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Ensaios sobre o conceito de cultura
Zygmunt Bauman

Sinopse
A cultura – ensina Zygmunt Bauman – é um inimigo natural da alienação, um audacioso movimento humano
para se libertar da necessidade e conquistar a liberdade de criação. Nesse livro, um dos maiores teóricos
sociais do Ocidente faz uma revisão crítica do conceito de cultura nas ciências sociais, percorrendo um longo
caminho, que vai dos gregos antigos ao pós-estruturalismo.
Ensaios sobre o conceito de cultura é um livro que reflete Bauman no que ele tem de melhor em termos de
profundidade, sutileza e perspicácia.

Ficha técnica
Zygmunt Bauman
Autor best-seller de vasta obra
que analisa as transformações
socioculturais em nosso tempo,
com mais de 250 mil exemplares
vendidos no Brasil. Nasceu na
Polônia e mora na Inglaterra
desde 1971. Professor emérito
das universidades de Varsóvia e
de Leeds, esse é o seu 26º livro
publicado pela Zahar.

328 pp
14x21cm
tradução: Carlos Alberto Medeiros
tiragem: 4.000exs
ISBN 978-85-378-0800-9
nas livrarias: 16 de janeiro
R$ 49,90
e-book: R$35
ciências sociais
Palavras-chave: sociologia, antropologia
e linguística.

Público-alvo
Estudantes de ciências sociais, em especial
de sociologia e antropologia; mas também
estudantes de linguística e teoria da cultura.

Saiba mais
• Ensaios sobre o conceito de cultura foi publicado originalmente em 1975.
• A nova edição ganhou uma rica introdução elaborada pelo autor, acrescentando tudo o que, em sua opinião,
faltava ser dito sobre o tema na primeira. Bauman esclarece a relevância deste texto para suas obras posteriores,
operando como elo crucial na formação de seu pensamento.
• O livro é composto por três ensaios: ”Cultura como conceito”, “Cultura como estrutura” e “Cultura como
práxis”. Neles, Bauman examina as principais correntes de pensamento que estudaram o significado da cultura
na sociedade e apresenta uma proposta inovadora: alinhar os fenômenos e manifestações culturais no campo da
práxis – a atividade livre, universal, criativa e autocriativa pela qual os homens transformam o mundo em que
vivem.

Outros livros de interesse

Questões fundamentais
da sociologia
Indivíduo e sociedade
Georg Simmel
120pp
R$29,90

Antropologia Cultural
Franz Boas
112pp
R$32

Nova Luz sobre a
Antropologia
Clifford Geertz
248pp
R$56

Evolucionismo Cultural
Celso Castro (org.)
128pp
R$34

Futuros antropológicos
Redefinindo a cultura na era
tecnológica
Michael M. J. Fischer
296pp
R$59

Cultura e Razão Prática
Marshall Sahlins
232pp
R$48

O Despertar da Cultura
A polêmica teoria sobre a
origem da criatividade humana
Richard G. Klein
256pp
R$52

Sociologia: conceitos-chave
John Scott
248pp
R$38

Outros livros do autor

Amor líquido

Sobre a fragilidade dos
laços humanos
192pp
R$42

A sociedade individualizada
324pp
R$44

Capitalismo parasitário

e outros temas contemporâneos
96pp
R$22

Globalização:
as consequências humanas
148pp
R$34

A arte da vida
184pp
R$34

Bauman sobre Bauman

Diálogos com Keith Tester
184pp
R$34,90

Confiança e medo na
cidade
96pp
R$22,50

Identidade

Entrevista a Benedetto Vecchi
112pp
R$32

Legisladores e intérpertes
Sobre modernidade, pósmodernidade e intelectuais
280pp
R$39

Medo líquido

240pp
R$38

Outros livros do autor

O mal-estar
da pós-modernidade

Modernidade líquida
260pp
R$52

276pp
R$52

Vida a crédito

Conversas com Citlali
Rovirosa-Madrazo
252pp
R$36

Tempos líquidos
120pp
R$32

Vida em fragmentos

Vida líquida

Sobre a ética pós-moderna
416pp
R$59,90

212pp
R$46

Vida para consumo

A transformação das pessoas
em mercadoria
200pp
R$39,90

Vidas desperdiçadas
176pp
R$38

44 cartas do mundo
líquido moderno
228pp
R$36

Lá vem todo mundo

O poder de organizar sem organizações
Clay Shirky

Sinopse
Lá vem todo mundo é uma contribuição essencial à análise das mudanças proporcionadas pelas novas tecnologias de relacionamento social. Clay Shirky, um dos mais importantes pensadores da internet, argumenta que
a disseminação de blogs, ferramentas de bate-papo e redes como o Facebook, além da difusão da telefonia
móvel, aumentou incrivelmente as possibilidades de conexão entre indivíduos antes isolados. Esses indivíduos,
conectados de maneira descentralizada, são capazes de se organizar espontaneamente, sem o apoio de organizações (governos, empresas e instituições religiosas ou laicas).
Erguidos em torno de interesses comuns, os grupos formados por essas pessoas têm o poder de realizar atividades impensáveis para organizações altamente hierarquizadas. Shirky cita, como exemplos, a Wikipédia,
enciclopédia coletiva e gratuita, e as flash mobs, manifestações coordenadas que, por não terem uma liderança
central, ficam além do controle dos Estados.
Lá vem todo mundo flagra o início da revolução provocada pelas mídias sociais, uma transformação que a
cada instante gera novos e surpreendentes desdobramentos em todas as partes do mundo.

Ficha técnica
Clay Shirky
Professor do Programa de
Telecomunicações Interativas
da Universidade de Nova York,
prestou consultoria a diversas
empresas, como Nokia, BBC,
NewsCorp, Microsoft e Lego, e
à Marinha dos Estados Unidos.
Tem artigos publicados nos
jornais New York Times, Wall
Street Journal, Times e nas
revistas Harvard Business Review, Business 2.0 e
Wired. É autor do livro A cultura da participação
(Zahar, 2010).

296pp
16x23 cm
tradução: Maria Luiza X. de A. Borges
tiragem: 3.000 exs
ISBN 978-85-378-0792-7
nas livrarias: 16 de janeiro
R$59
e-book: R$41
comunicação
Palavras-chave: comportamento, novas mídias,
tecnologia.

