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Olá, professora!
Olá, professor!
Os vestibulares do país já começaram a divulgar suas leituras
obrigatórias de 2023 e, em alguns casos, dos anos seguintes.
Pensando nisso, preparamos este material, organizado por
universidade, com os títulos publicados pela L&PM Editores, para
auxiliar na avaliação e seleção das nossas obras para seus
alunos.
Em comum, entre as leituras obrigatórias dos diversos
vestibulares pelo país, estão os clássicos da tradição brasileira e
universal, marca registrada do catálogo da L&PM. E não é por
acaso: aﬁnal, um clássico carrega uma importante carga
sociocultural.
Nossos livros, tanto da Coleção L&PM POCKET quanto em outros
formatos, contam com primorosas edições, novas traduções,
aparatos de apoio à leitura e cuidadoso tratamento do texto,
sempre com o objetivo de oferecer e democratizar, a todos os
leitores em formação, livros acessíveis e de qualidade.
Ao ﬁm deste material, para que você possa se programar com
antecedência, listamos as leituras obrigatórias já divulgadas para
os anos de 2024, 2025 e 2026.
Desejamos um ótimo trabalho,
e uma maravilhosa experiência leitora!

LISÍSTRATA
Autor: ARISTÓFANES
Tradutor: MILLÔR FERNANDES

A mais representativa e importante das comédias gregas é,
provavelmente, Lisístrata, nesta edição com tradução do
também autor de peças teatrais Millôr Fernandes, que
garante o humor e a agilidade do texto.
Em meio a uma guerra que se prolonga, ceifando a vida dos
homens e ﬁlhos de Atenas e esvaziando os cofres públicos,
as mulheres gregas, lideradas por Lisístrata, decidem fazer o
que está ao seu alcance: negar os deveres matrimoniais aos
seus maridos, até que estes assinem um acordo de paz.
Oriunda de uma época em que as mulheres não subiam ao
palco, assim como não eram autorizadas entre o público do
teatro. Lisístrata é um retrato de seu tempo e da civilização
ocidental.
Nas entrelinhas desta obra-prima do pai da comédia, o que
se vê é a discussão de temas tão sérios quanto atuais, como
a paz e a democracia, o amor à pátria e o preço da guerra.
Gênero: TEATRO
Vestibular: UFRGS 2023

MENSAGEM
Autor: FERNANDO PESSOA
Organização, notas e introdução da Prof.ª Dr.ª Jane Tutikian

Mensagem é uma homenagem do maior poeta moderno em
língua portuguesa à sua pátria. Esta edição faz parte do projeto
de publicação da obra de Fernando Pessoa pela L&PM Editores,
com o cuidadoso tratamento de Jane Tutikian, professora do
departamento de Literatura de Línguas Portuguesa e Africana
do Instituto de Letras da UFRGS.
Gênero: POESIA
Vestibular: FUVEST 2023, 2024

QUINCAS BORBA
Autor: MACHADO DE ASSIS
Edição anotada, com biograﬁa do autor e panorama da vida
cotidiana da época sob coordenação de Luís Augusto Fischer
Quincas Borba, um dos mais conhecidos personagens
machadianos, aparece pela primeira vez em Memórias póstumas
de Brás Cubas (1881), mas é nesta novela que sua ﬁlosoﬁa, o
Humanitismo – uma sátira às teorias evolucionistas – se revela.
Esta edição conta com a coordenação do Prof. Dr. Luís Augusto
Fischer, do Instituto de Letras da UFRGS.
Gênero: NOVELA
Vestibular: FUVEST 2023, 2024, 2025

200 SONETOS
Autor: LUÍS VAZ DE CAMÕES

Camões usou seu enorme talento poético para relatar suas
experiências como amante e aventureiro. Além de Os lusíadas,
poema-símbolo da língua portuguesa, ﬁcou célebre também
pelos seus sonetos, considerados obras-primas do gênero pelo
apuro poético e rigor da métrica. Neste livro encontram-se
todos os sonetos selecionados pela Comvest e muitos outros.
Conta com introdução de Ricardo Russo, professor do curso
Universitário.
Gênero: POESIA
Vestibular: UNICAMP 2023

