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Peter Pan
Edição definitiva – comentada e ilustrada
J.M. Barrie

Sinopse
“Todas as crianças crescem, menos uma.” Como pó de fada, há cem anos estas palavras transportam os leitores
para um mundo mágico, povoado pela família Darling e pelos habitantes da Terra do Nunca — Peter Pan, os
meninos perdidos, Sininho, crocodilos, sereias, o Capitão Gancho e seus piratas...
Um dos mais populares clássicos infantis, Peter Pan é uma história que, como Alice no País das Maravilhas,
une gerações, contagiando também adultos com sua energia, imaginação e um enredo que permite diversos
níveis de interpretação.
Esta edição traz a clássica história do menino que não quer crescer, em sua versão integral, com apresentação
e notas explicativas, além de ilustrações originais da primeira edição.

Sir James Matthew Barrie (1860 - 1937)
Também conhecido como
J.M. Barrie, foi um escritor e
dramaturgo escocês. Escreveu
diversas peças teatrais e livros,
em sua maioria voltada para o
público adulto, mas o clássico
infantil Peter Pan é sua obra
mais conhecida.

Público-alvo
adultos e crianças, público geral.

Ficha técnica
224 pp
16 x 23 cm
coleção: Clássicos – Edições Comentadas
tradução: Julia Romeu
apresentação: Flavia Lins e Silva
notas: Thiago Lins
tiragem: 5.000 exs.
ISBN 978-85-378-0890-0
e-ISBN 978-85-378-0911-2
nas livrarias: 3 de setembro
R$ 39,90
e-book: R$ 28
Infanto-juvenil, Literatura, Aventura
Palavras-chave: ficção, grande público, infantil,
juvenil

Saiba mais
• Texto integral da versão definitiva e consagrada de Peter Pan (originalmente Peter and Wendy), sem cortes
nem adaptações, com 11 ilustrações originais de 1911 e mais de 60 notas, além de uma cronologia da vida e
obra de Barrie
• Essa edição foi supervisionada pelo premiado escritor e tradutor Rodrigo Lacerda
• Flávia Lins e Silva, premiada autora infantil faz uma primorosa apresentação da obra
• Embora seja uma história infantil, o livro não é somente para crianças. Peter Pan pode ser visto tanto pelo
ângulo da aventura – voos, piratas, lutas com crocodilos e meninos caçadores –, quanto de um ponto de
vista mais adulto, com temas como dilemas existenciais (crescer x envelhecer), amores complicados, crianças
abandonadas e a personalidade ambígua e misteriosa do protagonista.
• A filmografia do personagem inclui diversas produções de sucesso, entre elas A volta do Capitão Gancho
(1991), estrelado por Robin Williams e Dustin Hoffman, Em busca da Terra do Nunca (2005), em que o autor J.
M. Barrie é vivido por Johnny Depp, além da clássica versão em desenho animado da Disney, Peter Pan (1953).

Outros livros da coleção

20 mil léguas
submarinas

Os três mosqueteiros

Edição Definitiva –
comentada e ilustrada
Jules Verne
456pp
R$ 59,90
e-book: R$ 39,90

Edição Definitiva – comentada e
ilustrada
Alexandre Dumas
688pp
R$ 79,00
e-book: R$ 49,90

Alice

Aventuras de Alice no País das
Maravilhas e Através do Espelho
Edição Definitiva – comentada e
ilustrada
Lewis Carroll
328pp
ilustrado
R$ 79,90
e-book: R$ 49,90

Contos de fadas

Edição Definitiva – comentada e
Ilustrada
Maria Tatar
388pp
ilustrado
R$ 89,00
e-book: R$ 59,90

O Conde de Monte Cristo

Persuasão

Edição Definitiva –
comentada e Ilustrada
Alexandre Dumas
1376pp
ilustrado
R$ 129,00
e-book: R$ 34,90

Seguido de duas novelas inéditas
em português
Edição Definitiva – comentada
Jane Austen
360pp
R$ 49,90

Sherlock Holmes

Edição Definitiva – Comentada e Ilustrada
Arthur Conan Doyle
Contos (vols. 1 a 5) – R$46 cada volume
Romances (vols. 6 a 9) – R$42 cada volume

