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A história das coisas
Da natureza ao lixo, o que acontece
com tudo que consumimos
Annie Leonard
com Ariane Conrad

Sinopse
Desdobramento do vídeo The Story of Stuff, lançado por Annie Leonard em 2007 e que se tornou um
fenômeno na internet. Revela, de maneira original e didática, como a economia mundial – orientada pelo
consumo excessivo e baseada em combustíveis fósseis e substâncias tóxicas – está pondo em risco a vida no
planeta. Através de exemplos simples, detalha o impacto provocado no meio ambiente pelos cinco estágios da
economia (extração, produção, distribuição, consumo e descarte) e propõe soluções em nível governamental
e individual.

Ficha técnica
Annie Leonard

Cientista ambiental, passou duas décadas rastreando
o tráfico internacional de lixo, combatendo o descarte
pela incineração e estudando a economia dos materiais
nos mais de trinta países que visitou. Trabalhou com
diversas organizações, como o Greenpeace e a Global
Alliance for Incineration Alternatives (Gaia). Dirige
o Projeto História das Coisas, que divulga, por meio
de conferências e palestras em escolas, a ameaça à
sustentabilidade da Terra. Em 2008, foi eleita Herói
do Meio Ambiente pela revista Time. Mora em uma
comunidade em Berkeley, na Califórnia, com sua filha.

304pp, ilustrado
16 x 23 cm
tradução: Heloisa Mourão
revisão técnica: André Piani Besserman Vianna
tiragem: 4.000 exs
ISBN 978-85-378-0728-6
nas livrarias: 1º de novembro
R$44
e-book: R$29,90
natureza
Palavras-chave: ecologia, comportamento,
reciclagem.

Público-alvo
Amplo, com destaque para ambientalistas,
economistas, biólogos, estudantes do
ensino médio e todos os interessados no
destino ecológico do planeta.

Ariane Conrad
Coautora deste livro, é escritora, editora e
ativista. Site: www.bookdoula.com.

Saiba mais
• O vídeo The Story of Stuff já foi visto por mais de 12 milhões de pessoas em 200 países. Pode ser acessado
com legendas em português no site www.storyofstuff.org/international.
• O Brasil é o sétimo país no ranking de acesso ao vídeo (foram mais de 25 mil visitas só em 2011).
• A autora está convidada para vir ao Brasil para a conferência Rio+20, prevista para acontecer em junho de
2012, no Rio de Janeiro, e que dará continuidade à Rio-92.
• Trechos do livro:
“Meu objetivo com este livro (e com o filme em que ele se baseia) é desmontar a história das Coisas – o fluxo
dos materiais através da economia – da maneira mais simples possível. Espero ter conseguido deixar claro
que o problema básico aqui identificado não é o comportamento individual e as más escolhas de estilo de
vida, mas o sistema falho – a máquina fatal do extrair-fazer-descartar. Espero também que esta história inspire
você a partilhar informações com as pessoas próximas sobre assuntos como produtos tóxicos nos cosméticos,
incineração de materiais e falhas na política do FMI.”
“No início dos anos 1990, viajei bastante para trabalhar com aliados em outros países. A princípio, orgulhavame de saber mais sobre tráfico internacional de lixo do que qualquer pessoa fora do Greenpeace. Porém, quanto
mais viajava, mais percebia o quanto ainda me faltava saber. De início, fiquei impressionada com a dimensão
das ações que algumas pessoas promoviam na Índia, na Indonésia, nas Filipinas, no Haiti e na África do Sul,
envolvendo, a um só tempo, um emaranhado de questões: água, florestas, energia, comércio internacional e
até direito das mulheres. Presumi que eles precisavam cobrir temas diversos porque operavam com equipes
pequenas; e eu me apiedava, porque podia me dar o luxo de dedicar toda a minha atenção a um só assunto. Até
perceber que todas aquelas questões estavam inter-relacionadas e que voltar-me para apenas uma delas não só
me impedia de ver o todo como retardava minha capacidade de compreender a complexidade de meu próprio
tema.”
“Diante de tantos desafios globais, há avanços interessantes e promissores que comemoro nestas páginas e que
vejo como passos positivos para a formação de um sistema ecológico-econômico de fato sustentável. Acima de
tudo, convido o cidadão que existe em você a falar mais alto do que o consumidor que também existe em você,
e a iniciar um diálogo rico e aberto com a sua comunidade.”

Orelha
Este é um livro extraordinário, cuja leitura transforma o modo como pensamos nosso cotidiano. Escrito pela
ambientalista e ativista americana Annie Leonard, revela a espantosa história por trás das Coisas que tanto
almejamos: carros, roupas, joias, computadores, iPods...
Delineando os cinco estágios da economia – extração, produção, distribuição, consumo e descarte –, descreve
seu avassalador impacto sobre a Terra e os seres humanos. De quantos planetas precisaremos para suprir a
inesgotável demanda por bens de consumo?
Essa pergunta alarmante levou a autora a criar o vídeo The Story of Stuff (A história das Coisas), que já foi visto
por mais de 12 milhões de pessoas ao redor do mundo. Neste polêmico livro homônimo, ela retoma o tema e
explica de onde vêm as matérias-primas, por exemplo, das camisetas de algodão e das latas de alumínio que
usamos, como esses artigos são produzidos, distribuídos e consumidos – e o que acontece depois que jogamos
tudo isso no lixo.
Ao longo desses impressionantes relatos, questões que interessam a todos: por que sai mais barato substituir um
celular com defeito do que consertá-lo? Por que grande parte dos cosméticos contém substâncias tóxicas? Por
que ainda se fabricam brinquedos com o pernicioso chumbo?
Desafiador e otimista, A história das Coisas mostra que está ao nosso alcance redirecionar os rumos de um
sistema econômico perdulário e poluidor. E mostra como fazer isso, propondo grandes mudanças na máquina
fatal do extrair-fazer-descartar – e outras pequenas, mas essenciais, que podem ser adotadas desde já no dia a
dia de cada um.

