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SUBLIMINAR 
COMO O INCONSCIENTE INFLUENCIA NOSSAS VIDAS 

LEONARD MLODINOW 

Suas preferências políticas, a gorjeta que dá ao garçom, 
aquele colega de trabalho com uma cara tão amigável de 
quem você desconfia e até a pessoa com quem você se 
casa não são opções tão objetivas assim. É disso que trata 
Leonard Mlodinow, o sempre brilhante, preciso e 
divertido autor de O andar do bêbado, que se dedica a 
pesquisar o que ele chama de  .  
 
Os julgamentos que emitimos e as percepções que temos 
refletem o trabalho de nossa mente em dois planos: a 
consciência, da qual temos conhecimento, e o 
inconsciente, que se oculta de nós e foi por muito tempo 
objeto de especulação. Nas últimas décadas, as 
pesquisas em neurociência desenvolveram instrumentos 
novos  que revelam um conjunto imenso de informações 
sobre como essa área misteriosa e inexplorada afeta 
nossa maneira de viver. 
 
Depois de ler Subliminar, sua vida nunca mais será a 
mesma. Essa maravilhosa jornada pelo inconsciente fará 
você olhar para si mesmo (e para os outros à sua volta) 
de uma nova maneira. 
 

LEONARD MLODINOW é doutor em física e leciona no Instituto de 
Tecnologia da Califórnia. Por muito tempo escreveu para a televisão, 

colaborando em famosas séries como MacGyver e Jornada nas 
estrelas: a nova geração. Alguns de seus livros anteriores são O 

grande projeto e Uma nova história do tempo (ambos com Stephen 
Hawking), Ciência x espiritualidade (com Deepak Chopra) e o best-

seller O andar do bêbado  sucesso de público e crítica. 

Ficha técnica 
Tradutor: Claudio Carina 
304 pp, ilustrado | 16x23cm 
ISBN 978-85-378-0959-4 
e-ISBN 978-85-378-1053-8 
R$ 39,90 | e-book R$ 24,90 
Tiragem: 10.000 exs. 

Assunto: Ciências 
Palavras-chave: cérebro, 
comportamento, grande 
público, neurociência 

Público-alvo: público geral, 
leitores do best-seller O andar 
do bêbado e de autores como 
Malcolm Gladwell. 
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Mlodinow é sempre feliz em seu esforço 
de tornar a ciência acessível e divertida.  
 

Stephen Hawking  

O novo livro do autor de O andar do bêbado 



 Subliminar foi publicado nos EUA em abril 2012, com enorme sucesso. 

 

 O andar do bêbado vendeu mais de 100 mil exemplares no Brasil. 

 

 Com o avanço da neurociência e a criação de aparelhagem de ponta foi possível mapear o 
cérebro e seu funcionamento permitindo desvendar o mistério do comportamento humano 
inconsciente. Alguns exemplos do que as pesquisas comprovam: 

 
 As mulheres acham mais sensuais os homens de voz grossa. 
 Quando faz calor em Nova York, as pessoas dão gorjetas maiores aos garçons 
 Empresas de nomes fáceis atraem mais os investidores que as de nomes complicados;  
 Em geral, achamos que os vinhos mais caros têm sabor mais apurado. 
 As testemunhas mais confiáveis e que parecem se lembrar de todos os detalhes de uma 

cena podem estar enganadas, porque o cérebro preenche as lacunas de maneira 
automática, e passamos a acreditar no que não vimos nem ouvimos de fato. 
 

 Comentários e citações de imprensa: 
 

  dos dez livros do ano.  NewScientist.com  

 Mlodinow mostra como a ideia de inconsciente tornou-se novamente respeitável... 
Fascinante.  The Economist  

  livro muito esclarecedor encanta o leitor ao estudar o funcionamento da mente 
humana.  Booklist  

 

SAIBA MAIS 

OUTRO TÍTULO DO AUTOR 

O andar do bêbado 
Como o acaso determina nossas 
vidas 
Leonard Mlodinow 
264pp 
R$ 44,90 
e-book: R$ 24,90 
ISBN: 978-85-378-0155-0 
e-ISBN: 978-85-378-0181-9 

O andar do bêbado 
Como o acaso determina nossas vidas - 
Edição de bolso 
Leonard Mlodinow 
324pp 
R$ 24,90 
e-book: R$ 19,90 
ISBN: 978-85-378-0767-5 
e-ISBN: 978-85-378-0181-9 

