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AUDREY HEPBURN, BONEQUINHA DE LUXO

E O SURGIMENTO DA MULHER MODERNA

BEST-SELLER, NEW YORK TIMES

SAM WASSON

S. WASSON

ELEITO UM DOS MELHORES LIVROS DO ANO
— NEW YORK TIMES E PUBLISHERS WEEKLY

“Uma crônica brilhante sobre a criação de Bonequinha 

de luxo.” Peter Bogdanovich

“Um pequeno e fascinante livro. Tão bem-talhado quanto 

aquele pretinho básico que Bonequinha de luxo tornou 

famoso.” New York Times

“Wasson é um fabuloso historiador social.” New Yorker

“Tão inteligente e diver tido que deveria vir com um pa- 

cote de pipoca.” People

“A abordagem de Wasson é cheia de vida e atrevimento.” 

Wall Street Journal

“Qualquer um que tenha interesse por Capote, Hepburn 

ou Bonequinha de luxo vai se deliciar com este relato.” 

USA Today

“Wasson ilumina o memorável filme de Blake Edwards, 

capturando a política sexual, a moda e o glamour da 

Hollywood da época.” Publishers Weekly

Um dos maiores ícones do cinema, Audrey 

Hepburn ocupa lugar especial no pan- 

teão das estrelas da sétima arte. Numa 

época em que os padrões femininos de 

Hollywood eram as louras voluptuosas vi- 

vidas por Marilyn Monroe ou as eternas 

virgens representadas por Doris Day, a 

sofisticada e independente Hepburn mos- 

trou que havia outros modelos a escolher. 

Num inconfundível pretinho básico, essa 

nova mulher fez sua aparição triunfal em 

1961, quando Hepburn interpretou Holly 

Golightly, uma moça não muito casta, em 

Bonequinha de luxo.

 

Em Quinta Avenida, 5 da manhã, o crítico 

Sam Wasson mostra tudo o que havia      

por trás desse clássico do cinema e como 

Hepburn e sua personagem transforma-

ram a moda, a liberdade feminina e a in- 

dústria cinematográfica dos anos 60.

Além de esmiuçar a vida de Hepburn, em 

constante conflito entre o estrelato e o 

papel de esposa e mãe, Wasson traça          

o perfil de personagens fascinantes e 

desvenda detalhes pouco conhecidos     

dos bastidores da produção. O elenco de 

Quinta Avenida, 5 da manhã inclui o autor 

da novela que deu origem ao roteiro, o vai-  

doso Truman Capote, que queria Marilyn 

Monroe no papel principal; o diretor Blake 

Edwards, responsável por boa parte do 

humor do filme; Edith Head, a figurinis-    

ta da Paramount que teve de engolir          

a escolha dos vestidos de Givenchy; Henry 

Mancini, compositor de “Moon River”, que 

se tornou imediatamente um standard 

americano; e a própria cidade de Nova 

York, como símbolo da modernidade  efer- 

vescente.

Com charme e elegância dignos de Bo- 

nequinha de luxo e baseado em ampla 

pesquisa, além de depoimentos de pri- 

meira mão, Sam Wasson escreve a his- 

tória de uma mudança cultural definitiva.

Sam Wasson estudou cinema na Wesleyan 

University e na School of Cinematic Arts, 

University of Southern California. É au-     

tor de A Splurch in the Kisser, sobre os 

trinta anos de carreira de Blake Edwards, 

diretor de Bonequinha de luxo. Escre-  

veu artigos sobre cinema para diversas 

publicações, como Variety, Wall Street 

Journal, Hollywood Reporter, L.A. Weekly     

e MovieMaker, e para a prestigiosa Crite- 

rion Collection. Vive em Los Angeles e 

Nova York.
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stephen L. Macknik e susana Martinez-Conde  
com sandra blakeslee

“o leitor aprende 
neurociência com  
leveza e diversão.” 
science

UMA HISTÓRIA DA CIÊNCIA
Michael Mosley

John Lynch

Este livro desvenda as grandes questões da ciência numa jornada que envolve 

revelações, coincidências, disputas, imaginação e muitas descobertas. Em suas 

páginas encontraremos um mundo de feitos extraordinários, coragem, medo, 

arrogância, sorte e persistência. Uma história que ainda não acabou – e que está 

presente em todos os aspectos de nossas vidas. 

Uma história da ciência tem origem na famosa série de televisão da BBC. Aqui, 

dois premiados autores debatem as grandes revoluções produzidas pelo conhe-

cimento científi co, da Antiguidade aos nossos dias.

UMA HISTÓRIA DA CIÊNCIA
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Sinopse
Após assistir a um documentário sobre os grandes tubarões-brancos, a jornalista Susan Casey, autora do 
best-seller A Onda, decidiu que precisava testemunhar de perto como os maiores predadores do oceano se 
comportam. Os Dentes do Diabo é a narrativa dos percalços e das descobertas da autora em busca de seu 
objetivo. De maneira envolvente, Casey descreve as dificuldades da vida nas ilhas Farallones – onde biólogos 
desenvolvem pesquisa de ponta com esses animais –, o fascínio causado pelos misteriosos tubarões e a 
incrível aventura em que se envolveu.