Quarta-capa
Neste livro, a autora amplia e aprofunda o conteúdo de seu vídeo The Story of Stuff (A história das Coisas)
– fenômeno na internet traduzido em vários idiomas e acessado por mais de 12 milhões de pessoas em 200
países. O filme de 20 minutos é aplaudido pelo New York Times como um verdadeiro sucesso nas salas de aula
dos Estados Unidos.
Como deter os custos humanos e ambientais provocados pelo consumo desenfreado? Esta é a grande pergunta
que precisa ser pensada pelas novas gerações.
Em A história das Coisas, a ambientalista Annie Leonard abala conceitos estabelecidos e faz rever atitudes no
cotidiano.
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40.000 pinguins
A inspiradora história
do maior salvamento
de animais selvagens
do mundo
Dyan deNapoli
312pp
R$44

Seis graus
O aquecimento global e o
que você pode fazer para
evitar uma catástrofe
Mark Lynas
304pp
R$46

Na África selvagem
Uma emocionante
história real
Mark Seal
272pp
R$38

A ética é possível num
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Pensamento político e
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O escritor e sua missão
Goethe, Dostoiévski, Ibsen e outros

Sinopse
Thomas Mann tem uma vasta e relevante produção não ficcional, pouco conhecida e/ou publicada no Brasil.
Para divulgá-la, a Zahar está lançando a série Thomas Mann – Escritos & Ensaios, com volumes organizados
especialmente para o público brasileiro.
Este primeiro volume, O escritor e sua missão, reúne 12 ensaios a respeito da obra (e muitas vezes também
a vida) de expoentes como Tolstói, Goethe, Dostoiévski, Hermann Hesse, Shaw, Heinrich Heine, Ibsen, Zola
e Tchekhov.
São textos escritos por Mann em contextos variados: homenagens em datas comemorativas de Goethe e Tolstói,
necrológio para George Bernard Shaw e Hugo von Hofmannsthal, prefácio a uma edição de Dostoiévski,
resposta a uma pesquisa de um jornal no caso de Ibsen... E versam sobre temas não menos diversos, tais
como os pontos de aproximação entre as obras de Ibsen e Wagner, papel de Goethe como representante da
era burguesa, a relação entre Dostoiévski, sua doença e sua produção literária.
Eruditos e instigantes, os ensaios oferecem uma luz original não apenas sobre outros autores, mas também
sobre o próprio Mann, pois dialogam com sua produção ficcional, refletindo os interesses, preocupações e
desafios que o estimularam ao longo de sua trajetória.

Thomas Mann (1875-1955)
Foi um dos grandes escritores
alemães, autor de obras-primas
como Os Buddenbrooks, A
montanha
mágica,
Morte
em Veneza e Doutor Fausto.
Premiado com o Nobel de
literatura em 1929, manifestouse constantemente sobre as
questões de seu tempo. Sua
produção ensaística é parte
da turbulenta história política,
social e cultural da Alemanha.
Adversário ferrenho do nazismo, deixou seu país em
1933, fixando-se mais tarde nos Estados Unidos, de
onde proferiu os Discursos contra Hitler, também
publicados pela Zahar, que organiza agora novos
volumes para a série Thomas Mann - Escritos &
Ensaios.

Ficha técnica
208pp
14x21cm
série: Thomas Mann – Escritos & Ensaios
tradução: Kristina Michahelles
revisão técnica, consultoria e
apresentação: Johannes Kretschmer
tiragem: 3.000 exs
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R$34
literatura
Palavras-chave: clássicos, depoimentos,
ficção, memórias, teoria literária.

Público-alvo
Interessados em literatura e cultura geral.

Saiba mais
• Com esse livro, inauguramos a série Thomas Mann - Escritos & Ensaios, a primeira série de livros de não
ficção do autor a ser publicada no Brasil.
O escritor e sua missão
Goethe, Dostoiévski, Ibsen e outros
Discursos contra Hitler
Ouvintes alemães!
Travessia marítima com Dom Quixote*
e outros ensaios
Clássicos e românticos*
Goethe, Schiller e Kleist
Memórias e confissões*
Escritos autobiográficos
Pensadores modernos*
Freud, Nietzsche, Wagner e Schopenhauer
• Importantes tradutores serão nossos colaboradores na série. Alguns deles: Samuel Titan, professor de
literatura comparada na Universidade de São Paulo; Márcio Suzuki, professor de filosofia na Universidade de
São Paulo; e Marcus Vinicius Mazzari, professor de Teoria Literária e Literatura Comparada na Universidade
de São Paulo e, doutor em germanística pela Freie Universität, Berlim.
• Apresentação escrita por Johannes Kretschmer (UFF, Uerj), especialista na vida e obra de Thomas Mann.
* em preparação

Orelha
“O homem é um grande ensaio”, afirmou Thomas Mann, autor de romances clássicos como A montanha
mágica e Morte em Veneza — e também de uma extensa obra não ficcional, injustamente pouco conhecida
entre nós. A série THOMAS MANN – ESCRITOS & ENSAIOS resgata para o leitor brasileiro esses belos e
importantes textos, que impressionam pelo estilo primoroso, a diversidade temática e a argumentação
refinada.
O escritor e sua missão reúne doze ensaios sobre a literatura de expoentes como Goethe, Tchekhov,
Zola e Hermann Hesse. Escritos originalmente como resenhas, perfis, homenagens, discursos, necrológios,
comentários, versam sobre temas não menos variados, tais como os pontos de aproximação entre as obras
de Ibsen e Wagner, papel de Goethe como representante da era burguesa, a relação entre Dostoiévski, sua
doença e sua produção literária.
Eruditos e instigantes, esses textos oferecem uma luz original não apenas sobre outros autores, mas também
sobre o próprio Mann, pois dialogam com sua produção ficcional, refletindo os interesses, preocupações e
desafios que o estimularam ao longo de sua trajetória.