OUTRO TÍTULO DE INTERESSE 

Os números (não) mentem 
Como a matemática pode ser 
usada para enganar você 
Charles Seife 
264pp 
R$ 44,90 
e-book: R$ 29,90 
ISBN: 978-85-378-0824-5 
e-ISBN: 978-85-378-0871-9 

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1376&ORDEM=A.htm


AMOR E CAPITAL 
A SAGA FAMILIAR DE KARL MARX 

E O NASCIMENTO DE UMA REVOLUÇÃO 

MARY GABRIEL 

A aclamada biógrafa Mary Gabriel faz um mergulho 
profundo numa dimensão raramente enfocada da vida de 
Karl Marx: o lado humano e familiar do homem cujas 
obras redefiniram o mundo. E revela, com vasta pesquisa 
que inclui material inédito, uma história arrebatadora e de 
proporções dramáticas extraordinárias. 
 
Aliando com maestria o contexto histórico-político da 
Europa do séc. XIX, a evolução da filosofia de Marx e a 
trajetória de cada personagem, Gabriel ilumina o papel 
decisivo de Jenny von Westphalen  a bela e 
intelectualizada filha de um barão prussiano, que se casou 
com Marx quando este era apenas um jovem brilhante e 
promissor, porém sem riqueza ou futuro garantidos. 
 
Revelam-se faces desconhecidas do grande pensador: o 
pai carinhoso e esposo dedicado, o brincalhão que 
adorava festas, o terrível procrastinador, o homem que 
vivia da ajuda alheia, inclinado a entusiasmos selvagens 

 capazes de destruir seu próprio casamento. Ao longo 
de décadas de luta desesperada, o amor de Jenny por Karl 
seria sempre testado, enquanto ela esperava que o marido 
terminasse sua obra-prima, O capital. 
 
Narrativa épica que se estende ao longo de décadas por 
Londres, Paris, Bruxelas e Berlim, Amor e Capital revela as 
sementes das revoluções e do amor que uniu um homem 
e uma mulher no meio do turbilhão da história. 

Ficha técnica 
Tradutor: Alexandre Barbosa 
de Souza  
957 pp | ilustrado | 16x23cm 
ISBN 978-85-378-0956-3 
e-ISBN 978-85-378-1054-5 
R$ 89,90 | e-book R$ 49,90 
Tiragem: 5.000 exs. 

Assunto: Biografia | História 
Palavras-chave: Biografia, 
ciências sociais, economia, 
filosofia, grande público, 
história, política, relações 
internacionais. 

Público-alvo: público geral; 
professores, estudantes e 
profissionais de ciências 
sociais, ciências políticas, 
economia, filosofia, história, 
jornalismo, relações 
internacionais; público 
interessado em biografias, 
história, marxismo, política, 
sociologia e relações 
internacionais. 
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MARY GABRIEL trabalhou em 
Washington e Londres como 

editora da agência de notícias 
Reuters por vinte anos, e é autora 

de duas outras biografias: 
Notorious Victoria: The Life of 

Victoria Woodhull, Uncensored e 
The Art of Acquiring: A Portrait of 

Etta and Claribel Cone. 



 O livro foi finalista dos prêmios Pulitzer, National Book Award e National Book Critics 
Circle. E entrou na lista dos Melhores do Ano do Washington Post, Salon, Kirkus Review, 
Publishers Weekly, Boston Globe e Bloomberg. 

 

 A autora Mary Gabriel estará presente na Bienal do Livro 2013, no Rio de Janeiro 

 

 A edição traz caderno de fotos, lista de personagens e cronologia política. 

 

 A autora fez grande pesquisa que inclui material inédito. Pesquisou milhares de cartas 
trocadas pela família e amigos por mais de seis décadas. Muitas das cartas estavam em 
arquivos em Moscou e nunca haviam sido publicadas. 

 

 As cartas que revelavam a paternidade do filho ilegítimo de Marx, com a empregada da 
família, ficaram 50 anos escondidas nos arquivos. 

 

 Uma das grandes forças do livro é dar ao leitor um panorama absolutamente revelador do 
contexto histórico da época. Amor e Capital cobre um arco histórico que vai de 1835 a 
1910. É sobre a história de Karl Marx e sua família, mas pode ser lido como um grande 
romance histórico do século XIX. 