Público-alvo
Grande público, interessados em negócios, novas
tecnologias e redes sociais, ativismo on-line,
história das inovações e empreendedorismo na
web 2.0.

Saiba mais
• Lá vem todo mundo foi extremamente elogiado pela crítica e por outros autores:
“Como surgem tendências e opiniões? Ninguém pode explicar isso melhor que Clay Shirky.” Chris Anderson,
autor de A cauda longa.
“Shirky argumenta de maneira convincente que as ferramentas de comunicação on-line estão transformando
tudo, de companhias de aviação à Igreja católica. E a diversão está apenas começando.” Wired
“Clay Shirky é talvez nosso maior pensador da revolução da internet; mas Lá vem todo mundo não é apenas
um livro sobre tecnologia – é um atraente guia para o futuro da sociedade.” Steven Johnson, autor de Cultura da
interface e Emergência
“Há algum tempo Shirky é um dos meus pensadores favoritos sobre todas as coisas da internet.” Cory Doctorow,
coeditor do blog Boing Boing
• No lançamento da edição brasileira de sua obra anterior, A cultura da participação (Zahar, 2010), o autor foi
entrevistado pelo jornal Estado de S. Paulo e o livro foi resenhado pelos jornais Valor Econômico, Folha de S.
Paulo e pela revista Superinteressante, que escreveu: “Com este livro você vai saber como as novas tecnologias
podem tornar o mundo um lugar mais sustentável, justo e livre de conflitos sangrentos.”
• O livro A cultura da participação foi celebrado pelo jornal britânico Independent como “um manifesto para
o futuro”.
• No site www.shirky.com é possível ter acesso a outros textos do autor sobre internet e mídias sociais.

Outros livros de interesse

Cultura da interface
Como o computador
transforma nossa maneira de
criar e comunicar
Steven Johnson
192pp
R$44

Conectado
O que a internet fez com
você e o que você pode
fazer com ela
Juliano Spyer
256pp
R$46

O culto do amador
Como blogs, MySpace,
YouTube e a pirataria digital
estão destruindo nossa
economia, cultura e valores
Andrew Keen
208pp
R$42

A Galáxia da Internet
Reflexões sobre a Internet,
os negócios e a sociedade
Manuel Castells
244pp
R$52

Outro livro do autor

A cultura da participação
Criatividade e generosidade
no mundo conectado
Clay Shirky
212pp
R$39,90

O andar do bêbado
Como o acaso determina nossas vidas
Leonard Mlodinow
Edição de bolso

Sinopse
O sucesso de O andar do bêbado resultou na publicação da edição de bolso. De fácil manuseio e com preço
acessível, o best-seller traz o texto integral deste que foi considerado livro notável do New York Times.
O livro cita pesquisas e exemplos presentes em diferentes setores, do mercado financeiro aos esportes, do
cinema à medicina, para mostrar como nossa vida é determinada em larga escala por eventos imprevisíveis.
Trata ainda do modo como tomamos decisões e dos processos que nos levam a julgamentos equivocados e
escolhas ruins quando confrontados com a aleatoriedade ou a incerteza.

Ficha técnica
Leonard Mlodinow
O autor ensina as teorias da
aleatoriedade no Instituto
de Tecnologia da Califórnia,
e trabalhou como roteirista
em famosas séries de TV,
como MacGyver e Star
Trek. A vida do físico e
matemático é cercada
pelo acaso: ele estava
no World Trade Center
em 11 de setembro de 2001 durante os ataques
terroristas e, também por puro acaso, sobreviveu.

324pp
12x17 cm
tradução: Diego Alfaro
consultoria: Samuel Jurkiewicz (Coppe-UFRJ)
tiragem: 10.000 exs
ISBN 978-85-378-0767-5
nas livrarias: 16 de janeiro
R$24,90
ciências
Palavra-chave: comportamento.

Público-alvo
Público geral.

Saiba mais
• O andar do bêbado vendeu mais de 92 mil exemplares no Brasil.
• O best-seller internacional permaneceu durante 36 semanas na lista dos mais vendidos na época do lançamento
de sua primeira edição no Brasil, em julho de 2009.
• Em 2011 o autor esteve presente na XV Bienal do Livro do Rio em um debate com o rabino Nilton Bonder.
O evento ocorreu no dia 8 de setembro. No debate, que teve como tema “A necessidade do acaso”, Leonard
Mlodinow ressaltou que “o importante não é o que se faz para atrair coisas boas ou ruins, mas o que as pessoas
fazem com essas coisas”.
• O livro recebeu diversos elogios da crítica:
“Um guia maravilhoso e acessível sobre como o aleatório afeta nossas vidas”. Stephen Hawking
“Mlodinow escreve num estilo leve, intercalando desafios probabilísticos com perfis de cientistas ... O resutlado
é um curso intensivo, de leitura agradável, sobre aleatoriedade e estatística.” George Johnson, New York Times
“Uma bem-humorada síntese de recentes pesquisas numa área limítrofe, provisoriamente designada como
‘ciência da incerteza’”. O Estado de S. Paulo

Outros livros de interesse

O andar do bêbado
Como o acaso determina
nossas vidas
Leonard Mlodinow
264pp
R$42

Sem medo de errar
As vantagens de estar enganado
Alina Tugend
252pp
R$44

Os outros em Lacan
Antonio Quinet

Sinopse
Freud revolucionou a concepção de subjetividade ao revelar que o eu não é senhor em sua própria
casa. E Lacan desfez definitivamente a ilusão de unidade do eu ao indicar que o eu é, antes de mais
nada, outro. A partir de perguntas simples, como “quem sou eu em relação ao outro?” e “quem é
este outro diante de mim?”, Antonio Quinet mostra não apenas que eu e outro se confundem, mas,
sobretudo, que não há sujeito sem outro.

Antonio Quinet

Ficha técnica
84pp
12x18 cm
coleção: Psicanálise passo-a-passo
tiragem: 3.000 exs
ISBN 978-85-378-0793-4
nas livrarias: 1º de fevereiro
R$19,90
e-book: R$14
psicanálise, psicologia
Palavras-chave: Lacan.

O autor é psicanalista, psiquiatra e doutor em filosofia,
e também pesquisador convidado do Instituto de
Psiquiatria/UFRJ e professor adjunto do Mestrado de
Psicanálise, Saúde e Sociedade/UVA.