Quarta-capa
“O gênio, podemos afirmar, revela-se onde aparece algo nunca antes intuído, onde algo nunca antes
imaginado se materializa; o gênio se anuncia ao tornar possível algo novo que só se torna duradouro,
até mesmo vitorioso, pela força e graça da personalidade. A genialidade na arte seria então o elemento
da surpresa e do encanto que causa pasmo, o elemento da ousadia que só pode ser conhecido em suas
realizações.”
Próximos lançamentos da série
Thomas Mann – Escritos & Ensaios:
Clássicos e românticos
Memórias e confissões
Pensadores modernos
Travessia marítima com Dom Quixote

Série THOMAS MANN - ESCRITOS & ENSAIOS

Discursos contra Hitler
Ouvintes alemães!
224pp
R$42

Outros livros de interesse

Para ler como um escritor
Um guia para quem gosta
de livros e para quem quer
escrevê-los
Francine Prose
320pp
R$48

Literatura e sociedade
Adriana Facina
56pp
R$16

Literatura e política
Jornalismo em tempos
de guerra
George Orwell
240pp
R$46

Falando da sociedade
Ensaios sobre as diferentes
maneiras de representar
o social
Howard S. Becker
312pp
R$48

A Bíblia: Um Diário de Leitura
Luiz Paulo Horta

Sinopse
Uma das características mais relevantes da Bíblia é o fato de ter sido escrita por homens com inspiração
divina e não por anjos, tornando-se assim uma obra muito mais sublime e humana, diz Luiz Paulo Horta, um
dos maiores especialistas em religião da imprensa brasileira. Reportando-se a passagens do Antigo e do Novo
Testamento, o autor revela em A Bíblia: Um Diário de Leitura a atualidade dos personagens bíblicos enquanto
tece reflexões sobre dilemas e sentimentos típicos do homem contemporâneo.
Fascinantes, esses personagens dialogam com o leitor, desafiando-o a pensar e sentir para além da realidade. É
exatamente esse movimento que é recriado no livro através de comentários do autor. Luiz Paulo Horta articula
com maestria os textos sagrados, analisando e desmitificando a linguagem dessa coleção de livros. Mais do
que interpretar as histórias pinçadas no Antigo e no Novo Testamento, ele as relaciona de modo inesperado,
tornando acessíveis temas amplos que realçam as fraquezas e potencialidades do homem na vida cotidiana.
O autor ressalta ainda a vitalidade inesgotável que há neste livro-texto da civilização ocidental, desafiador,
vivo. E aponta um rico conjunto de estilos literários: o gênero histórico, presente em o Livro dos Reis, o Livro
de Esdras, o Livro de Neemias, o Livro dos Macabeus; os livros de sabedoria, Provérbios, Eclesiástico; os que
são verdadeiros poemas, Jó, o Cântico dos Cânticos, a coleção de Salmos. Há também os Livros Proféticos e os
que pretendem contar histórias edificantes, como Ruth e Tobias.
Com uma narrativa de fácil compreensão esse livro permite uma “leitura dinâmica” da Bíblia, tornando futuras
leituras mais enriquecedoras.

Luiz Paulo Horta
Jornalista e escritor. Ocupa a cadeira n.23 da
Academia Brasileira de Letras desde 2008, cujo
primeiro ocupante foi Machado de Assis, e é
membro da Academia Brasileira de Música.
Um dos maiores especialistas em religião da
imprensa brasileira, preside o Centro Dom
Vital, núcleo de pensamento católico, e já
ministrou cursos de Bíblia na PUC-Rio. É crítico
de música clássica do jornal O Globo, função
que ocupou por vinte anos também no Jornal do
Brasil. Publicou pela Zahar diversos livros, entre
os quais, Música clássica em CD: Guia para uma discoteca básica e A
música das esferas: Crônica dos anos 90, além de ter colaborado na
edição do Dicionário Zahar de música, do Guia do ouvinte de música
clássica e do Dicionário Grove de música.

Ficha técnica
248pp
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tiragem: 4.000 exs
ISBN 978-85-378-0726-2
nas livrarias: 1º de novembro
R$39,90
e-book: R$28
religião
Palavra-chave: cristianismo

Público-alvo
Interessados em histórias
bíblicas, incluindo os leigos
no assunto.

Saiba mais
• O livro tem uma narrativa leve e fluida sendo bastante acessível mesmo para quem nunca leu a Bíblia.
• Alguns dos temas abordados em A Bílbia: Um diário de leitura:
A presença do redator humano nos textos bíblicos; a singularidade da Bíblia; a falsa oposição entre ciência
e religião; a força do elemento misterioso na história sagrada; a necessidade humana de um Messias;
personagens femininos na Bíblia; o pecado original do qual Jesus nunca falou; a permanente busca de
liberdade do homem; a fé, a esperança, a caridade: os dons de Deus a serem imitados; o elemento milagroso
nos relatos bíblicos; a humanidade dos personagens bíblicos; a disposição de Cristo para o diálogo com os
homens; a importância da tradição oral no registro da Bíblia; a beleza dos salmos; o erotismo na Bíblia; a
função dos profetas; o Eclesiástico: registro da vida em Israel antes do nascimento de Jesus; a piedade filial;
a humildade como fonte de todas as virtudes; o mistério da Santíssima Trindade.
• Algumas das passagens bíblicas abordadas no livro:
O anúncio do nascimento de João Batista; o anúncio do anjo Gabriel a Virgem Maria; Adão e Eva e a
serpente no paraíso; a revelação a Moisés; o sacrifício de Abrãao; Esaú e Jacó: o prato de lentilhas e a
progenitura; José, analisa o sonho do faraó: as vacas gordas e as vacas magras; Moisés tira os israelitas do
Egito; Moisés no monte Sinai: os Dez Mandamentos; no deserto: em busca da Terra Prometida; Sansão
e Dalila; Davi e Golias; a sabedoria de Salomão: duas mulheres e a disputa por um filho; João Batista: a
cabeça em uma bandeja; Jesus em Nazaré; o encontro de Jesus com a samaritana; o encontro de Jesus com
a adúltera; a Paixão de Cristo; Maria Madalena no sepulcro: a Ressurreição.
• Frases:
“A Bíblia é uma coisa viva que, a partir de certo ponto, começa a dialogar com você, a desafiar você.”
“Já houve quem perdesse a fé porque não conseguiu estabelecer a relação entre a história de Adão e Eva e
as descobertas da ciência.”
“A maior parte dos teólogos contemporâneos admite que Adão é a humanidade inteira.”
“O que somos nós, hoje, senão exilados, numa civilização que se desligou de suas raízes, que sufoca
debaixo de um mar de consumismo?”
“Todas as grandes tradições religiosas estão de acordo: é preciso reencontrar o olhar original capaz de
enxergar o verdadeiro Ser.”
• Um recurso jornalístico foi usado neste livro para atrair o leitor na livraria. Os chamados “olhos”ao longo
do livro chama a atenção do leitor para importantes questões abordadas, trechos da Bíblia, citações de
profetas etc.