 

 A vida familiar de Marx foi marcada por inúmeras dificuldades. Além dos problemas 
financeiros e políticos, ainda havia os de saúde que, não apenas atingiam sistematicamente 
ao casal, como também vitimavam as crianças. Dos seis filhos que tiveram, só três 
sobreviveram. Das três mulheres que restaram, uma morreu de câncer antes do pai e duas 
mais tarde cometeram suicídio.  

 

 Comentários e citações de imprensa 

 

 Este livro apresenta um Karl Marx mais humano e imperfeito que o austero patriarca, 
gigante intelectual e teórico revolucionário de que sempre ouvimos falar. Uma 
história eletrizante, pesquisada de forma heroica, com passagens surpreendentes, 
precisas e emocionantes. Difícil imaginar que um volume grosso e pesado sobre Karl 
Marx pudesse ser tão empolgante, mas este é.  

 The Washington Post 

 

 Amor e Capital oferece um retrato instigante e equilibrado de Marx, Engels, seu 
ambiente vibrante de exilados, desajustados e revolucionários e a pouco conhecida 
família Marx... Um vívido retrato de um intelectual obsessivo, combativo e boêmio 
nas capitais da Europa de meados do século XIX.  

The New York Times Book Review 

 

 Um relato magistral das vidas de Karl Marx e sua esposa Jenny, notável pela 
facilidade com que transita entre as esferas doméstica e política... Uma visão 
intimista das provações, dificuldades e paixões de um homem que, mais que 
qualquer outro pensador, moldou nossas noções modernas de trabalho, dinheiro e 
relações sociais.  

Publishers Weekly 

 

SAIBA MAIS 



Napoleão 
Uma biografia política 
Steven Englund 
640pp, ilustrado 
R$ 99,90 
e-book: R$ 49,90 
ISBN: 85-7110-845-5  
e-ISBN: 978-85-378-0790-3 

Napoleão 
Uma biografia literária 
Alexandre Dumas 
240pp 
R$ 49,90 
e-book: R$ 34,90 
ISBN: 978-85-7110-824-0  
e-ISBN: 978-85-378-0227-4 

OUTROS  TÍTULOS DE INTERESSE 

Marx em 90 Minutos 
Paul Strathern 
80pp 
R$ 19,90 
e-book: R$ 9,90 
ISBN: 85-7110-720-3 
e-ISBN: 978-85-378-0473-5 

Cleópatra 
Uma biografia 
Stacy Schiff 
392pp, ilustrado 
R$ 44,90 
e-book: R$ 29,90 
ISBN: 978-85-378-0519-0 
e-ISBN: 978-85-378-0678-4 

O Capital de Marx 
Uma biografia 
Francis Wheen 
136pp 
R$ 44,90 
e-book: R$ 29,90 
ISBN: 978-85-7110-997-1 
e-ISBN: 978-85-378-0922-8 

O Manifesto Comunista 
de Marx e Engels 
David Boyle 
132pp, ilustrado 
R$ 34,90 
e-book: R$ 19,90 
ISBN: 85-7110-930-3 
e-ISBN: 978-85-378-0468-1 

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0895&ORDEM=A.htm
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0928&ORDEM=A.htm
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http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1110&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0959&ORDEM=A


O SEQUESTRO DA AMÉRICA 
COMO AS CORPORAÇÕES FINANCEIRAS 

CORROMPERAM OS ESTADOS UNIDOS 

CHARLES H. FERGUSON 

Depois do impacto de Trabalho interno (Inside Job), 
vencedor do Oscar de Melhor Documentário em 2011, o 
escritor e diretor Charles Ferguson mergulha ainda mais 
fundo nas águas escuras do vale-tudo financeiro que 
levou os Estados Unidos, e o mundo, à maior crise da 
sua história desde a Grande Depressão. Ferguson explica 
como uma elite predadora assumiu o controle do país, 
ampliando suas redes de influência  acadêmica, 
financeira e política  sobre os governos da nação mais 
rica e poderosa do planeta, preparando o caminho para 

  da América. 
  
Baseado em uma série de documentos judiciais 
recentemente divulgados, O sequestro da América 
detalha a extensão dos crimes cometidos na especulação 
frenética que causou o colapso financeiro de 2008. 
  
Afiado e preciso, Ferguson tem seu maior poder de fogo 
na força da pesquisa, da argumentação e do seu 
conhecimento como economista. O resultado é este livro 
poderoso e muito inquietante.  

