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CR IS E? É tempo
de reestruturação

Associar crise
a sofrimento é um
equívoco, no entender do
médico psiquiatra Paulo Gaudencio.
Crises, segundo ele, são processos
de adaptação às mudanças que
fazem parte da vida. E não apenas
são necessárias, como positivas,
pois levam à renovação
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Kalil ressalta a importância
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ENTREVISTA

O outro lado
da crise
uando se fala em crise, a primeira idéia que vem à cabeça é a de sofrimento. Para o médico psiquiatra Paulo Gaudencio,
entretanto, crise é uma coisa boa.
É um processo de ajuste interior
que permite, ao indivíduo, acompanhar as mudanças que ocorrem
constantemente em sua vida.
Acontece quando a idéia caminha
e a estrutura fica para trás.
“O homem tem idéias de profissão, de amor, de vida. Para concretizá-las, precisa de uma estrutura que lhe dê sustentação. Eu me
formei, tinha uma idéia de profissão, abri um consultório. Comecei a
trabalhar, aprendi, minha idéia
caminhou e a estrutura ficou defasada. O que vai acontecer? Vai
haver uma desestruturação, uma
reestruturação e um período de paz
até a idéia caminhar de novo e eu
ter uma nova crise e criar novos alicerces. Crise é para sempre”, afirma o terapeuta, que hoje dirige o
Instituto Paulo Gaudencio, presta
consultoria a empresas, realiza
seminários, palestras e tem vários
livros publicados: Minhas razões,
tuas razões, Mudar e vencer,
Manual do prazer, Manual do
prazer para mulheres, Men at
Work – Como o ser humano
pode se tornar e se manter
produtivo.
Baseado em sua experiência
clínica de mais de 40 anos, ele
constata que as pessoas reagem de
forma diferente às crises. “Alguns
caminham com a idéia, outros se
mantêm estruturados. Quem cami-

Petrônio Cinque

Q

mais dúvidas, não querem mudar
nada no seu relacionamento afetivo, na profissão.”
Nas empresas, que vêm passando por transformações numa
velocidade incrível, essas discrepâncias são bastante visíveis, conforme ressalta o psiquiatra. Suas
estatísticas indicam que 30% dos
profissionais aceitam as mudanças,
30% não querem
mudar nada e 40%
ficam em cima do
muro. Se ganhar a
mudança, os indecisos aderem, 10%
dos que eram contrários se convertem e 20% acabam sobrando. “Crise é um impasse
constante entre a
minha parte jovem, que quer fazer um monte de
mudanças, e a minha parte velha,
que reluta em desPaulo Gaudencio: “Amigo não é quem põe no
montar coisas que
colo, é quem fala a verdade”
foram construídas.
E não é fácil mesmo, pois a gente
nha com a idéia eu chamo de
ama as coisas que construiu”,
jovem, sem critério de idade. Tenho
admite. “Mas também não é sofri72 anos e me considero muito
mento; é uma mudança, que semjovem, estou desestruturando tudo
pre traz consigo uma oportunidapara reestruturar. Quem é estrutude e um risco.”
rado eu chamo de velho, também
Dar ou não um passo à frensem critério de idade. Conheço tante... Até que a decisão seja tomatos velhos de 30 anos que já cheda, o processo gera angústia e
garam à verdade final, não têm

ansiedade, não há como evitar:
“Fico angustiado quando o impulso pede uma coisa, a consciência
manda outra e eu não escolho. E
enquanto não tomo a decisão fico
meio dividido, ansioso. É o medo
normal que a gente sente antes
que algo aconteça. Sentir um
pouco de ansiedade e angústia é
coisa do ser humano. Ninguém vai
morrer por causa disso. Ser maduro, nesse momento, é agüentar a
ansiedade e a angústia até que se
tenha elementos concretos. Tomar
uma decisão precipitada acaba
com a ansiedade, mas pode trazer
arrependimento.”
Paulo Gaudencio observa que
as crises podem ser decorrentes de
fatores internos ou externos. “São
internos quando percebo que
tenho de mudar alguma coisa na
minha forma de trabalhar ou nas
minhas relações afetivas, por exemplo. A maneira como estou agindo
não dá mais certo, e eu percebo
isso dentro de mim. De repente, as
pessoas descobriram que há um
estilo gerencial mais eficiente – em
vez de berrar, criar condições para o
operacional produzir cada vez
melhor –, e isso implica abandonar
a estrutura antiga e aprender um
outro jeito de me relacionar com os
subordinados. O convívio com meu
filho ou com minha mulher não
está legal. Primeiro impulso: a
culpa é deles. Mas o que eu estou
fazendo para não deixar que seja
legal? O que tenho de mudar para
que volte a ser legal?”
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VITRINE
angústia, mas tenho um objetivo.
Vou perder algumas coisas, porém
vou ganhar outras. Se parei, não
ganho mais nada.” O problema da
depressão, segundo ele, não decorre da crise, e sim de não saber lidar
com a agressividade e colocar limite no seu espaço vital. “Há uma
linhada que não vale uma briga, aí
há outra e mais outra e, no fim,
você está todo amarrado e deprimido por linhadas que não valiam
uma briga. Você não entra em
depressão quando engole um sapo,
você entra em depressão de tanto
girino que engole.A agressividade é
fundamental, entretanto, é preciso
usá-la de forma adequada. Tem que
ser duro na bola, não na canela.”
Ser companheiro em tempo de
crise, a seu ver, é incentivar o outro
a dar um passo à frente. Essa campanha que muitos fazem para
impedir que o outro entre em crise
nada mais é que “um truque para
fugir da própria crise pessoal”. O
apoio afetivo é importante, e mostrar que você não concorda com a
forma de agir do outro não significa que você esteja contra ele.
“Amigo não é quem põe no colo, é
quem fala a verdade. Se estou
errado, amigo é quem fala para
mim, inimigo é quem fala de mim,
o resto não importa.”
“Se eu quiser me arrumar por
fora, preciso de um espelho para
poder enxergar”, diz Paulo Gaudencio. “Se eu quiser me arrumar
por dentro, preciso ainda mais de
um espelho, ou seja, de um amigo
que espelhe para mim a minha
maneira de agir, me ajudando a
ver em que ponto meu comportamento é adequado ou inadequado. Quando você está em crise,
não consegue enxergar mesmo.
Portanto, procure pessoas para
conversar, para ouvir uma opinião
sincera. Mas, pelo amor de Deus,
não peça conselhos sobre como
você deve agir. Cada um tem de
ser dono do próprio destino.
Enfrente a crise e não tenha medo
de se desestruturar, pois certamente você vai se reestruturar
sempre melhor. Crise é o prenúncio de uma nova vida.”