Os Dentes do Diabo
Uma história de obsessão e sobrevivência 
entre os grandes tubarões-brancos
Susan Casey

Público-alvo
Público geral, leitores de livros de aventura, 
interessados em biologia.

Ficha técnica

322pp, ilustrado
16x23cm
tradução: Diego Alfaro
consultoria: Francisco dos Santos (oceanógrafo)
tiragem: 5.000 exs
ISBN 978-85-378-0724-8
nas livrarias: 24 de agosto
R$39,90
e-book: R$28

aventura, natureza
Palavras-chave: animais, biologia, ecologia, 
grande público.

Susan Casey
Editora-chefe da O, The 
Oprah Magazine. Jornalista 
várias vezes premiada, já 
teve reportagens publicadas 
nas revistas Esquire, Sports 
Illustrated, Fortune, Outside 
e National Geographic. Casey 
nasceu em Toronto, Canadá, 
e hoje divide seu tempo entre 
Nova York e Maui, no Havaí. 

De sua autoria, a Zahar publicou (em 2010) o best-seller 
A Onda: Em busca das gigantes do  oceano, considerado 
pelo jornal O Globo “uma narrativa eletrizante, que 
vai mudar a maneira como você olha para o mar”.

http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1387&ide=598
http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1373&ide=485
http://www.oprah.com/index.html
http://www.esquire.com/features/man-at-his-best/susan-casey-interview-1010
http://sportsillustrated.cnn.com/2010/writers/the_bonus/09/09/big.wave/index.html
Fortun
http://www.outsideonline.com/blog/7-questions-with-susan-casey.html
http://ngm.nationalgeographic.com/2008/11/elephant-seals/casey-text
http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1373&ide=485


Saiba mais

• Os Dentes do Diabo entrou nas listas de best-seller do New York Times, do San Francisco Chronicle e do site 
Book Sense. Sua leitura foi recomendada pela seção Discover da Barners and Noble, pelo Book Sense e pelo 
Men’s Journal, que o incluiu entre os melhores livros do ano.

• Livro ilustrado com 37 fotos das ilhas Farallones, dos pesquisadores e de ataques de tubarões.

• Elogios ao livro de Susan Casey A Onda: Em busca das gigantes do  oceano (Zahar, 2010):

“Uma narrativa eletrizante, que vai mudar a maneira como você olha para o mar.” O Globo

“Um relato único, que investiga um dos fenômenos naturais mais impressionantes.” Veja

Orelha
A criatura mais misteriosa da Terra, a última fera indomada, o predador supremo – quando se fala do grande 
tubarão-branco, dificilmente se escapa de hipérboles como essas. Tão antigos quanto os dinossauros, esses 
peixes gigantes, que podem chegar a mais de seis metros de comprimento, causam um temor ancestral na 
maior parte dos seres humanos – temor ainda mais disseminado após o filme Tubarão, de Steven Spielberg. Em 
certas pessoas, no entanto, exercem um fascínio irresistível.

Uma dessas pessoas é a jornalista Susan Casey, autora do best-seller A Onda. Decidida a observar de perto 
como agem esses ferozes animais, ela embarcou em uma história repleta de reviravoltas. Seu destino foram as 
Farallones, ilhas localizadas a pouco mais de quarenta quilômetros da ponte Golden Gate, símbolo maior da 
cidade de São Francisco, na Califórnia. 

Nas águas em torno dessas ilhas – conhecidas como Dentes do Diabo –, alguns pesquisadores aventureiros 
enfrentam condições inóspitas e dedicam suas vidas ao estudo dos tubarões-brancos. Com obsessiva 
determinação, Casey se empenha para acompanhar o trabalho dos biólogos, mas não suspeita como sua 
própria vida será afetada.

Escrito de maneira apaixonada, Os Dentes do Diabo apresenta um painel poderoso da existência naquele 
recanto quase intocado da natureza. Susan Casey oferece um banquete completo, em que temos acesso a 
dados quase desconhecidos sobre os tubarões, à história das ilhas e a descrições emocionantes de como os 
mais perfeitos caçadores se alimentam. Narrativa arrebatadora de uma aventura singular, este livro mostra um 
mundo insuspeitado, diante do qual o homem sente-se mais humilde e respeitoso.