História da matemática
Uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas
Tatiana Roque

Sinopse
Em linguagem objetiva e com ilustrações, este livro apresenta um olhar crítico sobre o modo como a história
da matemática tem sido contada ao longo dos tempos. Para tanto, aborda os sistemas matemáticos desenvolvidos desde a Mesopotâmia até o século XIX – passando pelo Egito antigo, a Grécia clássica, a Idade Média, a
chamada Revolução Científica e os debates do século XVIII.
Nessa ousada empreitada, um dos objetivos principais de Tatiana Roque é acabar com a falsa ideia de que
a matemática seria essencialmente abstrata e teórica, acessível apenas a gênios. Outro importante mito aqui
questionado é o de que essa disciplina seria um edifício de estrutura dada a priori, cujas lacunas seriam paulatinamente preenchidas pelos avanços trazidos pelas pesquisas de cada época ou povo.
A autora mostra, porém, que diferentes práticas matemáticas coexistiram desde sempre, dando soluções diversas para problemas semelhantes. E que tal concepção põe em xeque não apenas a crença de que a matemática
é universal como também a tradicional visão de que a matemática grega seria superior à de outros povos, como
os árabes.
Fascinante viagem pelo pensamento matemático que leva em conta os fatores culturais e sociais de cada
período histórico analisado, além dos científicos, esta História da matemática é essencial para professores.
E interessa também a todos os que sempre quiseram ler sobre o tema mas o consideravam árido ou distante
demais da vida cotidiana.

Tatiana Roque

Professora
do
Instituto
de Matemática/UFRJ, é
doutora pela Coppe/UFRJ,
com estágio na França na
Equipe REHSEIS (Pesquisas
Históricas e Epistemológicas
sobre as Ciências Exatas e
as Instituições Científicas).
Pesquisadora do Collège
International de Philosophie,
em Paris (2011-2007), é
membro do instituto de pesquisa Archives Poincaré,
em Nancy, dedicado à história da matemática.
Sua área de pesquisa abrange historiografia da
matemática, relações entre história e ensino de
matemática e história das teorias de equações
diferenciais e da mecânica celeste na virada do
século XIX para o XX.

Ficha técnica
512 pp, ilustrado
16 x 23 cm
prefácio: Gert Schubring, Livre-docente em história
da matemática e pesquisador na Universidade de
Bielefeld, Alemanha
tiragem: 4.000 exs.
ISBN 978-85-378-0888-7
e-ISBN 978-85-378-0909-9
nas livrarias: 3 de setembro
R$ 59,90
e-book: 39,90
História
Palavras-chave: Matemática

Público-alvo

Professores, estudantes e interessados em matemática
e história da matemática

Saiba mais
• Este é o primeiro livro de história geral da matemática propriamente brasileiro e resultado de pesquisa original.
Até o momento, as publicações em uso no Brasil sobre o tema têm sido traduções de obras lançadas nos
Estados Unidos – em geral reedições de títulos de décadas atrás que seguem padrões atualmente considerados
ultrapassados pela historiografia.
• A autora estará presente no 13º Encontro Nacional de História da Ciência e da Tecnologia da USP,
coordenando o simpósio temático “A Pesquisa em História da Matemática e suas fontes” junto com Carlos
Henrique Barbosa Gonçalves (Pós-doutor da Universidade de São Paulo).
Alguns dos temas abordados no livro:
• Matemáticas na Mesopotâmia e no antigo Egito
• Lendas sobre o início da matemática na Grécia
• Problemas, teoremas e demonstrações na geometria grega
• A separação entre teoria e prática na Antiguidade e na Idade Média
• A Revolução Científica e a nova geometria do século XVII
• A análise matemática nos séculos XVII e XVIII
• A invenção da matemática “pura” no século XIX.

Outros livros de interesse

As grandes equações
Uma senhora toma chá...

