: 15x22cm | Idioma: Português

Chama o burro e outras crônicas de antanho
Adylson Machado

Muitos dos textos que integram esta obra (parte elaborada nos últimos 30 anos),
o foram sem compromisso da reuni-los em livro. Pouco mais de uma dezena de
publicados em jornais e blogs. Outros em Rastilhos da Razão Comentada no eletrônico adylsonmachado.blogspot.com
Revisados e acometidos de novos – ou, mais recentes – ‘desvarios autorais’, pretendem que o leitor os veja e os tenha como utilidade de leitura. Cuidam de traduzir o cotidiano ou – como insinuado – ‘verdadeirar mentiras’. Mas tudo pautado
sobre o vivido no universo da província. Mais especificamente o da Bahia, entre o
Sertão e o Sul e Sudoeste. O rir, o meditar e o refletir traduzem do leitor – perdoem-nos a imodéstia – um pouco do que vive ou viveu.
ISBN: 978-85-8151-171-9 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2018
Nº de Páginas: 132 | Formato 14x21cm | Idioma: Português
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Crônica Mania
Vitor Hugo Martins

O leitor irá encontrar-se, ao longo da leitura, com uma Polaquinha que insiste em
permear muitas, mas muitas vezes as crônicas dele de cada dia (agora nossas). Não
a culpe. Melhor, não os culpe. O que se pode fazer, quando o amor (re)aparece,
senão amá-lo? Não é mesmo, Drummond?A Polaquinha, esclareço, é aquele amor,
tenho certeza, que todos merecíamos viver. Mulheres, morram de inveja: foi ela a
única a tirá-lo do celibato convicto do qual o mocinho já andava até se gabando.
Agora eu pergunto: você deixaria, no Sul, a Odontologia e uma vida estabilizada
para ir morar em Ipiaú, BA, SÓ por amor? Então, Ana Valéria Fink, também poeta
e cronista, o fez. E virou, assim, a Polaquinha. A última.
ISBN: 978-85-8151-159-7 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2018
Nº de Páginas: 192 | Formato: 15x22cm | Idioma: Português

Estupros à razão e outras crônicas da vida vinagre
Jorge de Souza Araujo

O autor, “usando com frequência a arma doce e destruidora do sorriso (sem atingir
o estágio de riso propriamente e jamais chegar à galhofa sonora, perversa e de
mau gosto), fustiga, a poder de frases a que o lugar-comum não tem acesso, a mediocridade que nos rodeia. Seu tempo é agora, sua matéria-prima é o estilhaçado
homem brasileiro, as instituições decadentes, os podres poderes.”
ISBN: 978-85-98493-62-6 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2010
Nº de Páginas: 308 | Formato: 15x22cm | Idioma: Português

Portal da Piedade
Adylson Machado

História, estórias e costumes, tipos e fatos inusitados, escritores, músicos e músicas, política e religião, literatura, de relepucas a cães surucos. Coisas do ontem e
do hoje constituem o cadinho que vem a lume no roteiro das crônicas que integram esta obra.
ISBN: 978-85-8151-175-7 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2018
Nº de Páginas: 128 | Formato: 14x21cm | Idioma: Português
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Quando a luz do sol desaparecer nada vai se alterar no
universo
João Mendonça

As crônicas de João Mendonça nos conduzem por um painel diáfano e urbano, por
onde ele circula com seu olhar naive e discorre sobre os problemas insolúveis do
mundo, a infância, a natureza, a liberdade criativa do ócio, as perdas, a recordação
afetiva de um tempo tão distante que já nem parecia mais ter sentido. Se em algumas páginas, João deixa fluir todo seu pensamento abstrato que pode nos causar
certo estranhamento, em outras, ele nos lança de encontro a um estado de torpor
ao nos apresentar sua relação quase religiosa com o anão do Bahia na velha Fonte
Nova lotada. Ou quando nos pega pela mão e nos faz cavar com ele a areia de um
parquinho de onde são exumadas as suas memórias mais profundas.
ISBN: 978-85-8151-153-5 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2018
Nº de Páginas: 125 | Formato: 15x22cm | Idioma: Português

