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INVENÇÕES DA IDADE MÉDIA  
Óculos, livros, bancos, botões e  
outras inovações geniais
Chiara Frugoni

  184pp, R$39 (Z0988), ilustr., publ.: 20 mar.

Muitas vezes nem paramos para pensar sobre a 
origem de coisas tão incorporadas à nossa vida 
cotidiana, como os óculos, os livros e os bancos.   
Com belas ilustrações e um texto cativante, essa 
obra revela um período luminoso e inédito, um 
tempo de progressos e descobertas notáveis, como: 
bússola  ◘   relógio  ◘   universidade  ◘   garfo  ◘   roupas 
de baixo  ◘   Carnaval  ◘   macarrão  ◘   xadrez  ◘   

anestesia  ◘   e muito mais! 

•  A Idade Média, antes vista pelos historiadores 
como um período de estagnação intelectual, 
foi uma época de extraordinárias inovações 
tecnológicas. 

•  O fio narrativo seguido pela autora apóia-se 
na beleza dos textos e imagens da época.

•  Inclui: cerca de 100 imagens, sendo diversas 
em cor. 

•  Chiara Frugoni lecionou história medieval nas 
universidades de Pisa e de Roma. É autora de 
diversas obras sobre o tema. 

“Esse brilhante trabalho pinta o retrato de 
uma época que não foi de trevas nem imune ao 
progresso; ao contrário, foi uma época fértil de 
invenções vitais e importantes.”  Jacques LeGoff

VIDA LÍQUIDA 
Zygmunt Bauman

  212pp, R$36 (Z1032), publ.: 6 mar

Um compêndio dos efeitos que a atual estrutura 
social e econômica gera na vida, seja no amor, nos 
relacionamentos profissionais e afetivos, na segurança 
pessoal e coletiva, no consumo material e espiritual, no 
conforto humano e no próprio sentido da existência.

•   Aborda os aspectos práticos do cotidiano 
contemporâneo sob a ótica de sua “teoria líquida”.

•   Volta ao tema da fluidez da existência desenvolvido 
também em outras obras de sucesso do autor — 
como Amor líquido e Modernidade líquida.

•  Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, é um best-
seller na área e tem outros 11 livros publicados por 
Jorge Zahar Editor. Responsável por uma prodigiosa 
produção intelectual, recebeu os prêmios Amalfi 
e Adorno. Atualmente é professor emérito de 
sociologia das universidades de Leeds e de Varsóvia.

LEIA TAMBÉM

DICIONÁRIO DA IDADE MÉDIA 
Henry Loyn 

388pp, R$79 (Z0233), ilustr.

80 MIL EXEMPLARES JÁ VENDIDOS NO BRASIL

AMOR LÍQUIDO   
192pp, R$34 (Z0861)

GLOBALIZAÇÃO: AS CONSEQÜÊNCIAS HUMANAS
148pp, R$25 (Z0560)

O MAL-ESTAR DA PÓS-MODERNIDADE
276pp, R$39,50 (Z0513)

MODERNIDADE LÍQUIDA
260pp, R$41 (Z0659)

COMUNIDADE   
144pp, R$29 (Z0742)

IDENTIDADE   
112pp, R$22 (Z0932)

MODERNIDADE E AMBIVALÊNCIA
336pp, R$48 (Z0533)

VIDAS DESPERDIÇADAS
176pp, R$28 (Z0916)

EM BUSCA DA POLÍTICA
216pp, R$35 (Z0588)

MODERNIDADE E HOLOCAUSTO
268pp, R$39,50 (Z0532)

EUROPA
152pp, R$25 (Z0956)
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PRÊMIO JORGE ZAHAR

Para homenagear a memória de seu fundador, 
incentivar a produção cultural no país e difundir 
trabalhos de excelência acadêmica, Jorge Zahar  
Editor criou o Prêmio Jorge Zahar de ciên-
cias sociais. Uma premiação anual que publicará 
uma tese de doutorado no campo das ciências 
sociais, incluindo história.

Mais informações e o edital na íntegra no site   www.zahar.com.br/premio
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O CADERNO SECRETO DE DESCARTES
Um mistério que envolve filosofia, matemática,  
história e ciências ocultas
Amir D. Aczel

  232pp, R$44 (Z1037), ilustr.,publ.: 13 mar

René Descartes (1596-1650), uma das figuras mais 
importantes da filosofia e da matemática ocidentais, 
manteve um caderno secreto, há muito perdido,  
escrito em código. Qual era o conteúdo desse caderno?  
O que ele ocultava?

•  Um misto de biografia e aventura investigativa, 
incluindo ciências ocultas, a fraternidade secreta Rosa-
Cruz, controvérsias religiosas e políticas. 