Como a estatística revolucionou
a ciência no século XX
David Salsburg
288pp
R$ 49,90

Uma história da simetria na
matemática
Ian Stewart
348pp
ilustrado
R$ 54,00
e-book: R$ 38

A história das fórmulas
matemáticas mais importantes
e os cientistas que as criaram
Robert P. Crease
280pp
ilustrado
R$ 42,00

Introdução à Filosofia
Matemática
Bertrand Russell
248pp
R$ 54,90
e-book: R$ 39,90

A música dos números primos
Uma história da ciência

Experiência, poder e paixão
Michael Mosley e John Lynch
288pp
ilustrado
R$ 54,00

A história de um problema não
resolvido na matemática
Marcus du Sautoy
352pp
ilustrado
R$ 59,90
e-book: R$ 39,90

A criança de cinco a dez anos
Um livro para pais e educadores
Abrahão H. Brafman

Sinopse
Em linguagem extremamente acessível, este livro visa ajudar os pais e todos aqueles que lidam com crianças
entre cinco e dez anos a descobrir a melhor maneira de estabelecer contato com elas e chegar a uma
compreensão de seus sentimentos.
É fácil perceber que uma criança ultrapassou a faixa dos cinco anos de idade: suas preocupações deixam de
se restringir ao cotidiano familiar. Pessoas, lugares e episódios fora de casa se tornam uma vibrante fonte de
alegrias – mas também de dúvidas, desconfianças e hesitações.
Essa nova gama de sentimentos, quando expressa, muitas vezes é interpretada pelos pais como queixa, rebeldia
ou comparação com outros modos de vida. São, no entanto, tentativas legítimas de harmonizar a existência
de contradições – que começam a ser percebidas – entre a vida em família e o mundo exterior.
É o que mostra esse livro, escrito pelo experiente psicanalista Abrahão Brafman, que descreve com
extraordinária clareza os dilemas e as inquietações mais comuns na vida das crianças nessa faixa etária,
fornecendo orientações e apontando soluções.

Ficha técnica
Abrahão H. Brafman
Psicanalista
e
médico
brasileiro, fez sua formação
na Sociedade Britânica de
Psicanálise e foi consultor
em Psiquiatria da Infância e
da Adolescência no Serviço
de Saúde inglês. Conduziu
seminários sobre observação
de bebês em cursos da
Sociedade Britânica e de outras sociedades de
formação de psicoterapeutas. Também dirigiu
grupos para crianças e seus pais no Queen Mary’s
Hospital, em Londres. É autor, entre outros, de
Untying the Knot (2001), Can You Help Me? (2004)
e The Language of Drawings (2012).

152 pp
14 x 21 cm
tradução: Maria Luiza X. de A. Borges
tiragem: 3.000 exs.
ISBN 978-85-378-0883-2
e-ISBN 978-85-378-0882-5
nas livrarias: 3 de setembro
R$ 36
e-book: R$ 24,90
Psicanálise, Psicologia
Palavras-chave: Criança

Público-alvo

pais, educadores e todos os que lidam com
crianças.

Saiba mais
O objetivo é ajudar pais e educadores a decidir a melhor maneira de estabelecer contato com a criança e
chegar a uma compreensão de seus sentimentos e comportamento. Algumas das questões abordadas:
• A visão que a criança de cinco a dez anos tem de si mesma
• Tendências homossexuais: o que fazer?
• Como explicar ao filho único por que ele não tem irmãos?
• Ciúmes entre irmãos: qual a melhor forma de agir?
• O desejo de faltar às aulas e a fobia escolar; dificuldades com professores e colegas: os pais devem interferir?
• Treinamento dos esfíncteres
• Internet: o perigo do contato com estranhos
• A importância das relações afetivas com tios, avós e primos
• Problemas de sono: existe uma hora certa de ir para a cama?
• Efeitos do divórcio na criança
• Adoção: dificuldades dos pais e dos filhos
• Enfrentando a morte de um ente querido
• O que dizer à criança acometida por uma doença grave ou fatal?

Outros livros de interesse

12 horas de sono
com 12 semanas de vida

Um método prático e natural para
seu bebê dormir a noite toda
Suzy Giordano e Lisa Abidin
136pp
R$ 24,90
e-book: R$ 19,90

Édipo

O complexo do qual
nenhuma criança escapa
J.-D. Nasio
160pp
R$ 39,90
e-book: R$ 29,90

Quando os Pais se
Separam
Françoise Dolto
136pp
R$ 38,00

Como agir com um
adolescente difícil?

