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Tudo que é ruim é bom pra você
Como os games e a TV nos tornam mais inteligentes
Steven Johnson
Nova edição com posfácio do autor

Sinopse
Tudo que é ruim é bom para você – o livro que transformou Steven Johnson em best-seller e numa das principais
referências entre os pensadores da internet – desmistifica a crença pessimista de que a cultura contemporânea
está mais superficial e viciosa que nunca. Na contramão da maior parte da crítica cultural, defende que a cultura popular de hoje – jogos de computador, séries de TV e blockbusters, além, claro, da internet – exige muito
mais do nosso sistema neurológico e cognitivo que no passado. Na verdade, desenvolvemos capacidades que
gerações anteriores nem sonhariam possuir.
Com amplo conhecimento das mídias pop, assim como de neurociência, ciências humanas e história cultural,
Johnson lança aqui ideias argutas e provocadoras, que ajudaram a mudar a maneira de como assistimos à TV,
jogamos games ou, até mesmo, lemos um romance.

Steven Johnson
Autor de sete livros, todos
eles publicados no Brasil
pela Zahar, com destaque
para os best-sellers Cultura
da interface, O mapa
fantasma e De onde vêm as
boas ideias. Reconhecido
como um dos mais influentes
pensadores do ciberespaço,
escreve
artigos
para
veículos especializados, como a revista Wired, e
de grande público, como o Wall Street Journal e
a Time Magazine. Vários websites criados por ele
tornaram-se influentes, entre os quais o Outside.
in, que congrega blogueiros locais e oferece
informações em tempo real.
Site do autor: www.stevenberlinjohnson.com

Ficha técnica
188 pp
16 x 23 cm
tradução: Sérgio Goes
tiragem: 4.000 exs
ISBN 978-85-378-0627-2
ISBN e-book 978-85-378-0833-7
nas livrarias: 2 de abril
R$38
e-book: R$26,50
Comportamento
Palavras-chave: tecnologia, comunicação,
neurociência, cognição

Público-alvo
interessados em games, televisão, internet
e cultura popular em geral; interessados em
neurociência e cognição; pais e família;
público amplo

Saiba mais
• Com mais de um milhão de cópias vendidas nos EUA, a nova edição do livro pela Zahar traz nova tradução,
texto atualizado e importante posfácio do autor.
• Vale ressaltar que Johnson não defende que tudo que é produzido pela indústria cultural seja bom, mas que
o lixo cultural de hoje é melhor que o lixo cultural do passado.
Algumas frases elogiosas da imprensa americana:
• “Johnson sugere que o que tem nos deixado mais espertos é precisamente o que pensávamos que estava nos
deixando mais burros: a cultura popular.” Malcolm Gladwell, New Yorker
• “Uma defesa irresistível – e convincente – de videogames, TV, internet e filmes de Hollywood. É estimulante
ouvir um otimista tão bem-articulado.” Forbes
• “Este livro espirituoso e provocador é um antídoto ao pessimismo e à aflição dos que veem apenas decadência
e ruína na cultura popular.” The Economist
• “Johnson se supera ao descrever como a TV ficou cada vez mais sofisticada.” Business Week

Outros livros de interesse

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

A cultura da
participação

Criatividade e
generosidade no mundo
conectado
Clay Shirky
212pp
R$ 42,00

Outros livros do autor

Cultura da interface

Como o computador transforma
nossa maneira de criar e
comunicar
Steven Johnson
192pp
R$ 46,00

Emergência

A dinâmica de rede em formigas,
cérebros, cidades e softwares
Steven Johnson
232pp
R$ 49,90

O mapa fantasma
De onde vêm as boas ideias
Steven Johnson
260pp
R$ 44,90

Como a luta de dois homens
contra o cólera mudou o
destino de nossas metrópoles
Steven Johnson
276pp
R$ 49,90

