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Estudos sobre a literatura
clássica americana
D.H. Lawrence

Sinopse
O escritor inglês D.H. Lawrence, bastante conhecido por seus romances O amante de Lady Chatterley e
Mulheres apaixonadas, escreveu também contos, poemas, peças de teatro, livros de viagem — e ensaios.
Ensaios sobre a literatura clássica americana, publicado pela primeira vez em 1923, é uma pequena obraprima que impressiona pela contundência das apreciações de Lawrence sobre os autores estudados, pela
radicalidade desconcertante de sua visão do mundo, pela beleza e ousadia de seu estilo.
Com perspicácia, inteligência, ironia e um viés extremamente pessoal, Lawrence analisa aqui a obra de autores como Edgar Allan Poe, Herman Melville, Walt Whitman, Benjamin Franklin e Nathaniel Hawthorne, expondo o âmago da alma americana tal como ela se evidencia em clássicos como Moby Dick, A letra escarlate
e A queda da Casa de Usher.
Lawrence aponta o que gosta e o que deprecia no estilo e na visão de cada um avalia desses escritores clássicos americanos, a fim de explicitar sua própria concepção do mundo e da literatura. Interessado em história,
etnologia, psicanálise, atento às questões sociais e políticas, Lawrence defendia uma ética fundada num profundo respeito pela vida instintiva e natural e lutava pela desintegração da velha consciência e pela criação
de uma nova.

D.H. Lawrence (1885-1930)
O autor foi um prolífico
e controverso escritor
inglês, autor de romances,
poemas, peças teatrais,
livros
sobre
viagens,
ensaios e crítica literária.
Dentre seus romances
destacam-se O pavão
branco (1911, seu livro
de estreia), Filhos e
amantes (1913), Mulheres
apaixonadas (1920) e O
amante de Lady Chatterley (1928), publicado na
Itália e proibido nas livrarias e bibliotecas públicas da
Inglaterra por mais de 30 anos devido a seu caráter
sexual. Estudos sobre a literatura clássica americana
(1923) tornou-se um clássico, tendo lançado as bases
para uma nova literatura crítica americana.

Ficha técnica
256pp
14x21 cm
coleção: Estéticas
tradução: Heloísa Jahn
orelha: Roberto Machado
tiragem: 3.000 exs
ISBN 978-85-378-0675-3
nas livrarias: 1º de março
R$49,90
e-book: R$35
literatura, filosofia, teoria literária
Palavra-chave: clássicos, EUA, estética.

Público-alvo
Interessados nas áreas de literatura,
estética, filosofia, história e literatura
comparada (americana/inglesa).

Saiba mais
• Estudos de literatura clássica americana tornou-se um clássico e lançou as bases para uma nova literatura
crítica americana. É valioso pela luz que projeta sobre a consciência americana dos séculos XVIII e início do XIX
e por ser um exemplo refinado da erudição, paixão e integridade das avaliações de Lawrence.
• São reflexões de um artista, que as escreve como artista. As frases curtas de Lawrence, seus pequenos parágrafos
têm uma beleza explosiva. É maravilhoso, por exemplo, ler sua ousada interpretação para o simbolismo da luta
entre o estranho navio e a solitária baleia branca no Moby Dick, de Melville. Momentos como esse e muitos
outros do livro esclarecem com argúcia e coragem a posição de Lawrence a respeito de uma nova sociedade e
de uma relação nova entre os homens.

Outros livros de interesse

O escritor e sua missão
Thomas Mann
208pp
R$22

Falando da sociedade
Ensaios sobre as diferentes
maneiras de representar o social
Howard S. Becker
312pp
R$59,90

Literatura e Sociedade
Adriana Facina
56pp
R$19,90

Estio do tempo
Romantismo e
estética moderna
Pedro Duarte
196pp
R$44

Para ler como um escritor
Um guia para quem gosta
de livros e para quem
quer escrevê-los
Francine Prose
320pp
R$49,90

Literatura e Política
Jornalismo em tempos
de guerra
George Orwell
240pp
R$49

Por que os líderes mentem
Toda a verdade sobre as mentiras
na política internacional
John J. Mearsheimer

Sinopse
Por que os líderes mentem é a primeira análise sistemática da mentira como ferramenta de governo,
identificando seus motivos, as variedades e seus possíveis custos e benefícios.
Amparado por ampla pesquisa e utilizando uma abordagem pragmática e realista, o cientista político
John Mearsheimer demonstra de maneira convincente que, ao contrário do que acredita o senso
comum, os políticos mentem pouco quando confrontados com questões internacionais, e isso por
uma simples razão: mentir para outro estadista em assuntos cruciais é muito arriscado, e quase sempre traz resultados negativos inesperados. O autor explica também as diferenças entre mentir para a
população do próprio país e para outras nações, e em que casos o emprego de mentiras pode ser útil
estrategicamente – como, por exemplo, para evitar uma guerra.