Por outro lado, existem as crises que a gente não pediu, que
“caem no nosso colo”, como ele
diz. Quando se perde o emprego
ou alguém que se ama, por exemplo. “Não fui eu que caminhei com
a idéia; aquilo simplesmente aconteceu. Um fato desses desmonta
uma estrutura. E agora? Ou afundo
em sofrimento ou desestruturo e
reestruturo para encontrar a paz
por um período – até a idéia caminhar e eu ter mais uma crise lá
adiante. Primeiro passo para a
reestruturação: não ficar parado. O
burro de Buridan atravessou o
deserto, seguiu no oásis morto de
cansaço, fome e sede e estancou
indeciso exatamente na metade da
distância entre a comida e a bebida. E de pensar morreu o burro.
Não fique parado. Conscientize-se
de que, durante um período, terá
de agüentar a ansiedade e a
angústia e procure enxergar as
oportunidades que se abrem. Se
você foi mandado embora, quem
sabe não encontrará um trabalho
mais compensador?”
“Quando se perde uma pessoa querida, é fundamental fazer
o luto”, alerta. “A dor é muito
grande, mas não adianta se anestesiar, pois ela virá um dia mais
tarde. Sinta essa dor, não finja que
não aconteceu. Não se banhe de
endorfina, discuta aquilo, trabalhe
a perda, o luto. Além disso, você
terá de lidar com a culpa de continuar vivo. O outro morreu e eu
estou vivo, sujeito a prazeres sensíveis como comer, beber, ter uma
nova vida afetiva e sexual, um trabalho de que eu goste. Algo dentro de mim diz ‘que bom que eu
estou vivo’ e me faz sentir culpado, apesar da dor pela perda.
Trabalhe também essa culpa. Eu
perdi, mas estou vivo e tenho o
direito de recompor as coisas.”
Para os receosos, o terapeuta
garante: “Crise é a coisa mais saudável do mundo. É sinal de que
você está vivo. Se não tem crise,
morreu. A idéia não caminhou, você
não tem mais dúvidas, chegou à
verdade final. Durante a crise eu
tenho ansiedade, um pouco de
|

STÁLIN
A corte do czar vermelho
Simon Sebag Montefiore
Nesta biografia de Stálin e de seus assessores mais próximos, o autor expõe em
minúcia a vida cotidiana e os bastidores
do Kremlin. Revela memórias e diários
inéditos do líder soviético e de outras
figuras importantes, trazendo entrevistas
com sobreviventes e descendentes desses poderosos personagens.
Mais
912 páginas

R$ 69,00

Cultura

R$

55,20

49 CONTOS DE
TENNESSEE WILLIAMS
Tennessee Williams
Nesta reunião de todos os seus contos, o
autor – dono de uma narrativa descrita
como “absolutamente envolvente” –
apresenta uma galeria de personagens
frágeis, perdidos, insensatos, quase sempre vítimas de desejos descomedidos.
São construídos com tamanho afeto que
apaixonam o leitor de imediato.
696 páginas

R$ 46,00

LEMONY SNICKET:
AUTOBIOGRAFIA
NÃO AUTORIZADA

Os leitores das Desventuras em série dos
órfãos Baudelaire perguntam: Quem é
Lemony Snicket? Por que em suas raras
fotografias ele está sempre de costas? Por
que dedicou a vida ao caso Baudelaire?
Com base em documentos secretos e
assustadores, a obra esclarece os mistérios
que envolvem a vida do autor.
248 páginas

R$ 29,50

Companhia de Bolso
O POVO BRASILEIRO
Darcy Ribeiro
Por que o Brasil ainda não deu certo?
Quando chegou ao exílio no Uruguai, em
1964, o autor procurou responder a essa
pergunta. O resultado está neste livro
que, por meio de uma explanação histórico-antropológica, aborda a formação do
povo brasileiro e a configuração que
tomou ao longo do tempo.
440 páginas

R$ 24,00

PERSÉPOLIS 3
Marjane Satrapi
Fugindo da violência política e religiosa em que o Irã estava mergulhado,
Marjane embarcou para o exílio na Áustria. Neste terceiro volume de sua autobiografia em quadrinhos, ela narra as
grandes mudanças que enfrentou na
adolescência, sozinha num país ocidental, obrigada a refazer todas as relações afetivas.
96 páginas

Livraria Cultura no Conjunto Nacional – São Paulo

|

R$ 29,00
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GENTE QUE FAZ A CULTURA
A PROMESSA PERRICONE
Nicholas Perricone
Com um programa que ajuda a reverter o
processo de envelhecimento, o autor mostra que a beleza vem mesmo de dentro.
Segundo ele, as poderosas substâncias
chamadas peptídeos e neuropeptídeos,
semelhantes a proteínas, revitalizam a pele
e os cabelos, fortalecem o sistema imunológico, entre outros benefícios.
Mais
314 páginas

R$ 65,00

Cultura

R$

52,00

ECONOMETRIA BÁSICA
Damodar Gujarati
Este livro expõe os métodos da econometria tradicional (método de análise de
dados estatísticos) e suas limitações de
maneira simples, ilustrando com exemplos reais, resolvidos passo a passo.
Fornece ainda um estudo da econometria
de séries temporais e enfatiza a interpretação dos conceitos de forma intuitiva.
840 páginas

O JULGAMENTO
DE PARIS
George M. Taber
Numa degustação às cegas, promovida em Paris no ano de 1976, experts
franceses elegeram dois vinhos americanos – Stag’s Leap Wine Cellars
Cabernet Sauvignon e Chateau
Montela Chardonnay – como os
melhores do mundo. O autor relata a
verdadeira história e a extensa repercussão desse mítico evento.
R$ 59,00

A CABALA E A PRÁTICA
DO MISTICISMO JUDAICO
David A. Cooper
Este livro explica os fundamentos da
Cabala para o público leigo, incluindo
exercícios sobre como aplicá-la no
dia-a-dia. O rabino Cooper apresenta
relatos inspiradores e ensinamentos
preciosos da tradição mística judaica,
mostrando como é possível sentir a
proximidade de Deus.
360 páginas

R$ 69,00

EU APRENDI!
Vários autores
Os participantes do reality show O
Aprendiz 2 relatam passo a passo o que
fizeram para conseguir bons resultados
nos desafios profissionais propostos ao
longo do programa.As lições que aprenderam – relatadas neste livro – são práticas e
servem de inspiração para obter sucesso
na carreira e nos negócios.
168 páginas
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Elegância é,
mais que tudo,
uma atitude
N

R$ 149,00

380 páginas

GLORIA KALIL

R$ 36,00

inguém é chique se não for
civilizado. A frase tornou-se
o slogan da consultora de moda
Gloria Kalil. Seja nas dicas que ela
transmite na rádio Eldorado e nas
palestras que profere constantemente, seja no conteúdo de seu
site, livros e artigos em jornais e
revistas, seu conselho essencial
para aqueles que se preocupam
com a melhor maneira de se apresentar e de se relacionar com os
outros é: acima de tudo, seja elegante na maneira de agir.
Para a consultora, o primordial
é estabelecer a ética no cotidiano:
“Vivemos num mundo extremamente narcisista, com as pessoas
voltadas para o próprio umbigo.
Está na hora de olhar também para
os outros e seguir uma dinâmica de
interação, de civilidade. A etiqueta
representa a norma de convivência
com o outro, com o lugar onde se
mora, com o seu redor. É o princípio
da civilidade. Ninguém é chique se
não tiver essa interação. Não adianta só estar com uma roupa bonita.
Chique não é aparência, não é imagem, é comportamento.”
Paulistana, de família tradicional, Gloria freqüentou o requintado
Colégio Des Oiseaux, das cônegas
de Santo Agostinho, convivendo
com a elite da cidade. Já formada
em sociologia e política, resolveu se
dedicar ao jornalismo, onde acabou
enveredando para o lado da moda.
Na década de 1970, casada com o
industrial Roberto Kalil, começou a
trabalhar na Scala d´Oro, que, na
época, era uma das mais renomadas tecelagens brasileiras.
Não demorou muito para que
se tornasse um nome de destaque