Por amor a Freud
Memórias de minha análise com Sigmund Freud
Hilda Doolittle

Sinopse
A poeta americana Hilda Doolittle (1886-1961), que fez análise com Freud entre 1933 e 1934, registrou esse
período de trabalho e convivência intensos dando origem aos dois depoimentos reunidos no livro. Escrito na
parede, redigido em Londres em 1944, resgata a memória da autora sobre o tratamento, enquanto Advento
traz uma compilação dos diários mantidos por ela durante o período de análise. Escrita em forma de memoir,
a obra é considerada um dos mais importantes relatos sobre Freud, além de uma calorosa homenagem que
traz à luz experiências pessoais e profissionais intimamente compartilhadas com o pai da psicanálise. Além
dos dois textos que se encontram reunidos em Por amor a Freud, destaca-se também o prefácio de Elisabeth
Roudinesco e notas. O livro traz ainda parte da correspondência trocada entre Freud e H.D. (pseudônimo dado
a Doolittle por Ezra Pound, seu amante) e entre H.D. e Bryher (pseudônimo da companheira de Doolittle por
muitos anos).

Hilda Doolittle
Romancista, poetisa e ensaísta
americana, mais conhecida
pelo pseudônimo H.D., foi
uma eminente adepta do
modernismo e do imagismo
de Ezra Pound, criadora de
uma obra original, que inclui
Notes on Thought and Vision
e Bid me to Live.

Público-alvo
público geral com interesse por psicanálise, psiquiatria,
biografias,sexualidade, universo gay e literatura

Ficha técnica
296 pp, ilustrado
16x23cm
coleção: Transmissão da Psicanálise
tradução: Pedro Maia
prefácio: Elisabeth Roudinesco
tiragem: 4.000 exs
ISBN 978-85-378-0810-8
ISBN e-book 978-85-378-0834-4
nas livrarias: 2 de abril
R$49,90
e-book: R$35
Biografia, Psicanálise, Literatura
Palavras-chave: depoimentos, memórias, mulher,
sexualidade

Saiba mais
• os dois textos de Doolittle reunidos aqui são considerados um dos mais importantes depoimentos de análise
com Freud e referência-chave na bibliografia sobre ele
• inclui prefácio de Elisabeth Roudinesco
• inclui correspondência entre H.D. e Freud e entre H.D. e Bryher
• inclui c.27 fotografias
• Bissexual assumida, nos anos 1970 e 1980 Doolittle tornou-se ícone do feminismo e do movimento pelos
direitos dos gays, quando sua obra foi redescoberta. Tinha também especial interesse pela literatura grega clássica.

Outros livros de interesse

Freud

Uma biografia ilustrada
Octave Mannoni
192pp
ilustrado
R$ 46,00

O prazer de ler Freud
J.-D. Nasio
112pp
R$ 34,90

Freud e o inconsciente

Luiz Alfredo Garcia-Roza
240pp
R$ 44,90

Freud – mas por que
tanto ódio?
Elisabeth Roudinesco
96pp
R$ 34,00

Freud e a judeidade
A vocação do exílio
Betty B. Fuks
180pp
R$ 54,00

A família em desordem

O que Lacan dizia das
mulheres

O que quer uma
mulher?

Colette Soler
248pp
R$ 59,00

As 4+1 condições da
análise
Antonio Quinet
120pp
ilustrado
R$ 42,00

Elisabeth Roudinesco
200pp
R$ 46,00

Serge André
348pp
R$ 69,00

Os grandes casos de
psicose
J.-D. Nasio
248pp
R$ 49,00

Persuasão
Edição definitiva - comentada
Jane Austen
Romance seguido de duas novelas inéditas em português

Sinopse
Com o texto leve e envolvente – mas irônico e perspicaz – que a caracteriza, Austen faz uma crítica à vaidade
típica da sociedade inglesa do início do século XIX, ao mesmo tempo em que enfoca o tema do casamento,
quase onipresente em seus escritos. Esta edição traz a versão definitiva do romance, conforme revisto pela autora. Em cuidadosa tradução, oferece ainda notas explicativas e uma cronologia de vida e obra de Jane Austen.
Por fim, o leitor encontrará ainda duas novelas da autora inéditas em português. A primeira, Lady Susan, é uma
narrativa epistolar em que a personagem-título, uma aristocrata deliciosamente perversa, procura manipular
todos os parentes conforme seus interesses. A segunda, Jack e Alice, conduz o leitor a uma festa à fantasia, para
então revelar a verdadeira identidade dos demais convidados. Como em Persuasão, Jane Austen demonstra
nesses dois textos sua maior virtude como escritora: a incrível capacidade de discutir a sociedade de seu tempo
sem prejuízo para a riqueza individual das personagens.