John J. Mearsheimer
O autor é professor de ciência
política e codiretor do Programa
em Política de Segurança Internacional na Universidade de
Chicago. Teve inúmeros artigos
publicados em diversas revistas acadêmicas e em veículos
de grande público, como New
York Times, Los Angeles Times,
Chicago Tribune e London Review of Books. É autor de A tragédia política das
grandes potências, vencedor do Joseph Lepgold
Book Prize, e coautor de The Israel Lobby and U.S.
Foreign Policy, best-seller do New York Times e traduzido para dezenove línguas.

Ficha técnica
180pp
14x21 cm
tradução: Alexandre Werneck
prefácio: Merval Pereira
tiragem: 3.000 exs
ISBN 978-85-378-0610-4
nas livrarias: 1º de março
R$38
e-book: R$27
política
palavras-chave: negócios, liderança,
relações internacionais.

Público-alvo
Estudantes de relações internacionais;
interessados em política e
empreendedorismo.

Saiba mais
• O tema da mentira na política internacional ganhou ainda mais destaque após o início das atividades do
WikiLeaks, que divulga mensagens internas de governos e empresas de diversos países. Mearsheimer, com seu
conhecimento teórico e histórico, tem muito a contribuir para a discussão.
• The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, escrito em coautoria com Stephen M. Walt, lançou o nome de
Mearsheimer nos Estados Unidos. O livro argumenta que muitas vezes os políticos americanos tomavam partido
de ações prejudiciais ao país por pressão de lobistas a favor de Israel. A obra polêmica foi defendida por grandes
historiadores, como Tony Judt.
• O prefácio é escrito por Merval Pereira, jornalista, colunista do jornal O Globo e membro da Academia
Brasileira de Letras.

Outros de interesse

Política Externa Brasileira
(1889-2002)
Leticia Pinheiro
84pp
R$22

Relações Internacionais
Williams Gonçalves
72pp
R$19,90

Capitalismo global
História econômica e
política do século XX
Jeffry A. Frieden
576pp
R$79,90

Invasão de campo
Adidas, Puma e os bastidores
do esporte moderno
Barbara Smit
360pp
R$56

Ideais Traídos
A mais grave crise dos governos
militares narrada por um de
seus protagonistas
Sylvio Frota
664pp
R$94

Churchill: Visionário.
Estadista. Historiador.
John Lukacs
180pp
R$42

Nixon e Kissinger
Parceiros no poder
Robert Dallek
750pp
R$99

O Duelo: Churchill x Hitler
80 dias cruciais para a
Segunda Guerra Mundial
John Lukacs
244pp
R$49,90

A política nos quartéis
Revoltas e protestos de oficiais
na ditadura militar brasileira
Maud Chirio

Sinopse
Narra a história política da ditadura militar brasileira, desde os antecedentes do golpe de 1964 até o final dos
anos 1970, com o diferencial de reconstituir os acontecimentos a partir do olhar da oficialidade. Descrevendo
suas trajetórias e redes, seus modos de organização e ação, suas convicções e estratégias de protesto, a autora
mostra que as dissidências militares no interior das Forças Armadas não se resumem a uma pequena história
ao lado da grande – esta, protagonizada por generais. Muito ao contrário, a análise dessas dissidências permite
compreender a própria evolução do regime, com sua progressiva militarização e seu fechamento repressivo na
década de 1970. Para a autora, o ativismo desses oficiais, por ter sido considerado legítimo por boa parte dos
golpistas, é revelador da natureza, das características e das ambiguidades simbólicas do sistema político-militar
implantado por 21anos no Brasil.

Maud Chirio

A autora é professora da Universidade de Marne La
Vallée e doutora em história contemporânea pela
Universidade Paris I – Sorbonne. Suas áreas de interesse principais são o regime militar brasileiro;
as relações entre Forças Armadas e política; e o
fenômeno revolucionário no século XX. A historiadora francesa escreveu artigos em publicações
especializadas na França, Espanha, Argentina e no
Brasil.

Ficha técnica
264pp
16x23 cm
coleção: Nova Biblioteca de Ciências Sociais
tradução: André Telles
orelha: Celso Castro
tiragem: 3.000 exs
ISBN 978-85-378-0779-8
nas livrarias: 15 de março
R$ 49,90
e-book: R$35
história, política
Palavras-chave: história do Brasil; militar.

Público-alvo
Historiadores e todos aqueles que se interessam
pela história recente do Brasil.

