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1776
A história dos homens que lutaram pela independência
dos Estados Unidos
David McCullogh
456pp, R$ 59,00(Z1006), ilustr, publ.: 20 jun

Esse livro narra a vitória dos homens de George Washington sobre
as tropas da Coroa britânica, transportando o leitor para a cena da
Revolução Americana em seus momentos mais críticos, a partir
do ponto de vista de seus personagens. De um lado, um exército
de fazendeiros e camponeses, comandado por George Washing-
ton, um punhado de homens famintos, rodeados pela doença e
pela sujeira, com roupas rasgadas e sapatos gastos, armados mas
sem munição suficiente, tentados pela covardia e pela desilusão.
Do outro lado, o exército mais poderoso do mundo, acompanhado
de mercenários e da marinha mais temida do planeta. Se os
Estados Unidos tivessem perdido essas batalhas, os “direitos
inalienáveis” à vida, à liberdade e à busca pela felicidade se
tornariam apenas mais uma aspiração moral perdida no tempo.

“Esta é uma narrativa de impacto, que exibe todas as
qualidades pelas quais o autor é conhecido:

um tema fascinante, uma pesquisa rica e detalhada, uma
prosa encantadora.” Publishers Weekly

“Trata-se de um mestre na arte de contar histórias, descre-
vendo um ano histórico para a Revolução Americana.

Uma narrativa envolvente.”Kirkus Reviews

• David McCullogh, historiador formado pela Universidade Yale,
recebeu duas vezes o prêmio Pulitzer e duas vezes o National
Book Award e é considerado, nos Estados Unidos, o “mestre
da narrativa histórica”.

• Traduzido em 11 países e considerado um clássico da literatu-
ra política norte-americana, esse é um dos poucos livros pu-
blicados no Brasil sobre a história dos Estados Unidos.

• Escolhido como Livro de Destaque do Ano 2005 pelo New
York Times.

Mais de 1,7 milhões de
exemplares vendidos nos
EUA. 34 semanas na
lista de mais vendidos do
New York Times.

COLEÇÃO PSICANÁLISE PASSO-A-PASSO
Dirigida por Marco Antonio Coutinho Jorge (Uerj)

LINGUAGEM E PSICANÁLISE, Leila Longo
76pp, R$19,90 (Z1027), publ.: 27 jun

A linguagem é onipresente na psicanálise. Esse livro busca estabelecer fron-
teiras entre os campos da linguagem e da psicanálise e, portanto, de seus
inúmeros aspectos de dependência recíproca.

• Leila Longo é doutora em comunicação e cultura pela UFRJ e pela Uni-
versidade de Paris V, Sorbonne, e professora da Uerj e da UniverCidade (Rio
de Janeiro).

• Aborda alguns dos conceitos fundamentais de pensadores da área, como
Freud, Lacan, Saussure e Jakobson.

OS SONHOS, Ana Costa
c.80pp, R$19,90 (Z1034), publ.: 27 jun

Esse livro trata da abordagem que a psicanálise dá aos sonhos, investigando
sua importância no trabalho de cada analisando.

• Ana Costa é doutora em Psicologia Clínica (PUC-SP), realizou pós-douto-
rado na Universidade de Paris XIII. Atualmente é professora visitante no
Mestrado em Clínica e Pesquisa em Psicanálise da UERJ.

• Os sonhos estão presentes no imaginário de todas as culturas.

COLEÇÃO CIÊNCIAS SOCIAIS PASSO-A-PASSO
Dirigida por Celso Castro (CPDOC/FGV)

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL,
Pedro Paulo Funari e Sandra de Cássia Araújo Pelegrini
c.80pp, R$19,90 (Z1067), publ.: 27 jun

Uma instigante reflexão sobre as múltiplas facetas do patrimônio histórico
e cultural e as alternativas para sua preservação através do desenvolvimen-
to sustentável.

• Pedro Paulo Funari é doutor em arqueologia pela USP e livre-docente em
história pela Unicamp, onde é professor titular.

• Sandra Pelegrini cursa o pós-doutorado na Unicamp e é professora da
Universidade Estadual de Maringá.

• A crescente importância do tema e o reconhecimento da pluralidade de
bens culturais suscitaram reformulações nas diretrizes curriculares do
ensino de história no Brasil.

01| Cultura: um conceito antropológico
02| Champanhe
03| Almanaque do Samba
04| Cuba: uma nova história
05| Ilícito

06| História do Mundo em 6 Copos
07| Ideais Traídos
08| 102 Minutos
09| Apelo à Consciência
10| Iniciação à História da Filosofia

M A I S  V E N D I D O S       16/04 A 15/05/06

Leia também
102 MINUTOS

332pp, R$38 (Z0980)



O BRASIL ANTES DOS BRASILEIROS
A pré-história do nosso país
André Prous
144pp, R$29 (Z1023), ilustr., publ.: 6  jun

Como estudar a história dos povos que habitavam o Brasil antes
da chegada dos colonizadores? Escrito por André Prous, um dos
maiores arqueólogos em atividade no país, essa obra da Coleção
Nova Biblioteca de Ciências Sociais traça a história da pesquisa
arqueológica brasileira e apresenta as mais recentes hipóteses
acerca do povoamento e da ocupação do nosso território.