na área. Inovadora, ela trouxe para
o Brasil a griffe italiana Fiorucci,
uma das primeiras linhas de jeans e
moda jovem no país. O sucesso da
marca representada pelos dois anjinhos foi enorme. “Foi uma época
intensa, em que fabricamos as roupas, tivemos lojas próprias e franquias. Eu, que tinha conhecimento
da matéria-prima, do tecido, passei
a entender também do produto
final. Infelizmente, em 1993, a
marca quebrou na Itália e tivemos
de encerrar nossas atividades.”
A partir daí, Gloria passou a se
dedicar integralmente à consultoria de estilo e negócios de moda.
“Assim como a etiqueta, a moda
era considerada fútil, até as pessoas perceberem que é parte do
comportamento, de um sistema de
renovação permanente que faz o
mundo capitalista girar”, observa.
“Esse sistema não diz respeito
apenas à roupa. Não há uma atividade que não precise estar permanentemente se renovando para
continuar provocando desejo. A
roupa revela a personalidade de
quem a usa, como qualquer
opção, aliás – é uma oferta imensa e a pessoa escolhe aquela que
melhor a representa.”
De um projeto criado para o
Senac, saiu seu primeiro livro, Chic,
em 1997, e, pouco mais de um ano
após, Chic Homem. Foram dois
best sellers que, juntos, já venderam
mais de 200 mil exemplares. Seu
terceiro livro, Chic(érrimo) moda
e etiqueta em novo regime,
lançado em 2004, enfatiza, num
tom de agradável bate-papo, o respeito pelas outras pessoas, indicando os caminhos para a boa convi-

Livraria Cultura no Shopping Villa-Lobos – São Paulo | [11] 3024-3599 |

VITRINE
A PELE FRIA
Albert Sánchez Piñol
Com um enredo repleto de intrigas e
aventuras, esta obra leva o leitor a se
identificar com o protagonista e vivenciar intimamente alguns dos principais questionamentos da condição
humana – a lucidez e a loucura, a rejeição e o desejo, a crueldade e o amor, o
medo e a esperança.
240 páginas

R$ 34,90

POR QUE OS HOMENS
TÊM TETAS?
Karine Basílio

Mark Leyner e Billy Goldberg

vência. Com uma edição primorosa, acaba de ser lançado também em Portugal. Além disso, a
autora participou de um dos primeiros quadros de moda da TV
brasileira, no programa Mais Você, comandado por Ana Maria
Braga na Rede Globo, e criou o
primeiro site na internet sobre o
tema: www.chic.com.br.
Atualmente, além de viajar por
todo o Brasil ministrando palestras
e dar consultoria de negócios, ela
fornece dicas de moda e etiqueta
aos ouvintes da rádio Eldorado, o
que lhe rendeu o prêmio Revelação
em rádio 2005, da Associação
Paulista de Críticos de Arte (APCA).
“Nesta altura da vida profissional,
ganhar um prêmio de revelação
demonstra que a gente nunca pára
de se renovar e de aprender”, ressalta, anunciando seu mais recente
projeto: um grande seminário sobre
marketing de moda, que será realizado em São Paulo no final de
abril. O evento vai reunir nomes de
destaque no cenário brasileiro e
internacional.
Sua versatilidade a leva a atingir um público bastante diversificado. “Não tenho dificuldade nem
em falar nem em ouvir”, reconhece. As dúvidas, conforme constata,
são as mais banais possíveis: “Por
incrível que pareça, uma das maiores dificuldades que os homens
enfrentam é escolher a cor de meia
mais adequada. Sabe-se lá por que
uma pecinha tão pequena conse|

gue deixá-los tão desesperados!
Entre as mulheres, algumas perguntas não falham, como se o
sapato deve ser igual à bolsa e por
que a madrinha não deve vestir
roupa preta para ficar no altar.”
É sobretudo através da observação que a consultora desenvolve
as idéias para os temas que costuma abordar. “É o que eu vejo, o que
sinto”, diz. “Faz parte de mim prestar atenção nos costumes, no que
as pessoas pensam, quais as suas
dificuldades, em que as coisas
mudaram e elas não estão percebendo. Tudo é assunto quando se
trata de comportamento: um programa de TV, aquilo que se ouve ou
se lê no jornal, a maneira como as
pessoas falam, filmes, peças de teatro, livros...”
Por gosto e para se manter
atualizada, Gloria Kalil faz questão
de ir a concertos, exposições de
arte, cinema, teatro, além de viajar e
ler muito. Vai com freqüência às
lojas da Livraria Cultura, tanto no
Shopping Villa-Lobos como no
Conjunto Nacional. “É onde costumo me abastecer de livros”, comenta. “A Livraria Cultura tem uma
imensa vantagem sobre as outras: o
excelente atendimento. Mais do
que vendedores, dispõe de consultores que ajudam a encontrar o que
a gente procura e dão dicas preciosas sobre as novidades. Além disso,
se o livro não está disponível no
momento, eles providenciam e entregam em casa.”

Os autores respondem a perguntas que as
pessoas só têm coragem de fazer ao médico
depois do terceiro martíni. São mais de 100
dúvidas, que vão de esquisitices do corpo – o
que é uma remela e por que o bocejo contagia, por exemplo – a questões sobre drogas e
álcool, como: Bebidas alcoólicas matam neurônios? Por que bêbados roncam tão alto?
224 páginas

R$ 24,90

Mais
Cultura
R$

19,92

CHINA
O renascimento do império
Cláudia Trevisan
O que se esconde por trás desse país de
superlativos: o mais populoso do mundo,
o que cresce mais rapidamente e se
transforma de maneira mais radical em
tempos recentes? A jornalista traça um
panorama da China hoje, mesclando-o
com crônicas que retratam hábitos dos
chineses, como dançar na rua ou ter grilos de estimação.
240 páginas

R$ 32,50

O CAMINHO DA VINCI
Huck Finn
Uma viagem imaginária pelos esconderijos da obra O Código Da Vinci, de Dan
Brown. Com riqueza de detalhes, o autor
apresenta os lugares que ambientaram a
trama – desde os menos conhecidos,
como Castel Gandolfo e Chapter House,
até os famosos Vaticano e Catedral de
Notre-Dame.
198 páginas

R$ 29,90

O VELHO QUE
ACORDOU MENINO
Rubem Alves
Primeira parte das memórias de um dos
intelectuais e educadores mais reconhecidos no país. Rubem Alves divide com os
leitores as lembranças de sua infância
em Minas Gerais, apresentando sua família e seus agregados, em tom de agradável intimidade.
272 páginas

Entre no Cultura por e-mail para receber nossa programação de eventos:
www.livrariacultura.com.br/culturaporemail

|

R$ 29,90
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CURIOSIDADES

Viajando com os

O GUARDADOR
DE REBANHOS
E OUTROS POEMAS
Poemas completos
de Alberto Caeiro
Fernando Pessoa
Os poemas de Alberto Caeiro, apresentados
por Álvaro de Campos e Ricardo Reis, heterônimos de Fernando Pessoa. O processo
criativo, na visão de seus “outros eus”, abre
novas perspectivas para a leitura de Pessoa
e aprofunda o conhecimento sobre o fenômeno da heteronímia que ele idealizou.
132 páginas

R$ 15,00

AS ORIGENS E ESSÊNCIA
DA MAÇONARIA
Fernando Pessoa
A partir de estudos relacionados à parte
oculta da Maçonaria, Fernando Pessoa
aborda o tema com profundidade e desenvoltura. Um texto esclarecedor sobre a origem e os fundamentos da Ordem, suas
relações com a cabala judaica e com outras
ordens iniciáticas e esotéricas.
104 páginas