Quarta-capa
BEST-SELLER DO NEW YORK TIMES

“Traz a mistura certa de ansiedade, sangue e boa ciência.” New York Times Book Review

“Viciante. Permite que nos aproximemos dessas ilhas misteriosas sem ficarmos molhados. Ou enjoados.” 
San Francisco Chronicle

“As curiosidades sobre os tubarões e as histórias do passado de faroeste das ilhas pontuam esse relato arrepiante… 
Casey se torna uma participante cada vez mais ativa ao longo da história e apresenta hábeis descrições da fúria 
impenetrável da natureza.” Entertainment Weekly

“Assustador… Uma narrativa dinâmica e detalhada.” USA Today

“Casey cria retratos convincentes dos lendários predadores, e dos cientistas que os estudam.” People

“Um relato expressivo e divertido dos estudos de ponta em biologia marinha.” New Scientist

“Casey apresenta detalhes incríveis… Os Dentes do Diabo certamente irá satisfazer seu apetite por tudo o que 
tem dentes e barbatanas.” National Geographic Adventure

http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1373&ide=485


Outros livros de interesse

A Onda
Em busca das gigantes 
do oceano
Susan Casey
328pp
R$29,90

40.000 pinguins
A inspiradora história 
do maior salvamento 
de animais selvagens 
do mundo
Dyan deNapoli
312pp
R$44

Na África selvagem
Uma emocionante 
história real
Mark Seal
272pp
R$38

http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1373&ide=485
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1381
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1311&CLIP=1


Sinopse
Baseado na famosa série da BBC, The story of science (A história da ciência), este livro desvenda as grandes 
questões da ciência numa jornada que envolve revelações, coincidências, disputas, imaginação e muitas 
descobertas, mostrando como todas as áreas do conhecimento, da Antiguidade aos dias atuais, progridem 
quando pensadores empenhados se deparam com novas ferramentas e saberes.

Com belas ilustrações, fácil compreensão e assumindo um formato de guia, Uma história da ciência é dividido 
em 6 partes: cosmo, matéria, vida, energia, corpo e mente. 
Os premiados autores Michael Mosley e John Lynch orientam o leitor em um incrível percurso pela história 
das grandes descobertas científicas no Ocidente – como a teoria da evolução, a criação dos telescópios e a 
descoberta do DNA – e sua enorme relevância na vida atual. Eles questionam muitas de nossas convicções, 
ajudando a tornar compreensíveis teorias aparentemente difíceis e seus resultados surpreendentes.

Ficha técnica
288pp, ilustrado
24,6 x 18,9 cm
tradução: Ivan Weisz Kuck
tiragem: 15.000 exs
ISBN 978-85-378-0457-5
nas livrarias: 24 de agosto
R$ 49,90

ciências
Palavras-chave: História da ciência.

Uma história da ciência
Experiência, poder e paixão

Michael Mosley e John Lynch

 

Público-alvo
Divulgação científica em geral.

Economista, médico e jornalista, trabalhou na City – o 
centro financeiro de Londres – e mais tarde tornou-
se produtor executivo dos programas de divulgação 
científica da BBC, onde passou a atuar também como 
apresentador.

Michael Mosley

Diretor da área científica da BBC, é produtor, diretor e 
escritor, responsável pela produção executiva da série 
internacionalmente conhecida Caminhando com os 
dinossauros. Produziu ainda Wild Weather, Walking 
with Cavemen e Earth – séries que deram origem a 
outras publicações de grande sucesso.

John Lynch

UMA HISTÓRIA DA CIÊNCIA
Michael Mosley

John Lynch

Este livro desvenda as grandes questões da ciência numa jornada que envolve 

revelações, coincidências, disputas, imaginação e muitas descobertas. Em suas 

páginas encontraremos um mundo de feitos extraordinários, coragem, medo, 

arrogância, sorte e persistência. Uma história que ainda não acabou – e que está 

presente em todos os aspectos de nossas vidas. 

Uma história da ciência tem origem na famosa série de televisão da BBC. Aqui, 

dois premiados autores debatem as grandes revoluções produzidas pelo conhe-

cimento científi co, da Antiguidade aos nossos dias.

UM
A HISTÓRIA DA CIÊNCIA
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Saiba mais

• O livro é fartamente ilustrado, com material iconográfico de excelente qualidade. 

• Inclui casos interessantes de disputas científicas, descobertas casuais e brigas sobre patentes, por exemplo. 

• Também inclui sugestões de leitura ao final do livro.

•  Uma história da ciência possui texto claro e acessível, podendo ser lido por leigos, adolescentes e até crianças. 

Orelha
A ciência está de tal modo entrelaçada em nossas vidas que mal percebemos sua presença. Redes de 
comunicação, exames médicos sofisticados, fontes energéticas, técnicas para cultivo do solo e a produção 
de alimentos – nada do que hoje fazemos está intocado pelo saber científico. Entender melhor seus processos 
significa se preparar para enfrentar um futuro ainda incerto.

Muitas vezes a história da ciência é contada como uma série de avanços, revoluções e lampejos de genialidade. 
Mas em cada descoberta e experimento sempre há um antes, um depois e um contexto histórico. A ciência faz 
parte do mundo em que é praticada, e nem sempre ela é fruto de acertos e intenções deliberadas; acaso e erro 
também exercem seu papel nas grandes descobertas.

Uma história da ciência é um relato fascinante e revelador, que mostra como todas as áreas do conhecimento, 
da Antiguidade aos dias atuais, progridem quando pensadores empenhados se deparam com novas ferramentas 
e saberes. 