Ficha técnica
Jane Austen
Começou a escrever desde
muito jovem, produzindo
romances, contos e novelas,
além de outros textos curtos
e avulsos. As obras que
foram
lançadas
durante
sua vida foram publicadas
anonimamente, e foi apenas
em sua lápide que ela foi
identificada como a autora
de sucessos de público como Razão e sensibilidade,
Orgulho e preconceito, Emma e Persuasão.

c.340 pp; 16x23 cm
coleção: Clássicos – Edições Comentadas
tradução: Fernanda Abreu
apresentação: Ricardo Lísias
notas: Fernanda Abreu e Juliana Romeiro
tiragem: 6.000 exs
ISBN 978-85-378-0811-5
ISBN e-book 978-85-378-0835-1
nas livrarias: 16 de abril
R$49,90
e-book: R$35
Literatura
Palavras-chave: clássicos, ficção, grande
público, mulher, juvenil

Público-alvo
público amplo, sobretudo feminino

Saiba mais
• Persuasão é o último romance de Jane Austen, escrito por ela enquanto se encontrava doente (acometida da
doença não identificada que a matou), e foi publicado postumamente, em 1818.
• Jane Austen não chegou a ser identificada como a autora de seus livros em vida, apesar do grande sucesso.
• Este é o único de seus romances em que a personagem feminina principal já não é tão jovem.
• Nossa edição traz:
- apresentação de Ricardo Lísias
- mais de 100 notas de Fernanda Abreu e Juliana Romeiro
- cronologia de vida e obra de Jane Austen
- duas novelas escritas por J. Austen e até então inéditas em português: Lady Susan e Jack e Alice
- Lady Susan é uma narrativa epistolar em que a personagem-título, uma aristocrata deliciosamente
perversa, procura manipular a todos os parentes conforme seus interesses. Jack e Alice conduz o leitor a uma
festa à fantasia, para então revelar a verdadeira identidade dos demais convidados.

Outros livros de interesse

20 mil léguas
submarinas

Edição Definitiva –
comentada e ilustrada
Jules Verne
456pp
R$ 59,90

Os três mosqueteiros

Edição Definitiva – comentada e
ilustrada
Alexandre Dumas
688pp
R$ 79,00

Alice

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

O Conde de Monte
Cristo

Edição Definitiva –
comentada e Ilustrada
Alexandre Dumas
1376pp
ilustrado
R$ 129,00

Contos de fadas

Edição Definitiva – comentada e
Ilustrada
Maria Tatar
388pp
ilustrado
R$ 89,00

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

Cronologia da moda
de Maria Antonieta a Alexander McQueen
NJ Stevenson

Sinopse
Cronologia da moda apresenta um panorama da história da moda desde o final do século XVIII até os dias de
hoje, arriscando ainda uma previsão de tendências até 2020. Com mais de mil ilustrações, todo em quatro
cores, textos curtos e de fácil consulta e leitura, é um livro de história, referência e inspiração, que traz:
- os estilos e itens do vestuário que marcaram a moda, seja na alta costura, no prêt-à-porter ou no estilo de
rua; ilustrações e fotografias de corpo inteiro combinam-se a detalhes ampliados, anúncios, croquis e cenas de
filme, entre outros, para ilustrar vestidos, ternos, acessórios, tecidos, sapatos, penteados etc. que se destacaram
em cada década ou período ao longo desses duzentos anos; a seção “Passarela cronológica” esmiúça os trajes
masculinos e femininos característicos de cada década
- figuras de destaque da moda, entre costureiros, designers, grifes e modelos, incluindo perfis de pagina dupla
dos principais costureiros e designers, de Beau Brummell, Henry Creed e Charles Worth a Dior, Vivienne Westwood e Alexander McQueen
- a influência mútua entre moda, artes e esportes
- uma extensa linha do tempo, ilustrada por fotos de looks, peças do vestuário e amostras de estampas e tecidos
- glossário e índice remissivo