Um livro para pais e profissionais
J.-D. Nasio
124pp
R$ 27,00
e-book: R$ 14,90

Meu corpo e suas imagens
J.-D. Nasio
184pp
ilustrado
R$ 39,90
e-book: R$24,90

A criança do espelho

Françoise Dolto e J.-D. Nasio
96pp
R$ 28,00

Psicanálise com crianças

O Adolescente e o Outro

A Família em Desordem

Antropologia da
criança

Teresinha Costa
88pp
R$ 19,90
e-book: R$ 14,90

Elisabeth Roudinesco
200pp
R$ 46,00
e-book: R$ 34,90

Sonia Alberti
80pp
R$ 19,90
e-book: R$ 14,90

Clarice Cohn
60pp
R$ 19,90
e-book: R$14,90

Você é inteligente o bastante
para trabalhar no Google?
Questões impossíveis e enigmas lógicos insanos usados
nas entrevistas das maiores empresas do mundo
William Poundstone

Sinopse
Como você pesaria sua cabeça? Em um relógio analógico com ponteiro de segundos, quantas vezes por dia os
três ponteiros se superpõem? Você foi reduzido à altura de uma moeda e jogado num liquidificador. As lâminas
começarão a se mover dentro de sessenta segundos. O que você faz? (Veja a resposta no “Saiba mais”.)
Essas são apenas algumas das questões apresentadas em Você é inteligente o bastante para trabalhar no
Google?. Revelando os segredos e histórias das ardilosas técnicas de entrevista utilizadas pelas maiores empresas do mundo, William Poundstone usa como referência a maior e mais inovadora delas – o Google – para
explicar e solucionar dezenas das questões mais desafiadoras adotadas hoje em dia.
O livro pode ser lido como um guia fascinante, divertido e indispensável por quem procura espaço no mercado
de trabalho, por profissionais de RH que buscam avaliar seus critérios e métodos e por quem quer se manter
atualizado. Mas também é feito sob medida para os fãs de enigmas lógicos, charadas matemáticas e quebracabeças desafiadores.
Enlouquecedor, viciante e muito divertido, Você é inteligente o bastante para trabalhar no Google? é leitura obrigatória – e satisfação garantida – para todos aqueles interessados em desafiar a capacidade do seu
raciocínio e desenvolver o pensamento criativo.

William Poundstone
Autor de doze livros, entre os
quais Como mover o Monte
Fuji? e Fortune’s Formula.
Colabora com o The New
York Times, a Harper’s, a
Harvard Business Review e
o Village Voice, entre outras
publicações. Vive em Los
Angeles. Site do autor:
home.williampoundstone.net

Público-alvo

Ficha técnica
292 pp
16 x 23 cm
tradução: Maria Luiza X. de A. Borges
tiragem: 4.000 exs.
ISBN 978-85-378-0907-5
e-ISBN 978-85-378-0892-4
nas livrarias: 17 de setembro
R$ 44,90
e-book: R$ 29,90
Negócios, Matemática
Palavras-chave: Enigmas lógicos, cérebro,
cognição, grande público, negócios, tecnologia

estudantes, candidatos e empregadores; profissionais de RH ou que desejam se manter atualizados em relação
ao mercado de trabalho; público interessado em pensamento criativo, enigmas lógicos e matemáticos.