Quarta-capa
Este é um livro precioso. Revela a atualidade dos dilemas humanos contidos na Bíblia, fazendo com que
seus fascinantes personagens dialoguem com o leitor. O grande estudioso de religiões Luiz Paulo Horta
articula histórias do Antigo e do Novo Testamento, falando diretamente ao coração e à imaginação de
todos.
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O significado dos mitos como um
guia para a vida
Liz Greene e Juliet Sharman-Burke
212pp
R$42

História das crenças e
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440pp
R$52
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Uma biografia
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História das crenças e
das ideias religiosas
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Mircea Eliade
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20 mil léguas submarinas
Edição definitiva - comentada e ilustrada
Jules Verne

Sinopse
Em 1866, quando navios de diversas partes do mundo começaram a naufragar e sofrer misteriosas avarias,
governantes e homens de ciência mobilizaram-se para identificar, localizar e deter o misterioso monstro
marinho responsável por tais ataques. Buscavam algo descrito como “comprido, fusiforme, fosforescente em
certas ocasiões, infinitamente maior e mais veloz que uma baleia”.
Mas a missão não correu conforme os planos, e a besta desconhecida destroçou a fragata que fora em sua
captura. Lançados ao mar, o professor Aronnax, o fiel Conselho e o exímio arpoador Ned Land foram resgatados
e feitos prisioneiros pelo enigmático capitão Nemo, dono, líder e principal habitante do prodigioso submarino
Náutilus.
Navegando águas remotas dos oceanos e lançando-se em ousadas caminhadas submarinas, esses homens
desbravarão a vida por um ângulo inteiramente novo, descobrindo a exuberância da flora e da fauna marinhas
e experimentando emoções conflituosas, numa inesquecível viagem vinte mil léguas sob os mares.
Publicado em 1870, 20 mil léguas submarinas é a obra mais famosa de Jules Verne e um clássico da literatura
mundial, devorado por leitores de todas as idades. Esta obra-prima tem agora uma edição brasileira definitiva,
com o texto integral em tradução primorosa, além de gravuras de época e centenas de notas explicativas.

Ficha técnica
Jules Verne (1828-1905)
Um dos principais romancistas
franceses, que ajudou a fundar
um novo gênero literário, a
ficção científica. Escreveu
dramas históricos, comédias
ligeiras e libretos de operetas
e publicou algumas de suas
histórias de viagens em revistas,
antes de ter seus romances
lançados como livros. Autor
dos clássicos Viagem ao centro da Terra, A volta ao
mundo em 80 dias e 20 mil léguas submarinas, entre
outros, é o escritor mais traduzido em toda a história.

456pp, ilustrado
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Público-alvo
Público geral, leitores de livros de aventura.

Saiba mais
• 20 mil léguas submarinas é a primeira tradução completa do texto original, integral e sem adaptações.
• Este clássico é considerado o pioneiro da ficção científica. Nele, Jules Verne, descreve aspectos da ciência
com uma narrativa literária.
• O clássico de Jules Verne ganhará adaptação para o cinema com previsão de estreia para 2013. O filme será
o primeiro longa em 3D dirigido por David Fincher, o mesmo diretor de Clube da Luta e A rede social.
• Esse livro foi traduzido por André Telles, vencedor do Jabuti 2009 e indicado ao Jabuti 2011 (ambos por
cotraduções com Rodrigo Lacerda).
• Características dessa edição:
- possui mais de 200 notas explicativas, esclarecendo referências e contextos históricos;
- são mais de 70 ilustrações originais;
- inclui cronologia de vida e obra de Jules Verne;
- inclui glossário de termos náuticos.

Quarta-capa
20 mil léguas submarinas, a obra-prima de Jules Verne, há mais de 150 anos faz leitores de todas as idades
prenderem o fôlego e soltarem a imaginação. Este grande clássico tem, finalmente, uma edição brasileira à
altura, com o texto integral em cuidadosa tradução, além de gravuras de época e notas explicativas.
Em 1866, quando navios de diversas nacionalidades começam a naufragar e sofrer misteriosas avarias, governantes
e homens de ciência mobilizam-se para identificar, localizar e deter o misterioso monstro marinho responsável
por tais ataques — “comprido, fusiforme, fosforescente em certas ocasiões, infinitamente maior e mais veloz
que uma baleia”. A missão de captura, no entanto, não segue conforme planejado: o professor Aronnax, o fiel
Conselho e o exímio arpoador Ned Land são resgatados do mar e feitos prisioneiros do enigmático capitão
Nemo.
A bordo do prodigioso Náutilus, navegando águas remotas, lançando-se em ousadas caminhadas pelo fundo
do mar, enfrentando criaturas das profundezas, esses homens descobrirão a exuberância da flora e da fauna
EDIÇÃO DEFINITIVA
comentada e ilustrada

Tradução e notas:
André Telles

Apresentação:
Rodrigo Lacerda

Inclui mais de 70 ilustrações originais

Outros livros de interesse
Alice
Aventuras de Alice no País das
Maravilhas e Através do Espelho
Edição definitiva, comentada
e ilustrada
Lewis Carroll
328pp
R$79,90

Contos de fadas
Edição comentada
e ilustrada
Maria Tatar
388pp
R$89

Os três mosqueteiros
Edição definitiva,
comentada e ilustrada
Alexandre Dumas
688pp
R$69