Regando os jardins do Senhor e outras crônicas
Ana Valéria Fink

O humor fino, as observações instigantes e desafiadoras. o lirismo velado e a linguagem impecável da autora garantem não só a desenvoltura e a consistência do
trabalho, mas também dão-nos a convicção de que estamos diante de um nome
que veio para regar os jardins de todos nós que, certamente flores seremos. Floresceremos também, em todos os sentidos. Esse é o papel da crônica
ISBN: 978-85-8151-099-6 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2015
Nº de Páginas: 190 | Formato: 15x22cm | Idioma: Português

[ Via Litterarum Editora ] catálogo 2020

19

EDUCAÇÃO E HUMANIDADES

EDUCAÇÃO E HUMANIDADES
A escola educa para que? A educação sob a ótica de
quem atua
Paulo Santos Daniel

Num país onde o profissional de educação é pouco valorizado, o professor
apaixonado pelo que faz, faz a diferença, embora o amor apenas, não resolva
nossos problemas educacionais. Esta obra busca refletir a cadeia de relações
que envolvem o processo de ensino e aprendizagem sinalizando para uma tomada de decisão que possa minimizar as dificuldades históricas do ensinar /
aprender.
ISBN: 978-85-98493-91-6 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2010 | Nº de Páginas: 108
Formato: 14x21cm | Idioma: Português

Metodologia da Pesquisa: um guia prático
Carlos Henrique Medeiros | Fabiana Kauark | Fernanda Castro Manhães

Este livro não tem a pretensão de abranger todas as questões envolvidas
em Metodologia Científica. Trata-se, tão somente, de um fundamento primo
para consultas por parte dos alunos dos cursos de formação acadêmica ou no
exercício da profissão, portanto formação continuada, que precisam utilizar
os princípios e procedimentos da área de Metodologia da Pesquisa Cientifica
(METEC). Na estrutura deste trabalho, pensado como modelo para a sala de
aula, as normas e regras da metodologia científica são apresentadas e explicadas para cada parte de um trabalho científico, sem a pretensão de abordar
cada tema de forma exaustiva. O objetivo é que este livro seja um guia para
consultas rápidas sobre o universo das produções científicas.
ISBN: 978-85-98493-97-8 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2010 | Nº de Páginas: 96
Formato: 15x22cm | Idioma: Português

Múltiplos Olhares: a Gestão Educacional em foco
Alessandra Bueno De Grandi | Bira Lima

O curso de Pós-Graduação em Gestão Educacional trouxe a pesquisa como um
dos seus princípios formativos centrais. Em tempos de aligeiramento e de assujeitamento do profissional da educação às demandas de mercado, esse curso
surgiu como um oásis nos desertos que atravessamos quando nos colocamos
a estudar e ou mesmo a construir propostas para a formação de professores.
Agora, em posse deste trabalho cuidadoso e ousado, concretizado através dos
vinte e um artigos que compõem esta coletânea, podemos perceber e afirmar
que as produções aqui apresentadas são multiplicidades das multiplicidades
que gestaram o próprio curso; são artigos potentes que se desdobrarão daqui
para frente com as lentes dos leitores, bem como com as lentes dos próprios
autores, quando tornarem-se leitores de si mesmos.
ISBN: 978-85-8151-056-9 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2017 | Nº de Páginas: 436
Formato: 16x23cm | Idioma: Português
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EDUCAÇÃO E HUMANIDADES
Tratamento da informação para o Ensino Fundamental e
Médio
Eurivalda Ribeiro dos Santos Santana | Irene Mauricio Carzola

Este livro objetiva apresentar de forma acessível os conceitos básicos de Estatística e Probabilidade, de acordo com as diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, da Educação Básica. Apresenta quatro sequências didáticas. Único livro latino-americano indicado como referência na Competição
Internacional de Alfabetização Estatística – ISLP, da Associação Internacional de
Educação Estatística* – IASE.
ISBN: 978-85-98493-50-3 | Edição: 2ª | Ano de publicação: 2009 | Nº de Páginas: 62
Formato: 20x23cm | Idioma: Português
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GEOGRAFIA, HISTÓRIA & TURISMO
Ilhéus, terra do cacau, poções de encantos
Agenor Gasparetto | Aurélio Schommer