NJ Stevenson
A autora escreve sobre moda
e estilo desde 1996, quando
deixou seu primeiro emprego
como assistente da designer
Katharine Hamnett. Formada
pelo London College of
Fashion, especializou-se em
moda vintage e concluiu
mestrado em curadoria de
moda. Atualmente leciona
Moda e Estilo no Cinema na University of the Arts
London. Em 2008 foi curadora de uma importante
retrospectiva sobre o designer Bill Gibb no Fashion
and Textile Museum, Londres, e trabalha agora em sua
próxima exposição, sobre artigos de luxo.

Ficha técnica
288p, ilustrado
20x25 cm
tradução: Maria Luiza X. de A. Borges
consultoria: Luiza Marcier (Depto. de Artes &
Design/PUC-Rio)
tiragem: 8.000 exs
ISBN 978-85-378-0791-0
nas livrarias (data prevista): 16 de abril
R$54
Moda, Dicionários & Guias
Palavras-chave: estética, comportamento,
mulher, grande público

Público-alvo

interessados em moda e história da moda,
estudantes e professores de moda; público
amplo

Saiba mais
• Inteiramente ilustrado e impresso a cores
• Textos curtos, de leitura ágil e fácil consulta, como os Guias ilustrados Zahar
• Indicado para adoção em cursos de moda
• A revisora técnica Luiza Marcier é designer de moda, professora do curso de design da PUC Rio, cossupervisora
da habilitação em moda deste curso e coordenadora do projeto do Museu da Moda na Secretaria de Estado de
Cultura do Rio de Janeiro.
• Texto de orelha assinado por Lilian Pacce, apresentadora e coordenadora editorial do GNT Fashion (Globosat)
e crítica de moda do jornal “O Estado de São Paulo”.

Outros livros de interesse

Rainha da moda

Como Maria Antonieta se
vestiu para a Revolução
Caroline Weber
472pp
ilustrado
R$ 79,00

Moda: uma filosofia
Lars Svendsen
224pp
R$ 34,50

Dispa-me!

O que nossa roupa
diz sobre nós
Catherine Joubert e
Sarah Stern
160pp
R$ 37,00

Uma história da simetria na matemática
Ian Stewart

Sinopse
Em Uma história da simetria na matemática, o genial escritor e divulgador da ciência Ian Stewart conta de
modo simples e atraente como uma sucessão de matemáticos e físicos, à procura de soluções para equações
algébricas, acabou por construir uma teoria que revolucionou a matemática e a física atuais e, assim, nossa
visão acerca do Universo.
Seguindo uma ordem cronológica na história da ciência, o autor narra os erros e acertos que determinaram a
formulação do conceito de simetria, desde a obsessão de um escriba babilônio para resolver uma equação até
a teoria das supercordas, hoje a mais séria candidata a unificar os campos da física.

Ian Stewart
O autor é um dos mais famosos
matemáticos contemporâneos,
aclamado pela difusão dessa
disciplina e por torná-la mais
acessível. Professor emérito
da Universidade de Warwick,
Inglaterra, é conhecido no
mundo todo pela coluna
que assina mensalmente na
Scientific American e por
seus artigos nas revistas Nature e New Scientist. É
autor de inúmeros livros, entre os quais Almanaque
das curiosidades matemáticas, Incríveis passatempos
matemáticos e Mania de matemática (vols.1 e 2), todos
publicados no Brasil pela Zahar com enorme sucesso.

Ficha técnica
348 pp
16x23cm
tradução: Claudio Carina
tiragem: 4.000 exs
ISBN 978-85-378-0821-4
ISBN e-book 978-85-378-0836-8
nas livrarias: 16 de abril
R$54
e-book: R$38
Ciências
Palavras-chave: Matemática, história da ciência,
física

Público-alvo

interessados em matemática, física, história da
matemática, história da ciência e biografias de
cientistas; estudantes de matemática, física e
ciência em geral.