Com belas ilustrações, este é um guia perfeito para nos orientar num incrível percurso pela história das grandes 
descobertas científicas no Ocidente – como a teoria da evolução, a criação dos telescópios e a descoberta do 
DNA – e sua enorme relevância na vida atual. Os premiados autores Michael Mosley e John Lynch questionam 
muitas de nossas convicções, ajudando a tornar compreensíveis teorias aparentemente difíceis e seus resultados 
surpreendentes.

Quarta-capa

Como surgiu o Universo?

De que é feito o mundo?

Como viemos parar aqui?

A energia é eterna?

Quem somos nós?

Qual o segredo da vida?

Este livro desvenda as grandes questões da ciência numa jornada que envolve revelações, coincidências, 
disputas, imaginação e muitas descobertas. Em suas páginas encontraremos um mundo de feitos extraordinários, 
coragem, medo, arrogância, sorte e persistência. Uma história que ainda não acabou – e que está presente em 
todos os aspectos de nossas vidas. 

Uma história da ciência tem origem na famosa série de televisão da BBC. Aqui, dois premiados autores debatem 
as grandes revoluções produzidas pelo conhecimento científico, da Antiguidade aos nossos dias.



As origens do Universo
Malcolm Longair
152pp
R$41

Os grandes experimentos 
científicos
Michel Rival
168pp
R$38

A caixa preta de Darwin
O desafio da bioquímica à 
teoria da evolução
Michael Behe
304pp
R$62

História ilustrada da 
ciência, volume 1
Das origens à Grécia
Colin A. Ronan
136pp
R$39

Breve História da Ciência 
Moderna
Vol.1: Convergência de 
saberes (Idade Média)
Marco Braga, Andreia 
Guerra e José Claudio Reis
104pp
R$29,90

Uma História Sentimental 
das Ciências
Nicolas Witkowski
216pp
R$49

A invenção do ar
Uma saga de ciência, fé, 
revolução e o nascimento dos 
Estados Unidos
Steven Johnson
220pp
R$38

Do big bang ao Universo 
eterno
Mário Novello
132pp
R$29,90

Outros livros de interesse

Pequenas maravilhas
Como os micróbios 
governam o mundo
Idan Ben-Barak
264pp
R$39,90
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Sinopse
Quinta Avenida, 5 da manhã é um delicioso relato da produção de Bonequinha de luxo e, ao mesmo tempo, 
a análise de um momento crucial na história da mulher contemporânea. Escrito com charme e humor, o livro 
acompanha toda a trajetória do filme, do processo de adaptação da novela de Truman Capote ao legado 
deixado tanto para o cinema quanto para os costumes americanos. Sam Wasson entrevistou diversas pessoas 
envolvidas na filmagem e esclareceu detalhes controversos. Essencial para entender o fascínio causado por 
Audrey Hepburn até hoje, após cinquenta anos de seu papel mais emblemático.

Ficha técnica

268pp, ilustrado
14x21cm
tradução: José Rubens Siqueira
tiragem: 4.000 exs
ISBN 978-85-378-0712-5
nas livrarias: 15 de setembro
R$39
e-book: R$28

cinema
Palavras-chave: comportamento, EUA, 
cinema, grande público, mulher.

Quinta avenida, 5 da manhã
Audrey Hepburn, Bonequinha de luxo 
e o surgimento da mulher moderna
Sam Wasson

Público-alvo
Público amplo; interessados em cinema
e na história dos costumes.

Sam Wasson

O autor estudou cinema na 
Wesleyan University e na School 
of Cinematic Arts, University 
of Southern California. É autor 
de A Splurch in the Kisser, 
sobre os trinta anos de carreira 
de Blake Edwards, diretor de 
Bonequinha de luxo. Escreveu 
artigos sobre cinema para 
diversas publicações, como 

Variety, Wall Street Journal, Hollywood Reporter, L.A. 
Weekly e MovieMaker, e para a prestigiosa Criterion 
Collection. Vive em Los Angeles e Nova York.

AUDREY HEPBURN, BONEQUINHA DE LUXO

E O SURGIMENTO DA MULHER MODERNA

BEST-SELLER, NEW YORK TIMES

SAM WASSON

S. WASSON

ELEITO UM DOS MELHORES LIVROS DO ANO
— NEW YORK TIMES E PUBLISHERS WEEKLY

“Uma crônica brilhante sobre a criação de Bonequinha 

de luxo.” Peter Bogdanovich

“Um pequeno e fascinante livro. Tão bem-talhado quanto 

aquele pretinho básico que Bonequinha de luxo tornou 

famoso.” New York Times

“Wasson é um fabuloso historiador social.” New Yorker

“Tão inteligente e diver tido que deveria vir com um pa- 

cote de pipoca.” People

“A abordagem de Wasson é cheia de vida e atrevimento.” 