A CARTA DE PERO
VAZ DE CAMINHA
Introdução, atualização e notas de Silvio Castro

Nesta edição, A carta de Pero Vaz de Caminha é apresentada
ao leitor na sua ampla magnitude: transcrita para o português
atual e no seu texto original, em português de inícios do século
XVI –, sempre acompanhada de notas explicativas, além de
contar com vários ensaios do organizador do volume, Silvio
Castro, livre-docente em Literatura Brasileira e Doutor em
Letras (UFRJ).
Gênero: EPISTOLAR
Vestibular: UNICAMP 2023, 2024

O ATENEU
Autor: RAUL POMPEIA

Abolicionista fervoroso, Raul Pompeia engajou-se nas causas
mais progressistas de seu tempo. O Ateneu, sua obra mais
famosa, é considerado um dos romances mais inteligentes
da literatura brasileira, graças à sua versatilidade artística,
ecletismo e um tocante sentido de realidade. Apresentação
de Maria Tereza Faria, professora do curso Universitário e do
colégio João Paulo I, em Porto Alegre.
Gênero: ROMANCE
Vestibular: UNICAMP 2023, 2024

O ATENEU
Autor: RAUL POMPEIA

Abolicionista fervoroso, Raul Pompeia engajou-se nas causas
mais progressistas de seu tempo. O Ateneu, sua obra mais
famosa, é considerado um dos romances mais inteligentes
da literatura brasileira, graças à sua versatilidade artística,
ecletismo e um tocante sentido de realidade. Apresentação
de Maria Tereza Faria, professora do curso Universitário e do
colégio João Paulo I, em Porto Alegre.
Gênero: ROMANCE
Vestibular: UNAERP 2023

QUINCAS BORBA
Autor: MACHADO DE ASSIS
Edição anotada, com biograﬁa do autor e panorama da vida
cotidiana da época sob coordenação de Luís Augusto Fischer
Quincas Borba, um dos mais conhecidos personagens
machadianos, aparece pela primeira vez em Memórias póstumas
de Brás Cubas (1881), mas é nesta novela que sua ﬁlosoﬁa, o
Humanitismo – uma sátira às teorias evolucionistas – se revela.
Esta edição conta com a coordenação do Prof. Dr. Luís Augusto
Fischer, do Instituto de Letras da UFRGS.
Gênero: NOVELA
Vestibular: UNAERP 2023

O CORTIÇO
Autor: ALUÍSIO AZEVEDO

Publicado em 1890, O Cortiço é a síntese do Naturalismo
brasileiro, sua melhor e mais acabada expressão.
Constituindo-se em um dos melhores retratos do Brasil do
ﬁm do Segundo Império, a obra recria a realidade dos
agrupamentos humanos sujeitos à inﬂuência da raça, do
meio e do momento histórico. O predomínio dos instintos no
comportamento do indivíduo, a força da sensualidade da
mulher mestiça, o meio como fator determinante do
comportamento são algumas das teses naturalistas
defendidas pelo autor ao lado de fortes denúncias sociais. O
protagonista do romance é o próprio cortiço, onde se
acotovelam lavadeiras, trabalhadores de pedreira,
malandros e viúvas pobres.
Gênero: ROMANCE
Vestibular: UNAERP 2023

CASA DE PENSÃO
Autor: ALUÍSIO AZEVEDO

De estilo naturalista e escrito por Aluísio Azevedo em 1884,
este livro conta a história de Amâncio, que, para libertar-se
do rigoroso e bem organizado núcleo familiar no Maranhão,
vai para o Rio de Janeiro onde acaba num local
completamente antagônico às suas origens.
Gênero: ROMANCE
Vestibular: UFPR 2023

O URAGUAI
Autor: BASÍLIO DA GAMA
Edição anotada, com texto original e versão em prosa

Com organização e apresentação de Luís Augusto Fischer,
professor do Instituto de Letras da UFRGS, e notas, versão em
prosa e ﬁxação de texto de Rodrigo Breunig, tradutor e
mestre em Letras, este poema de cinco cantos e 1.377 versos,
eterniza a luta sangrenta contra os índios promovida por
portugueses e espanhóis na conquista dos Sete Povos das
Missões.
Gênero: POEMA
Vestibular: UFPR 2023