Saiba mais
• Na primeira metade do livro, Poundstone apresenta, discute e destrincha as questões. Na segunda, ele dá as
respostas científicas” das questões mais complexas.
• Exemplo de resposta (questão do Liquidificador):
“Você foi reduzido à altura de uma moeda de cinco centavos de dólar e jogado num liquidificador. Sua massa
foi reduzida de tal maneira que sua densidade é a mesma de sempre. As lâminas entrarão em movimento em
sessenta segundos. O que você faz?
(...)
Entrevistadores afirmam que a melhor resposta que ouviram é pular fora do copo. (...) O entrevistador perguntará
como você pretende realizar essa façanha. Você não tem ventosas. Uma resposta inteligente é que, com esse
tamanho, você é como uma mosca e capaz de escalar o copo.“
• Frases de imprensa:
“Divertido e desafiador – e, o melhor de tudo, Poundstone explica as respostas.” David Rowan, editor da Wired
“Como sempre, Poundstone acerta em cheio. Divertido e prazeroso, vale a leitura.” Seth Godin
“Poundstone desafia todos os leitores a testar a sua inteligência com os cérebros das empresas mais inovadoras
dos Estados Unidos. Para os empregadores, ele dá um aviso oportuno sobre pensamento criativo e porque
entrevistas de emprego não funcionam.” Bloomberg Businessweek
“Através de um grande número de questões, o autor oferece um balanço de todos os fatores que você deve levar
em conta para chegar às soluções dos enigmas lógicos.” New Scientist
“Sua escrita persuasiva e cheia de energia torna o livro interessante até para os que não estão em busca de
emprego.” Publishers Weekly

Outros livros de interesse

Você pensa o que acha que
pensa?

Um check-up filosófico
Julian Baggini e Jeremy Stangroom
220pp
Ilustrado
R$ 24,00

Almanaque das
curiosidades matemáticas
Ian Stewart
316pp
ilustrado
R$ 42,00

Mania de Matemática 2
Mania de Matemática 1

Diversão e jogos de lógica e matemática
Ian Stewart
208pp
R$ 42,00

Novos enigmas e desafios
matemáticos
Ian Stewart
204pp
ilustrado
R$ 44,00

Outros livros de interesse

Alice no país dos enigmas

Incríveis passatempos
matemáticos

Incríveis problemas lógicos
no País das Maravilhas
Raymond Smullyan
192pp
ilustrado
R$ 42,00

Ian Stewart
356pp
Ilustrado
R$ 44,00

O gênio em todos nós

Por que tudo que você ouviu falar
sobre genética, talento e QI está
errado
David Shenk
360pp
Ilustrado
R$ 49,90
e-book: R$ 34,90

O enigma de Sherazade

e outros incríveis problemas
das “Mil e uma noites” à lógica
moderna
Raymond Smullyan
176pp
R$ 38,00

EM BREVE NAS LIVRARIAS
OUTUBRO 2012

Aventuras Matemáticas

Vacas no labirinto e outros
enigmas lógicos
Ian Stewart

Eleições no Brasil
Do Império aos dias atuais
Jairo Nicolau

Sinopse
Hoje os eleitores brasileiros escolhem seus representantes para os principais postos do Executivo e do Legislativo e pouca gente duvida da legitimidade do processo eleitoral no país. O sufrágio é universal, as fraudes
foram praticamente eliminadas e a urna eletrônica permite que os resultados sejam proclamados poucas horas
após o pleito. Mas nem sempre foi assim ao longo dos quase duzentos anos de vida eleitoral no Brasil.
É o que mostra este livro, que descreve em detalhes as regras que nortearam as eleições desde a época do Império até os dias de hoje. Em cada período abordado, perguntas orientam a leitura: Que cargos eram disputados? Quem podia votar? Como era feito o alistamento dos eleitores? Que sistema eleitoral era utilizado? Como
se contavam os votos? Havia fraudes?
O foco do cientista político Jairo Nicolau não são, portanto, os bastidores das campanhas, o perfil de candidatos, nem o comportamento do eleitorado, aspectos já largamente desenvolvidos por um grande número de
estudiosos. Trata-se, aqui, de um raro retrato da evolução do processo eleitoral no país que tem o quarto maior
eleitorado do planeta – perdendo apenas para Índia, Estados Unidos e Indonésia.
A legislação eleitoral brasileira é volumosa e detalhista. É possível mesmo que nenhum outro país tenha um
conjunto de leis tão complexo nessa área. Portanto, não é tarefa das mais fáceis navegar nesse cipoal. Mas o
autor consegue essa façanha com extraordinária clareza e concisão, tornando este Eleições no Brasil um livro
único sobre o tema e, desde já, uma obra de referência.