Ilhéus, o grande sonho de riqueza rápida do século XX através do fruto dourado do chocolate, habita o imaginário de muitos viventes mundo a fora. Nesta
obra, a arte da fotografia se une à arte literária para descrever o encanto desse
eldorado verde e azul, o verde dos cacauais e o azul das águas das praias luxuosas da região.
ISBN: 978-85-8151-023-1 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2012 | Nº de Páginas: 120
Formato: 23x16cm | Idioma: Português, Inglês e Espanhol

Itabuna: história e história ficcionada
Aurélio Schommer

Na perspectiva da disciplina História e História Ficcionada é dramatização fiel
aos fatos e circunstâncias da história da Bahia, dos conflitos entre naturais e
colonizadores do século XVI aos colapsos das economias de algumas regiões do
estado na segunda metade do século XX. Na perspectiva da disciplina Língua
Portuguesa, este livro oportuniza uma leitura envolvente, capaz de prender e
identificar o aluno-leitor, contribuindo para o reencontro com o prazer de ler.
Na perspectiva das disciplinas da área de Artes, constitui-se em um mergulho
contextualizado no cotidiano dos mais de 500 anos de história do país e a interação portuguesa, europeia e africana com os povos e culturas autóctones.
E isto na pena ao mesmo tempo mordaz e lírica. Trata-se, também, de uma
homenagem à etnicidade, à cultura de nossa gente.
ISBN: 978-85-8151-094-1 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2015 | Nº de Páginas: 228
Formato: 15x22cm | Idioma: Português

Minha Ilhéus
José Nazal Pacheco Soub

“Minha Ilhéus” é, até agora, o mais ilustrado livro sobre a história da cidade.
Resultado da compilação em torno de obras de outros autores, apresenta a realidade urbana que marcou o século 20, período de enorme influência da obra
literária de Jorge Amado e que coincide com o apogeu da chamada “civilização
do cacau”. O autor atualizou dados na apresentação geográfica do município.
A leitura em forma de revista é uma viagem agradável e interessante, primeiro
porque foi construída sob o olhar de quem vê a cidade como parte de si próprio, segundo, porque deu ao sentido histórico um conceito ambiental.
ISBN: 978-85-8151-079-8 | Edição: 3ª | Ano de publicação: 2013 | Nº de Páginas: 268
Formato: 16x23cm | Idioma: Português
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GEOGRAFIA, HISTÓRIA & TURISMO
Salvador, baía de todos os santos, Salvador de todos os
sonhos
Aurélio Schommer

SALVADOR, BAÍA DE TODOS OS SANTOS, SALVADOR DE TODOS OS SONHOS, livro integrante do projeto Qualificação da informação para o turista, apresenta
Salvador e seu entorno, em forma de 50 tópicos selecionados na perspectiva
de sua relevância para a história e para a cultura de Salvador, da Fitinha do Senhor do Bonfim ao Pelourinho, passando pela Catedral da Conceição da Praia
e de outros monumentos da fé católica aos orixás do Dique do Tororó, descrevendo-os com embasamento histórico e cientifico. Isto em vários idiomas e
com belas ilustrações, além de mapas artísticos da cidade de Salvador, da Baía
de Todos os Santos e do Centro Histórico, com destaque para o Pelourinho.
ISBN: 978-85-8151-064-4 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2014 | Nº de Páginas: 140
Formato: 23x16cm | Idioma: Português, Inglês e Espanhol
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INFANTOJUVENIL
A casinha feliz
Silmara Sodré Botelho

A Casinha Feliz é uma das histórias mais solicitadas entre as crianças que convivem com a autora. Uma casa feliz é tudo o que desejamos. Cuidar bem do nosso
lar é uma maneira de demonstrar a presença da harmonia e garantir o bem estar
de toda família. Trata da trama do bem contra o mal, entre a sujeira e a limpeza.
O velho Vatu, que reside em um castelo escuro, sujo e maltratado, inveja a Vovó
Abigail, que morava feliz em sua casinha, bem limpa e bem cuidada. Na floresta,
todos gostavam da Vovó Abigail e isto mudou o final dessa história.
ISBN: 978-85-8151-036-1 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2013 | Nº de Páginas: 20
Formato: 21x29cm | Idioma: Português