R$ 20,00

ONDINA
Friedrich De La Motte-Fouqué
À beira de um grande lago, nas imediações de uma floresta misteriosa, situa-se
a cabana de um pobre pescador. Em plena
Idade Média, esse recanto é o cenário do
amor imperecível entre um homem e uma
ninfa. Publicada em 1811, a obra é um
hino de louvor à natureza e à pureza de
sentimentos.
Mais
200 páginas

R$ 35,00

Cultura

R$

28,00

CRISTÓVÃO COLOMBO
Júlio Verne
O imaginativo escritor Júlio Verne se interessou e narrou o roteiro de aventuras de
Colombo, uma personalidade que tangencia
a esfera da lenda: o extraordinário acompanha seus feitos, como a trajetória pelo
Oceano Atlântico rumo ao desconhecido, e
a audácia lhe confere o traço de homem
singular.
112 páginas

R$ 20,00

JUSTIÇA E DEMOCRACIA
Cecilia Caballero Lois (org.)
Com base no liberalismo igualitarista de
John Rawls, Ronald Dworkin e Bruce
Ackerman, no comunitarismo de Michael
Walzer e Charles Taylor e na teoria críticodiscursiva de Jürgen Habermas, são debatidas as questões mais prementes da atualidade: democracia e justiça, Constituição e
direitos fundamentais, entre outras.
280 páginas
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R$ 50,00

antigos
romanos

N

o século V a.C., Marco Agripa, herói de guerra romano,
convocou os mais eminentes cientistas e lhes forneceu arquivos com
coordenadas do Exército Imperial.
Seu objetivo? Fazer um meticuloso
levantamento de todos os domínios de Roma. O resultado: o Mapa
de Agripa, de uma exatidão sem
precedentes, retratando rios, cadeias de montanhas, portos, cidades... Mas foram as estradas, que
se estendiam feito artérias até os
cantos mais remotos da civilização,
e as rotas de navegação, se entrecruzando sobre o azul do Mar
Mediterrâneo, que tornaram tal
mapa notavelmente moderno. Era
o impulso que faltava aos romanos
para dar início ao que, a partir de
então, seria chamado de turismo.
As revelações são de Tony
Perrottet, em Férias pagãs – Na
trilha dos antigos turistas romanos. Para ele, a pesquisa acerca
do tema significou o começo de um
roteiro inusitado: seguir os passos
desses viatores ou peregrinatores,
nomes dados aos viajantes da
época. Com o trunfo de Agripa em
mãos, “não só era possível localizar
facilmente um lugar famoso – digamos, o Colosso de Rodes ou as ruínas de Tróia –, mas também determinar a que distância ficava de Roma e a melhor rota de viagem para
chegar até lá”. Perrottet dirigiu-se
então para Roma, Nápoles, Grécia e
ilhas do Mar Egeu e fez um minucioso relato que mescla presente e passado, sempre com boas doses de
humor e ironia.
Com mais de 400 páginas, o
livro traz uma série de informações
sobre o modo de vida dos antigos
e os locais percorridos. Conta, por
exemplo, que a maioria dos turistas
pioneiros era jovem (entre 20 e 30
anos) e tinha uma tendência estudiosa. “Faziam pesquisas para monografias enquanto estavam em
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suas jornadas – sobre religião, arte,
astronomia ou história”. Os viajantes costumavam se ausentar por
dois a cinco anos de sua terra natal
e, nesse percurso, “visitavam templos luxuosos – equivalentes aos
nossos museus modernos, repletos
de maravilhosos artefatos”.
Atenas era uma das atrações
mais cobiçadas, considerada “o altar
da alta cultura”. Um local abençoado pela natureza, “com panoramas
que se estendiam até o mar cintilante”, e aprimorado pela arte dos gregos. Eram tantas estátuas que
alguns visitantes costumavam dizer
que a cidade tinha “uma segunda
população de mármore, toda pintada de cores alegres, com olhos de
marfim e íris detalhadas para dar
expressão aos rostos”. Perrottet
narra suas peripécias para conferir
de perto como sobreviveram os inspiradores templos e esculturas.
Já em Pompéia, ele relata que,
em meio a dúzias de pessoas, se viu
“vasculhando as paredes em busca
de antigas gravuras de órgãos genitais masculinos, que outrora indicavam o caminho dos bordéis para marinheiros”.Trata-se de um ritual turístico importante nesse célebre porto
romano, soterrado por uma chuva de
cinzas vulcânicas em 79 d.C.
Após tantas curiosidades a respeito de costumes, tradições e personalidades históricas (há três apêndices que contextualizam o leitor),
percebe-se que os excursionistas
romanos não eram tão diferentes
assim dos atuais. Recorriam a guias
turísticos para poder ver de perto o
cabelo em forma de serpente de
Medusa ou a espada de Ulisses e, se
fosse necessário, hospedavam-se
em estalagens de beira de estrada.
Os destinos mais disputados?
Grécia, Ásia Menor e Egito, eleitos
como “as terras amadas dos eruditos”. Assim como continuam sendo
até hoje, segundo o autor.
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O CERTO É...

POR EDUARDO MARTINS

porque
por que
porquê
por quê

VITRINE

Por que não entender
os

UM STALIN DESCONHECIDO
Zhores e Roy Medvedev

porquês?

A

qual) a criança fora picada. /
Eram os apelidos por que (pelos
quais) todos as conheciam.
2) Por quê. É o mesmo caso do item anterior, mas o acento se impõe quando o por que
encerra a frase: Eles erraram
tudo na prova. Por quê? / A
empresa os demitiu e eles nem
perguntaram por quê (foram
demitidos). / Protestaram, mas
não havia por quê (protestar). /
Vocês se atrasaram tanto, meu
Deus, por quê?
3) Porque. Aparece em dois
casos: a) Nas respostas, quando
equivale a pois, portanto, pelo
fato de que. Exemplos: Compre
logo a entrada para o espetáculo
porque (pois) o teatro vai ficar
lotado. / Disse que queria porque
(pelo fato de que) queria sair. /
Não gostou do livro porque
(pois) era difícil de ler. b) Nas
perguntas, quando se sugere
uma resposta: Você não veio
porque perdeu o ônibus? / Eles
recusaram o emprego porque a
sede da empresa ficava longe?
4) Porquê. É usado quando,
como substantivo, substitui (e
não deixa implícitas apenas) as
palavras razão, motivo, causa
e pergunta: Não explicaram o
porquê (razão, motivo) da decisão. / Havia poucas respostas para muitos porquês. / É uma pessoa cheia de porquês (perguntas). / É bom esclarecer todos os
porquês (causas) do caso.
Como se vê, a simplificação
exagerada não explica o por
que separado em texto sem
ponto de interrogação (trata-se
de uma indagação indireta)
nem o porque junto em texto
com interrogação.

