JORGE

OCIDENTALISMO
O ocidente aos olhos de seus inimigos
Ian Buruma e Avishai Margalit

ZAHAR

EDITOR

BOLETIM DO LIVREIRO | MAIO 2006

168 pp, R$29,50 (Z1036),publ.: 2 de maio

Essa é uma obra fundamental para entender as raízes históricas
do terrorismo internacional que apresenta uma corrente de valores do ódio à cultura ocidental, da Contra-Reforma na Europa aos
atuais movimentos de extremistas religiosos, passando pelos nacionalismos autoritários no Ocidente e no Oriente.
Ao demonstrar que a atual “guerra santa” do radicalismo islâmico
é parte da nossa própria história, os autores nos brindam com um
ensaio indispensável para compreensão do mundo que emergiu
após os ataques de 11 de Setembro.
“Uma tentativa sucinta, elegante e desafiadora
de situar o terrorismo no âmbito de uma ideologia e de
contextualizá-lo sob perspectiva histórica.
Os autores realizam um trabalho formidável...”
The Economist
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.
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Fidel Castro e a Revolução Comunista em Cuba são produtos
da identidade nacional cubana e não podem ser entendidos
fora do contexto histórico da ilha. Com esse argumento, o
jornalista e historiador britânico Richard Gott, que há mais de
40 anos escreve sobre o contexto político no Caribe, traça um
panorama abrangente e profundo da ilha de Castro, do período
pré-colombiano aos anos pós-União Soviética.
Em uma narrativa acessível e sem cair na armadilha dos extremos, marcada pela paixão revolucionária ou pelo anticomunismo
ideológico, Gott revela um país de problemas raciais, rupturas
políticas e muita violência, construindo assim não só uma
representação do processo histórico cubano, mas também um
reflexo dos povos das Américas.
Uma leitura fundamental a todos os que desejam conhecer
uma análise coerente e até mesmo otimista da vida em Cuba
sem Fidel Castro, a obra é um retrato político, mas não politizado,
dessa pequena ilha que desafiou a história e desperta paixões
muitas vezes irreconciliáveis.
“Gott é sempre um escritor interessante,
bem informado e envolvente.”
Foreign Affairs
“O livro de Richard Gott será a obra de referência
sobre Cuba durante muitos anos.”
Adam Feinstein, The Guardian
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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.
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Ao demonstrar a possibilidade de medir grandezas aparentemente inapreensíveis sem o auxílio de instrumentos e aparelhos
específicos, lançando mão apenas de relações matemáticas, o
sábio e artista transcendental Leon Battista Alberti, nos brinda
com um singular testemunho de época, que permite reconstituir
o tipo de problema que um homem do século XV enfrentava em
seu cotidiano.

Marcos Rolim, especialista em segurança pública e direitos humanos, oferece uma visão reveladora e pioneira sobre um dos assuntos
mais prementes da atualidade. Utilizando dados da moderna
criminologia, analisando exemplos e fazendo uma análise comparativa de diversas práticas policiais internacionais, o autor mostra
como as polícias podem ser repensadas e quais os parâmetros mais
promissores para uma reforma eficaz.

ARGUMENTOS DE VENDA:

ARGUMENTOS DE VENDA:

• Leon Battista Alberti transformou a teoria e a prática das artes
visuais e da arquitetura no Renascimento italiano.
• Escrita em meados do século XV, a obra ilustra uma convicção
bastante característica do Renascimento: a de que a matemática era capaz de ampliar o domínio do homem sobre a
natureza.
• Inclui introdução, notas e comentários do astrônomo francês
Pierre Souffrin e reproduz as ilustrações originais do livro.
• Traz um texto inédito de Galileu, A Pequena Balança, que
ressalta a importância de Alberti no desenvolvimento do saber científico da Renascença.

• Marcos Rolim, jornalista e consultor em segurança pública e
direitos humanos, conquistou em 1999 o primeiro Prêmio
Unesco em Direitos Humanos no Brasil.
• Inclui prefácio do antropólogo, professor e cientista político
Luiz Eduardo Soares.
• Resultado de extensa e meticulosa pesquisa realizada na Universidade de Oxford, Inglaterra.
• Apresenta as evidências científicas mais recentes a respeito
do crime e da violência
• Desvenda a relação entre o crime e a juventude e a forma pela
qual a mídia trata esses fenômenos.
• Linguagem clara e acessível indicada a especialistas e a todos
os interessados no tema.

Leia também
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O LIVRO E A LEITURA NO BRASIL
Alessandra el Far
• A COLEÇÃO DESCOBRINDO O BRASIL trata de temas da história e
cultura brasileiras - Linguagem acessível a todos
• Dirigida por Celso Castro (CPDOC/FGV)
• Inclui ilustrações, cronologia e sugestões de leitura

ARQUEOLOGIA DA AMAZÔNIA
Eduardo Neves
XXpp, R$19,90(Z1063), ilustr. publ.: 23 mai

Eduardo Neves, doutor em arqueologia, defende nessa obra que a
investigação do passado da Amazônia – que, ao contrário do que
se imagina, tem milhares de anos de ocupação humana – pode
ajudar no planejamento de um futuro sustentável para a região.

76pp, R$19,90 (Z1062), ilustr. publ.: 23 maio

Nesse livro, o leitor encontra um panorama abrangente da história
do livro e da leitura no Brasil – desde a proibição da impressão no
período colonial, passando pela chegada de livreiros estrangeiros a
partir de 1808, até os dias de hoje, quando presenciamos a venda
de livros em bancas de jornal e em estações de metrô.
ARGUMENTOS DE VENDA:

• Alessandra El Far é doutora em antropologia pela USP e atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado no Núcleo de Estudos de Gênero (Pagu), da Unicamp.
• Recupera e esclarece alguns pontos da história do livro e da
leitura em nosso país
• Interessante percurso que envolve editoras, livrarias, escritores
e os próprios leitores.

ARGUMENTOS DE VENDA:

• Eduardo Neves é doutor em arqueologia pela Universidade de
Indiana (EUA) e professor do programa de pós-graduação em
arqueologia e do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP.
• Propõe um olhar no passado para a implementação de estratégias para o desenvolvimento sustentável da Amazônia
• Indispensável para entender o complexo contexto político e
ecológico da região.

Leia também, da coleção
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Madu Gaspar 100pp, R$19,90(Z0598)
A ARTE RUPESTRE NO BRASIL
Madu Gaspar 88pp, R$19,90(Z0847)
OS ÍNDIOS ANTES DO BRASIL
Carlos Fausto 100pp, R$19,90(Z0622)

