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Moisés Naím, renomado editor da revista Foreign Policy, realiza uma investigação deta-
lhada e pioneira de um lado pouco conhecido da globalização: as redes mundiais de
comércio ilegal de armas, drogas, órgãos humanos, imigrantes, bens falsificados, prosti-
tutas, arte roubada, além do terrorismo e da lavagem de dinheiro, que são hoje parte
consolidada da economia mundial, movimentando centenas de bilhões de dólares.

 ARGUMENTOS DE VENDA:
• O autor Moisés Naím, ex-ministro da Indústria e do Comércio da Venezuela, vem ao

Brasil no início de abril para o lançamento do livro, com palestra no Instituto Fernando
Henrique Cardoso, onde será entrevistado pelo ex-presidente.

• Grande cobertura da mídia e campanha publicitária, indicação de lei-
tura da revista Veja, capa do caderno Aliás do jornal Estado de São Paulo,
entrevista para o Jornal da Globo, Folha de São Paulo, Roda Viva  etc.

• Apontado pelo jornal The Washington Post como um dos melhores
livros do ano.

• Traduzido em mais de 13 países.
• “Um livro fantástico cuja leitura é indispensável”, Thomas Friedman,

The New York Times.

ILÍCITO
O ataque da pirataria, da lavagem de dinheiro e do tráfico à economia global
Moisés Naim
340 pp, R$34,50 (Z1059),publ.: 30 mar.

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO
Leonardo Sartori Porto
Coleção PAP-Filo, 72pp, R$18,50 (Z1033), publ.: 25 abr

Esse volume aborda as principais teorias filosóficas sobre a edu-
cação, apresentando um diálogo que ocorre há mais de dois
milênios, de Platão e Aristóteles a Dewey e Adorno.

ARGUMENTOS DE VENDA:
• Leonardo S. Porto é doutor em filosofia moral e política, e

leciona na Faculdade de Educação da UFRGS.
• Mostra a relação entre a forma de ensinar e a maneira como

adquirimos conhecimento.

ESTÉTICA
Kathrin H. Rosenfield
Coleção PAP-Filo, 64pp, R$18,50 (Z1045), publ.: 25 abr

Tomando como base as idéias de pensadores como Aristóteles,
Platão, Kant e Hegel, esse livro apresenta os conceitos funda-
mentais da estética e os problemas que eles colocam hoje.

ARGUMENTOS DE VENDA:
• Kathrin H. Rosenfield é doutora em história e professora dos

departamentos de Filosofia e Letras da UFRGS.
• Estética é cadeira dos ciclos básicos de diversos cursos uni-

versitários.

ARTE DE VANGUARDA NO BRASIL
Os anos 60
Paulo Reis
Coleção Arte+, 88pp, R$19,50 (Z1057), publ.: 25 abr

Esse livro enfoca a relação entre a produção das artes plásticas
e o contexto brasileiro após o Golpe Militar de março de 1964.
Ao abordar experimentações artísticas e mostras realizadas no
período, investiga as interseções entre a arte e a política.

ARGUMENTOS DE VENDA:
• Paulo Reis é professor de história da arte do Departamento de

Artes da Universidade Federal do Paraná.
• Enfoca a relação entre a produção das artes plásticas e o

contexto brasileiro após o Golpe Militar de março de 1964.
• A questão da vanguarda, debatida exaustivamente entre

artistas plásticos e críticos de arte, é fundamental para a
compreensão da arte nos anos 60 no Brasil.

M A I S  V E N D I D O S       março|2006

01| Cultura: um conceito antropológico
02| Champanhe
03| Almanaque do Samba
04| Iniciação à História da Filosofia
05| História do Mundo em 6 Copos

06| Apelo à Consciência
07| Ideais Traídos
08| Vaidade, Vitalidade, Virilidade
09| Amor Líquido
10| 102 Minutos



A ANÁLISE E O ARQUIVO
Elisabeth Roudinesco
80pp, R$ 19,00 (Z0963), publ.: 28 mar

Esse livro reúne três conferências da historiadora e psicanalista
francesa Elisabeth Roudinesco. Nas três apresentações, Roudinesco
– cuja voz é cada vez mais ouvida por psicanalistas, historiadores
e filósofos contemporâneos – mostra a ambigüidade e o relativismo
do arquivo, fazendo um alerta contra a manipulação não só da
história da psicanálise, mas também da história humana.
ARGUMENTOS DE VENDA:
• Elisabeth Roudinesco é um grande sucesso editorial da área,

conhecida no Brasil por obras como o Dicionário de psicanálise
e A família em desordem, entre outras.

• O livro trata da relação entre psicanálise e história.