s regras práticas existem
para simplificar a vida
das pessoas que se empenham
em falar ou escrever de maneira adequada. Um grande risco
desse tipo de regra, porém, é
tentar ser prática demais e, ao
invés de ajudar, dificultar a compreensão de questões complexas de linguagem.
Um bom exemplo desse fato
é o uso das formas por que, por
quê, porque e porquê. Ainda
existe quem determine: o por
que é separado nas perguntas e
junto (porque) nas respostas.
Certo? Nem sempre.
Uma regra mais precisa
seria, talvez: usa-se por que, separado, sempre que estiverem
subentendidas na frase as palavras razão ou motivo. E o porque, em uma palavra só, nas respostas. Mesmo assim, há casos
que não se encaixam na regra.
Então, o melhor é entender cada
um dos diversos porquês.
1) Por que. Usa-se o por
que, separado e sem acento, em
dois casos: a) Sempre que estiverem claras ou subentendidas
as palavras razão ou motivo.
Assim: Por que (razão) você não
chegou antes? / Por que (motivo) há tanta violência nas ruas
hoje em dia? / Não sei por que
(razão) você se afastou de nós.
(Neste caso, a interrogação é indireta. Como se fosse: Por que você
se afastou de nós?) Outro exemplo: O ministro não conseguiu
explicar por que (motivo) os
juros não caíam.
b) Emprega-se o por que
quando essa forma equivale a
para que ou pelo qual, pela
qual, pelos quais e pelas
quais: Lutavam por que (para
que) houvesse menos injustiças. /
Estavam ansiosos por que (para
que) ela voltasse. / Este é o caminho por que (pelo qual) seguiu. /
Mataram a cobra por que (pela

Uma nova visão sobre a morte de Josef
Stalin, a partir dos arquivos abertos após
o colapso da União Soviética. Em 15
ensaios, a obra detalha o processo e a
política para a construção das usinas
nucleares, a condução de estratégias
militares na Segunda Guerra Mundial e
outros temas controversos.
448 páginas

R$ 53,90

A ARTE DA POLÍTICA
A história que vivi
Fernando Henrique Cardoso
O ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso analisa o período que vai do
regime militar até o momento em que
transmite o poder ao principal adversário
político. Revela os bastidores do governo,
o funcionamento das instituições e os
limites do cargo presidencial.
ais
700 páginas

M
Cultura

R$ 70,00

R$

56,00

A TERCEIRA TRADUÇÃO
Matt Bondurant
Entre relíquias sagradas, línguas perdidas e uma seita bizarra com poder sobre
a vida e a morte, encontra-se o egiptólogo e criptógrafo Walter Rothschild.
Obcecado por encontrar a chave para o
enigma da Estela – um caminho para a
imortalidade –, ele acaba se tornando
vítima de uma sinistra conspiração.
406 páginas

R$ 49,90

A SALA DE ÂMBAR
Catherine Scott-Clark e Adrian Levy
Nenhum dos tesouros perdidos da arte
ocidental compara-se em riqueza à Sala
de Âmbar – presente do imperador da
Prússia para Pedro, o Grande, da Rússia,
em 1717 –, que teria sido pilhada quando os nazistas invadiram Stalingrado. O
livro revela as contradições que cercam a
história desse ícone da glória russa.
448 páginas

R$ 52,90

A CULTURA DO NOVO
CAPITALISMO
Richard Sennett
O autor analisa como as mudanças econômicas moldam os valores pessoais e
sociais e aborda as transformações
radicais no trabalho, nas capacitações
profissionais e nos hábitos de consumo.
“Burocracia”, “A política do consumo”
e outras conferências proferidas na
Universidade de Yale estão reunidas
neste volume.

Eduardo Martins, jornalista, é autor do

Manual de Redação e Estilo, de O Estado de S. Paulo, do livro Com Todas as
Letras – O Português Simplificado e
dos Resumões de Língua Portuguesa.
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LI, GOSTEI E RECOMENDO
QUEM É LOU SCIORTINO?
Ottavio Cappellani
Uma história de mafiosos passada na
Catânia, uma das mais belas cidades da
Sicília, na Itália, entre o mar e o vulcão
Etna. O misterioso Lou Sciortino é um
ítalo-americano, criado em Nova York e
residente em Los Angeles, que age como
produtor de cinema lavando dinheiro de
uma organização criminosa.
Mais
240 páginas

R$ 29,90

R$

23,20

Marilynne Robinson
O reverendo John Ames, sabendo que lhe
sobra pouco tempo de existência, decide
deixar para o filho, que ainda não completou 7 anos de idade, o relato de sua
vida por escrito. Ao narrar os acontecimentos, o clérigo comemora também as
vidas de seu pai e de seu avô, igualmente religiosos.
R$ 34,90

COLEÇÃO 40 ANOS,
40 LIVROS

Fazem parte da coleção lançada pela editora Nova Fronteira em comemoração
aos seus 40 anos A montanha mágica, de Thomas Mann – eleito um dos 100
livros mais importantes de todos os tempos –, e Os mandarins, de Simone de
Beauvoir – obra que assinala o definitivo
engajamento político e literário da
autora.A série reúne grandes clássicos da
literatura brasileira e mundial.
is
R$ 59,90 cada

Ma
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R$

47,92

O CAÇADOR DE PIPAS
Khaled Hosseini
História da amizade entre Amir e Hassan,
dois meninos que vivem no Afeganistão da
década de 1970. Amir é rico, bem-nascido
e medroso, enquanto Hassan, analfabeto,
é conhecido pela coragem e bondade. Mas
os dois têm vários gostos em comum,
entre eles o de empinar pipas, o que acaba
entrelaçando seus destinos.
Mais
368 páginas

R$ 34,90

Cultura

R$

27,92

A LINHA DA BELEZA
Alan Hollinghurst
Um retrato da juventude yuppie dos anos
1980, na Inglaterra governada por Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. A trama
tem como ponto central um jovem da
classe média, Nick Guest, que vai morar
em Londres com um colega, cuja família é
de origem nobre, e acaba mergulhando
num mundo ao qual não pertence.
464 páginas
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Em busca de
tesouros perdidos