A menina que pescava estrela cadentes
Lourival Piligra Júnior

ISBN: 978-85-8151-200-6 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2019 | Nº de Páginas: 32
Formato: 19x27cm | Idioma: Português

Alí-di-Lá: o caranguejo imigrante
Sérgio Di Ramos

Neste livro temos uma narrativa rara e preciosa. Um caranguejo chamado Ali-di-Lá toma a palavra e narra as origens, a história e a condição de sua espécie, os caranguejos do mundo. Você sabe o que há com eles? Ora, os caranguejos encontram- se ameaçados de extinção nos manguezais, esses nichos
ecológicos tão maltratados pelos seres humanos, explorados e degradados
pela poluição e pela pesca predatória. Mas essa história é bem-humorada,
pois Ali-di-Lá é gente boa. Ele tem esperança e acredita haver um oásis onde
a vida poderia ser preservada e os caranguejos viveriam em paz. No entanto,
o leitor vai verificar que isso não é nada fácil. O caranguejo Ali-di-Lá vai nos
revelar uma realidade dura, em que a vida nos mangues está jurada de morte,
com a extinção de várias espécies de animais que vivem na sua preciosa lama.
ISBN: 978-85-8151-118-4 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2016 | Nº de Páginas: 48
Formato: 21x29cm | Idioma: Português
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INFANTOJUVENIL
Ara uma vez… Um fábula abecedária de Jorge de Souza
Araujo
Jorge de Souza Araujo

Ara uma vez… uma fábula abededária, de Jorge de Souza Araujo, com ilustrações
de Silvia Kimo Costa, representa um modo de expressão interativa onde, mais que
a dimensão pedagógica, importará o interesse lúdico suscitado na garotada e em
sua viração de páginas e de folhas na relva do conhecimento. Apreendendo sentidos com o universo de construção e significação das letras e palavras, o pequeno
leitor deste livro cobrirá os espaços de preenchimento sugeridos pela ilustração e
pela leitura. E avançará em seu gosto pela aventura das descobertas. Esta fábula
abecedária pretende, mais que ensinar a ler o alfabeto, estimular ao colorido das
palavras e suas sensações, revelando futuros cúmplices da atividade leitora, indivíduos soberanos de imagens e metáforas de uma vida mais feliz e plena
ISBN: 978-85-8151-062-0 | Edição: 2ª | Ano de publicação: 2013 | Nº de Páginas: 40
Formato: 21x29cm | Idioma: Português

Minha feira tudo tem como onda vai vem
Cyro de Mattos

Essa feira é mesmo uma festa. Tem o indiozinho Tuim, o papagaio narrador de
futebol, o homem com jeito de Papai Noel, a velhota que vende as frutas mais
gostosas. Um show á parte é o macaco Tiririca e a macaca Pixixica, dançarinos
de todo tipo de música. Se você nunca viu uma feira onde tem de tudo do que se
possa imaginar, vamos logo, venha comigo, vamos juntos conhecer o burburinho
do paraíso.
ISBN: 978-85-8151-127-6 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2016 | Nº de Páginas: 24
Formato: 21x29cm | Idioma: Português

Minha turma agora dorme
Cyro de Mattos

Em Minha Turma Agora Dorme, versos cativantes dizem de personagens engraçados, como Zeca Zoião, a magricela Lili, o conquistador Juca Pimpão, o risonho
Ciro-Ciroca, o incrível Rei Pelé, imbatível com a bola no pé e tantos outros. Longe
dos jogos eletrônicos de hoje, a brincadeira dessa turma naqueles idos do sonho
fazia da infância a expressão pura da inocência e da liberdade.
ISBN: 978-85-8151-128-3 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2016 | Nº de Páginas: 20
Formato: 21x29cm | Idioma: Português
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Na casa das rimas
Renata Poeta

Na Casa das Rimas, você vai encontrar palavras e se encantar. Observe, imagine e escreva tudo o que há.
As palavras e as cores vão nortear nossa caminhada.
Então pé na estrada! O que a casa quer mostrar? Rimas e diversão!
ISBN: 978-85-8151-184-9 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2019 | Nº de Páginas: 20
Formato: 21x29cm | Idioma: Português