Saiba mais
• O lançamento será próximo à data do 48º aniversário do golpe militar, na Livraria da Travessa, no Leblon, dia
27 de março, com a presença da autora que virá da França para promover o livro.
• O livro aborda temas polêmicos, como a implantação no Brasil da teoria da “guerra revolucionária” (combate
aos comunistas); as articulações de Carlos Lacerda; a formação da Junta militar; as divisões dentro da chamada
“linha dura” nos quartéis; as eleições indiretas para presidente; o endurecimento nos anos Médici; Geisel,
Golbery e a distensão; as atividades dos órgãos de repressão e segurança; a demissão de Sylvio Frota, ministro do
Exército; a atuação da direita radical nos anos 1970; a entrada em cena de Figueiredo; o MDB e a Arena.

Outros livros de interesse

Forças Armadas e
Política no Brasil
José Murilo de Carvalho
224pp
R$49,90

A Invenção do
Exército Brasileiro
Celso Castro
100pp

Os Militares e a República
Um estudo sobre cultura
e ação política
Celso Castro
208pp
R$49

O Espírito Militar
Um antropólogo
na caserna
Celso Castro
184pp
R$49,90

Kissinger e o Brasil
Matias Spektor
236pp
R$44

Hércules 56
O seqüestro do embaixador
americano em 1969
Silvio Da-Rin
352pp
R$52

O ﬁltro invisível
O que a internet está escondendo de você
Eli Pariser

Sinopse
A fim de conhecer melhor seus usuários – e com isso conseguir vender para eles anúncios publicitários dirigidos –, as grandes corporações que atuam on-line, como Facebook, Amazon e Google, criaram algoritmos que
filtram toda a informação que recebemos por meio de seus serviços. Ao registrar nosso histórico na internet,
esses sites constroem perfis de cada um de nós, e, acreditando nos entregar apenas o que desejamos, nos prendem em bolhas. Ao buscar um filme, aparece sempre o mesmo gênero; ao procurar informações sobre política,
temos acesso apenas àquelas que confirmam nosso ponto de vista. A internet que resulta desse processo é cada
vez menos livre, e nós nos iludimos que temos controle de nossas escolhas, quando muitas vezes são dirigidas.
Eli Pariser, no entanto, não é um cibercético. O filtro invisível explica como essas bolhas funcionam, mas também conclama usuários e empresas a lutar por uma web verdadeiramente aberta.

Eli Pariser

O autor é presidente do conselho diretor e exdiretor executivo do portal MoveOn.org, que
conta com 5 milhões de assinantes, e membro do
Roosevelt Institute. Seus artigos foram publicados
nos jornais Washington Post, Los Angeles Times e
Wall Street Journal.

Ficha técnica
252pp
16x23 cm
tradução: Diego Alfaro
tiragem: 3.000 exs
ISBN 978-85-378-0803-0
nas livrarias: 15 de março
R$49,90
e-book: R$35
comunicação
palavras-chave: tecnologia, grande público,
novas mídias.

Público-alvo
Público amplo; interessados em web 2.0,
empreendorismo e ativismo on-line.

Saiba mais
• No site do autor, www.thefilterbubble.com/, ele continua a relatar como os serviços on-line criam as bolhas de
algoritmos. Há ainda uma lista de “Dez coisas que você pode fazer”, como apagar seu histórico de navegação,
configurar o Facebook para o máximo de privacidade permitido e se informar sobre sites que respeitam mais a
privacidade.
• Pariser tem um importante histórico de ativismo na web. As ferramentas criadas por ele no MoveOn.org
permitiram levantar fundos para a campanha de Barack Obama, reconhecida pelo uso inovador das mídias
sociais.
• É também cofundador da Avaaz.org, uma das maiores organizações de ativistas do planeta, com
muitos seguidores no Brasil.
• O autor foi um dos convidados do TED, em março 2011. A palestra está disponível on-line.
http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles.html

Outros livros de interesse

A Galáxia da Internet
Reflexões sobre a Internet, os
negócios e a sociedade
Manuel Castells
244pp
R$54,90

Conectado
O que a internet fez com você e
o que você pode fazer com ela
Juliano Spyer
256pp
R$46

O culto do amador
Como blogs, MySpace,
YouTube e a pirataria digital
estão destruindo nossa
economia, cultura e valores
Andrew Keen
208pp
R$44,90

A cultura da participação
Criatividade e generosidade
no mundo conectado
Clay Shirky
212pp
R$42

Lá vem todo mundo
O poder de organizar
sem organizações
Clay Shirky
296pp
R$59

Cultura da interface
Como o computador
transforma nossa maneira
de criar e comunicar
Steven Johnson
192pp
R$46