Outros livros de interesse

As memórias de
Sherlock Holmes

As aventuras de
Sherlock Holmes

Sherlock Holmes - edição

Sherlock Holmes - edição
comentada vol. 2 (contos)

Arthur Conan Doyle
484pp
R$39

Arthur Conan Doyle
408pp
R$39

A volta de
Sherlock Holmes

O último adeus de
Sherlock Holmes

Arthur Conan Doyle
456pp
R$39

Arthur Conan Doyle
280pp
R$39

comentada vol. 1 (contos)

Sherlock Holmes - edição
comentada vol. 3 (contos)

Sherlock Holmes - edição
comentada vol. 4 (contos)

Histórias de
Sherlock Holmes

Um estudo em
vermelho

Arthur Conan Doyle
444pp
R$39

Arthur Conan Doyle
232pp
R$36

O signo dos quatro

O cão dos Baskerville

Sherlock Holmes - edição
comentada vol. 5 (contos)

Sherlock Holmes - edição
comentada vol. 6 (romance)

Sherlock Holmes edição comentada vol. 7
(romance)

Sherlock Holmes - edição
comentada vol. 8 (romance)

Arthur Conan Doyle
264pp
R$36

Arthur Conan Doyle
200pp

O cão dos Baskerville

Sherlock Holmes – edição
comentada, vol. 9 (romance)

Arthur Conan Doyle
248pp
R$39

História das crenças e
das ideias religiosas vol. 3
De Maomé à Idade das Reformas
Mircea Eliade

Sinopse
História das crenças e das ideias religiosas é uma obra monumental em três volumes, na qual o historiador
romeno Mircea Eliade sintetiza as diferentes expressões do sagrado nas sociedades humanas, compondo um
estudo singular do nascimento das mais diferentes tradições religiosas do Oriente e do Ocidente.
Esse terceiro e último volume é a continuação cronológica dos vols. I e II. A trajetória aqui seguida acompanha
o desenvolvimento das instituições sistematizadoras de crenças na Europa entre os séculos IV e XVII; a
história de Maomé e a expansão do islã no Ocidente; a evolução do judaísmo; as Cruzadas; as Reformas.
Estudam-se ainda certos fenômenos que em geral têm sua importância diminuída na historiografia da fé,
como heresias, práticas populares, feitiçaria e alquimia. Interpretadas em seu próprio horizonte espiritual,
elas também integram nossa herança religiosa e cultural.

Mircea Eliade (1907-1986)
Nascido na Romênia, mudou-se
para a França depois da Segunda
Guerra Mundial, onde ensinou
na École Pratique des Hautes
Études. Foi convidado a lecionar
no Departamento de História das
Religiões, na Universidade de
Chicago, onde permaneceu até
sua morte. Publicou vasta obra
como filósofo, poeta, romancista e
sobretudo historiador das religiões, com destaque para:
O sagrado e o profano; Mitos, sonhos e mistérios; O mito
do eterno retorno; e Ferreiros e alquimistas (publicado no
Brasil pela Zahar, em 1971).

Ficha técnica
324pp
16x23cm
tradução: Roberto Cortes de Lacerda
tiragem: a definir
ISBN 978-85-378-0731-6
nas livrarias: 14 de novembro
preço a definir
religião, filosofia
Palavras-chave: história da religião,
religião, filosofia, crenças.

Público-alvo
Estudiosos da religião, historiadores,
curiosos sobre civilizações antigas,
eruditos etc.

Saiba mais
• O volume I foi lançado pela Zahar em janeiro de 2010 e, o volume II foi publicado recentemente, em
junho 2011. Juntos os dois volumes já venderam mais de 6.000 exemplares.
• O último volume da obra foi publicado originalmente na França em 1983 e, no Brasil, em 1984
(Zahar).
• A tradução dos três volumes foi inteiramente revisada para estas novas edições.

Orelha
Mircea Eliade, o mais destacado estudioso das religiões no mundo, dedicou toda uma vida à sistematização
dos conhecimentos sobre as variadas formas de crença. Para tanto, analisou em profundidade os aspectos
que caracterizam, historicamente, o modo como as sociedades se relacionam com o sagrado.
As práticas religiosas são constituídas, entre outros componentes, de relatos a respeito da Criação que versam
sobre tempos imemoriais, perfeitos, nos quais não havia rompimento entre deuses e homens. A tentativa de
restaurar esse laço partido se traduz em rituais, preces e atos realizados segundo padrões estabelecidos em
cada cultura e época. O percurso que vai das crenças politeístas às monoteístas é lento, e nele se identificam
os elementos incluídos em qualquer tipo de fé: o centro do mundo, o eleito, os deslocamentos espaciais
(Céu, Inferno), os sacerdotes (padres, xamãs, rabinos) – todos presentes para simbolizar a difícil tarefa de
religar homens e deuses.
Os três volumes de História das crenças e das ideias religiosas integram uma obra insuperável de erudição
e síntese intelectual. Este terceiro e último volume – De Maomé à Idade das Reformas – dedica-se sobretudo
às religiões monoteístas. Retoma a história das Igrejas cristãs e examina as diferentes interpretações da fé
produzidas por santo Agostinho, são Tomás de Aquino e santo Inácio de Loiola, com suas repercussões
institucionais. Relata o surgimento de Maomé, a difusão do islã no Oriente, sua expansão até a Europa e
a reação cristã, com as Cruzadas. Incluem-se ainda estudos dedicados à mística judaica, às religiões euroasiáticas e tibetanas, às heresias e ao esoterismo, chegando à época das Reformas com seus principais
criadores, Calvino e Lutero.
Eliade julgava que, para conhecer a fundo as sociedades, era preciso entender as religiões. É isso que faz
nesta obra, ao traçar um audacioso itinerário da fé que nos ajuda a compreender os atos humanos, bem
como as diferentes modalidades de fundamentalismo evocadas para justificar os conflitos do mundo atual.