O circo no quintal
Cyro de Mattos

Alegria e brincadeira É o que mais tem em O circo no quintal. Convida você para
Brincar e sorrir.
Com fantasia e diversão,muitas coisas acontecem nesse circo armado no quintal.
Depois da guerra de tomates, a surpresa melhor vem na cena final com a decisão
do dono do circo, que usa um chapéu de jornal e não larga sua espada de pau.
ISBN: 978-85-8151-107-8 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2013 | Nº de Páginas: 20
Formato: 21x29cm | Idioma: Português

O menino que sonhava com dragões
Pawlo Cidade

Você já sonhou com dragões? Acredita que eles existiram? E se você tivesse um
dragão morando em um poço abandonado no quintal de sua casa? Patrick acha
que pode detê-lo, Felipe nem pensa em chegar perto. Juntos passarão por várias
aventuras até dar de cara com a besta fera. Essa é a trama do mais novo livro infanto juvenil de Pawlo Cidade.
ISBN: 978-85-8151-091-0 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2013 | Nº de Páginas: 20
Formato: 21x29cm | Idioma: Português
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INFANTOJUVENIL
Para sempre felizes: coisas de neto
Agenor Gasparetto

A relação entre avós e netos tende a ser boa. Netos surpreendem. Filhos também
surpreendem, mas os pais andam, quase sempre muito ocupados em ganhar a
vida para perceberem. Os avós têm mais tempo e podem ver mais e ver melhor. As
histórias de “Para sempre felizes!” contam episódios reais, vivenciados com meu
neto. São episódios que, com variantes, muitos avós vivenciaram e vivenciam. Os
pais, e sua pressa, quase sempre passam batidos. E, quando notam, anos já se
passaram e os filhos já cresceram.
ISBN: 978-85-8151-035-4 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2013 | Nº de Páginas: 20
Formato: 21x29cm | Idioma: Português

Pepê perguntador: narrativa infantojuvenil
Vitor Hugo Martins

Pepê perguntador aborda diálogos simples entre uma professora e seu aluno durante as idas e vindas à escola. Não se trata de um livro recheado de nomes difíceis, nem de um caso de amor com amplas digressões sobre o perfil psicológico
das personagens, nem de um simbolismo obscuro. É um livro perfeitamente acessível ao público infantojuvenil. No entanto, apesar de escrito para esse público,
Pepê perguntador é um livro maduro, bem escrito, e toca no essencial: a pergunta,
a leveza, o amor.
ISBN: 978-85-8151-042-2 | Edição: 2ª | Ano de publicação: 2016 | Nº de Páginas: 32
Formato: 21x29cm | Idioma: Português

Poesia para gente minúscula
Renata Poeta

“Minúsculo: corresponde a muitíssimo pequeno ou a letra do alfabeto menor”.
Visualizada no sentido mais rico da palavra, minúsculo aqui tem força, é visto numa
beleza sem definição. Num misto de encantamento e felicidade que sentimos ao
traçar as primeiras letras do alfabeto e lá está o minúsculo da vida, o grande sentido de transmitir e tornar-se palavra. Poesia para gente minúscula: É uma dessas
criações que ficam engavetadas em algum lugar de nós, engana-se quem acha que
a intenção deste trabalho é restrita apenas para crianças, é permitido aqui um público geral se transportar a este lugar glorioso que é o da nossa infância.
ISBN: 978-85-8151-180-8 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2018 | Nº de Páginas: 28
Formato: 21x29cm | Idioma: Português
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POESIA
100 palavras em 64 sonetos
Lourival Piligra Júnior

O delírio poético é também o arroubo sincero do texto, que tem consciência
de um drama subjetivo, a do artista no ato da criação individual, exercendo
ainda uma espécie de consciência coletiva da humanidade. Um π do mundo,
envolvendo todas as gentes com sua própria dor de ser a si e ser outrem, ser
“autor” e também ser “leitor”. E o leitor é a convocação metonímica do mundo
ao corte, ao fragmento, à limitação do ser poeta. “– Do que vives poeta? Vai,
me diz:/ ‘Vivo de ti leitor pobre e infeliz’!” (Soneto III). “Sou vil por ter do vil
mau tratamento,/ Senhor do que não presta por prestar,/Se faço bom negócio
[e, enfim, lamento],/ Somente quem é vil pode julgar! – És vil, leitor, se insistes
maldizer/ Um vil que mesmo vil tenta não ser!” (Soneto LXIV).
ISBN: 978-85-8151-201-3 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2019 | Nº de Páginas: 142
Formato: 15x22cm | Idioma: Português