Cultura

GILEAD

304 páginas

CLÁUDIO GIORDANO

R$ 49,90

“A

história é feita de episódios
notáveis e das ocorrências
do cotidiano, de grandes personagens e de personagens menores,
dos que se destacaram em seu
tempo, mas que a crítica e a transformação de valores eclipsaram. É
uma pena as novas gerações não
terem oportunidade de contato
com boa parte dessa produção literária que ficou relegada ao esquecimento. O presente não se explica
sem o passado. Acho que olhar os
que nos antecederam aumenta
nossa compreensão do mundo.”
Movido por essa constatação,
o administrador de empresas
Cláudio Giordano tornou-se um
verdadeiro Dom Quixote em defesa
da memória histórico-cultural.
Depois de 27 anos trabalhando
com computação, decidiu dar uma
guinada na vida: montou a Editora
Giordano e iniciou a Coleção Memória, com o propósito de publicar
obras que propiciam uma visão
ampla da cultura universal e foram
alijadas dos catálogos das editoras.
Resolveu também se dedicar à tradução, ganhando inclusive o prêmio Jabuti de Melhor Tradução/
1999 com o livro Tirant Lo Blanc,
de Joanot Martorell.
A editora acabou cedendo
lugar à Oficina do Livro Rubens
Borba de Moraes, que, criada em
1999, passou a desenvolver múltiplas atividades no meio literário e
co-editou dezenas de obras, entre
elas: Iracema, de José de Alencar
(fac-símile da primeira edição),
Lírica italiana, de Cláudio
Manoel da Costa, Crônicas efêmeras, de João do Rio, Cartas
na mesa, de Manoel Lobato,
Domingo dos séculos, de
Rubens Borba de Moraes, Cartas
aos amigos Caio Porfírio Carneiro e Fábio Lucas, de João
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Antônio, e muitas mais. Sem fins
lucrativos, a instituição conta com
um acervo de 20 mil itens, de
livros a manuscritos, entre edições nacionais e estrangeiras.
Uma biblioteca curiosa que, de
certa forma, espelha o que se leu
em diferentes períodos, mostrando um perfil da sociedade no
decorrer dos anos.
Apesar das dificuldades e do
esforço hercúleo para a realização
de seu projeto, Cláudio Giordano
não perde o entusiasmo e o desejo de garimpar tantas relíquias
que se dispersaram. “Os livros
sempre foram meus companheiros
inseparáveis, desde a época em
que estudei num seminário”,
conta. “Neles busquei e continuo
buscando o sentido da vida, a descoberta e o entendimento do que
somos. Existe sim o prazer estético, mas a inquietação existencial
se lhe sobrepõe. É pela leitura,
precipuamente de obras autobiográficas (embora a ficção, a filosofia etc. também se prestem a isso),
que vou descobrindo minha identidade como ser humano. A convivência social com meus semelhantes é tão conflitante que dificulta
essa descoberta. Leitura, para
mim, é busca, diálogo, aprendizado, prazer. É como o ar que respiro – não saberia viver sem ela.”
Suas indicações ressaltam
algumas das preciosidades produzidas ao longo do tempo:
Apologia de Sócrates, de
Platão – Tenho, em Sócrates, a
expressão consumada do que
entendo por ser humano, ou seja,
aquele que se distingue de todos
os demais seres pelo exercício da
razão. Neste diálogo de Platão,
eu o vejo no máximo de sua
humanidade, coroada na descrição de sua morte.
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VITRINE
UMA MULHER,
TRÊS AMORES
Josephine Cox
Ben Hunter vive feliz com a esposa Louise.
Mas, com a notícia do falecimento do pai,
seu irmão Jacob reaparece, certo de que
ficará com a herança, e tenta conquistar a
cunhada. É quando um erro terrível põe em
risco tudo o que Ben e Louise mais prezam:
o lar, o casamento e suas próprias vidas.
280 páginas

O Pequeno Príncipe, de
Saint-Exupéry - É dos livros mais
bem concebidos que já li, pelo
sentido humano, candura, poesia,
beleza, expressão formal. Nada
nele é supérfluo. Sempre novo a
cada leitura, não por inesperadas
revelações, mas pela permanência
de sua mensagem.
Os ensaios, de Montaigne - É
uma viagem através do tempo e
da cultura, viagem prazerosa,
quase gaiata, durante a qual
vamos refletindo sobre educação,
amor, amizade, glória, sentidos,
conversação, livros, medo, canibais, solidão, sono, bebida...,
sobre a vida, enfim.
Lições de abismo, de
Gustavo Corção - Pelo conteúdo,
forma, força vocabular, estilo escorreito, evocando um Machado
de Assis mais inquieto e nervoso,
considero este romance ponto alto
da literatura brasileira.
Grande sertão: Veredas,
de João Guimarães Rosa - Livro
único na literatura brasileira: ludismo verbal deslumbrante, a par de
elevado conteúdo humano.
O idiota, de Dostoiévski –
Marcou minha juventude, juntamente com Os demônios. Reencontrei, por acaso, o exemplar
lido em 1962 e percorri passagens então assinaladas. Ah, que
vontade de relê-lo por inteiro e
quiçá reencontrar aquela emoção
juvenil!
Eça de Queiroz/Júlio Pomar, de Eça de Queiroz – Contém
um texto belíssimo, Os mortos, que,
com freqüência, envio a amigos
abatidos pela perda de entes queridos. “Os mortos são felizes”, começa ele dizendo...

Uma paixão no deserto, de
Balzac - Tem-se, neste conto, um
Balzac insuspeito ou insólito, o
mesmo que se encontra noutra narrativa curta, que se costuma rotular
de La grande breteche ou A grande
ameia. São dois momentos primorosos do que chamamos conto.
Fernando Pessoa, aliás,
Alberto Caeiro - Talvez sejam os
poemas de Caeiro os de menor
expressão poética formal de toda
a obra pessoana, mas são carregados de tal beleza espontânea que
apaziguam a alma. Fico feliz quando ele diz, por exemplo:
Quem me dera que eu fosse o pó
da estrada
E que os pés dos pobres me estivessem pisando...
Quem me dera que eu fosse os
rios que correm
E que as lavadeiras estivessem à
minha beira...
Quem me dera que eu fosse os
choupos à margem do rio
E tivesse só o céu por cima e a
água por baixo...
Quem me dera que eu fosse o
burro do moleiro
E que ele me batesse e me estimasse...
Antes isso que ser o que atravessa
a vida
Olhando para trás de si e tendo
pena...
Camilo Castelo Branco - É
minha concessão ao puro deleite
verbal. Quem sente a magia e o
ludismo das palavras e do estilo
não pode deixar de lê-lo (qualquer
coisa, de preferência textos menores), da mesma forma que não
pode deixar de ler Guimarães
Rosa, Machado de Assis, Manuel
Bandeira, Rubem Braga...
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R$ 39,00

REENCONTROS
Linda Howard
Com a angústia de não saber o paradeiro de seu filho, raptado ainda recém-nascido, Milla Edge funda uma organização
para encontrar crianças desaparecidas.
Dez anos mais tarde, ela recebe um telefonema anônimo e, a partir de então,
parece estar cada vez mais próxima da
criança – e também da morte.
364 páginas

R$ 43,00

A ORIGEM DAS
PALAVRAS PARA
CRIANÇAS E JOVENS
CURIOSOS
Márcio Bueno
De onde vêm os esquisitos termos
da informática: arroba, mouse,
chat? E como surgiram as palavras
azarar, pagar mico e sarado? Dedicada ao público da famosa “idade
dos porquês”, esta obra diverte e ensina com verbetes relacionados
ao universo infanto-juvenil.
162 páginas

R$ 26,00

TEMPORADA DE CAÇA
Andrea Camilleri
Este livro dá continuidade à intrigante
série que retrata situações e personagens
de uma cidade imaginária: Vigàta, no sul
da Itália, em fins do século 19. O autor
narra a chegada de um misterioso forasteiro, que vinte anos antes se apaixonou
em segredo pela filha do homem mais
rico e respeitado do povoado.
160 páginas

R$ 29,00

O VINHEDO
Barbara Delinsky
A matriarca dos Seebrings – família proprietária de um vinhedo em Rhode Island –
tem 76 anos e acaba de ficar viúva.
Quando anuncia que vai se casar com um
empregado, seus filhos e os moradores da
região ficam escandalizados. É aí que
Natalie decide escrever suas memórias,
mostrando fatos que ninguém conhece.

Ganhe descontos e acumule pontos participando do Mais Cultura

434 páginas

R$ 49,00
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Se você não ouviu, vale a pena
“C

om fome de música
boa e brasileira?” A
apresentação já define o perfil
do novo CD da Banda Mantiqueira, Terra Amantiquira.
Neste álbum, lançado cinco
anos depois de Bexiga, o
grupo vai do jazz ao baião,
com direito a improvisos,
percorrendo um repertório
rico e variado. Entre as
releituras, destacam-se Eu e a
brisa, de Johnny Alf, Samba
da minha terra e Saudade da
Bahia, de Dorival Caymmi, e
Qui nem jiló e Último pau-dearara, de Luiz Gonzaga. Há
também criações próprias,
como Vovô Manuel, de Nailor
Azevedo, o Proveta, e SantosJundiaí, de Edson José Alves.
Todas elas dão uma boa idéia
do traquejo dos músicos, com
arranjos e solos primorosos,
além do excelente naipe de
sopros. Sem dúvida, uma
produção que faz jus à pequena, mas valiosa discografia da banda.