O QUE É COSMOLOGIA?
A revolução do pensamento cosmológico
Mário Novello
176pp, R$29,00 (Z1048), publ.: 11 de abril

Mário Novello, premiado cosmólogo brasileiro, faz nesse livro, de
maneira clara e acessível, um profundo mergulho nas raízes do
conhecimento científico. Examina a teoria da relatividade de
Einstein, passa por teorias sobre a origem do Universo, até chegar à
física quântica. E alcança uma extraordinária afirmação: a cosmo-
logia  deve refundar a física, e reexaminar seus fundamentos. O
livro fornece aos cientistas, filósofos e ao público em geral um rico
material de reflexões acerca do passado e do futuro do conheci-
mento científico.
ARGUMENTOS DE VENDA:
• Doutor em física pela Universidade de Genebra e pesquisador do

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), Novello é reco-
nhecido como uma sumidade mundial.

• Retoma o diálogo da ciência com a tradição humanista.
• Em 2004, o autor recebeu o título de doutor honoris causa da

Universidade de Lyon por seus estudos sobre a origem do Universo.

ESCRITOS & ENSAIOS
1. Estado, processo, opinião pública
Norbet Elias
240pp, R$29,90 (Z0897), publ.: 11 de abril

Essa obra reúne textos dispersos de Norbert Elias até agora inéditos
em português, organizados e apresentados pelos professores Federico
Neiburg (Museu Nacional / UFRJ) e Leopoldo Waizbort (USP). São 11
textos sobre temas de caráter e origem diversos: artigos científicos,
verbetes de dicionário e palestras produzidos entre 1950 e a morte
de Elias, em 1990.
ARGUMENTOS DE VENDA:
• Nobert Elias é um dos sociólogos de maior destaque no século XX.
• Os onze textos do livro tanto expandem o leque de investiga-

ção do autor quanto aprofundam e clareiam questões trata-
das por ele em algumas de suas obras mais conhecidas.

• Seus dez livros publicados pela Jorge Zahar Editor já vende-
ram mais de 70.000 exemplares.

CUBA:UMA NOVA HISTÓRIA
Richard Gott
436pp, R$49,90 (Z0697), ilustrado, publ.: 18 de abril

Autor de vários livros sobre os movimentos revolucionários na
América Latina, Richard Gott visitou Cuba pela primeira vez em
1963 e esteve na ilha várias vezes desde então. Sem cair na armadilha
dos extremos, marcadas pela paixão revolucionária ou pelo
anticomunismo ideológico, o jornalista e historiador britânico tra-
ça um panorama abrangente e profundo da ilha de Castro, do
período pré-colombiano aos anos pós-União Soviética.
ARGUMENTOS DE VENDA:
• Uma obra de referência.
• Único livro disponível em português que narra profundamente a

história de Cuba.
• Fundamental para entender Fidel e a revolução comunista, sem

paixão revolucionária ou anticomunismo ideológico.

OCIDENTALISMO
O ocidente aos olhos de seus inimigos
Ian Buruma e Avishai Margalit
168 pp, R$29,50 (Z1036),publ.: 25 de abril

Os autores investigam as raízes históricas de estereótipos sobre os
ocidentais e o Ocidente, um conjunto de preconceitos que os
autores denominam “ocidentalismo”. Na Alemanha de Hitler ou na
Rússia do século XIX, no Japão, na China ou no Oriente Médio do
século XX, o livro apresenta uma genealogia de valores  que vão do
ódio à cultura ocidental, da Contra-Reforma na Europa aos atuais
movimentos de extremistas religiosos, passando pelo nacionalis-
mo autoritário no Ocidente e no Oriente.
ARGUMENTOS DE VENDA:
• Uma visão histórica do pensamento antiocidental no mundo.
• Indispensável para entender as raízes históricas do terrorismo de

hoje.
• Uma visão do terrorismo como ideologia.

Estão reunidas nessa obra as primeiras cartas escritas no Brasil e
publicadas em Coimbra, em  1551 e 1555. Esses relatos dos jesuí-
tas da Companhia de Jesus impressionam ainda hoje pela força e
sinceridade de suas informações. Uma leitura indispensável a
todos que apreciam a cultura e a história brasileiras.
ARGUMENTOS DE VENDA:
• Cartas escritas pelos jesuítas Manuel da Nóbrega e José de

Anchieta, entre outros.
• Pode ser lido como relato de viagem, romance de aventuras ou

a história da conquista de uma nova forma de expressão:
jornalística e de propaganda.

• Valioso material de consulta para historiadores, jornalistas,
publicitários, religiosos, católicos e para o público em geral.

PRIMEIRAS CARTAS DO BRASIL (1551-1555)
Sheila Moura Hue
148pp, R$29 (Z1041), publ.: 5 abr