A arte de brincar com a poesia
Luiz Valverde

A arte de brincar com a poesia reserva surpresas ao leitor. A liberdade com que
os Eus enunciadores apresentam suas imagens lembra, por vezes, as brincadeiras com as palavras, no período d a infância. A palavra aqui está a cavaleiro dos
agentes enunciadores, é ela a senhora do destino, brotando do inconsciente,
produzindo imagens muitas vezes nebulosas, surpreendentes, reveladoras.
ISBN: 978-85-8151-061-3 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2013 | Nº de Páginas: 276
Formato: 15x22cm | Idioma: Português

Cântico voraz do precipício: contos de aprendiz
Bruno Gaudêncio

O livro “Cântico Voraz do Precipício” é um exemplo, vindo de um jovem autor,
de como combinar os dramas humanos com a boa prosa poética.
ISBN: 978-85-98493-98-5 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2011 | Nº de Páginas: 68
Formato: 14x21cm | Idioma: Português
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Itacaré: cancioneiro histórico-geográfico de sua gente
Otília Nogueira

Esta é a história de Itacaré, cidade do Sul da Bahia, de sua gente, com seus
costumes, com sua maneira de ser, de suas vidas – desde os primórdios, os
primitivos habitantes, até agora. É uma canção de gesta deslumbrante cantada em versos rimados que revelam a história e a geografia de um pedaço do
Brasil-Colônia, do Brasil-Império e do Brasil do cacau e do diamante.
ISBN: 978-85-98493-52-7 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2009 | Nº de Páginas: 212
Formato: 15x22cm | Idioma: Português

Modus Operandi
Georgio Rios

Um olhar intrépido adentrando labirintos incógnitos. Uma voz que dilata a noite, mata o tempo e galopa contra o silêncio. Um encantador de pedras escutando o sussurrar das telhas. Um poeta hiper-lúcido cruzando paragens insones.
ISBN: 978-85-98493-93-0 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2010 | Nº de Páginas: 100
Formato: 14x21cm | Idioma: Português

Os becos do homem
Jorge de Souza Araujo

Compreender e interpretar os descaminhos humanos numa sociedade que
parece excluir a sensibilidade são os recursos exteriores de que se nutre este
livro. Traduzindo como poesia a marca essencial, ainda que suja, da vida humana, Os becos do homem busca documentar o que há de mais recôndito ou aparente no sentimento de perplexidade que habita o homem de nosso tempo.
ISBN: 978-85-98493-22-0 | Edição: 2ª | Ano de publicação: 2011 | Nº de Páginas: 160
Formato: 15x22cm | Idioma: Português
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Suave é o Coração Enamorado
Antônio Naud Júnior

Este livro de poemas – imperfeitos, ambíguos, rendilhados, esafiando sempre o
leitor a procurar um sentido do sentido – responde, por assim dizer, a poemas
de vários poetas que fui lendo ao longo desses últimos anos. Neles, o lirismo
dá as mãos ao mistério do insondável à luz do qual, na presença de um poema,
somos por instantes a árvore do real tremendo por dentro, tomando registro
do outro que há em nós.
ISBN: 978-85-98493-25-1 | Edição: 2ª | Ano de publicação: 2009 | Nº de Páginas: 172
Formato: 14x21cm | Idioma: Português
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Anésia Cauaçu
Domingos Ailton

O romance Anésia Cauaçu, de Domingos Ailton, já se tornou um clássico da literatura brasileira e vem sendo fonte de inspiração e objeto de estudos acadêmicos, base para um telefilme e pode ser adaptado para produções no teatro, no
cinema e na televisão. Anésia Cauaçu é um romance histórico que tem como
protagonista uma mulher que esteve à frente do seu tempo. Anésia foi a primeira mulher no sertão baiano de Jequié a ingressar no cangaço, a liderar um bando
de cangaceiros, a praticar montaria de frente, já que as mulheres de sua época
montavam de lado em uma sela denominada silhão, e a vestir calças compridas
(as mulheres do período em ela viveu apenas usavam vestidos e saias), nos momentos de combate para facilitar o enfrentamento de jagunços dos coronéis e
das tropas policiais, além de ter sido a primeira mulher branca a lutar capoeira,
antecedendo mulheres como Maria Bonita, Dadá e Lídia no cangaço.
ISBN: 978-85-8151-005-7 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2011 | Nº de Páginas: 320
Formato: 15x22cm | Idioma: Português