Quarta-capa
A história percorreu um longo caminho até a síntese religiosa representada pelas três crenças monoteístas
que dominaram o cenário sociocultural e político do mundo moderno: judaísmo, cristianismo e
islamismo – cada qual com seu livro, sua lei. Não houve, desde sempre, unidade interna em cada um
desses sistemas, e, à sombra da aliança entre fé e poder civil, vicejaram inúmeras seitas apoiadas em
interpretações distintas das escrituras sagradas.
Este é o terceiro e último volume da obra máxima do historiador romeno Mircea Eliade. A trajetória aqui
seguida acompanha o desenvolvimento das instituições sistematizadoras de crenças na Europa entre os
séculos IV e XVII; a história de Maomé e a expansão do islã no Ocidente; a evolução do judaísmo; as
Cruzadas; as Reformas. Estudam-se ainda certos fenômenos que em geral têm sua importância diminuída
na historiografia da fé, como heresias, práticas populares, feitiçaria e alquimia. Interpretadas em seu
próprio horizonte espiritual, elas também integram nossa herança religiosa e cultural.
Em História das crenças e das ideias religiosas, Eliade sintetiza a cronologia das expressões do sagrado
nas sociedades, com um estudo singular dos momentos criadores das mais diferentes tradições religiosas
do Oriente e do Ocidente.
Outros volumes:
I: Da Idade da Pedra aos mistérios de Elêusis
II: De Gautama Buda ao triunfo do cristianismo

Os outros volumes

História das crenças e
das ideias religiosas
Vol. I: Da Idade da Pedra
aos mistérios de Elêusis
440pp
R$52

História das crenças e
das ideias religiosas
Vol. II: De Gautama Buda ao
triunfo do cristianismo
468pp
R$54

Outros livros de interesse

A Bíblia
Um diário de leitura
Luiz Paulo Horta
248pp
R$29

A Bíblia
Uma biografia
Karen Armstrong
280pp
R$44

Guia ilustrado Zahar
de religiões
Philip Wilkinson
352pp
R$44

O Corão
Uma biografia
Bruce Lawrence
220pp
R$44

Os cavaleiros de Cristo
Templários, teutônicos,
hospitalários e outras ordens
militares na Idade Média
Alain Demurger
352pp
R$59

Observando o islã
O desenvolvimento
religioso no Marrocos e
na Indonésia
Clifford Geertz
144pp
R$42

Dinheiro e magia
Uma crítica da economia moderna
à luz de Fausto e Goethe
Hans Christoph Binswanger
Gustavo Franco (prefácio e posfácio)

Sinopse
Escrito por um dos mais renomados economistas europeus da atualidade, Dinheiro e magia faz uma brilhante
análise do Fausto de Goethe (sobretudo do Fausto 2) e lança a hipótese de que a economia é a forma moderna
de alquimia. Ela consegue a proeza de realizar o anseio dos alquimistas de transformar alguma matéria em
ouro, ao dar ao papel valor de dinheiro. Esse processo estaria perfeitamente retratado no Fausto 2, quando
Mefistófeles (alquimista), por meios mágicos (alquimia), faz o imperador assinar pedaços de papel garantindo
o valor impresso com os bens da coroa (reais ou virtuais). Estava criado o papel-moeda (inclusive no conceito
moderno e atual de um papel que não tem lastro real). A análise se demora sobre o personagem de Fausto, a
corporificação do empresário moderno, tanto em termos dos investimentos que faz quanto da organização da
produção.
O livro é apresentado por Gustavo Franco, que trata de nos familiarizar com a trama do texto goethiano e com
as diferentes interpretações que ela suscitou. No Posfácio, Franco se dedica a traçar algumas reflexões sobre a
relação entre as aventuras de Fausto e a economia brasileira.

Ficha técnica
Hans Christoph Binswanger
Foi professor de economia política na
Universidade St. Gallen, Suíça, onde também
dirigiu o Centro de Pesquisas de Ciências
Econômicas e o Instituto de Economia e
Ecologia. Especializado em história das teorias
econômicas, meio ambiente e recursos naturais,
publicou vários livros, entre eles A espiral
do crescimento (2006) e Rumo à moderação
(2009). Recebeu o Prêmio da República Federal
da Alemanha para a Conservação da Natureza,
o Prêmio Binding para a Conservação da
Natureza e do Meio Ambiente e o Prêmio
Adam Smith, entre outros.

216pp
16x23cm
tradução: Maria Luiza X. de A. Borges
tradução dos versos de Goethe:
Marcus Vinicius Mazzari (Professor de
Teoria Literária e Literatura Comparada / USP)

tiragem: 3000 exs
ISBN 978-85-378-0729-3
nas livrarias: 14 de novembro
R$42
e-book: R$29
economia
palavras-chave: literatura, dinheiro,
Fausto, Goethe.

Público-alvo
Interessados em economia e literatura, em
especial nas obras de Goethe.

Saiba mais
• A história de Fausto, o homem que contratou um pacto com o demônio a fim de obter prazeres e
poderes, teve centenas, talvez milhares de versões, e dentre todas se destaca a de Goethe, a mais famosa e
festejada, um marco na literatura universal. Todavia, Fausto raramente é considerada na sua íntegra. Pouca
gente sabe da existência de uma segunda parte da tragédia, publicada somente após a morte do poeta,
cujo tema principal é o de levar a problemática do pacto mefistofélico para o terreno da economia e das
finanças de Estado.
• A despeito da centralidade da economia na segunda parte da tragédia, não há muito material sobre
os assuntos econômicos do Fausto, mesmo no idioma original de Goethe. Notável exceção é este
extraordinário livro de Hans Christoph Binswanger, agora disponível para o leitor brasileiro.
• Em 2012, Hans Christoph Binswanger, um dos mais respeitados economistas na Alemanha, será o autor
homenageado na Conferência Goethe que ocorre anualmente em Berlim.
• Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, tem pesquisado a fundo textos onde a economia e a
literatura fazem uma intersecção. Pela Zahar, ele já lançou 4 títulos do gênero: A economia em Pessoa:
Verbetes contemporâneos e ensaios empresariais do poeta; A economia em Machado de Assis, o olhar
oblíquo do acionista; Shakespeare e a economia; e O Homem que roubou Portugal: A história do maior
golpe financeiro de todos os tempos.