•  Amir D. Aczel é PhD em matemática e estatística 
e professor do Bentley College, Massachussets. É 
autor de diversos best-sellers, dentre os quais Bússola, 
publicado por Jorge Zahar Editor. 

“Aczel mapeia belos e estranhos caminhos do 
pensamento matemático moderno de forma que  
o leigo pode compreender.”  Publishers Weekly

MORREU NA CONTRAMÃO
O suicídio como notícia
Arthur Dapieve 

  196pp, preço a definir (Z1133), publ.: 27 mar

Um estudo profundo e filosófico que analisa a maneira 
pela qual o suicídio é tratado na imprensa e conclui que, 
em vez de determinar a forma de pensarmos o assunto, 
ela espelha nossa incapacidade de enfrentar o próprio 
sentido da existência. 

•   A taxa anual de tentativas de suicídio no Brasil vem 
crescendo nos últimos anos.

•   Chama a atenção para a referência constante ao 
“efeito Werther”, em relação à onda de suicídios 
gerada entre jovens germânicos após a publicação 
do romance clássico de Goethe, em 1774.

•   Em sua pesquisa, o autor entrevistou diversos 
jornalistas, dentre os quais Ancelmo Gois e Luiz 
Garcia, e consultou os manuais de redação dos 
principais jornais brasileiros. 

•  Arthur Dapieve, mestre em comunicação social, é 
professor da PUC-Rio, jornalista e escritor. Assina uma 
coluna semanal no jornal O Globo e no site NoMínimo.  

PARA CONHECER CHICA DA SILVA
Keila Grinberg, Lucia Grinberg e  
Anita Correia Lima de Almeida 

  88pp, preço a definir (Z1125), ilustr., coleção Para conhecer, publ.: 27 mar.

Em estilo leve e agradável, usando recursos ficcionais, 
as autoras narram a vida de Chica da Silva, uma das 
mulheres mais conhecidas na história do Brasil. O livro 
reconstitui os eventos históricos da época, as legislações, 
as formas de escravização, o tráfico de escravos e o 
trabalho negro nas minas. 

•  Apresenta os costumes — como escravos e 
senhores se vestiam, o que comiam, a que festas 
compareciam —, e discute as relações sociais na 
colônia brasileira. 

•  A obra atende às determinações da lei que torna 
obrigatório o ensino de história da África e da 
cultura afro-brasileira nas escolas.

•  Inclui: desenhos, pinturas e mapas da região dos 
diamantes   ◘  linha do tempo  ◘  lista de livros sobre 
Chica da Silva e sua época  ◘  indicações de museus 
e sites  ◘  glossário. 

•  Keila Grinberg e Anita Correia Lima de Almeida são 
doutoras em história e professoras da Unirio.  Lucia 
Grinberg é doutora em história e professora do 
Instituto de Humanidades da Universidade Cândido 
Mendes. 

LEIA TAMBÉM
HISTÓRIA SOCIAL  

DA MÍDIA
De Gutenberg à Internet

Asa Briggs e Peter Burke
380pp, R$55 (Z0782), ilustr.

HANNAH ARENDT 
Adriano Correia 

  84pp, R$19,90 (Z1127), coleção Filosofia Passo-a-Passo, publ.: 20 mar

Uma introdução à vida e à obra de Hannah Arendt, 
pensadora que buscou compreender os traços sombrios 
de nossos tempos, assim como suas possibilidades 
políticas mais luminosas. 

•  Adriano Correia é doutor em filosofia pela Unicamp 
e professor de ética e filosofia política na UFG. 

LEIA DO MESMO AUTOR

BÚSSOLA 
A invenção que  

mudou o mundo
136pp, R$24,50 (Z0746), ilustr.

LEIA DAS  
MESMAS AUTORAS
PARA CONHECER 

MACHADO DE ASSIS
124pp, R$26(Z0867), ilustr.

SCHELLING
Leonardo Alves Vieira  

  76pp, R$19,90 (Z1128), coleção Filosofia Passo-a-Passo, publ.: 20 mar

Percorre várias fases da atividade filosófica de Schelling 
e oferece uma visão geral de seu pensamento, 
contribuindo para uma avaliação criteriosa e equilibrada 
de suas teses.

•  Leonardo Alves Vieira é doutor em filosofia 
pela Universidade Gesamthochschule Kassel, na 
Alemanha, e professor do departamento de filosofia 
da UFMG. 

LEIA DA MESMA COLEÇÃO

ESTÉTICA  Kathrin H. Rosenfield  64pp, R$19,90 (Z1045)