Ficha técnica 
Tradutor: Alexandre Martins   
370 pp | 16x23cm 
ISBN 978-85-378-1017-0 
e-ISBN 978-85-378-1055-2 
R$ 59,90 | e-book R$ 39,90 
Tiragem: 3.000 exs. 

CHARLES FERGUSON é 
formado em matemática pela 
UCLA e doutor em ciência 
política pelo MIT. Foi co-
fundador da empresa Vermeer 
Technologies, consultor de 
política de tecnologia para o 
governo americano e para 
empresas como Apple, IBM e 
Motorola, além de professor 
na UCLA e no MIT. Autor de  

quatro livros, escreveu e dirigiu os documentários 
Trabalho interno, vencedor do Oscar de Melhor 
Documentário em 2011, e Sem fim à vista, sobre a 
Guerra do Iraque. Membro do Conselho de Relações 
Exteriores e diretor da French-American Foundation. 

Assunto: Economia 
Palavras-chave: Negócios, 
economia, ciências sociais, 
história, política, relações 
internacionais 

Público-alvo: público geral; 
estudantes, professores e 
profissionais das áreas de 
ciências sociais, ciências 
políticas, economia, história, 
jornalismo, negócios e relações 
internacionais; público 
interessado em economia, 
mercado financeiro e 
globalização 
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 Charles Ferguson ganhou o Oscar de Melhor Documentário em 2011, com Trabalho 
interno (Inside Job). Veja o trailer do filme: bit.ly/ecsa6c 

 

 Polêmico e afiado como Michael Moore, Ferguson tem a vantagem de ser um especialista 
no tema e um pesquisador meticuloso que apresenta argumentos e conclusões com base 
em provas e documentos incontestáveis.  

 

 Algumas teses defendidas por Ferguson: 

 

 Nos anos 1980,  a partir da administração  Reagan, os dois maiores partidos políticos 
americanos se tornaram  reféns da elite mais rica e predadora do país; 

 

 A administração Clinton desmantelou os controles regulatórios que protegiam o 
cidadão médio dos financistas gananciosos; 

 

 A equipe de Bush destruiu a base de receita federal com seus cortes de impostos 
grotescamente distorcidos a favor dos ricos; 

 

 O primeiro governo Obama permitiu que criminosos financeiros continuassem a 
operar sem controle, mesmo depois das  implementadas após o colapso de 
2008. 

 

 Comentários e frases de imprensa 

 

 Uma bem argumentada e profundamente enraivecida crítica a todos os envolvidos, 
O sequestro da América não é apenas o relato incontestável de como Wall Street 
explodiu a economia global. É uma denúncia, um chamado por justiça e um aviso.  

Salon 

 

 Ferguson apresenta uma feroz acusação das atividades predatórias de partes do 
sistema financeiro e da corrupção da democracia que o   do lobby 
financeiro causou. Um livro que vale muito a pena ler, independentemente de se 
concordar ou não com todos os seus argumentos.  

Nouriel Roubini, professor da New York University 

 

 Esse acerto de contas arrasador da crise financeira segue o dinheiro, liga os pontos, 
dá os nomes e faz as perguntas que nossos líderes se recusam a responder: por que os 
responsáveis pela crise escaparam, e o que fazer para que isso não aconteça de 

 
Arianna Huffington 

SAIBA MAIS 
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A ética é possível num mundo 
de consumidores? 
Zygmunt Bauman 
276pp 
R$ 49,90 
ISBN: 978-85-378-0716-3 

Capitalismo global 
História econômica e política do 
século XX 
Jeffry A. Frieden 
576pp 
R$ 79,90 
e-book: R$ 49,90 
ISBN: 978-85-378-0067-6 
e-ISBN: 978-85-378-0357-8 

OUTROS  TÍTULOS DE INTERESSE 

As leis secretas da economia 
Revisitando Roberto Campos e as 
leis do Kafka 
Gustavo H.B. Franco 
220pp 
R$ 39,90 
e-book: R$ 28 
ISBN: 978-85-378-0949-5 
e-ISBN: 978-85-378-0950-1 

Falsa economia 
Uma surpreendente história 
econômica do mundo 
Alan Beattie 
296pp 
R$ 49,90 
ISBN: 978-85-378-0201-4 

A prosperidade do vício 
Uma viagem (inquieta) pela 
economia 
Daniel Cohen 
200pp 
R$ 44,90 
ISBN: 978-85-378-0279-3 