EU E OUTRAS POESIAS
Autor: AUGUSTO DOS ANJOS

Este volume inclui Eu (1912), único livro publicado pelo
autor em vida, e outras poesias publicadas de maneira
esparsa. Augusto dos Anjos é, certamente, o precursor da
moderna poesia brasileira, poesia esta que daria seu voo
somente em 1922, na célebre Semana da Arte Moderna.
Gênero: POESIA
Vestibular: UNIOESTE 2023

PRIMAVERAS
Autor: CASIMIRO DE ABREU
Edição e notas de Sergio Faraco

Em Primaveras, único livro publicado pelo poeta romântico,
Casimiro de Abreu (1839-1860) canta a sua terra, os sítios da
sua infância, as suas recordações de toda ordem, avivadas
pela saudade, com sentida e comovedora emoção.
Gênero: POESIA
Vestibular: UNIOESTE 2023

FRAGMENTOS
Autor: CAIO FERNANDO ABREU

Neste livro encontra-se o conto "Aqueles dois", requerido
pela Unioeste. O livro, como um todo, apresenta oito
histórias e um conto inédito, culminando numa numa obra
repleta de imagens sensoriais, descritas com uma linguagem
lírica e poderosa. A seleção é de Luciano Alabarse.
Gênero: CONTO
Vestibular: UNIOESTE 2023

ATÉ VOCÊ, CAPITU?
Autor: DALTON TREVISAN

Neste livro encontra-se o conto "Capitu sem enigma",
requerido pela Unioeste. O livro, como um todo, é uma
antologia de textos que reúne ensaios, crônicas, cartas e
textos diversos sobre o autores mais caros a Dalton Trevisan,
como Machado de Assis, Pedro Nava, Rubem Braga e
Tchékhov.
Gênero: CONTO
Vestibular: UNIOESTE 2023

OS TAMBORES SILENCIOSOS
Autor: JOSUÉ GUIMARÃES

Nesta obra, que mereceu o Prêmio Erico Verissimo de
Romance em 1975, Josué Guimarães constrói a imaginária
Lagoa Branca, pequena cidade gaúcha situada num ponto
qualquer entre Passo Fundo e Cruz Alta. A história transcorre
na Semana da Pátria, em 1936, época que antecede a
implantação do Estado Novo por Getúlio Vargas. Com humor
e cinismo, qualidades próprias para compor a caricatura de
um sistema autoritário, Josué Guimarães aniquila essa
microditadura e constrói uma obra na melhor linhagem do
realismo fantástico.
Gênero: ROMANCE
Vestibular: UNIOESTE 2023

INOCÊNCIA
Autor: VISCONDE DE TAUNAY
Com notas do próprio autor

Inocência (1872) é um marco do Romantismo e também um
dos melhores exemplos da literatura regionalista, revelando
detalhadamente a vida sertaneja do interior do Mato Grosso
na metade do século XIX. Fiel à tendência romântica, a obra
tem como núcleo uma história de amor impossível: a bela e
jovem Inocência está prometida por seu pai ao rude
sertanejo Manecão, mas apaixona-se pelo forasteiro Cirino,
gerando uma série de conﬂitos devido ao rigoroso código de
honra da época.
Gênero: ROMANCE
Vestibular: UNICENTRO 2023

HISTÓRIAS QUE OS
JORNAIS NÃO CONTAM
Autor: MOACYR SCLIAR

Este é um livro que reúne 54 crônicas escritas por Moacyr
Scliar, entre 2004 e 2008, para o jornal Folha de São Paulo,
dialogando com notícias reais e, nas palavras do autor,
criando uma história que está “esperando para ser contada,
história essa que pode ser extremamente reveladora da
condição humana”.
Os textos que compõem este livro testemunham o talento do
autor para tratar da vida como ela é (ou que poderia ter
sido), uma vez que o ponto de partida é sempre uma notícia
de jornal que se transforma em ﬁcção. O olhar perspicaz do
escritor ﬂagra episódios curiosos e lhes dá tratamento
inusitado, revelando detalhes que acentuam a diversidade e
a riqueza do ser humano. O estilo leve e bem-humorado que
caracteriza o conjunto de sua obra também está presente,
transformando o ato de ler em uma experiência prazerosa
de fruição e aprendizado.
Livro selecionado no PNLD 2018.
Gênero: CRÔNICA
Vestibular: UEL 2023, 2024

