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OS DIREITOS DO HOMEM DE THOMAS PAINE 
Uma biografia
Christopher Hitchens 

  160pp, preço a definir (Z1114), publ. 26 jun 

“Um livro oportuno, que nos lembra que a noção  
de direitos humanos como algo inalienável tem raízes 
firmadas em nossa tradição radical.”  Billy Bragg,  
Observer – Books of the Year

Christopher Hitchens é escritor polêmico e ativo parti-
cipante dos debates intelectuais de nossa época. 

Rem.: ZAHAR  rua México 31 slj 20031-144  Rio de Janeiro, RJ/Brasil 

B O L E T I M  D E  L A N Ç A M E N T O S   J U N H O  2 0 0 7

As idéias podem mudar o mundo? Nessa série, brilhantes especialistas assinam as 
“biografias” de dez livros imortais que revolucionaram a história. Cada volume traz:

 •  a origem  •  o contexto  •  o impacto  •  a influência  •  o legado do livro.

LIVROS QUE MUDARAM O MUNDO 

O CAPITAL DE MARX  
Uma biografia
Francis Wheen

  136pp, preço a definir (Z1110), publ. 26 jun 

“Fascinante e agradável de ler como um excelente livro  
de suspense.”  A.C. Grayling, The Times 

Francis Wheen, escritor e jornalista, é autor da 
biografia de Marx que ganhou o prêmio Isaac  
Deutcher em 1999.

A ORIGEM DAS ESPÉCIES DE DARWIN
Uma biografia  
Janet Browne

  184pp, preço a definir (Z1112), publ. 26 jun

“Magnífico, fácil de ler e intelectualmente instigante.  
...é o mais perto que podemos chegar da mente de 
Darwin.” Adam Sisman, Sunday Telegraph

Janet Browne, professora de história da 
ciência, é biógrafa de Darwin e editora de sua 
correspondência.

ISBN 978-85-7110-999-5

ISBN 978-85-7110- 998-8

ISBN 978-85-7110-997-1

EM BUSCA DO TEMPO PERDIDO
4 – UM AMOR DE SWANN (parte 1)

Marcel Proust
adaptação e desenhos de Stéphane Heuet

  52pp, R$49 (Z1076), ilustr., publ.: 5 jun

Na Paris da belle époque, Charles Swann é enfeitiçado 
pelos encantos de Odette de Crécy. Aristocrático e a prin-
cípio indiferente ao seu tipo de beleza, começa a enredar-
se numa paixão doentia... Uma trama de poder e sedução. 

•  Excelente porta de entrada para a inesquecível 
  experiência de se ler Proust, apresenta esse clássico  
  da literatura mundial compilado de forma fiel ao  
  original.

•  As ilustrações recriam a Paris da época, compondo  
  uma obra que certamente irá deliciar o público juvenil  
  e adulto, os proustianos e amantes das artes visuais.

•  Inclui notas ilustradas que trazem informações e  
  curiosidades para a leitura. 

•  STÉPHANE HEUET descobriu, aos 35 anos, o clássico  
  de Proust e passou a se dedicar à sua adaptação aos  
  quadrinhos. Sua obra já foi publicada em dezenas  
  de países, e em 2005 esteve no Brasil para a Bienal  
  Internacional do Livro, quando conheceu grande  
  sucesso de mídia. 

“A edição brasileira dos quadrinhos proustianos  
termina com uma madeleine extra. Ao final do 
volume, o leitor nacional vai encontrar uma seção 
de notas que não existem no original.”  
Cassiano Elek Machado, Folha de S. Paulo

“Riqueza conceitual e simbólica do texto de Proust 
ganhou achados visuais no traço de Heuet.”   
Ubiratan Brasil, O Estado de São Paulo

LEIA TAMBÉM:

1. NO CAMINHO DE SWANN 
- COMBRAY
76pp, R$46 (Z0840), ilustr.

2. À SOMBRA DAS RAPARIGAS 
EM FLOR (PARTE 1)
52pp, R$46 (Z0841), ilustr.

3. À SOMBRA DAS RAPARIGAS 
EM FLOR (PARTE 2)
52pp, R$46 (Z0842), ilustr.



INVASÃO DE CAMPO: ADIDAS, PUMA E 
OS BASTIDORES DO ESPORTE MODERNO

Barbara Smit  

  360pp, R$47 (Z1134), ilustr., publ.: 19 jun

Três listras, dois irmãos, uma briga 
No início da década de 1920, os irmãos Adi e Rudolf 
Dassler inovaram ao criar uma fábrica de calçados 
destinados exclusivamente à prática de esportes.  
As dificuldades e traições mútuas vividas durante  
a Segunda Guerra na Alemanha acirraram a briga pelo 
controle da sociedade e levaram a uma separação 
drástica: nasciam a Adidas e a Puma, e o mundo  
dos esportes nunca mais seria o mesmo. 