“Em linguagem clara e compreensível para os
não-iniciados, analisa nosso acervo arqueológico

em toda sua diversidade e desfaz a falsa impressão –
bastante difundida – de uma realidade homogênea”.

Da orelha de Celso Castro,
Pesquisador e atual diretor do CPDOC/FGV

• André Prous formou toda uma geração de arqueólogos da USP
e integrou a Missão Franco-Brasileira de Lagoa Santa e a
escavação do famoso esqueleto, mais tarde batizado com o
nome de Luzia.

• Discute o povoamento inicial e os processos de colonização
do território, o desenvolvimento do manejo da natureza e as
variadas estratégias de sobrevivência das populações
ameríndias.

Será que podemos explicar o fracasso da campanha de Napoleão
na Rússia, em 1812, por algo tão insignificante quanto um
botão? Com estilo cativante, temperado por diversas histórias
curiosas, os autores fazem uma fascinante análise de 17 grupos
de moléculas que – como o estanho dos botões dos uniformes do
exército napoleônico que se desintegraram no frio do inverno
russo –  influenciaram a história mundial e produziram grandes
feitos e avanços. Além disso, determinaram o que hoje comemos,
bebemos e vestimos.

• Penny Le Couteur recebeu o Prêmio Polysar de ensino de
química e é professora de química no Capilano College (Cana-
dá). Jay Burreson, químico, recebeu uma bolsa especial para
pesquisa de pós-doutorado em produtos naturais marinhos, na
Universidade do Havaí.

• De forma didática, os autores expõem os diagramas dos com-
postos moleculares analisados e mostram como um pequeno
detalhe altera radicalmente a natureza de uma substância e o
seu papel na história.

• Examinam áreas diversas, da medicina a história, passando
pelo descobrimento de antibióticos, pela descoberta da borra-
cha até a influência das moléculas na Guerra do Ópio e na Era
dos Descobrimentos.

No rastro do sucesso do volume 1, chegam agora As Memórias de
Sherlock Holmes. Uma edição definitiva, comentada e ilustrada
que traz, na seqüência em que foram originalmente publicados na
Strand Magazine entre 1892 e 1893, 12 contos com notas de
Leslie S. Klinger, autoridade mundial no assunto e responsável
também pela edição e prefácio da obra.

Inclui:
• mais de 360 notas, muitas baseadas em fontes recentemente

descobertas
• cerca de 170 ilustrações, incluindo as de Sidney Paget, e foto-

grafias retratando a vida cotidiana na Inglaterra vitoriana e
eduardiana

• quadro cronológico da vida e época de Sherlock Holmes
• O polêmico texto O problema final, que pretendia revelar as

“últimas palavras” do médico sobre Sherlock Holmes

• Sherlock Holmes é possivelmente o detetive mais amado de
toda a literatura policial.

• Bem precioso para fanáticos sherlockianos e também para os
que querem começar a se aventurar nesse fascinante mundo.

Leia também
ARTE RUPESTRE NO BRASIL

Madu Gaspar
88pp, R$22 (Z0847)

OS BOTÕES DE NAPOLEÃO
As 17 moléculas que mudaram a história
Penny le Couteur e Jay Burreson
344pp, preço a definir (Z0912),ilustr., publ. :13 jun

SHERLOCK HOLMES
VOL. 2: AS MEMÓRIAS DE SHERLOCK HOLMES
Edição definitiva, comentada e ilustrada
Arthur Conan Doyle
432pp, R$89,50 (Z1042), ilustr., publ.: 13 jun

“Em geral não paramos para
pensar na história ou na
composição química de
especiarias, borracha, nicotina,
penicilina ou um sem-número
de produtos que mudaram o
mundo. Isso é belamente
realizado em Os botões de
Napoleão, com sua brilhante
mescla de química e cultura. O
livro é estimulante e de leitura
extremamente agradável.”
Oliver Sacks, autor de Um
antropólogo em Marte

Antonio Quinet lança as bases para se pensar o fora-do-discurso
da psicose e sua busca de laço social. Ao investigar de que forma
os psicóticos se inserem nos discursos, oferece um avanço para o
tratamento da esquizofrenia e da paranóia, distingue a melanco-
lia dos estados depressivos neuróticos, fornecendo os subsídios
clínicos e éticos para uma crítica à generalização da “depressão”,
hoje banalizada.

• Antonio Quinet, psicanalista e psiquiatra e doutor em filosofia
pela Universidade de Paris VIII, tem quatro livros de grande
sucesso publicados pela Jorge Zahar Editor.

• Retorna aos fundadores da clínica psiquiátrica (como Pinel,
Kraepelin, Bleuler, Esquirel e Seglas) e utiliza os instrumentos
conceituais de Freud e de Lacan.

• Inclui análises valiosas de casos clínicos como o do Homem
dos Lobos, do matemático John Nash (retratado no filme Uma
mente brilhante) e de Simão Bacamarte (protagonista de O
alienista, de Machado de Assis).

PSICOSE E LAÇO SOCIAL
Esquizofrenia, paranóia e melancolia
Antonio Quinet
240pp, preço a definir (Z1044), publ.:20 jun

Leia também
AS AVENTURAS DE

SHERLOCK HOLMES, VOL. 1
496pp, R$89,50 (Z0973)

Leia também
A LIÇAO DE CHARCOT
152pp, R$29,90 (Z0945)