Público-alvo
Estudantes de psicanálise e psicologia.

Saiba mais
• Trechos do livro:
“É isso mesmo: o eu e o outro se confundem. Eu projeto no outro conteúdos, intenções e até pensamentos meus;
eu me vejo nesse outro no qual identifico traços meus, eu o vejo como meu ideal, que tanto admiro – como eu
gostaria de ser igual a ele! Ou o vejo como meu rival e quero que morra! Ou o vejo com tudo aquilo que eu
gostaria de ter – que inveja! Por que ele tem e eu não tenho?”
“Esse próximo que se assemelha a mim e a quem me ensinaram dever amar é, antes, um intruso. O outro é
igual e rival. Constituído pela imagem do outro, o eu está para sempre alienado a seu outro-ideal. O que Freud
descreve como o eu ideal, modelo à imagem e à semelhança do qual o eu se constitui, é encarnado pelo outroideal que o neurótico sempre encontra entre seus camaradas. É aquela mulher, linda, que deve saber o que é ser
mulher. Ela sabe ser feminina, se vestir e ganhar os homens! Como ela consegue? ... Aquele é que é o cara! Tem
poder, prestígio, dinheiro, está sempre com belas mulheres... e eu o que eu tenho?”

Outros livros do autor

A estranheza da psicanálise
A Escola de Lacan e seus
analistas
208pp
R$42

A descoberta do inconsciente
Do desejo ao sintoma
164pp
R$44

Psicose e Laço Social
Esquizofrenia, paranóia
e melancolia
240pp
R$49,90

Um Olhar a Mais
Ver e ser visto na psicanálise
312pp
R$62

A Lição de Charcot
152pp
R$39,90

Outros livros de interesse

O sujeito lacaniano
Entre a linguagem e o gozo
Bruce Fink
256pp
R$55

O Seminário, livro 16
De um Outro ao outro
Jacques Lacan
412pp
R$94

O sujeito na psicanálise
de Freud a Lacan
Da questão do sujeito
ao sujeito em questão
Antonio Godino Cabas
256pp
R$52

Trabalhando com Lacan
na análise, na supervisão,
nos seminários
Alain Didier-Weill e
Moustapha Safouan (org.)
160pp
R$38

Fundamentos da psicanálise
de Freud a Lacan
Vol. 1: As bases conceituais
Marco Antonio Coutinho Jorge
196pp
R$43

Fundamentos da psicanálise
de Freud a Lacan
Vol. 2: A clínica da fantasia
Marco Antonio Coutinho Jorge
292pp
R$43

Cinco lições sobre a teoria
de Jacques Lacan
J.-D. Nasio
176pp
R$42

Introdução à topologia de
Lacan
J.-D. Nasio
212pp
R$19,90

Como ler Lacan
Slavoj Zizek
160pp
R$29,90

Lacan, o grande freudiano
Marco Antonio Coutinho Jorge
e Nadiá Paulo Ferreira

88pp
R$16

A paixão
Marcus André Vieira

Sinopse
Partindo das ideias desenvolvidas por Freud acerca do afeto e indicando as novidades introduzidas por Lacan
sobre o tema, Marcus André Vieira mostra que a paixão, por mais desmedida e irracional que seja, tem sempre
uma ética própria, formada pelas singularidades do indivíduo que a sente.

Marcus André Vieira

Ficha técnica
88pp
12 x 18 cm
coleção: Passo-a-Passo Psicanálise
tiragem: 2.000 exs
ISBN 978-85-378-0778-1
nas livrarias: 1º de fevereiro
R$19,90
e-book: R$14
psicanálise

O autor é psicanalista e psiquiatra, professor do
Departamento de Psicologia da PUC-Rio e autor,
entre outros, de A ética da paixão.

Público-alvo
Estudantes de psicanálise e psicologia.

Saiba mais
• O livro é conduzido por algumas perguntas:
Como definir a paixão?
Como a análise trabalha os monstros em nosso desejo?
Existe uma ética da psicanálise?
• Trechos do livro:
“‘Para onde vai o amor quando o amor acaba?’, pergunta Chico Buarque. Onde fica? Segundo Freud, em lugar
nenhum, pois sua duração depende das falas que nos envolvem e sustentam. É preciso, portanto, inverter o
sentido de nossos hábitos mentais quanto ao mundo do sentimento.”
“O amor explora os limites do saber. Sei que amo, mas nunca esgoto a lista de razões do porquê. Fazer análise,
para começar, muitas vezes é acreditar que existe uma verdade sobre nosso amor e que o analista a tornará
realidade. Essa suposição estabelece um novo amor, chamado de transferência, o qual faz os abismos do amor
cego serem trocados por algo mais palpável, a ignorância.”
“Na experiência cotidiana, perdas e ganhos são os dois lados da moeda da vida. Já na experiência analítica nos
deparamos a torto e a direito com o faltante e o excedente, mas raramente com o que completa. Por isso Lacan
não opõe tristeza e alegria. Gozo e angústia, eventualmente ódio e amor, estão em torno do mais fundamental
do ser, não a completude.”

Outros livros de interesse

A Teoria do Amor
na psicanálise
Nadiá P. Ferreira
72pp
R$16

O Livro da Dor e do Amor
J.-D. Nasio
220pp
R$42

Amor líquido
Sobre a fragilidade
dos laços humanos
192pp
R$42

A Dor de Amar
J.-D. Nasio
172pp
R$24

O amor nos tempos
do capitalismo
Eva Illouz
188pp
R$36

Sem medo de errar

As vantagens de estar enganado
Alina Tugend

Sinopse
A autora, colunista do New York Times, parte da oposição “É errando que se aprende” versus o fato de que
amiúde somos punidos por errar — e assim passamos a evitar os erros. Ela analisa a presença, o impacto e as
respostas a erros, enganos, lapsos e falhas variadas, tanto na cultura de um modo geral (por exemplo como
americanos e japoneses lidam de modo diferente com erros e acertos), quanto em contextos específicos: educação, empresas, medicina, aviação, criação dos filhos.
Citando pesquisas clássicas e de ponta, sua própria experiência, entrevistas que realizou para o livro, Tugend
avalia, num texto simples e descontraído, vantagens e desvantagens da repressão a erros; o que e como se
pode aprender com eles; como professores e chefes em geral tratam falhas; as diferentes formas como homens
e mulheres lidam com erros; a necessidade, pertinência e dificuldades de se pedir desculpas etc. E defende
que, se acolhermos os erros, em vez de rechaçá-los ou negá-los, podemos nos tornar pessoas melhores, mais
saudáveis, mais felizes e mais espertas.