O CORTIÇO
Autor: ALUÍSIO AZEVEDO

Publicado em 1890, O Cortiço é a síntese do Naturalismo
brasileiro, sua melhor e mais acabada expressão.
Constituindo-se em um dos melhores retratos do Brasil do
ﬁm do Segundo Império, a obra recria a realidade dos
agrupamentos humanos sujeitos à inﬂuência da raça, do
meio e do momento histórico. O predomínio dos instintos no
comportamento do indivíduo, a força da sensualidade da
mulher mestiça, o meio como fator determinante do
comportamento são algumas das teses naturalistas
defendidas pelo autor ao lado de fortes denúncias sociais. O
protagonista do romance é o próprio cortiço, onde se
acotovelam lavadeiras, trabalhadores de pedreira,
malandros e viúvas pobres.
Gênero: ROMANCE
Vestibular: UFU 2023

MEMÓRIAS DE UM
SARGENTO DE MILÍCIAS
Autor: MANUEL ANTÔNIO DE ALMEIDA

Em Memórias de um sargento de milícias, Aluísio recupera o
"jeitinho brasileiro" ao construir, sob forte caricatura,
Leonardo, um típico malandro da classe média mais
conhecido da "Época do Rei". A obra ironiza algumas regras
e vícios da sociedade romântica burguesa do século XIX.
Introdução de Mário de Almeida Lima.
Gênero: ROMANCE
Vestibular: UNIRV 2023

O ALIENISTA
Autor: MACHADO DE ASSIS
Edição anotada, com biograﬁa do autor e panorama da vida
cotidiana da época sob coordenação de Luís Augusto Fischer

Quem é louco? Essa é a grande questão proposta neste livro.
Conto extenso, quase uma novela, O alienista é uma
obra-prima da nossa literatura. Esta edição conta com a
coordenação do Prof. Dr. Luís Augusto Fischer, do Instituto de
Letras da UFRGS.
Gênero: NOVELA
Vestibular: UNIRV 2023

2024 - 2025 - 2026
ANO

UNIVERSIDADE

OBRA

ISBN

2024

Fuvest/USP

Marília de Dirceu, de Tomás
Antônio Gonzaga

978.85.254.0893-8

2024

Fuvest/USP

Mensagem, de Fernando
Pessoa

978.85.254.1515-8

2024

Fuvest/USP

Quincas Borba, de Machado de
Assis

978.85.254.0668-2

2025

Fuvest/USP

Marília de Dirceu, de Tomás
Antônio Gonzaga

978.85.254.0893-8

2025

Fuvest/USP

Quincas Borba, de Machado de
Assis

978.85.254.0668-2

2025

Fuvest/USP

A Ilustre Casa de Ramires, de
Eça de Queiroz

978.85.254.0991-1

2026

Fuvest/USP

Marília de Dirceu, de Tomás
Antônio Gonzaga

978.85.254.0893-8

2026

Fuvest/USP

A Ilustre Casa de Ramires, de
Eça de Queiroz

978.85.254.0991-1

2024

UFGD

O Verdugo, de Hilda Hilst

978.85.254.3762-4

2024

UFGD

1984, de George Orwell

978.65.566.6136-0

2024 - 2025 - 2026
ANO

UNIVERSIDADE

OBRA

ISBN

2025

UFGD

Memórias póstumas de Brás
Cubas, de Machado de Assis

978.85.254.0687-3

2025

UFGD

Tabacaria (poema), de
Fernando Pessoa

978.85.254.0617-0

2024

UEL

Histórias que os jornais não
contam, de Moacyr Scliar

978-85-254-3441-8

2024

Unicamp

Carta de Achamento a el-rei D.
Manuel, de Pero Vaz de
Caminha

978.85.254.1267-6

2024

Unicamp

O Ateneu, de Raul Pompeia

978.85.254.0835-8

2024

Unicamp

Alice no País das Maravilhas,
de Lewis Carroll

978.85.254.0943-0

2024

Unicamp

Casa velha, de Machado de
Assis

978.85.254.2109-8

2025

Unicamp

Alice no País das Maravilhas,
de Lewis Carroll

978.85.254.0943-0

2025

Unicamp

Casa velha, de Machado de
Assis

978.85.254.2109-8

2026

Unicamp

Casa velha, de Machado de
Assis

978.85.254.2109-8
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