Nunca houve um homem
como Heleno
Marcos Eduardo Neves

Sinopse
Heleno de Freitas (1920-1959) foi o maior ídolo do Botafogo Futebol e Regatas antes da era Garrincha. Mais
incrível que seu retrospecto esportivo, no entanto, foi sua história. Nascido em uma família de classe alta,
Heleno conheceu a glória e o fundo do poço. Foi o principal jogador da Estrela Solitária, ao mesmo tempo
que angariava uma legião de fãs do sexo feminino com seu porte aristocrático e frequentava as altas rodas da
cidade. Mas acabou sua vida em um hospício, esquecido pelo time que defendeu e pela maioria dos torcedores
e dos amigos.
Em Nunca houve um homem como Heleno, o jornalista Marcos Eduardo Neves conta em detalhes essa história
fascinante. Acompanha desde o nascimento do jogador, na pequena cidade mineira de São João Nepomuceno,
até seu dramático fim de vida, e revela todos os personagens que povoavam aquele momento mítico do futebol
brasileiro.
Nas palavras de Ruy Castro, o autor “resgata um ser humano que teria sido patético e marcante em qualquer
atividade. O acaso quis que Heleno jogasse futebol, daí o ineditismo dessa narrativa: um drama cinematográfico, estrelado por um galã de calções e chuteiras – da praia aos estádios, das boates ao hospício, tudo isso em
apenas 39 anos de vida, 304 jogos como profissional e 249 gols que valem por mil”.

Ficha técnica
Marcos Eduardo Neves
Jornalista e autor, entre outros
livros, de Anjo ou demônio: a
polêmica trajetória de Renato
Gaúcho e O maquinista:
Francisco
Horta
e
sua
inesquecível Máquina Tricolor.
Seu livro Vendedor de sonhos:
a vida e a obra de Roberto
Medina foi editado no Brasil,
em Portugal e na Espanha.

328pp, ilustrado
16x23 cm
tiragem: 4.000 exs
ISBN 978-85-378-0802-3
nas livrarias: 15 de março
R$44
e-book: R$31
biografia
Palavras-chave: grande público, futebol,
Rio de Janeiro.

Público-alvo
Grande público, interessados em esportes,
futebol, biografias, comportamento, Rio de
Janeiro na Era Vargas, Botafogo.

Saiba mais
• A primeira edição desse livro foi publicada em 2006, esgotando-se rapidamente. A Zahar agora publica uma
nova edição revista e com novo projeto gráfico.
• A edição da Zahar será lançada no dia 15 de março, uma semana antes do lançamento nos cinemas do filme
Heleno: o príncipe maldito, estrelado por Rodrigo Santoro e dirigido por José Henrique Fonseca.
Promoção e mídias previstas:
• distribuição de ingressos do filme para quem comprar o livro;
• booktrailer do livro em exibição em algumas salas de cinema;
• sorteio de livros em algumas salas de cinema.

Outros livros de interesse

Futebol: O Brasil em Campo
Alex Bellos
352pp
R$59

No País do Futebol
Luiz Henrique de Toledo
84pp
R$22

Como o futebol explica
o mundo
Um olhar inesperado
sobre a globalização
Franklin Foer
224pp
R$44,90

Cleópatra
Uma biografia
Stacy Schiff
392pp
R$44

Memórias Perdidas
Chet Baker
132pp
R$34,50

Lady Sings the Blues
A autobiografia dilacerada
de uma lenda do jazz
Billie Holiday e
William Dufty (colaborador)
240pp
R$49

Jimi Hendrix
A dramática história
de uma lenda do rock
Sharon Lawrence
356pp
R$49,90

Reimpressões
MARÇO

20 mil léguas submarinas
Edição Definitiva Comentada e ilustrada
Jules Verne
456pp
R$59,90

O último adeus de
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes – Edição
comentada, vol. 4 (contos)
Arthur Conan Doyle
280pp
R$46

2012

Os três mosqueteiros
série Bolso de luxo
Alexandre Dumas
792pp
R$39,90

Futebol: O Brasil em Campo
Alex Bellos
352pp
R$59

Dialética negativa
Theodor Adorno
352pp
R$74

O Seminário, livro 01
Os escritos técnicos de Freud
Jacques Lacan
384pp
R$94

O Seminário, livro 07
A ética da psicanálise
Jacques Lacan
388pp
R$94

O Seminário, livro 11
Os quatro conceitos
fundamentais da psicanálise
Jacques Lacan
280pp
R$69,90

O Seminário, livro 16
De um Outro ao outro
Jacques Lacan
416pp
R$99

O Seminário, livro 20
Mais, ainda
Jacques Lacan
160pp
R$49,90

O Brasil antes dos brasileiros
A pré-história do nosso país
André Prous
144pp
R$49,90

A Dor de Amar
J.-D. Nasio
172pp
R$26
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