Alina Tugend

Ficha técnica
252pp
16x23 cm
tradução: Maria Luiza X. de A. Borges
tiragem: 4.000 exs
ISBN 978-85-378-0595-4
nas livrarias: 13 de fevereiro
R$44
e-book: R$29,90
comportamento
Palavras-chave: negócios, jornalismo,
liderança, segurança.

A autora assina a coluna sobre consumo “Shortcuts”,
da seção de negócios do New York Times, desde
2005. Mestre em direito pela Yale Law School,
escreveu sobre educação, meio ambiente e a cultura
de consumo para diversos periódicos, como The
New York Times, Los Angeles Times, The Atlantic
e Parents. Vive nos arredores de Nova York com o
marido e os dois filhos.

Público-alvo
Interessados em negócios, administração,
educação e ensino.

Saiba mais
• A ideia do livro surgiu a partir de um erro da autora em uma reportagem feita por ela para o New York Times.
Desde então Alina Tugend fez uma coluna sobre esse erro, e teve tantas respostas e comentários interessantes
que começou a pesquisar mais sobre o tema.
Outras curiosidades presentes no livro:
• mulheres tendem a assumir mais diretamente seus erros e fraquezas, enquanto homens tendem a escondê-los
ou relatá-los de um modo mais “limpinho”, dentro de uma história já bem organizada que os deixe bem na fita;
• pedir desculpas pode ser tão difícil que há centrais profissionais para isso (virtual nos EUA: http://apologyservice.
com/; física na China: Centro de Cartões e Pedidos de Desculpas Tianjin);
• a explosão do Challenger (ônibus espacial da NASA) em 1986 deveu-se a má comunicação e falta de atenção
com alguns problemas detectados em nove anos de testes e preparativos;
• um checklist feito através de testes da Organização Mundial da Saúde em salas de cirurgia em hospitais de
diversos países e com condições diferentes, comprova a redução em 36% as taxas de complicações de vulto e
em 47% a de mortes.

Outros livros de interesse

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

Você pensa o que acha
que pensa?
Um check-up filosófico
Julian Baggini e
Jeremy Stangroom
220pp
R$29,90

O melhor cérebro da sua vida
Segredos e talentos da
maturidade
Barbara Strauch
248pp
R$33

O gênio em todos nós
Por que tudo que você
ouviu falar sobre genética,
talento e QI está errado
David Shenk
360pp
R$44

Nas folhas do chá

O segredo das cartas chinesas
Flávia Lins e Silva e Liu Hong

Sinopse
O livro traz uma comovente correspondência entre duas meninas que não se conhecem pessoalmente – Gabriela, que mora no Rio de Janeiro; e He Juhua, que mora em Pequim. Em meio ao relato de seus cotidianos, em
ambientes culturais tão distintos, e às confidências típicas de adolescentes, uma descoberta inesperada: a avó
de Gabriela e o avô de He Juhua se conheceram na juventude, em plena Amazônia.
Teriam vivido um grande amor? Por que se distanciaram? Como era o Brasil nos anos 1950? E a China? O que
mudou nos dois países de lá para cá?
Trata-se de uma delicada trama em que a tolerância e o diálogo são as palavras-chave para a superação das
dificuldades de relacionamento, das barreiras culturais e até das distâncias geográficas.

Liu Hong

Flavia Lins e Silva
Nasceu no Rio de Janeiro
e é autora de vários livros
para crianças e jovens,
entre eles, Diário de
Pilar na Grécia, O agito
de Pilar no Egito, Diário
de Pilar na Amazônia – todos lançados
pela Zahar. Foi vencedora do Prêmio de
Melhor Livro Juvenil de 2010, da FNLIJ,
por Mururu no Amazonas, que integra
o acervo da White Raven, em Munique.

A autora nasceu no noroeste
da China, estudou literatura
inglesa e escreveu diversos
romances, entre os quais,
Startling Moon, Magpie
Bridge, The Touch e Wives
of the East Wind, publicados na Inglaterra,
onde vive desde 1989. Mora em Whiltshire,
com o marido e as três filhas do casal,
e adora estar perto da natureza, lendo e
cuidando do jardim. Com Nas folhas do
chá, faz sua estreia no romance juvenil.

Ficha técnica
116pp
14x19 cm
coleção: Quatro mãos
tiragem: 3.000 exs
ISBN 978-85-378-0596-1
nas livrarias:13 de fevereiro
R$32
e-book: R$22,50
infantojuvenil
Palavras-chave: ficção pré-adolescente.

Público-alvo
Pré-adolescentes.

Saiba mais
• Nas folhas do chá é o primeiro livro da coleção Quatro mãos. Livros escritos através de parceria entre autores
de nacionalidades diferentes é a característica dessa nova coleção.
Temas abordados:
• Conflitos familiares em três gerações: na de Gabriela e He Juhua; na de seus pais; e na de seus avós.
• Diferenças entre Brasil e China: o livro aborda desde o modo de se relacionar em família até a descrição de
hábitos, de religiões, de clima, de festas e de comidas típicas, além da menção de partes importantes da história
dos dois países.
• Paralelo entre o tradicionalismo dos anos 1950 (na China e no Brasil) e a maior liberação dos costumes no
século XXI.
• Dificuldades vividas pelos chineses durante e logo após a chamada revolução cultural de Mao.
• Preconceito no Brasil em relação ao comunismo em meados do século passado.
• China e Brasil em tempos de globalização: o avanço dos meios de comunicação e de transporte, permitindo
uma maior aproximação entre os povos.
• Contrapontos entre medicina alopata e medicina chinesa tradicional.
• Língua chinesa: a poesia dos ideogramas.
• Namoro nos anos 1950 e na atualidade.
• O amor vencendo a passagem do tempo, as adversidades e as distâncias.