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1278&ORDEM=A.htm
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1098&CLIP=1
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1515
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1302&ORDEM=A.htm
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1354&ORDEM=A


A INVENÇÃO DE COPACABANA 
CULTURAS URBANAS E ESTILOS DE VIDA 

NO RIO DE JANEIRO (1890-1940) 

 

 tem cacife para morar na Zona Sul? Volta para o 
subúrbio então, que lá é o seu  A partir desse 
episódio, entreouvido enquanto assistia a uma disputa de 
duas mulheres por uma vaga de automóvel nas ruas de 
Copacabana, a antropóloga Júlia  empreendeu 
uma brilhante reflexão sobre o projeto de prestígio 
pensado para o bairro pela elite que, nas primeiras 
décadas do século XX, transformou o vasto areal à beira-
mar num local de moradia, onde concebeu um estilo de 
vida diferente, praiano, comprometido com os novos 
ideais de modernidade e sofisticação.  
 
Fruto de extensa pesquisa em documentos, periódicos e 
imagens, este livro recupera o processo de construção 
material e simbólica de Copacabana. Desvendam-se, 
assim, os mecanismos pelos quais determinados 
segmentos da sociedade fizeram da orla atlântica da 
Zona Sul da cidade  onde se incluem Leme, Ipanema e 
Leblon  um território ligado a signos de distinção social. 
 
Fartamente ilustrado, A invenção de Copacabana 
reconstitui a saborosa história da formação do bairro, 
refletindo sobre as representações que até hoje conferem 
à Zona Sul do Rio de Janeiro e a seus moradores um 
status peculiar na cartografia simbólica da cidade. 

JULIA ONNELL é professora e pesquisadora do 
Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDoc)/FGV. Doutora em 
antropologia social pelo Museu Nacional/UFRJ, estuda 

o Rio de Janeiro na interface entre a antropologia 
urbana e a história. É autora de De olho na rua: a 

cidade de João do Rio (Zahar, 2008). 

Ficha técnica 
256 pp | 16x23cm 
ISBN 978-85-378-1027-9 
e-ISBN 978-85-378-1056-9 
R$ 49,90 | e-book R$ 34,90 
Tiragem: 3.000 exs. 

Coleção: Antropologia social 
Assunto: Ciências Sociais, 
Urbanismo 
Palavra-chave: Antropologia 

Público-alvo: interessados em 
antropologia, história, 
sociologia, arquitetura, 
urbanismo, além dos 
apaixonados pelo bairro de 
Copacabana 
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 A evolução de Copacabana, através de um momento crucial da construção física e 
identitária do Rio. Um livro essencial a todos os que querem entender um pouco mais  
jeito carioca de . 

 

 O livro faz parde da coleção Antropologia Social, fundada por Gilberto Velho e dirigida por 
Karina Kuschnir 

 

 O lançamento do livro ocorre no dia 16/4, às 19h, na Livraria da Travessa (Leblon). A autora 
está disponível para lançamentos em outras cidades. 

SAIBA MAIS 

OUTROS  TÍTULOS DE INTERESSE 

OUTROS TÍTULOS DO AUTOR 

De olho na rua: A cidade de 
João do Rio 

 
204pp, ilustrado 
R$ 46,00 
e-book: R$ 29,90 
ISBN: 978-85-378-0068-3 
e-ISBN: 978-85-378-0340-0 
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232pp 
R$ 54,90 
e-book: R$ 39,90 
ISBN: 978-85-378-0033-1 
e-ISBN: 978-85-378-0580-0 

Antropologia Urbana 
Cultura e sociedade no Brasil e em 
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Gilberto Velho (org.) 
144pp 
R$ 44,90 
e-book: R$ 29,90 
ISBN: 85-7110-525-1 
e-ISBN: 978-85-378-1018-7 

A Utopia Urbana 
Um estudo de antropologia social 
Gilberto Velho 
124pp 
R$ 44,90 
e-book: R$ 29,90 
ISBN: 978-85-7110-077-0 
e-ISBN: 978-85-378-0592-3 

Sociedade de Esquina 
A estrutura social de uma área 
urbana pobre e degradada 
William Foote Whyte 
392pp 
R$ 79,90 
e-book: R$ 44,90 
ISBN: 85-7110-860-9 
e-ISBN: 978-85-378-0581-7 
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