• Invasão de campo revela negociações escusas, casos surpreendentes  
  (muitos dos quais apresentados pela primeira vez) e exemplos de lealdade  
  e superação, bem como de tino empresarial. 

• Expõe os bastidores de uma rede que envolve grandes jogadas de  
  marketing, concorrentes de peso como Nike e Reebok, tramas políticas,  
  cifras multibilionárias, inovações técnicas e celebridades internacionais – 
  no processo de globalização do esporte. 

• Uma leitura surpreendente, capaz de tirar o fôlego até dos melhores atletas. 

E mais: 

• Descubra o que era o Pacto Pelé.

• Saiba como Havelange, Beckenbauer e Beckham entram nessa história.

• Entenda a transformação das marcas esportivas em ícones da moda urbana.

• Conheça os conceitos por trás de grandes campanhas publicitárias como      
  “Just do it” e “Impossible is nothing”.

• Acompanhe grandes jogadas dos bastidores da Fifa, das Copas do Mundo  
  e das Olimpíadas.

• BARBARA SMIT é jornalista e escreve para o Financial Times e o International  
  Herald Tribune, entre outros. Durante cinco anos, percorreu diversos países  
  e realizou centenas de entrevistas para escrever esse livro. 

“Uma narrativa de tirar o fôlego.” Financial Times

“Barbara Smit merece os maiores elogios.” Sunday Telegraph

A ECONOMIA EM PESSOA  
Verbetes contemporâneos & ensaios empresariais do poeta
Gustavo H.B. Franco  

  176pp, R$38 (Z1160), ilustr., publ.: 5 jun

Mostra uma faceta pouco conhecida de Fernando Pessoa, 
ao reunir textos raros desse grande poeta da língua 
portuguesa sobre economia e administração. Organizado e 
comentado por Gustavo Franco, é uma iluminada aula de 
economia, no estilo de um cânone da literatura mundial. 

•  Faz uma interpretação competente e original dos  
  conceitos pessoanos em torno de temas da economia.

•  Em cada capítulo, relaciona os textos de Pessoa com  
  temas contemporâneos, tais como – globalização, 
  marketing, e-mail, blog ...

•  GUSTAVO FRANCO, professor de economia na PUC-Rio,  
  foi diretor e presidente do Banco Central do Brasil e  
  um dos pais do Plano Real.

“Nesse livro, um poeta escreve sobre economia, e um 
economista sobre o poeta. A menor das surpresas é  
que o primeiro se revela um arguto analista econômico,  
e o segundo, um fino comentador literário.”  
Alberto da Costa e Silva

PSICANÁLISE COM CRIANÇAS
Teresinha Costa 

  88pp, R$19,90 (Z1158), col. Psicanálise Passo-a-Passo n.75, publ.: 12 jun

Uma introdução aos grandes momentos da história da 
psicanálise infantil, através das contribuições de Anna 
Freud, Melanie Klein, Winnicott e Françoise Dolto. 

•  TERESINHA COSTA é psicóloga, psicanalista, mestre em  
  pesquisa e clínica em psicanálise (Uerj) e professora  
  universitária. 

FEMININO / MASCULINO
A diferença sexual em psicanálise
Maria Cristina Poli 

  76pp, R$19,90 (Z1159), col. Psicanálise Passo-a-Passo n.76, publ.: 12 jun

A diferença entre os sexos está na berlinda. Abordar 
esse tema a partir da psicanálise, implica percorrer as 
vias propostas por Freud e retomadas por Lacan, que 
descolam a sexualidade da natureza e da anatomia, 
situando-a como uma questão de linguagem.

•  MARIA CRISTINA POLI, doutora em psicologia pela      
  Universidade de Paris XIII, é psicanalista e professora  
  do Instituto de Psicologia da UFRGS.

LEIA TAMBÉM:

COMO O FUTEBOL 
EXPLICA O MUNDO
Um olhar inesperado sobre  
a globalização 
Franklin Foer
224pp, R$34 (Z0911)

FUTEBOL & GUERRA
Resistência, triunfo e tragédia 
do Dínamo na Kiev ocupada 
pelos nazistas
Andy Dougan
204pp, R$36 (Z0810)