Outros livros de interesse

Inverno na manhã
Uma jovem no gueto
de Varsóvia
Janina Bauman
236pp
R$46

Anne Frank
A história do Diário que
comoveu o mundo
Francine Prose
292pp
R$42

Outros livros da autora

Diário de Pilar
na Grécia
152pp
R$36

Caderno de viagens
da Pilar
72pp
R$32

Diário de Pilar na
Amazônia
148pp
R$36
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de de Brasília, de modo a atender à
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Teorias da Comunicação
de Massa
Melvin DeFleur e
Sandra Ball-Rokeach
400pp
R$59,90

As 4+1 Condições
da Análise
Antonio Quinet
120pp
R$38
Com ilustrações clínicas e explanações teóricas, As 4 + 1 condições da
análise traz à luz questões tão polêmicas quanto atuais, como por
exemplo o diagnóstico estrutural e
sua importância na condução de uma
análise, a escolha do analista e o
estabelecimento da transferência, a
posição deitada e o gozo do olhar, o
tempo lógico e o corte da sessão,
o pagamento da análise e o dinheiro
como capital da libido, e também a
relação entre a maneira como o
analista sai de sua análise e sua forma
de agir com os pacientes. A essas
questões aparentemente técnicas,
Quinet lhes devolve seu fundamento
teórico e ético.

Este livro apresenta uma interpretação
inédita de Napoleão Bonaparte, o mais
famoso general e estadista da história moderna, líder brilhante e controvertido. Ao
levar em consideração o ponto de vista de
Napoleão de que a guerra era um meio
para se atingir um fim, e não o fim em si,
Steven Englund – fascinado por Napoleão desde a infância e profundo conhecedor do assunto – enfatiza os aspectos políticos de Bonaparte, mais que seus feitos
militares ou sua vida pessoal.
O que não significa negligenciá-los: estão
aqui a espantosa ascensão e queda de
Napoleão – da infância corsa ao exílio e à
morte, passando pela educação na França, as impressionantes vitórias militares,
as reformas que empreendeu como primeiro-cônsul (1799-1804) e o polêmico
desempenho como imperador.

62

Com a coleção PASSO-A-PASSO o leitor trilha diferentes campos do saber, conhecendo de maneira
gradual e interdisciplinar os mais importantes pensadores, idéias e obras. Esses pequenos volumes,
escritos por especialistas em linguagem acessível
a todos, oferecem uma visão atualizada e abrangente dos temas. Leitura instrutiva além de prazerosa, os livros contam ainda com material de
apoio tal como cronologia, sugestões de leitura,
glossário e seleção de textos.
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Qual a relação entre a forma de ensinar e a maneira
pela qual adquirimos conhecimento? Como devem
ser educados os cidadãos? Quais os melhores métodos de ensino? Este volume aborda as principais
teorias filosóficas sobre a educação, apresentando
um diálogo que ocorre há mais de dois milênios,
de Platão e Aristóteles a Dewey e Adorno.

Napoleão
Uma biografia política
Steven Englund
640pp
R$99
MY

O enfoque adotado pelo autor, contudo,
permite-lhe algumas conclusões originais. Por exemplo, enquanto a maioria
dos biógrafos considera Napoleão um
patriota corso que chegou a detestar a
França, Englund o vê como um jovem
oficial profundamente comprometido
com um projeto político, uma opor tunidade (a Revolução Francesa), e não
com uma nacionalidade específica. Tal
perspectiva lança novas luzes sobre o
uso político que Bonaparte fez do patriotismo, ou do que Englund chama de “discurso nacional”, seja como primeiro-cônsul ou como imperador dos franceses.
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Luiz Alfredo Garcia-Roza

O termo metapsicologia designa o conjunto da elaboração teórica de Freud. Nesse conjunto podemos distinguir
textos que são balizadores do percurso freudiano e que
servem de referência para a divisão em volumes desta
Introdução à metapsicologia freudiana:

Introdução à Metapsicologia
Freudiana 1
Sobre as afasias:
o projeto de 1895 (1891)
Luiz Alfredo Garcia-Roza
212pp
R$42

A proposta desta série não é, a partir de
um lugar exterior, apontar atalhos facilitadores que conduzam o leitor a uma
verdade já pronta, mas sim introduzi-lo
na metapsicologia freudiana, isto é, juntosALFREDO
freqüentarmos
a cozinha
da bruxa.
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Freud, a produção de modelos conceituais afastados da experiência, ﬁcções
teóricas a partir das quais a própria experiência é radicalmente transformada.
Metapsicologia é sinônimo de teoria, em
psicanálise. Não se trata, porém, de uma
recusa da clínica mas, pelo contrário,
de fornecer-lhe fundamentos que impeçam sua transformação numa prática
gentil do afetivo puro.
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Filosofia da Educação
Leonardo Sartori Porto
72pp
R$16

LEONARDO SARTORI PORTO, doutor em filosofia
moral e política, leciona na Faculdade de Educação
da UFRGS.
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Neste livro, Antonio Quinet estabelece, a partir das formulações de
Lacan, os fundamentos das “condições de análise” tais como foram
designadas por Freud em “O início
do tratamento”, ou seja: as entrevistas
preliminares, o uso do divã, o tempo e
o dinheiro. Acrescenta a essa série do
início + 1 condição: o ato analítico, a
partir do qual, no final de sua análise,
o analisante torna-se analista.

O autor trata também do poder sem
precedentes que Napoleão exerceu sobre
o imaginário popular, e analisa a lenda

GARCIA-ROZA

signa o conjunto da elaboraconjunto podemos distinguir
do percurso freudiano e que
a divisão em volumes desta
eudiana:

O retorno a Freud e Lacan provocou
o questionamento e a ruptura da padronização vigente da experiência
psicanalítica, que estabelecia um
setting fixo e inamovível submetendo
o psicanalista à posição de funcionário
do dispositivo.
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Com mais de 50 mil exemplares vendidos e com novo projeto gráfico,
Cultura: um conceito antropológico
reafirma a atualidade permanente que
o tornou indispensável nas prateleiras
de estudantes e de interessados em
geral.

L.S. Porto
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Outsiders
Estudos de sociologia
do desvio
Howard S. Becker
232pp
R$44

Cultura: Um conceito
antropológico
Roque de Barros Laraia
120pp
R$24

Dividido em duas partes, traz na primeira um breve histórico do desenvolvimento do conceito de cultura,
desde os iluministas até os autores
modernos. Na segunda parte, aborda a
influência da cultura no comportamento social e seu peso na diversificação da humanidade.

