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AMOR, SEXO & TRAGÉDIA 
Como gregos e romanos influenciam nossas vidas 
até hoje
Simon Goldhill

 300pp, R$44 (Z0977), ilustr., publ.: 13 fev

Quando você vai à academia de ginástica ou segue 
as últimas dietas recomendadas pelos famosos, está 
fazendo algo que era moda já na Grécia antiga. Com 
bom humor, essa obra mostra como o mundo clássico 
influencia praticamente todos os aspectos de nossa 
vida, do lazer à política, da psicanálise à religião.

•  Um guia inteligente e revelador para 
entendermos a conturbada época em que 
vivemos.

 • Simon Goldhill é professor de grego na 
Universidade de Cambridge e escreve para o 
Times Literary Supplement e o London Review of 
Books.

FILOSOFIA
Novas respostas para antigas questões
Nicholas Fearn 

 216pp, R$36 (Z1081), publ.: 16 jan

Partindo de questões tão antigas quanto a própria filosofia, 
apresenta ao leitor um retrato atual desse campo do saber, 
revelando seus progressos, impasses e contradições. 

•   Uma instigante síntese do debate filosófico atual. 

•   Em sua pesquisa, o autor entrevistou os mais 
destacados filósofos contemporâneos – entre os 
quais Peter Singer e Jacques Derrida. 

•   Nicholas Fearn, formado em filosofia pelo King’s 
College, Londres, publicou com grande sucesso o 
livro Aprendendo a filosofar em 25 lições, pela Zahar.

BOLETIM DE LANÇAMENTOS  

JANEIRO-FEVEREIRO 2007

FILOSOFIA DO TÉDIO  
Lars Svendsen 

 192pp, R$29 (Z1021), publ.: 5 dez

Investiga uma das preocupações centrais de nossa era ao 
sondar a natureza do tédio, quando ele se origina, como 
nos aflige e por que somos incapazes de superá-lo por 
qualquer ato de vontade. 

•  Com citações abrangentes que abarcam nomes 
como Nietzsche, Madonna e Warhol, traz uma 
ampla exposição dos vários aspectos do tédio e  
sua relação com a modernidade. 

•  Lars Svendsen é professor de filosofia da 
Universidade de Bergen, Noruega.

ÉDIPO
O complexo do qual nenhuma criança escapa 
J.-D. Nasio

 160pp, R$28 (Z1101), publ.: 27 fev

Nenhuma criança escapa ao Édipo! Por quê?  
Porque nenhuma criança de quatro anos, menina  
ou menino, escapa à torrente das pulsões eróticas  
e porque nenhum adulto de seu círculo imediato 
pode evitar ser o alvo de suas pulsões e tentar 
bloqueá-las. 

•  Abre as portas da psicanálise para o leigo e 
resume o complexo de Édipo – conceito mais 
crucial da psicanálise.

•  Ao longo do livro, seções curtas com  
esquemas e quadros comparativos. E ainda:  
um apanhado de citações-chave de Freud e 
Lacan sobre o Édipo.

•   J.-D. Nasio, psicanalista e psiquiatra, lecionou 
por trinta anos na Universidade de Paris VII-
Sorbonne. É autor de mais de dez títulos 
publicados no Brasil pela Zahar. 

9 788571 109728

LEIA DO MESMO AUTOR

OS 7 CONCEITOS CRUCIAIS 
DA PSICANÁLISE 

 176pp, R$29,50 (Z0182)

ALMANAQUE DO SAMBA  
A história do samba, o que ler, o que ouvir, onde curtir
André Diniz 

 312pp, R$44 (Z0921) ilustr., publ.: 9 dez

Leitura indispensável a todos que apreciam a música 
popular, essa nova edição traz:

•  Mais de 120 imagens e 80 boxes com informações e 
curiosidades históricas.

•  Indicações de filmes.

•  Textos explicativos sobre os instrumentos do gênero. 

•  Guia dos blocos do carnaval carioca. 

•  Cronologia.

NOVA EDIÇÃO

9 788571 109711



INTRODUÇÃO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Robert Jackson e Georg Sørensen

 448pp, R$59 (Z1046), publ.: 30 jan

As principais teorias e abordagens das relações internacionais 
em um só volume, apresentadas de forma didática e 
relacionadas aos fatos históricos que marcam a disciplina. 

•  Robert Jackson é professor de ciência política na 
Universidade de Boston. E Georg Sørensen leciona na 
Universidade de Aarhus, Dinamarca.

Inclui:

•  Discussões atualizadas sobre o 11 de Setembro.