Algumas palavras sobre o livro
O Fausto de Goethe possui uma atualidade quase que inimaginável – eis a constatação que permeia
este livro de Hans Christoph Binswanger, um dos mais renomados economistas europeus. Em seu
centro está o fascínio decorrente da economia moderna, que o poeta apresenta como uma continuação
da alquimia por outros meios. Pois os esforços dos alquimistas medievais em transmutar materiais
não-valiosos em ouro parecem consumar-se no plano monetário engendrado por Mefistófeles junto à
decadente corte do Imperador: trata-se da criação do papel-moeda que, administrado por uma espécie
de Banco “Fausto & Mefistófeles S. A.” (assim supõe o autor), irá financiar o imenso projeto colonizador
das últimas cenas da tragédia.
Arrojada é a argumentação crítica desenvolvida nesse estudo sobre “dinheiro” e “magia”, mas seus
fundamentos radicam num domínio soberano da ciência econômica, da história da alquimia e do
magnum opus goethiano. Dessa conjunção resulta uma interpretação notavelmente original de episódios
cruciais do drama, como o pacto entre Fausto e Mefisto, o massacre dos anciãos Filêmon e Baucis, a
entrada em cena da Apreensão – que Binswanger relaciona ao mundo dos investidores – ou a visão
final do Colonizador diante de seu feito econômico, que parece prometer crescimento e progresso
virtualmente infinitos.
Aferir o desenvolvimento social apenas mediante o grau de crescimento econômico pode ser grave
equívoco, diz-nos a tragédia de Fausto nessa exegese que remete a várias questões candentes do nosso
mundo, tais como dilemas ecológicos ou o uso da energia nuclear.
Um estudo, portanto, sobremaneira instigante, que se enriquece com os textos em que Gustavo Franco
atualiza reflexões de Binswanger à luz de desdobramentos brasileiros. Sem aderir de todo à perspectiva
do intérprete suíço, Franco também levanta hipóteses de grande ousadia, sugerindo, por exemplo,
que o verdadeiro patrono do crescimento brasileiro não seria Keynes, Juscelino ou algum economista
desenvolvimentista, mas ninguém menos do que o velho (e atualíssimo) Fausto de Goethe.
MARCUS VINICIUS MAZZARI

Outros livros de interesse

A economia em Pessoa
Verbetes contemporâneos e
ensaios empresariais do poeta
Gustavo Franco
176pp
R$46

O homem que
roubou Portugal
A história do maior golpe
financeiro de todos os tempos
Murray Teigh Bloom
Gustavo Franco (prefácio,
organização e notas)

336pp
R$54

O valor de nada
Por que tudo custa mais caro
do que pensamos
Raj Patel
240pp
R$44,90

A economia em
Machado de Assis
O olhar oblíquo do acionista
Gustavo Franco
272pp
R$48

Shakespeare e a economia
Gustavo Franco e
Henry W. Farnam
232pp
R$38

A riqueza das nações
de Adam Smith
Uma biografia
P.J. O’Rourke
264pp
R$44

Diário de Pilar na Amazônia
Flávia Lins e Silva

Joana Pena (ilustrações)

Sinopse
Dessa vez, a rede mágica leva Pilar, Breno e o gatinho Samba para a Amazônia, onde eles entram em
contato com os costumes, o folclore, os alimentos, a fauna e a flora locais. Alguns desses itens são descritos
em boxes, tornando o livro atraente como leitura suplementar em sala de aula. O tema da necessidade de
preservação da natureza percorre toda a história, que é graciosa e comovente: Pilar procura o pai, que não
chegou a conhecer e de quem só tem uma foto antiga. Em sua busca, acaba enfrentando novos desafios,
como o primeiro beijo e a descoberta do primeiro amor. Afinal, de seu último livro para cá, a personagem
amadureceu, e também seu público.

Flávia Lins e Silva
Nasceu no Rio de Janeiro,
mas é apaixonada pela
Amazônia. Primeiro passeou
pelo rio Negro, depois
pelo Amazonas e pelo rio
Tapajós, onde se encantou
de tal forma com os pássaros,
as frutas, as pessoas e as
palavras que espera voltar
mil vezes ao Norte do Brasil. Autora de Diário de
Pilar na Grécia, Caderno de viagens de Pilar, O
agito de Pilar no Egito, lançados pela Zahar, foi
vencedora do Prêmio de Melhor Livro Juvenil de
2010, pela FNLIJ, com Mururu no Amazonas.
Quem quiser saber mais, pode se aventurar pelo
site www.flavialinsesilva.com.

Público-alvo
Pré-adolescentes.

Joana Pena
Carioca da gema e cidadã do mundo. Como
a Pilar, também sofre de gulodice geográfica,
e a Amazônia está na longa lista de lugares
que ela ainda quer conhecer. Saiu do Rio de
Janeiro em 1997 para estudar design e ilustração
em Barcelona, na Espanha, e desde então fez
muitos desenhos dos lugares onde morou:
Barcelona, Londres, Sri Lanka e Nova York. Seus
fiéis companheiros de viagem são seu marido,
Johnny, e seus filhos, Sofia e Tom. Tem ilustrações
publicadas em dezesseis livros e seus desenhos e
diários estão no site www.joanapenna.com.

Ficha técnica
148pp, ilustrado
14x19cm
tiragem: a definir
ISBN 978-85-378-0717-0
nas livrarias: 18 de novembro
preço a definir
e-book: preço a definir
infanto-juvenil
Palavras-chave: ficção, criança, infantil,
Amazônia, natureza.