24 a reimpressão

rpretação inédita
r na. Ao levar em
a guerra era um
or enfatiza os asilitares ou sua vioriginais.

A cultura é tema ligado à antropologia desde seus primórdios e tem sido
objeto de reflexão ao longo da história dessa ciência. A discussão em torno
do conceito é, assim, de fundamental
importância nos cursos secundários e
universitários.
Numa linguagem didática, fluente e
agradável, este livro introduz o leitor ao
conceito de cultura. Para tanto, recorre a autores nacionais e estrangeiros e
ilustra a discussão com exemplos ricos
e variados, procurando sempre privilegiar aqueles mais familiares ao leitor
brasileiro.

Julio Cezar Melatti
Professor de Antropologia da UnB

2012
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narcisismo, pulsão, requalque, inconsciente

A bruxa metapsicologia: é desta forma
que Freud se refere à metapsicologia.
A bruxa, a feiticeira. E Freud, mais do
que ninguém, acreditava na bruxa, posto que ela existe. Em um sentido mais
amplo, o termo metapsicologia designa o conjunto da elaboração teórica de
Freud, a produção de modelos conceituais afastados da experiência, ﬁcções
teóricas a partir das quais a própria experiência é radicalmente transformada.
Metapsicologia é sinônimo de teoria,
em psicanálise. Não se trata, porém,
de uma recusa da clínica, mas, pelo
contrário, de fornecer-lhe fundamentos
que impeçam sua transformação numa
prática gentil do afetivo puro.

Introdução à Metapsicologia
Freudiana 3
Artigos de metapsicologia:
narcisismo, pulsão, recalque,
inconsciente (1914-1917)
Luiz Alfredo Garcia-Roza
296pp
R$54

A proposta desta série não é, a partir de
um lugar exterior, apontar atalhos facilitadores que conduzam o leitor a uma
verdade já pronta, mas sim introduzilo na metapsicologia freudiana, isto
é, juntos freqüentarmos a cozinha da
bruxa. Isto implica refazermos o longo
percurso empreendido por Freud na
elaboração de sua teoria, caminho feito de avanços e recuos, além de alguns
descaminhos.
Nesse percurso podemos distinguir
textos balizadores da construção teórica de Freud, momentos de criação de
conceitos fundamentais ou de produção de modelos de aparelhos anímicos.
Esses textos servem de referencial para
a divisão desta exposição em volumes.
O primeiro volume abarca os textos

A síndrome da Rainha Vermelha coloca o leitor em contato com
as mais recentes pesquisas e teorias da área, citando casos e
analisando exemplos. Com isso, constrói as bases para um conhecimento aprofundado do tema, possibilitando a revisão de
antigos preconceitos e estimulando o debate sério e responsável.

“Quebrando espelhos, rasgando preconceitos e lugares-comuns,
exorcizando simplificações e reducionismos, driblando dogmas
e desinformação, Rolim nos conduz pelo caminho sinuoso da
segurança pública, examinando a literatura, casos e experiências
internacionais. ... Para quem dedica a vida a pensar e agir no
campo da segurança pública e da justiça criminal, celebrando
os direitos humanos, a publicação de A síndrome da Rainha
Vermelha é motivo de comovida alegria. Temos, agora, à nossa
disposição, um instrumento didático precioso, acessível a todos os públicos, de leitura fácil e atraente, ainda que rigoroso
e consistente.”
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LEIA TAMBÉM
- As prisões da miséria
LOÏC WACQUANT

- Comunidade

O Conde de Monte Cristo
Alexandre Dumas
1376pp
R$129
Do prefácio de Luiz Eduardo Soares

A busca por segurança
no mundo atual

a síndrome da rainha vermelha

Um trabalho de fôlego, escrito de forma clara e
acessível aos não iniciados, que está destinado a
exercer forte influência no debate nacional.

Poucas questões do mundo contemporâneo mobilizam tantas
preocupações quanto a violência e o avanço da criminalidade.
O tema da segurança pública, consequentemente, está no centro
da agenda política de nossa época.

M. Rolim

O livro apresenta as evidências científicas mais
recentes a respeito do crime e da violência, revelando facetas surpreendentes quanto a suas causas; discorre sobre as relações entre o crime e a
juventude; oferece um estudo perturbador a respeito da forma como a mídia trata esses fenômenos e, entre outros temas, discute a ideia de
recuperação de condenados por crimes violentos,
mostrando ainda os fundamentos da ideia de
justiça restaurativa.

Marcos
Rolim

“Impossível largar o livro,
depois que as primeiras páginas
fisgam nossa atenção.”

POLICIAMENTO

Sem sombra de dúvida, a segurança pública é
um dos assuntos mais prementes da atualidade. A violência atinge indistintamente países de
primeiro e de terceiro mundos, e as sociedades
são confrontadas com a necessidade de encontrar novas formas de lidar com a questão.

Do prefácio de Luiz Eduardo Soares

a síndrome
da rainha vermelha

E SEGURANÇA
PÚBLICA
NO SÉCULO XXI

Resultado de extensa e meticulosa pesquisa
realizada na Universidade de Oxford, Inglaterra,
A síndrome da Rainha Vermelha é um livro inquietante e, ao mesmo tempo, esperançoso.

ZYGMUNT BAUMAN

Os diferentes capítulos, articulados para que
o leitor possa ter uma compreensão ampliada
dos temas mais complexos em debate na
área da segurança pública, permitem que se
compreendam as razões pelas quais o modelo tradicional de policiamento não oferece as
respostas esperadas. O autor mostra como as
polícias podem ser repensadas e quais os parâmetros mais promissores para uma reforma eficaz.

psicose

cial

net

FILOSOFIA
MATEMÁTICA

Pois bem, Lacan é para mim aquele que diz
neste seminário: “O inferno nos conhece, é a
vida do dia a dia.” Será a mesma coisa? Ah,
não creio. Aqui, nada de adoração, nada de orquestra invisível, nem vertigens nem prodígios.
Comecemos pelo fim: Lacan “evacuado” da rua
d’Ulm com seus ouvintes, não sem resistência
e estardalhaço. O episódio deu muito que falar.
Que fizera ele, afinal, para merecer essa sorte?
Dirigir-se não apenas aos psicanalistas, mas
também a uma juventude ainda exaltada com
os acontecimentos de Maio, mas que o aceitou
como um mestre do discurso, ao mesmo tempo
em que sonhava subverter a Universidade. Que
lhes disse ele? Que “Revolução” significa voltar
ao mesmo lugar. Que o saber agora impõe sua
lei ao poder e se tornou incontrolável. Que o
pensamento como tal é uma censura. Ele lhes
falou de Marx, mas também da Aposta de Pascal, que se tornou, em suas mãos, uma nova
versão da dialética do senhor e do escravo, e
ainda dos fundamentos da teoria dos conjuntos.
Passou-se para uma clínica da perversão, para
os modelos da histérica e do obsessivo. Tudo
isso comunica, cintila, cativa.