Ficha técnica

Jairo Nicolau
Cientista político, é professor
titular do Departamento de
Ciência Política da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
e pesquisador do CNPq. É autor
dos livros História do voto no
Brasil (Zahar, 2002) e Sistemas
eleitorais (2012).

Público-alvo
Historiadores, jornalistas, políticos, estudantes e
todos os que se interessam por eleições no Brasil.

176 pp
ilustrado (imagens, gráficos, quadros e tabelas)
14 x 21 cm
Coleção: NBCS
tiragem: 3.000 exs.
ISBN 978-85-378-0884-9
e-ISBN 978-85-378-0910-5
nas livrarias: 17 de setembro
R$ 29,90
e-book: 19,90
História, Política
Palavras-chave: História do Brasil, Política

Saiba mais
• Escrito em linguagem objetiva e concisa, oferece um panorama completo da atribulada história eleitoral
brasileira.
• Leitura de valor inestimável não apenas para historiadores, políticos, jornalistas e estudantes, mas para todos
os que se interessam pela história do país.

Outros livros do autor

História do Voto no Brasil
Jairo Nicolau
84pp
ilustrado
R$ 22,00
e-book: R$ 14,90

Outros livros de interesse

Antropologia da Política
Karina Kuschnir
76pp
R$ 19,90
e-book: R$ 12,90

O Cotidiano da Política
Karina Kuschnir
164pp
R$ 46,00
e-book: R$ 34,90

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

Teoria das elites

Cristina Buarque de Hollanda
104pp
R$ 26,00
e-book: R$ 19,90

Criatividade, juventude e novos
horizontes profissionais
Organização: Maria Isabel Mendes de Almeida
e José Machado Pais

Sinopse
Coletânea de seis artigos assinados por autores brasileiros e portugueses da área de ciências sociais que abordam os novos processos de criatividade e profissionalização entre os jovens. A finalidade é refletir sobre as
transformações ocorridas nas subjetividades frente aos impasses e desafios apresentados pela sociedade contemporânea.
Apoiados em um eixo comum – os processos de profissionalização –, eles tecem reflexões suscitadas a partir
de pesquisas de campo realizadas com jovens que atuam em áreas empresariais e artísticas, seja no Brasil, seja
em Portugal.
As surpreendentes manifestações subjetivas encontradas na forma como tais jovens ressignificam seus cotidianos – o que afeta o modo como lidam com as demandas e os impasses de sua profissão – revelam a necessidade
de reinvenção de paradigmas de análise. E este é o objetivo de Criatividade, juventude e novos horizontes profissionais: contribuir para o exame das novas percepções em torno do conceito de criação na sociedade atual.

Ficha técnica
Saiba mais
• O livro contribui de forma valiosa para a análise das novas
percepções do conceito de criação na sociedade contemporânea.
Alguns dos temas abordados:
• a arte de tatuar: da marginalidade para a indústria do design
corporal
• amadorismo e profissionalização no hip-hop
• os redesenhos das relações entre autor e obra
• paradoxos na profissionalização da criatividade no meio das
HQs
• a internet como via de acesso ao mercado
• a criação dos coletivos de artistas e o mito do gênio solitário

296 pp
14 x 21 cm
tiragem: 2.000 exs.
ISBN 978-85-378-0893-1
e-ISBN 978-85-378-0912-9
nas livrarias: 17 de setembro
R$ 29
e-book: R$ 19,90
Ciências sociais
Palavras-chave: sociologia, antropologia

Público-alvo

Sociólogos, antropólogos, educadores
e profissionais que trabalham com
orientação de jovens.

Maria Isabel Mendes de Almeida

Fernanda Eugenio

Brasileira,
pós-doutora
em ciências sociais pela
Universidade de Paris –
Descartes, é coordenadora
do Centro de Estudos
Sociais Aplicados (Cesap)/
Universidade
Candido
Mendes e professora do
Programa de Pós-gradução do Departamento
de Ciências Sociais/PUC-Rio. Entre outros
livros, organizou, junto com Fernanda Eugenio,
a coletânea Culturas jovens (Zahar, 2006).

Brasileira, pós-doutoranda
em antropologia pelo
Instituto
de
Ciências
Sociais da Universidade
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