ANTÔNIO BUROKÔ
Domingos Ailton

A mitologia popular afro-brasileira com o fascínio dos orixás, as festas e a resistência do povo de santo à perseguição contra a religiosidade e cultura de
origem africana, os saberes e fazeres populares de tradição oral, expressões
culturais, a exemplo do grupo de capoeira Banda da Lua e personagens envolventes como Antônio Burokô, Nininha Preta, Lubião, Jerônimo Carvalho, Natur
de Assis, Colombo de Novaes, Chico Rebouças, Maria Megê, Irineu Neves e
Maria Xangô, compõem o universo deste romance. Uma mistura de ficção e
fatos reais que tem como cenário Cachoeira, no Recôncavo Baiano, o sertão de
Jequié e Salvador, a secular “cidade da Bahia”.
ISBN: 978-85-8151-114-6 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2015
Nº de Páginas: 196 | Formato: 15x22cm | Idioma: Português

A orquestra dos mortos
Carlos Kahê

Este livro reverencia pessoas extraordinárias que tocaram importantes instrumentos na orquestra da vida do autor. Kahê celebra o que ficou de sua história
pessoal com cada um, pois somente a literatura e a amizade, esse amor renovado no tempo, seriam capazes de imaginar um evento celestial, como uma
orquestra no paraíso. A história é ambientada num estado de sonhos, cravado
na mata, berço do descobrimento; a capital, Armação, uma cidade que outrora fora um rio de peixes ariscos, desenvolvida na malha natural da selva, foi
deflorada se desflorindo; foi dilapidada, se reconstruindo; após as investidas
de sinistros aventureiros, com o fi m da inconsistência social da era hippie: homens de almas livres que encontraram vida alternativa nos remansos daquele
paraíso. Da realeza terrestre, nada se leva, além da certeza da esterilidade das
honrarias.
ISBN: 978-85-8151-119-1 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2015 | Nº de Páginas: 260
Formato: 15x22cm | Idioma: Português
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Cor e fé: uma história da África na Bahia
Aurélio Schommer

O romance do historiador Aurélio Schommer, Cor e Fé, inicia com um príncipe
africano, de religião muçulmana, em missão de capturar negros de tribos inimigas,
de religiões animistas, para serem vendidos como escravos ao Brasil. De capturador, virou capturado, sendo vendido como escravo na Bahia. O romance retrata o
drama da escravidão negra na Bahia do Século XIX, culminando com a revolta dos
malês.
ISBN: 978-85-98493-58-9 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2011 | Nº de Páginas: 144
Formato: 14x21cm | Idioma: Português

Entre margens
Margarida Fahel

Em Entre margens, segundo romance da autora, pontifica uma narradora com invulgar vocação para sofrer e reagir, numa história que combina a persona da tragédia e o romance capa e espada, a simplicidade do cordel e a profundidade da análise psicológica. Como todo bom texto de ficção, este comporta leituras diversas,
talvez surpreendentes à autora. Logo, se alguém disser que o romance de Valquíria
e Jonathan sabe a Romeu e Julieta com happy end, tudo bem. E se algumas passagens lhe trouxerem, como a mim me trouxeram, um nó à garganta, lembre-se de
que se sentir emoções é próprio do ser humano, provocá-las é apanágio da arte.
ISBN: 978-85-8151-155-9 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2018
Nº de Páginas: 224 | Formato: 15x22cm | Idioma: Português