•  Indicações de links e material para estudo na Internet.

•  Duas seções específicas sobre temas da economia 
internacional.

TEXTOS BÁSICOS DE ÉTICA 
De Platão a Foucault
Danilo Marcondes 

 160pp, R$26 (Z1121), publ.: 23 jan

Antologia de textos sobre ética que tem como objetivo 
pôr o estudante em contato direto com as idéias dos 
grandes pensadores.  

•   Danilo Marcondes, doutor em filosofia pela 
Universidade de St. Andrew, Grã-Bretanha, é professor 
da PUC-Rio e da UFF. Vice-reitor acadêmico da PUC-
Rio, escreveu diversos livros didáticos e paradidáticos. 

 Inclui:

•   35 textos comentados dos grandes filósofos: Platão   ◘  

Aristóteles  ◘  Santo Agostinho  ◘  São Tomás de Aquino  

◘  Descartes  ◘  Spinoza  ◘  Hume  ◘  Kant  ◘    Kierkegaard  ◘  

Nietzsche  ◘  Stuart Mill  ◘  Weber  ◘   Freud  ◘  Foucault.

•  Introdução aos pensadores e aos textos, além de 
questões para discussão em sala de aula e indicações 
de leitura complementar.

INTRODUÇÃO À FILOSOFIA MATEMÁTICA
Bertrand Russell

 248pp, R$44 (Z0921), publ.: 6 fev

Escrita em 1918, quando Russell foi preso por denegrir 
os Estados Unidos, essa obra ainda hoje conserva sua 
vitalidade original, além de constituir um fascinante 
documento histórico a respeito da ascensão da lógica 
formal como modo de conhecer o mundo. 

•  Editado pela primeira vez no Brasil por Zahar Editores, 
em 1981, é um clássico de popularização da ciência.

•  Satisfaz as intenções de seu autor: propiciar ao leitor 
comum a compreensão dos métodos e objetivos da 
lógica matemática; fazer com que a lógica auxilie a 
filosofia a enfrentar questões que lhe são próprias. 

•  Russell (1872-1970) foi um dos mais influentes filósofos 
e matemáticos do século XX. É autor também de ABC 
da relatividade, reeditado pela Zahar em 2005. 

QUESTÕES FUNDAMENTAIS DA SOCIOLOGIA
Indivíduo e sociedade
Georg Simmel 

 120pp, R$24,50 (Z0986), col. Nova Biblioteca de Ciências Sociais, publ.: 19 dez

Oferece ao público um texto curto e exemplar a respeito 
de problemas que ocupam a sociologia desde a sua 
fundação: a relação entre indivíduos e sociedade e os 
fatores que tornam possível a vida social.  

•  Livro adotado em universidades e até então inédito  
no Brasil.

•  Georg Simmel, contemporâneo de Karl Marx e Max 
Weber, é um dos maiores teóricos do século XIX 
para o XX.

•  Milésimo livro da Jorge Zahar Editor.

FOUCAULT, A CIÊNCIA E O SABER 
Roberto Machado 

 204pp, R$39 (Z0949), publ.: 13 dez

Esclarece o procedimento metodológico que Michel 
Foucault chamou de “arqueologia”. Para isso, analisa a 
filosofia do autor em quatro de suas obras: História da 
loucura, Nascimento da clínica, As palavras e as coisas e  
A arqueologia do saber.

•  Edição revista e ampliada.

•  Roberto Machado, renomado filósofo, é professor 
titular do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais 
(IFCS/UFRJ) e autor de diversos livros de sucesso 
publicados pela Zahar.

FILÓSOFOS NA TORMENTA 
Canguilhem, Sartre, Foucault, Althusser, Deleuze e Derrida
Elisabeth Roudinesco

 240pp, R$36 (Z1052), publ.: 9 jan

Presta homenagem a seis pensadores franceses 
contemporâneos que, em toda sua diversidade, tiveram 
em comum o desejo de – pelo conhecimento – resistir à 
padronização, subverter a ordem, incentivar a resistência aos 
padrões estabelecidos na sociedade e no universo da cultura. 

•  Elisabeth Roudinesco, professora na École Pratique 
des Hautes Études, tem outros oito livros publicados 
pela Zahar, entre eles A família em desordem, De 
que amanhã... (com Jacques Derrida), Dicionário de 
psicanálise (com Michel Plon), Por que a psicanálise?. 

LEIA DO MESMO AUTOR

TEXTOS BÁSICOS DE 
FILOSOFIA 

 188pp, R$28 (Z0575)

9 788571 109704