Saiba mais
• O conceito de simetria (fala-se de simetria quando se realiza uma operação sobre um objeto matemático e
ele não se altera), ao contrário do que se pensa, não foi desenvolvido na geometria, mas na álgebra, e percorreu
um complicado percurso, que vai da Antiga Babilônia aos dias de hoje, envolvendo sobretudo matemáticos,
mas também físicos, cada qual com sua contribuição para o desenvolvimento dessa área que fornece a mais
atual interpretação sobre a origem do Universo.
• Ian Stewart nos conta então como era a vida desses homens, a época em que viveram. Alguns, gênios em sua
área; outros, rematados tratantes, mas todos igualmente essenciais para a história da simetria.
• O livro interessará muito aos cientistas, sobretudo porque trata de um tema de ponta, a teoria das supercordas,
objeto de acirrado debate.
• “Stewart faz o maravilhoso trabalho de equilibrar história e teoria matemática num livro fácil de desfrutar e
de entender” - Publishers Weekly

Outros livros de interesse

As grandes equações

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

O andar do bêbado

Como o acaso determina
nossas vidas - Edição de bolso
Leonard Mlodinow
324pp
R$ 24,90

Outros livros do autor

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

Incríveis passatempos
matemáticos
Ian Stewart
356pp
Ilustrado
R$ 44,00

Mania de matemática

Ian Stewart
Volume 1 – Diversão e jogos de lógica e matemática
208pp
R$ 42,00
Volume 2 – Novos enigmas e desafios matemáticos
204pp
ilustrado
R$ 44,00

Será que Deus joga dados?
A nova matemática do caos
Ian Stewart
360pp
R$ 59,90

Reimpressões
ABRIL

As Origens da PósModernidade
Perry Anderson
168pp
R$ 45,90

Quinta Avenida, 5 da
manhã

Audrey Hepburn,
Bonequinha de luxo e o
surgimento da mulher
moderna
Sam Wasson
268pp
R$ 42,00

Os botões de
Napoleão

As 17 moléculas que
mudaram a história
Penny le Couteur e Jay
Burreson
344pp
ilustrado
R$ 49,90

Iniciação à história da
filosofia
Dos pré-socráticos a
Wittgenstein
Danilo Marcondes
304pp
R$ 44,00

2012

A Bíblia:

Um Diário de Leitura
Luiz Paulo Horta
248pp
R$ 39,90

As memórias de
Sherlock Holmes

Sherlock Holmes –
Edição comentada, vol. 2
(contos)
Arthur Conan Doyle
Ilustrado
R$ 46,00

O que Einstein disse a seu
cozinheiro – 2
Mais ciência na cozinha
Robert L. Wolke
352pp
ilustrado, inclui receitas
R$ 49,90

Mania de matemática

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

O Seminário, livro 23
O sinthoma
Jacques Lacan
252pp
ilustrado
R$ 64,90

Uma História Social do
Conhecimento
De Gutenberg a Diderot
Peter Burke
244pp
ilustrado
R$ 56,00

A arte da vida

Zygmunt Bauman
184pp
R$ 39,90

Como trabalha um
psicanalista?
J.-D. Nasio
176pp
R$ 42,00

Capitalismo
parasitário

e outros temas
contemporâneos
Zygmunt Bauman
96pp
R$ 29,00

O silêncio na
psicanálise
J.-D. Nasio
264pp
R$ 44,00

Tempos líquidos
Zygmunt Bauman
120pp
R$ 34,00

Modernidade e
Identidade

Anthony Giddens
236pp
R$ 62,00

Individualismo e Cultura
A psicose

Andréa M.C. Guerra
88pp
R$ 19,90

Notas para uma antropologia
da sociedade contemporânea
Gilberto Velho
152pp
R$ 44,00

Desvio e Divergência

Marx em 90 Minutos

Uma crítica da patologia social
Gilberto Velho
148pp
R$ 44,00

Paul Strathern
80pp
R$ 19,90

O Manifesto Comunista
de Marx e Engels
David Boyle
132pp
ilustrado
R$ 32,00
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