Wall Street Journal

“Qualquer um que tenha interesse por Capote, Hepburn 

ou Bonequinha de luxo vai se deliciar com este relato.” 

USA Today

“Wasson ilumina o memorável filme de Blake Edwards, 

capturando a política sexual, a moda e o glamour da 

Hollywood da época.” Publishers Weekly

Um dos maiores ícones do cinema, Audrey 

Hepburn ocupa lugar especial no pan- 

teão das estrelas da sétima arte. Numa 

época em que os padrões femininos de 

Hollywood eram as louras voluptuosas vi- 

vidas por Marilyn Monroe ou as eternas 

virgens representadas por Doris Day, a 

sofisticada e independente Hepburn mos- 

trou que havia outros modelos a escolher. 

Num inconfundível pretinho básico, essa 

nova mulher fez sua aparição triunfal em 

1961, quando Hepburn interpretou Holly 

Golightly, uma moça não muito casta, em 

Bonequinha de luxo.

 

Em Quinta Avenida, 5 da manhã, o crítico 

Sam Wasson mostra tudo o que havia      

por trás desse clássico do cinema e como 

Hepburn e sua personagem transforma-

ram a moda, a liberdade feminina e a in- 

dústria cinematográfica dos anos 60.

Além de esmiuçar a vida de Hepburn, em 

constante conflito entre o estrelato e o 

papel de esposa e mãe, Wasson traça          

o perfil de personagens fascinantes e 

desvenda detalhes pouco conhecidos     

dos bastidores da produção. O elenco de 

Quinta Avenida, 5 da manhã inclui o autor 

da novela que deu origem ao roteiro, o vai-  

doso Truman Capote, que queria Marilyn 

Monroe no papel principal; o diretor Blake 

Edwards, responsável por boa parte do 

humor do filme; Edith Head, a figurinis-    

ta da Paramount que teve de engolir          

a escolha dos vestidos de Givenchy; Henry 

Mancini, compositor de “Moon River”, que 

se tornou imediatamente um standard 

americano; e a própria cidade de Nova 

York, como símbolo da modernidade  efer- 

vescente.

Com charme e elegância dignos de Bo- 

nequinha de luxo e baseado em ampla 

pesquisa, além de depoimentos de pri- 

meira mão, Sam Wasson escreve a his- 

tória de uma mudança cultural definitiva.

Sam Wasson estudou cinema na Wesleyan 

University e na School of Cinematic Arts, 

University of Southern California. É au-     

tor de A Splurch in the Kisser, sobre os 

trinta anos de carreira de Blake Edwards, 

diretor de Bonequinha de luxo. Escre-  

veu artigos sobre cinema para diversas 

publicações, como Variety, Wall Street 

Journal, Hollywood Reporter, L.A. Weekly     

e MovieMaker, e para a prestigiosa Crite- 

rion Collection. Vive em Los Angeles e 

Nova York.
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Saiba mais
• Em setembro de 2011, comemoram-se cinquenta anos do lançamento do filme Bonequinha de luxo.

• A distribuidora do filme fará um relançamento mundial do filme com cópias restauradas.

• O diretor Blake Edwards faleceu em dezembro de 2010.

• Além de best-seller do New York Times, Quinta Avenida, 5 da manhã entrou nas listas de melhores 
livros de 2010 do New York Times e da Publishers Weekly.

• Inclui encarte com fotos de Hepburn, Truman Capote, Blake Edwards e outros.

• Site do autor, com links para matérias escritas por ele, além de textos sobre Quinta Avenida, 5 da 
manhã: www.samwasson.com.

Orelha
Um dos maiores ícones do cinema, Audrey Hepburn ocupa lugar especial no panteão das estrelas da 
sétima arte. Numa época em que os padrões femininos de Hollywood eram as louras voluptuosas vividas 
por Marilyn Monroe ou as eternas virgens representadas por Doris Day, a sofisticada e independente 
Hepburn mostrou que havia outros modelos a escolher. Num inconfundível pretinho básico, essa nova 
mulher fez sua aparição triunfal em 1961, quando Hepburn interpretou Holly Golightly, uma moça não 
muito casta, em Bonequinha de luxo.

Em Quinta Avenida, 5 da manhã, o crítico Sam Wasson mostra tudo o que havia por trás desse clássico 
do cinema e como Hepburn e sua personagem transformaram a moda, a liberdade feminina e a indústria 
cinematográfica dos anos 60.

Além de esmiuçar a vida de Hepburn, em constante conflito entre o estrelato e o papel de esposa e 
mãe, Wasson traça o perfil de personagens fascinantes e desvenda detalhes pouco conhecidos dos 
bastidores da produção. O elenco de Quinta Avenida, 5 da manhã inclui o autor da novela que deu 
origem ao roteiro, o vaidoso Truman Capote, que queria Marilyn Monroe no papel principal; o diretor 
Blake Edwards, responsável por boa parte do humor do filme; Edith Head, a figurinista da Paramount 
que teve de engolir a escolha dos vestidos de Givenchy; Henry Mancini, compositor de “Moon River”, 
que se tornou imediatamente um standard americano; e a própria cidade de Nova York, como símbolo 
da modernidade efervescente.