Balanço, criatividade,
espontaneidade. Estes três
elementos mostram a que
veio o Samba Jazz Trio em
seu CD de estréia: Agora
sim!. Formado pelo pianista Kiko Continentino, pelo
baixista Luiz Alves e pelo
baterista Clauton Sales, o
grupo realça o samba, a
bossa e o jazz das canções
com seu instrumental caprichado. Além das composições próprias, a seleção
traz músicas de Tom Jobim,
Milton Nascimento, Heitor
Villa-Lobos e Dorival Caymmi.
O álbum apresenta ainda
uma peculiaridade especial
do trio: o músico Clauton
Sales, conhecido como Neguinho, toca trompete e
bateria ao mesmo tempo –
e com a mesma habilidade. Inusitado, elegante,
‘suingado’...

Toda a verve do lendário saxofonista John Col-

trane num álbum ao vivo,
precioso para os amantes
do jazz: Live at The Half
Note – One Down, One
Up. O CD duplo é a versão
oficial de uma jam session
memorável e até agora inédita no clube Half Note, em
Nova York, transmitida como programa de rádio na
década de 1960. Gravado
pelo mesmo quarteto da
obra-prima A Love Supreme – Coltrane (sax tenor e soprano), McCoy Tyner (piano), Jimmy Garrison
(baixo) e Elvin Jones (bateria) –, esse foi o último
show de Coltrane a ser registrado. One Down, One
Up, Afro Blue, Song Of
Praise e My Favorite Things
são as quatro relíquias que
compõem o disco.

2006 é o ano de comemoração do centenário
do compositor clássico Radamés Gnattali. Para cele-

brar a data, foi relançado o
CD Fernanda Chaves
Canaud interpreta Radamés Gnattali, com 12
temas compostos entre
1940 e 1955, executados
pela talentosa pianista. Os
concertos – gravados em
Paris (1991) e no Rio de
Janeiro (1992) – realçam o
aspecto erudito da obra do
mestre brasileiro. Destacam-se os choros Canhoto
e Maneirando, a valsa Vaidosa, a música Samba canção (registrada pela primeira vez neste disco) e a
folclórica Prenda minha .
Sem dúvida, uma homenagem digna da memória do
compositor gaúcho.

Samuel Barber, Johannes Brahms, Gustav Mahler,
Antonin Dvorak, Modest
Mussorgsky, Maurice Ravel,
Carlos Gomes e Almeida
Prado. Interpretar essa lista
de autores com obras clás-

sicas tão ricas, intensas e
complexas é tarefa para
poucos. Mas a Orquestra
Acadêmica do Festival
Internacional de Inverno de Campos do Jordão 2005 foi capaz de
cumpri-la com destreza.
Gravado ao vivo no auditório Cláudio Santoro e
na Sala São Paulo, o CD
duplo da 36ª edição do
Festival conta com os mais
talentosos jovens músicos
do Brasil e da América
Latina, regidos pelos célebres maestros Kurt Masur
e Roberto Minczuk. Traz
ainda a estréia das Variações Sinfônicas, de Almeida Prado, que acentua a
habilidade de toda a orquestra. A definição final é
de Masur: “O melhor documento a respeito do futuro da música clássica na
América do Sul”.
Os CDs não constam ainda
no site da Livraria Cultura.

VITRINE
COMO
ENLOUQUECER
SEU HOMEM
(MESMO!)
Jô Hallack,
Nina Lemos e
Raq Affonso
As jornalistas e “PhDs
em comportamento” Jô Hallack, Nina Lemos e Raq
Affonso – que criaram o fanzine 02 Neurônio em
1997 – tratam, neste livro, de questões muito presentes no universo feminino: trabalho, festas, moda
e, claro, relacionamentos.
136 páginas
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R$ 24,90

|

Mais
Cultura
R$

19,92

MEMÓRIAS
LÍQUIDAS

A NAVALHA
NA CARNE

Hilda Lucas

Plínio Marcos

A autora conta a história
de uma família assombrada pela morte inesperada
de uma menina. Apesar
da tragédia, o texto enfoca a força da vida, mostrando os caminhos percorridos pelos personagens para superar o trauma e voltar a viver de
forma intensa. Um romance ágil e sedutor, que
enleia o leitor até a surpresa final.
232 páginas

R$ 34,90

Edição fac-símile, com
moderno projeto gráfico, da encenação
fotográfica de A navalha na carne, de
1968. Além do texto
da peça censurada e
fotos do elenco original, a publicação de luxo
conta com prefácio de Pedro Bandeira. A obra traz
também as críticas veiculadas na época a respeito
deste marco do teatro brasileiro.
160 páginas

Em breve, mais uma Livraria Cultura em São Paulo, no Market Place Shopping Center |

R$ 48,00

VITRINE
MULHERES
BOAZINHAS NÃO
ENRIQUECEM
Lois P. Frankel
O livro apresenta os
principais erros que as
mulheres cometem no
trabalho e na vida, sabotando suas possibilidades de enriquecimento.
Mostra ainda como a leitora pode identificar seu comportamento ao lidar
com o dinheiro e fazer investimentos, ressaltando a
importância da independência financeira.
280 páginas

R$ 33,00

R$ 55,00

Segundo a terapeuta, a
boa alimentação estimula o desejo e melhora o
sexo. Por meio de uma
dieta especial e de exercícios de alongamento
que fortalecem a musculatura e aumentam a elasticidade, é possível ter
mais disposição e criatividade e, assim, alcançar
maior satisfação na vida sexual.

304 páginas

R$ 39,90

Coletânea de material
produzido durante campanha do Partido dos
Trabalhadores, incluindo um balanço dos dilemas enfrentados pelo
Brasil no final da década de 1980. O autor mostra que reflexão teórica e militância não podem
ser dissociadas.
264 páginas

R$ 58,00

|

R$ 35,00

Edição revista da única
biografia de Carlos
Drummond de Andrade.
Dividida em três partes,
a obra reconstitui, por
meio da história de um
dos maiores poetas brasileiros, a socialização
de uma época, mostrando como um indivíduo é capaz de se destacar
no universo cultural.
368 páginas

David Stevenson
Historiador da Ordem
Maçônica, o autor encontrou documentos que
transferem da Inglaterra para a Escócia a
origem da Maçonaria.
Nesta obra, são descritos a origem, as influências, os rituais, os
princípios éticos, os simbolismos e outros pontos da
cultura maçônica.
286 páginas

336 páginas

R$ 44,90

R$ 39,90

A MOSCA AZUL
Reflexão sobre
o poder

William Eisen
Para a Cabala, todos os
números podem ser transliterados em palavras
que formam uma linguagem espiritual, estabelecendo a comunicação
entre seres de diferentes estados de consciência. Neste livro, a linguagem dos números serve
para interpretar e analisar a astrologia à luz da
Cabala.