Entre nuvens de âmbar: o sonho tirano insiste e persegue
Adylson Machado

“Naquela terra de virote e pau d’alho a vida ia tomando outros rumos. Que Floro
evitava enfrentar. Como reconhecer que de novo, mesmo, o capim, ainda não cinzento de escuro, será seca verde brevemente, ocupando manga de raspadô limando a dentição animal. A dura realidade que afl ui destes tempos de muito pasto e
pouco rastro, expressão viva de secular profecia dos beatos e místicos que peregrinaram pelo sertão, hoje ao desamparo dos pagadores de promessa.”
ISBN: 978-85-8151-172-6 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2018
Nº de Páginas: 96 | Formato: 14x21cm | Idioma: Português
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O corpo caído no chão
Aramis Ribeiro Costa

Trata-se, este romance, da história de dois irmãos, sua relação com mulheres e
dinheiro, com a narrativa de um deles, o mais moço, que tem, no irmão mais velho, seu principal ídolo e a sua maior decepção. Uma história de amor, em mais
de um aspecto, também de família e de dinheiro, mas, acima de tudo, de formas
de encarar e de viver a vida, com suas consequências individuais e sobre terceiros.
Com O corpo caído no chão que, apesar do título, nada tem de romance policial,
Aramis Ribeiro Costa retorna ao romance, após haver publicado vários livros de
contos e novelas, reafirmando o vaticínio de Herberto Sales, que o considerava
um romancista nato, e de Josué Montello, que aplaudiu, com grande entusiasmo,
o seu primeiro romance, Uma varanda para o jardim.
ISBN: 978-85-8151-163-4 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2018
Nº de Páginas: 344 | Formato: 15x22cm | Idioma: Português

O dia em que o diabo veio morar em nossa rua
Carlos Kahê

Abraão observa os agrupamentos de casas à beira das estradas; a beleza acanhada desses lugarejos sem nome; o modo como as casas se apertam, apinhadas,
quase sem pintura, generosas, ao escorarem aquelas desenganadas pelo tempo
(...) a tristeza refletida na cara das pessoas denota a solidão, companheira, nessas
vilas sem novidade. As cidades se assemelham em miséria e abandono; bairros
erguidos sobre colinas à beira da estrada descortinam habitações precárias, de
zinco e de papelão; suas gentes, os olhares famintos, nem imaginam o que seja
viver feliz... “Não se vive mais, assim, em país algum, sem que se pense numa leva
revolucionária de abalar o mundo! ”.
ISBN: 978-85-8151-120-7 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2015
Nº de Páginas: 140 | Formato: 15x22cm | Idioma: Português

O santo selvagem
Carlos Kahê

Por que o homem vive insatisfeito? De quanto ele precisa para admitir que o que
tem já lhe basta? Pobres não são os que têm pouco, mas os que querem muito. A
um jovem que tem de tudo, o ter nem sempre será o parâmetro que o impedirá de
partir. Kahê pensou na teoria da insatisfação, ao levantar questões sobre as decisões mal planejadas: insatisfações e impulsividades gerindo decisões e acarretando
surpresas e desvios de destinos. O Santo Selvagem é o tipo do romance gostoso
de ler num dia frio. Aos adeptos da boa literatura será um exercício compará-lo ao
Lobo das estepes, pelas descobertas, desafios e pelas incursões à ânfora religiosa que guardamos, e que muitas vezes somos obrigados a desvendá-la, quando o
exercício é profundo e faz sentido.
ISBN: 978-85-8151-122-1 | Edição: 1ª | Ano de publicação :2015
Nº de Páginas: 172 | Formato: 15x22cm | Idioma: Português
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Salvador, território africano?
Carlos Kahê

Este livro se chamaria Memória de um menino sem nome, mas estaria voltado
às memórias do menino narrador, às mudanças e invasões definitivas que operavam em sua vida, vivendo a solidão do seu refúgio, sentado no trono magnífico
da adolescência, de onde passou a julgar o mundo. A insígnia, Salvador território
africano, não pode estar apenas numa canção ou numa licença poética, mas nas
práticas, sem reservas, e que qualquer criança de subúrbio se orgulhe amanhã de
começar a sua narrativa, como a deste livro, dizendo, no subúrbio, no Paripe, vivi
a inocência adormecido em meio à alegria, rumores de vozes, cantigas e risos;
vivíamos a inocência, a inocência feliz.
ISBN: 978-85-8151-109-2 | Edição: 1ª | Ano de publicação: 2015
Nº de Páginas: 260 | Formato: 15x22cm | Idioma: Português
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