Com charme e elegância dignos de Bonequinha de luxo e baseado em ampla pesquisa, além de 
depoimentos de primeira mão, Sam Wasson escreve a história de uma mudança cultural definitiva.

Quarta-capa

ELEITO UM DOS MELHORES LIVROS DO ANO — NEW YORK TIMES E PUBLISHERS WEEKLY 

“Uma crônica brilhante sobre a criação de Bonequinha de luxo.” Peter Bogdanovich

“Um pequeno e fascinante livro. Tão bem-talhado quanto aquele pretinho básico que Bonequinha de luxo 
tornou famoso.” New York Times

“Wasson é um fabuloso historiador social.” New Yorker

“Tão inteligente e divertido que deveria vir com um pacote de pipoca. ” People

“A abordagem de Wasson é cheia de vida e atrevimento.” Wall Street Journal

“Qualquer um que tenha interesse por Capote, Hepburn ou Bonequinha de luxo vai se deliciar com este 
relato.” USA Today

“Wasson ilumina o memorável filme de Blake Edwards, capturando a política sexual, a moda e o glamour 
da Hollywood da época.” Publishers Weekly

http://www.imdb.com/title/tt0054698/
http://www.imdb.com/name/nm0001175/
http://www.nytimes.com/2010/06/14/books/14book.html


Pode dentro do roteiro
Erros e acertos em 
Janela indiscreta, Guerra 
nas estrelas e outros 
clássicos do cinema
Tom Stempel
300pp
R$44

Jules e Jim
O roteiro, o romance
François Truffaut e Henri-
Pierre Roché
288pp
R$52

Outros livros de interesse
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Sinopse
Os neurocientistas Stephen Macknik e Susana Martinez-Conde são os criadores de uma nova e fascinante 
disciplina, a neuromagia. Percebendo que, intuitivamente, os ilusionistas sabem mais do que a ciência sobre 
como funciona nosso cérebro, eles estudaram a fundo o que ocorre quando somos enganados por truques 
de mágica. Repleto de curiosidades – e de segredos de mágicas revelados –, Truques da mente é uma 
intrigante e saborosa exploração dos mistérios do nosso corpo.

Ficha técnica
320pp, ilustrado
16x23cm
tradução: Lúcia Ribeiro da Silva
tiragem: 4.000 exs
ISBN 978-85-378-0715-6
nas livrarias: 15 de setembro
R$42
e-book: R$29,50

ciências
Palavras-chave: cérebro, cognição, 
grande público, medicina, neurociência.

Truques da mente
O que a mágica revela sobre o nosso cérebro

Stephen L. Macknik e Susana Martinez-Conde
com Sandra Blakeslee

 

Público-alvo
Interessados em ciência e ilusionismo; 
estudantes de neurociência.

Susana Martinez-Conde

STEPHEN L. MACKNIK é diretor do Laboratório 
de Neurofisiologia Comportamental do Instituto 
Barrow de Neurologia, na cidade de Phoenix, 
Arizona. SUSANA MARTINEZ-CONDE é diretora 
do Laboratório de Neurociência Visual do mesmo 
instituto.

Os autores são membros da Academia de Artes 
Mágicas (também conhecida como Castelo Mágico), 
em Hollywood; do Círculo Mágico, na Inglaterra; 
da Sociedade de Mágicos Norte-Americanos, e da 
Confraria Internacional dos Mágicos.

Stephen L. Macknik

o que a mágica revela sobre o nosso cérebro
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stephen L. Macknik e susana Martinez-Conde  
com sandra blakeslee

“o leitor aprende 
neurociência com  
leveza e diversão.” 
science

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1420&ORDEM=A


Orelha
Todos nós já assistimos a truques de ilusionismo. Por mais atentos que estejamos, não somos capazes de descobrir 
em que momento e de que maneira somos enganados. Bem na frente dos nossos olhos, mulheres são cortadas ao 
meio e depois reaparecem inteiras, colheres são envergadas, elefantes desaparecem, moedas surgem em lugares 
insuspeitados. Como os mágicos conseguem manipular de tal maneira nossa mente? E o que essa manipulação 
revela sobre o funcionamento do nosso cérebro?

Stephen L. Macknik e Susana Martinez-Conde – fundadores da fascinante disciplina da neuromagia, ou 
neurociência da mágica – convenceram alguns dos maiores mágicos do mundo a revelar suas técnicas para 
tapear nossa percepção. Utilizaram então as mais recentes descobertas da neurociência cognitiva para entender o 
que acontece quando somos iludidos. Com essa abordagem inédita, conseguiram explicar de maneira inovadora 
como assimilamos a realidade, tomamos decisões e compreendemos o mundo.

