Catálogo Literatura

APRESENTAÇÃO
Desde sua origem, em 1987, a Editora Unesp, braço editorial da Universidade Estadual
Paulista, tem como objetivo desempenhar papel dinamizador da cultura, presumindo-se
ser missão de uma editora acadêmica a divulgação do conhecimento de modo
abrangente e plural, a um público amplo, não restrito apenas à comunidade
universitária. Nossos novos catálogos temáticos reúnem títulos cuidadosamente
selecionados, que refletem nosso permanente compromisso de oferecer conhecimento
aliado a um alto padrão de qualidade editorial.

A relíquia
Eça de Queirós

Teodorico Raposo vive às expensas da tia beata e avarenta, esperando um dia herdar-lhe a fortuna.
Dissimulando devoção religiosa, mas sem abrir mão de prazeres mundanos, ele atende ao pedido de
Titi e parte em peregrinação pela Terra Santa em busca uma relíquia sagrada. Compõe-se, em paralelo,
um divertido afresco da sociedade portuguesa da época, em uma crítica mordaz à hipocrisia e aos
excessos da religião.
ANO: 2020
PÁGINAS: 256
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788539308323
FORMATO: 13.4 X 20.2

Contos
Fabio Stieltjes Yasoshima
Guy de Maupassant

Guy de Maupassant é mais que um contador de histórias para leitura de entretenimento. Em seus
contos, encontramos retratada em pinceladas rápidas e precisas a vida burguesa da época, com seus
tipos e suas situações descritos em flagrantes certeiros. O retrato não é nada otimista; pelo contrário,
pode-se entrever nas narrativas a crítica severa à moral de aparências da sociedade burguesa.
ANO: 2020
PÁGINAS: 152
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788539308279
FORMATO: 13.4 X 20.2

Histórias extraordinárias
Edgar Allan Poe
Fernando Santos

Nos últimos dois séculos, o nome de Edgar Allan Poe se tornou sinônimo de histórias de mistério, seja o
suspense, sejam as narrativas de teor sobrenatural, chegando a flertar com a ficção científica.
Altamente inventivo, Poe perscrutou as fronteiras entre a lucidez e a insanidade. Saborosa porta de
entrada para a obra do grande mestre da narrativa breve, este livro traz catorze de seus mais célebres
textos.
ANO: 2020
PÁGINAS: 264
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788539308293
FORMATO: 13.4 X 20.2

Quincas Borba
Joaquim Maria Machado de Assis

Quando morre o filósofo louco Quincas Borba, ele deixa ao ingênuo amigo Rubião a totalidade de suas
posses, com uma única condição: Rubião deve cuidar de seu cachorro, que também se chama Quincas
Borba, e que poderia ter assumido a alma do filósofo morto. Rico, Rubião segue então para o Rio de
Janeiro e mergulha em um mundo onde é cada vez mais difícil separar a fantasia da realidade.
ANO: 2020
PÁGINAS: 256
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788539308354
FORMATO: 13.4 X 20.2

Triste fim de Policarpo Quaresma
Lima Barreto

Homem de grande dignidade e valores inquebrantáveis, Policarpo Quaresma é um ufanista convicto,
vendo superioridade brasileira em qualquer tipo de comparação que se faça com estrangeiros. Não é
raro, porém, que a realidade traia suas utopias mais entranhadas: seu idealismo o faz ser alvo de
escárnio e perseguição na sociedade em que vive.
ANO: 2020
PÁGINAS: 248
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788539308361
FORMATO: 13.4 X 20.2