R$ 45,00

AS ORIGENS DA
MAÇONARIA

A CABALA DA
ASTROLOGIA

Frei Betto
Uma retrospectiva da
ascensão do Partido dos
Trabalhadores ao poder,
vinculada à recente história da esquerda no
Brasil e no mundo. O autor mescla sua trajetória
pessoal à militância política e resgata o sonho de uma sociedade mais
justa, com base nos ideais do socialismo.
ais
320 páginas

M
Cultura

R$ 32,00

R$

A DIETA DE
MARTE E VÊNUS

Anna Gavalda

528 páginas

R$ 20,00

Florestan Fernandes

ENFIM, JUNTOS
O livro conta como se
entrecruzam as vidas de
quatro pessoas que,
apesar de não terem
nada em comum, acabam protagonizando
uma história de amor e
de amizade: a velha
Paulette; seu neto, um
arrogante chef de cuisine; Philibert, um aristocrata gago; e Camille, uma
artista plástica anoréxica.

José Maria Cançado

PENSAMENTO
E AÇÃO
O PT e os rumos
do socialismo

SEXO
FANTÁSTICO
EM 28 DIAS
Anne Hooper

Osho

136 páginas

Florestan Fernandes

512 páginas

OS SAPATOS
DE ORFEU

Como ouvir o coração e
não se deixar guiar por
julgamentos alheios numa época de posturas
e atitudes tão contraditórias? Como não
correr o risco de ser
inflexível em seu diaa-dia? Reunindo várias palestras ministradas ao
longo de sua trajetória, a mensagem de Osho é
sempre atual: ser fiel à própria essência.

A REVOLUÇÃO
BURGUESA NO
BRASIL
Clássico da sociologia,
este livro analisa a experiência de redemocratização brasileira na década
de 1980. A obra começou
a ser escrita depois do
golpe militar, que substituiu o regime democrático pela ditadura. Com suas
reflexões, o autor contribui para a compreensão da
especificidade do capitalismo brasileiro.

ESCUTE SEU
CORAÇÃO

PRELÚDIO
DA CACHAÇA

John Gray
Baseando-se nas diferenças essenciais entre homens e mulheres, o autor
elabora combinações de
dietas e exercícios que
podem ser fontes de saúde e relacionamentos duradouros. Ele explica como um programa nutricional equilibrado, aliado ao
condicionamento físico, pode fornecer o potencial
para uma química cerebral sadia.
372 páginas

R$ 41,00

25,60

Luís da Câmara
Cascudo
O autor retrocedeu no
tempo até as cartas de
Sá de Miranda (14811558), em que há menção à cachaça em terras
lusitanas e à fartura nas
mesas das quintas fidalgas. O resultado da pesquisa são abundantes informações relativas à “nossa branquinha”, uma das
bebidas mais populares do Brasil.
104 páginas

Conheça as vantagens do cartão de crédito Livraria Cultura Unicard MasterCard |

R$ 31,00

11

VITRINE
CORPO
HUMANO

COR

Charline Zeitoun
De maneira didática
e interativa, como
num documentário,
este livro mostra às
crianças o funcionamento do corpo humano. Cada capítulo traz uma experiência prática, que apresenta aos jovens leitores
as leis da respiração, da digestão e da circulação
do sangue.
32 páginas

R$ 14,00

Vermelho, azul, verde, amarelo – o
mundo é colorido.
Mas o que é a cor?
Como se forma o
arco-íris? Como os
animais vêem as
cores? As crianças
poderão realizar diversas experiências propostas neste livro e desvendar esses e outros
mistérios.
32 páginas

32 páginas

R$ 14,00

O LIVRO
DO SOL

Gabriel Chalita

Gabriel Chalita

Gabriel Chalita

R$ 36,80

Em seis capítulos, o
autor reúne lições de
valores como ética, generosidade, fraternidade e cidadania. Suas
histórias trazem o ambicioso rei Midas, a
grandeza do negro
Chico Rei, o paraíso perdido de Shangri-lá e os
valores da república de Platão, entre outros
temas e personagens.
184 páginas

Os pais estão se separando, o irmão caçula
é o garoto mais implicante do planeta e a
avó passa os dias na
cama. Esse é o mundo
de Joana Dalva, que,
aos 13 anos, sonha ser
escritora. Um dia, a
menina faz uma redação sobre a quase xará Joana D’Arc e provoca uma
reviravolta na história.
R$ 25,00

R$ 33,40

Deltora Quest
Vol. 8
O RETORNO
A DEL

Sérgio Klein

Emily Rodda
As sete pedras preciosas foram recolocadas
no Cinturão de Deltora.
Agora, Lief, Barda e
Jasmine precisam encontrar o verdadeiro
herdeiro do trono, pois somente ele pode usar a
magia do Cinturão para acabar com o maligno
Senhor das Sombras.
Mais
112 páginas

R$ 24,80

Cultura

R$

SEU FUTURO
EM DIREITO
A partir de entrevistas realizadas com
advogados bem-sucedidos, a autora traça um perfil das 25
especialidades mais
promissoras no Direito atualmente. O
trabalho aponta ainda as exigências de cada área, dá dicas para
garantir a especialização e sugere bibliografia.
R$ 38,00

19,84

Esta obra apresenta
personalidades memoráveis e apaixonantes,
que inspiraram mentes
e corações. Entre eles,
Alexandre, o Grande,
que construiu um império sem precedentes;
Beethoven, com sua surdez e sua paixão pela
música; e o líder pacifista Martin Luther King.
160 páginas

Gilson Oliveira e
Marcelo Pacheco
Com o avanço da computação, das comunicações
e o aperfeiçoamento do
mercado financeiro, soluções mais sofisticadas se
fizeram necessárias. Indicada tanto para leitores familiarizados com o
assunto quanto para iniciantes, esta obra concilia
teoria financeira e econômica com uma abordagem detalhada de diversos produtos.
328 páginas

168 páginas

R$ 34,00

R$ 49,30

UM SÁBADO
NO PARAÍSO
DO SWING

Gisela Preuschoff
Preconceitos, feminilidade, desenvolvimento,
aprendizagem e relações familiares são alguns dos pontos que a
psicóloga e terapeuta
alemã aborda. Entre outras dicas, ela ensina a
estimular habilidades espaciais e visuais, a trabalhar na solução de um problema e a lidar com
dinheiro, participando nas contas do dia-a-dia.

R$ 30,00

MERCADO
FINANCEIRO

CRIANDO
MENINAS

Marcela Matos

176 páginas

O rádio em casa, os
gritos no pátio do
colégio ou uma buzina na rua: vivemos rodeados de
sons. Mas como os
sons se formam? Os
golfinhos escutam
dentro d’água? As crianças descobrirão esses e
muitos outros fenômenos por meio dos divertidos
experimentos sugeridos.

O LIVRO
DOS SONHOS

PODEROSA

192 páginas

R$ 14,00

Emmanuel
Berhard

O LIVRO
DOS AMORES
São apresentados os
mais belos contos de
amor, da mitologia grega até os dias atuais: a
paixão de Eros pela
mortal Psique; a história de um romance impossível entre um rei e
uma plebéia; e os inesquecíveis casais da literatura, como Romeu e Julieta, Dante e Beatriz,
Tristão e Isolda.
208 páginas

SOM

Phillippe
Nessmann

Miguel Icassatti (org.)
O jornalista reuniu as
40 melhores reportagens sobre sexo publicadas pela imprensa
brasileira. A antologia
conta com nomes como
Walcyr Carrasco, Marcos Rey, Fernando Sabino,
Paulo Francis e Ibrahim Sued. Os textos falam dos
bastidores de boates, filmes pornôs e sex shops,
entre outros.
312 páginas

R$ 45,90
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