A neuromagia mostra que os mesmos recursos utilizados pelos ilusionistas para ludibriar nossa mente – como 
as ilusões ópticas e cognitivas – podem ser aplicados em diferentes campos de estudo, como no diagnóstico 
do autismo e em estratégias pedagógicas. Essa nova ciência também explica nossos enganos cotidianos – por 
exemplo, a ilusão de que somos realmente livres quando optamos por um produto (ou escolhemos uma carta 
oferecida por um prestidigitador). 

Ao levar a beleza e a fascinação do ilusionismo até os mistérios do nosso cérebro, os autores tornam a neurociência 
mais empolgante e acessível do que nunca.

Saiba mais

• Os autores utilizam fartamente ilustrações para explicar os truques e o funcionamento do nosso 
cérebro.

• Uma série de “alertas de spoiler”, espalhados por todo o livro, avisam quando são descritos segredos 
dos truques. O leitor pode pular esses trechos, caso considere que atrapalham a magia do ilusionismo.

• Muitas das mágicas tratadas no livro estão disponíveis, em vídeo, no site http://www.sleightsofmind.
com/.

• Desde 2005, os autores organizam um concurso anual de ilusionismo, que pode ser acessado no site 
http://illusioncontest.neuralcorrelate.com/.

Quarta-capa

Truques da mente é um olhar surpreendente na relação entre ilusionismo, o cérebro e nosso cotidiano. 
Especialistas no novo campo científico da neurociência da mágica, os autores mostram que as técnicas dos 
mágicos profissionais têm muito a ensinar sobre como percebemos a realidade – e como somos enganados 
a respeito do que é real. Desenvolvido com a colaboração de ilusionistas e repleto de explicações e 
ilustrações de truques famosos, este livro mostra como nossa mente é manipulada, não apenas pelos 
mágicos, mas em qualquer momento de nossa vida.

“O primeiro livro sobre a neurociência do ilusionismo. Uma viagem pela consciência, atenção e ilusão 
via a união da mágica profissional e da neurociência cognitiva.” Scientist

“Um livro revelador… escrito de maneira clara e envolvente, entremeado por bizarras ilusões visuais, 
esquemas de artefatos mágicos e explicação de truques de cartas … Martinez-Conde e Macknik trazem o 
novo campo da neurociência da mágica para o palco principal.” ScienceNews

“Um livro extremamente original. Os autores fizeram um trabalho admirável ao mostrar como ciência e 
magia podem se alimentar mutuamente.” V.S. Ramachandran

Sandra Blakeslee

Colaboradora regular da seção de ciência do jornal New York Times e autora de diversos livros, entre 
os quais Fantasmas no cérebro, com o neurocientista V.S. Ramachandran.



O melhor cérebro 
da sua vida
Segredos e talentos da 
maturidade
Barbara Strauch
248pp
R$33

De cabeça aberta
Conhecendo o cérebro para 
entender a personalidade 
humana
Steven Johnson
224pp
R$46,90

Por que o bocejo é 
contagioso?
e novas curiosidades sobre o 
cérebro
Suzana Herculano-Houzel
212pp
R$24

Outros livros de interesse
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Sinopse
Esse livro faz parte da série Paradoxos de Lacan e traz três palestras ministradas por Lacan, na virada de 1971 
para 1972, aos internos de psiquiatria do Hospital Sainte-Anne, em Paris, instituição na qual também foi 
médico residente na juventude. Reunidas por Jacques-Alain Miller (genro de Lacan e herdeiro moral de sua 
obra), tratam do saber do psicanalista e abordam conceitos que estavam sendo desenvolvidos, na época, em 
seu Seminário 19.

Ficha técnica

104pp
12x21cm
coleção Campo Freudiano no Brasil
série Paradoxos de Lacan
tradução: Vera Ribeiro
revisão técnica: Romildo do Rêgo Barros
quarta-capa: Jacques-Alain Miller
tiragem: 4.000 exs
ISBN 978-85-378-0766-8
nas livrarias: 15 de setembro
R$36

Psicanálise, psicologia

Público-alvo
Psicanalistas e psicólogos.

Estou falando com as paredes
Conversas na Capela Sainte-Anne
Jacques Lacan

Foi o seguidor que mais contribuiu e deu continuidade 
à obra de Freud, articulando a psicanálise a diferentes 
campos do saber, como linguística, filosofia, antro-
pologia, matemática, arte e literatura. A Zahar é 
responsável pela publicação da obra de Lacan no 
Brasil: seus Escritos, Outros escritos e Seminários, entre 
outros. 

Jacques Lacan
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Saiba mais
• Trinta anos depois da morte de Lacan e 110 após seu nascimento, ainda são lançados textos inéditos de 
suas conferências, entrevistas e seminários.

• Temas abordados: o saber e o não saber; a verdade; o saber do psicanalista; a dificuldade de compreensão 
do discurso de Lacan; o inconsciente como linguagem.

• Frases:
“A verdade só diz a verdade ... em um caso – quando diz Eu minto. Esse é o único caso em que temos 
certeza de que ela não está mentindo ... .” 