O Inconsciente a Céu Aberto
da Psicose
Colette Soler
264pp
R$63

Livro 23
O sinthoma
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Lacan que inclui a psicose no campo
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Jacques Lacan

O SEMINÁRIO
de um Outro ao outro
livro 16

Jacques Lacan

O SEMINÁRIO
livro 18
de um discurso
que não fosse
semblante
Texto estabelecido por
Jacques-Alain Miller

Título enigmático, à primeira vista. Forneçamos a
chave: trata-se do homem e da mulher — de suas
relações mais concretas, amorosas e sexuais,
na vida do dia a dia, sim, bem como em seus sonhos e fantasias. Isso nada tem a ver, é claro, com
o que a biologia estuda sob o nome de sexualidade. Mas será preciso, por isso, deixar esse campo entregue à poesia, ao romance, às ideologias?
Tenta-se aqui fornecer dele uma lógica. É ardiloso.
Na ordem sexual, não basta ser, também é preciso
parecer. Isso é verdadeiro entre os animais. A etologia
detalhou o pavonear que precede e condiciona o acasalamento: em regra geral, é o macho que dá sinal
à parceira de sua disposição favorável, através da
exibição de formas, cores e posturas. Esses significantes imaginários constituem o que chamamos
de semblantes. Também foi possível destacá-los na
espécie humana e neles encontrar material para a
sátira. Para encontrar nisso material para a ciência,
convém distingui-los bem do real que eles escondem
e manifestam ao mesmo tempo: o do gozo.
Este não é o mesmo para um e outro sexo. Difícil de
localizar do lado mulher e, a bem da verdade, difuso
e impossível de situar, o real que está em jogo é, do
lado homem, coordenado com um semblante maior,
o falo. Daí resulta: que, ao contrário do senso comum,
o homem é escravo do semblante que ele sustenta, ao
passo que, mais livre nesse aspecto, a mulher também
está mais próxima do real; que encontrar sexualmente
a mulher é sempre, para o homem, submeter o semblante à prova do real, e equivale à “hora da verdade”;
que, se o falo está apto a significar o homem como tal,
“todo homem”, o gozo feminino, por ser “não-todo”
captado nesse semblante, faz objeção ao universal.
Por conseguinte, uma lógica é efetivamente possível, se
tivermos a coragem de escrever assim a função fálica,
Φ (x), e de formalizar as duas modalidades distintas de o
sujeito se sexualizar, inscrevendo-se nelas como
argumento. Essa elaboração requer: ir além dos mitos
inventados por Freud — o Édipo e o Pai da horda
(Totem e tabu); mobilizar Aristóteles, Peirce e a teoria
da quantificação; elucidar a verdadeira natureza do
escrito, passando pelo chinês e pelo japonês.
Ao término do percurso, saberemos dar o valor exato
ao aforismo lacaniano: “Não há relação sexual.”
Jacques-Alain Miller

Depois de tantos anos da primeira publicação, Introdução à filosofia mate-

O SEMINÁRIO
Livro 1
Os escritos técnicos de Freud
Livro 2
O eu na teoria de Freud e
na técnica da psicanálise
Livro 3
As psicoses
Livro 4
A relação de objeto
Livro 5
As formações do inconsciente
Livro 6
O desejo e sua interpretação*
Livro 7
A ética da psicanálise

O Seminário, livro 16
De um Outro ao outro
Jacques Lacan
412pp
R$94
Livro 8
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Nas entrelinhas, prossegue o diálogo de Lacan
consigo mesmo a propósito do gozo, e a relação deste com a fala e a linguagem.

Introdução à Filosofia
x1,, xx2,, Matemática
.x3..1,
. x.3
n2,, Bertrand Russell
0,
3, ..n,
n+1,
√å∫.
§ ≠. . 248pp
R$52
O resultado da prisão foi um texto
claro, que não
demanda
conhecimenLivro
25
momento
concluir*
tos prévios,O no
qual sede
expõem,
de
forma elementar: a definição lógica de
Livro 26
número; a análise
da noção
ordem;
A topologia
e o de
tempo*
a doutrina moderna do infinito; a na* ainda nãoepublicado
tureza da infinidade
da continuidade;
no prelo
a teoria das**descrições
e classes como
funções simbólicas.
Imagem de capa:

livro

Livro 13
O objeto da psicanálise*
Livro 14
A lógica da fantasia*

livro

18

de um discurso que
não fosse semblante

INTRODUÇÃO À FILOSOFIA MATEMÁTIC A

0 minutos
n

INTRODUÇÃO À

Texto estabelecido por
Jacques-Alain Miller

Leio na pluma de Sollers que, para ele, Claudel
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No mundo todo, e em especial no Brasil, ficam
evidentes as tentativas de manipulação política do tema. Disputas entre tendências radicais
como a de “tolerância zero” e propostas mais
humanistas criam um debate público em que
argumentos são lançados de parte a parte sem
a necessária fundamentação.

Utilizando dados da moderna criminologia e
fazendo uma análise comparativa de diversas
práticas policiais internacionais, Marcos Rolim,
especialista em segurança pública e direitos
humanos, oferece uma visão reveladora sobre a
questão.