“O futuro a Deus pertence, como dizem, isto é, pertence à sorte, à sorte dos que tiveram a inspiração de 
me seguir.”

“A natureza é, precisamente, um fruto da cultura.”

“Antes de falar aqui, fiz muitas outras coisas no Sainte-Anne, nem que fosse vir aqui e cumprir minha 
função, e, para meu discurso, tudo parte daí. Se estou falando com as paredes, entrei nisso tarde. Muito 
antes de ouvir o que elas me devolvem, ou seja, minha própria voz pregando no deserto ..., ouvi coisas 
absolutamente decisivas, ou, enfim, que o foram para mim. Mas isso é assunto pessoal meu. Quero dizer 
que as pessoas que aqui estão para ficar entre as paredes são totalmente capazes de se fazerem ouvir, 
desde que existam ouvidos apropriados.”

“Não [confio] em absoluto no senso comum. Existe senso, mas não existe comum. Provavelmente, não há 
um só entre vocês que me entenda no mesmo sentido. Aliás, esforço-me para que o acesso a esse sentido 
não seja muito facilitado, para que vocês tenham que entrar com o seu ... .”

Orelha

Paradoxos de Lacan
O que uma análise ensina não se adquire por nenhuma outra via, nem pelo ensino, nem por nenhum 
outro exercício espiritual. Nesse caso, a que se presta? Quer dizer que é preciso calar esse saber? Por 
mais particular que seja para cada um, não haveria meio de ensiná-lo, de ao menos transmitir seus 
princípios e algumas de suas consequências? Lacan colocou-se a pergunta, respondendo-a em mais de 
um estilo. Em seu Seminário, ele argumenta à vontade. Em seus Escritos, quer demonstrar, e atormenta 
a letra a seu bel-prazer. Mas há também suas conferências, suas entrevistas, seus improvisos. Aí, tudo 
vai mais rápido. Trata-se de surpreender as opiniões para melhor seduzi-las. É o que chamamos de seus 
Paradoxos. 

Quem fala? Um mestre da sabedoria, mas de uma sabedoria sem resignação, uma antissabedoria, 
sarcástica, sardônica. Cada um é livre para fazer disso o que quiser.
Esta série, inicialmente dedicada a inéditos, publicará em seguida trechos escolhidos da obra.



“Estou falando com as paredes”, diz Lacan, e isso significa: “Nem com vocês, nem com o Outro maiúsculo. 
Estou falando sozinho. É precisamente isto que lhes interessa. Cabe a vocês me interpretar.” 

Essas paredes são as da Capela de Sainte-Anne. Nelas Lacan reencontra sua juventude de interno em 
psiquiatria. Diverte-se, improvisa, deixa-se levar. A intenção é polêmica: os melhores dentre seus alunos, 
cativados pela ideia de que a análise constitui o vazio de todo saber anterior, haviam erguido a bandeira 
do não saber, tomada emprestada de Georges Bataille. Não, diz Lacan, a psicanálise provém de um saber 
suposto, o do inconsciente. Acede-se a ele pelo caminho da verdade (o analisando se esforça por dizer 
cruamente o que lhe passa pela cabeça) quando ela desemboca no gozo (o analista interpreta os ditos do 
analisando em termos de libido). 

Em contrapartida, dois outros caminhos barram o acesso ao inconsciente: a ignorância (entregar-se a ela 
com paixão ainda é consolidar o saber estabelecido) e o poder (a paixão pela potência oblitera o que o 
ato falho revela). A psicanálise ensina as virtudes da impotência: ela, pelo menos, respeita o real.

Lição de sabedoria para uma época: a nossa, que vê a burocracia, de braço dado com a ciência, sonhar 
em mudar o Homem no que ele tem de mais profundo – pela propaganda, pela manipulação direta do 
cérebro, pela biotecnologia, ou ainda pela social engineering. Antigamente, é claro, a coisa não estava 
boa, mas amanhã pode ficar pior.

Jacques-Alain Miller

Quarta-capa

Meu ensino
128pp
R$36

Nomes-do-pai
96pp
R$36

O triunfo da religião
88pp
R$36

O mito individual 
do neurótico
104pp
R$36
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Outros livros do autor
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O seminário, livro 8
A transferência
Jacques Lacan
488pp
R$93

O seminário, livro 10
A angústia
Jacques Lacan
368pp
R$89,90

O seminário, livro 11
Os quatro conceitos 
fundamentais da psicanálise
Jacques Lacan
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R$65

O seminário, livro 16
De um Outro ao outro
Jacques Lacan
412pp
R$94

O seminário, livro 17
O avesso da psicanálise
Jacques Lacan
212pp
R$56,90

O seminário, livro 23
O sinthoma
Jacques Lacan
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R$59,90

Perspectivas do Seminário 
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O sinthoma
Jacques Alain-Miller
200pp
R$42

Silet
Os paradoxos da pulsão, 
de Freud a Lacan
Jacques Alain-Miller
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R$64,90
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