MARCOS ROLIM é jornalista e consultor em segurança pública e direitos humanos. Exerceu dois
mandatos como deputado estadual e um como
deputado federal pelo PT. Concebeu e editou o
Relatório Azul, o mais amplo relatório em direitos
humanos publicado no Brasil. Foi autor da primeira legislação nacional de proteção às testemunhas e às vítimas da violência. Sua militância lhe
assegurou inúmeras distinções, dentre elas o
primeiro Prêmio Unesco em Direitos Humanos no
Brasil, em 1999.
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ê-la ao teste da clínica e
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Desde os famosos Estudos sobre a histeria
escritos por Freud no final do século XIX,
a histeria tornou-se não apenas o tema
fundador da prática psicanalítica como
também seu aspecto central. Para avaliar tal importância, basta lembrar que

A Histeria

Lacan, em sua teoria dos quatro discursos, formalizou o discurso da histérica
como sendo o discurso do analisando por
excelência.
Contudo, não são muitos os trabalhos de
psicanalistas que se empenharam em

s Lacan

apresentar com profundidade e minú-

?

cia aquilo que particulariza a estrutura
histérica e constitui sua mais radical
especificidade em relação às outras
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Teoria e clínica psicanalítica
J.-D. Nasio
176pp
R$44

estruturas clínicas. Este é o caso de J.-D.

Nasio, autor já consagrado pela alta qua-

lidade de suas numerosas publicações,

o, Lacan

que neste volume se dedica a elucidar,

psicanálise

a partir dos desenvolvimentos clínicos
extraídos da leitura lacaniana de Freud,
as principais questões colocadas pela
histeria para o psicanalista — entre elas

a sexualidade histérica marcada pelo

traço constante da insatisfação, as fantasias cujo cerne é ocupado pela angústia da castração e o fim da análise e sua
relação com a travessia dessa mesma
angústia.

Mais essencialmente, o estudioso não
deixará de sentir o impacto causado pela

singularidade da abordagem de Nasio,

20 mil léguas submarinas
Edição Definitiva Comentada e ilustrada
Jules Verne
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Nova edição

Finalmente, só nos resta augurar que esta
obra encontre a merecida repercussão e compreensão junto a todos aqueles que se interessam pelos estudos da língua portuguesa.
MIGUEL BARBOSA DO ROSÁRIO
Professor adjunto de latim, Faculdade de Letras/UFRJ
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Sobre o autor:
JOSÉ CARLOS DE A ZEREDO é professor adjunto
da Uerj, onde coordena o mestrado em língua
portuguesa do Instituto de Letras, tendo lecionado por 26 anos na UFRJ. É autor também
de Fundamentos de gramática do português
(Zahar, 2000).

INICIAÇÃO À SINTAXE DO PORTUGUÊS

Na verdade, este trabalho não se limita apenas a um exame puramente gramatical (o
que por si só seria já valiosa contribuição!);
ele é mais ambicioso: além de rediscutir
conceitos, examinar os mecanismos internos da língua portuguesa mediante rigorosa
argumentação, o autor coroa seu trabalho
abordando o tema “Sintaxe e Discurso” e
o ﬁnaliza com análises de textos, contribuição, sem dúvida, valiosíssima. Com efeito,
neste capítulo o autor mostra que o domínio
da sintaxe é de grande importância para a
análise de textos, já que é um instrumental
poderoso para esses estudos.

A COLEÇÃO LETRAS reúne obras destinadas ao público universitário das áreas do saber que têm em comum a preocupação com a natureza, a estrutura e o
funcionamento da linguagem verbal, no uso cotidiano, nas manifestações estético-literárias, nas variedades de caráter proﬁssional. O programa editorial inclui
volumes que versam sobre assuntos como FONÉTICA E
FONOLOGIA , SEMÂNTICA , SINTAXE , POÉTICA , TEORIA
LITERÁRIA, GÊNEROS LITERÁRIOS, LINGUÍSTICA TEÓRICA E APLICADA, PSICOLINGUÍSTICA, SOCIOLINGUÍSTICA,
ESTRUTURA DA NARRATIVA, entre outros. Trata-se de
obras que resultam, antes de tudo, da experiência de
seus autores em intensas atividades de pesquisa e ensino
em nível universitário. De um modo geral, na abordagem de cada assunto leva-se em conta, além do estado
atual de sua investigação, a história de sua constituição
como disciplinas e suas aplicações nos vários domínios
do conhecimento.

J.C. Azeredo

de interligar frases no texto etc., pois acreditamos que a aquisição dessas habilidades,
que ajudam na tarefa de falar/escrever sobre
outros discursos, é um importante objetivo
do ensino da língua.”
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O professor José Carlos de Azeredo é, sem
dúvida alguma, um dos mais conceituados
estudiosos da língua portuguesa, sobretudo
no âmbito da sintaxe, o que o leitor veriﬁcará
ao ler este livro.
Além de fazer um reexame crítico do modelo
tradicional de análise, o autor aponta rumos e
apresenta soluções de análise que contribuirão, tenho certeza, para um melhor desempenho do professor de português na sala de
aula. Foi, aliás, a partir do convívio com os
alunos que surgiu a ideia deste trabalho, o que
se nota pela preocupação de natureza didática que perpassa a obra: o interesse do autor
não é o de apresentar um modelo teórico de
análise, mas o de fornecer aos professores e
estudiosos em geral uma orientação coerente
e segura no trato com a língua portuguesa.
Tenho plena convicção de que é com trabalhos dessa natureza que os alunos poderão
adquirir o gosto pelo estudo da sintaxe, visto
que se trata de um estudo primoroso pela argumentação e que não impõe classiﬁcações
artiﬁciais ou inúteis para a análise da língua.

Iniciação à Sintaxe do
Português
José Carlos de Azeredo
184pp
R$32

Deve-se ressaltar que o professor José Carlos
não descura de contribuições anteriores:
“Procuramos fazer justiça à gramática tradicional, aproveitando a lição dos velhos gramáticos. Entre as contribuições deste século,
tanto nos valemos de lições de Bally como
Llorach, de Halliday como de Matthews, de
Eunice Pontes como de Miriam Lemle, de
Mira Mateus e outros como de Weinrich, enﬁm informações, pistas, intuições aﬁnadas
com nosso objetivo de fornecer uma abordagem da estrutura e funcionamento da língua
que possa ser útil ao professor de português
na tarefa de desmontar frases, deﬁnir funções, identiﬁcar relações do enunciador
com seu próprio enunciado, com enunciados
alheios e com o contexto, descrever os meios
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