Saiba mais
• O livro possui algumas informações destacadas em boxes. Nesses boxes são abordados os seguintes
temas: rio Amazonas; pirarucu; boto cor-de-rosa; rio Tapajós; cupuçuazeiro; sumaúma; Curupira;
jaguatirica; bicho preguiça; sucuri; tucumã; açaizeiro; uirapuru; mercado Ver-o-Peso.
• Algumas das lendas narradas: Iara; Mãe da Mata; Cobra-Grande; icamiabas; Jaci e Coaraci.
• Alguns dos costumes locais abordados: dormir em rede; andar de gaiola e canoa; morar em palafita;
preparar peixe ao ar livre; guardar ervas em garrafa; comer pupunha cozida e peixe com açaí.
• Outras curiosidades: traz dicionário de palavras inventadas por Pilar e mapa com o trajeto da viagem.

Quarta-capa
Girando na rede mágica, Pilar, Breno e o gato Samba vão parar num barco em pleno rio Amazonas,
onde ficam amigos de Bira e Maiara. Juntos, eles enfrentam os feitiços da Iara, descobrem os segredos
da Floresta Encantada, habitada pela temível Cobra-Grande, e ainda se dão conta de que suas árvores
estão sendo destruídas.
Nessa viagem repleta de aventuras e romance, Pilar vive experiências incríveis e transformadoras. Se
você quer conhecer a Amazônia, se tem muita coragem e curiosidade, abra as páginas deste livro e boa
viagem!
Para acompanhar o dia a dia da Pilar, acesse o blog http://diariodepilar.wordpress.com/.

Outros livros da autora

Diário de Pilar
na Grécia
152pp
R$36

Caderno de viagens
da Pilar
72pp
R$32

O agito de Pilar
no Egito
136pp
R$36

Mozart
Sociologia de um gênio
Nobert Elias
152pp
R$38

Modernidade líquida
Zygmunt Bauman
260pp
R$52
Os Estados Unidos optaram claramente
pela criminalização da miséria e pelo
encarceramento maciço como complemento à generalização da insegurança
salarial e social. Hoje a Europa encontrase numa encruzilhada, confrontada com
uma alternativa histórica entre a penalização da pobreza e a criação de um Estado
social continental digno do nome. Quanto à América Latina, o tratamento policial
e judiciário da miséria é essencialmente antitético à consolidação de uma sociedade democrática, uma vez que isso
significaria (r)estabelecer uma verdadeira
ditadura sobre os pobres.

Santo Agostinho
em 90 minutos
C

Ao conectar questão criminal e questão
social, este livro vigoroso e rigoroso,
publicado em 20 idiomas, revoluciona os
termos do debate sobre violência, justiça,
política e prisões no Brasil.
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Por toda a Europa campeia a tentação, inspirada no modelo
americano, de buscar apoio nas instituições policial e penitenciária
a fim de conter as desordens geradas pelo desemprego em
massa, pela imposição do trabalho assalariado precário e pela
retração da proteção social. E, por toda a América Latina, os
políticos acorrem para importar as técnicas agressivas de
segurança made in USA, entre elas a da “tolerância zero”, como
solução mágica para o problema crucial da violência criminal.
Mas esta opção, que vai na direção contrária à consolidação de
uma sociedade democrática, significaria (r)estabelecer uma
verdadeira ditadura sobre os pobres.
Nesta edição ampliada de As prisões da miséria, um novo
posfácio examina a recepção internacional ao livro, a fim de
mostrar que a tempestade de “lei e ordem” inspirada pelos
Estados Unidos continuou a se espalhar pelo mundo na última
década, transformando as políticas policiais e de punição na
América Latina. Mostra ainda como o gerenciamento punitivo
da marginalidade urbana faz parte da construção do Estado
neoliberal na era da insegurança social.

As Prisões da Miséria

Loïc Wacquant

As Prisões da Miséria
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LOÏC W ACQUANT é professor de sociologia
da Universidade da Califórnia, Berkeley,
e pesquisador do Centro de Sociologia
Europeia, Paris. É autor de vários trabalhos sobre desigualdade urbana, violência e corpo, dominação racial e teoria
sociológica, traduzidos em dezenas de
línguas. Entre as suas obras publicadas
no Brasil, destacam-se Corpo e alma: Notas
etnográficas de um aprendiz de boxe (2002),
O mistério do ministério: Pierre Bourdieu e
a política democrática (2005), Onda punitiva:
O novo governo da insegurança social (2007)
e As duas faces do gueto (2007).

Paul Strathern
76pp
R$16

“As prisões da miséria mostra com talento como
a desregulamentação da economia e a destruição do Estado social
acarretam e exigem por toda parte o súbito fortalecimento do Estado
policial e penal. Um livro capital para diagnosticar – e conter – a
revolução neoliberal que redesenha a face do mundo.”
Pierre Bourdieu
Leia também:
A síndrome da rainha vermelha
Policiamento e segurança pública no século XXI
Marcos Rolim

EDIÇÃO EXPANDIDA
NOVA INTRODUÇÃO E POSFÁCIO

Sociais em 1988, mostra-nos
Com uma linguagem emocionadae Ciências
e
Norbert Elias escrevendo no auge de
envolvente, os jornalistas Regina Za
ppa e Ernesto Soto analisam aquisua
o capacidade.
legado de 68, no Brasil e no mundo.
Do movimento estudantil às trinchei
ras do Vietnã, das comunidades hippies
às passeatas pelos direitos civis, o per
sonagem principal dessa história foi a
juventude. Este é, portanto, um livro
essencial não apenas aos que querem
NORBERT ELIAS, um dos sociólogos de
recordar, mas aos jovens que ainda bus
cam formas de melhorar o mundo. maior destaque no século XX, nasceu

“Norbert Elias foi uma das mais destacadas
figuras do desenvolvimento da sociologia durante o século XX. … Nos últimos anos, recebeu
muitas honrarias, inclusive, coincidindo com seu
nonagésimo primeiro aniversário, o Prêmio
Europeu Amalfi, por A sociedade dos indivíduos,
como o melhor livro de sociologia publicado na
Europa em 1987. … O compromisso de Elias com
seu trabalho foi extraordinário. Felizmente, ele
pôde continuar trabalhando quase até o último momento de uma vida longa e produtiva.”
The Guardian
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1968, eles só queriam
mudar o mundo
Regina Zappa e Ernesto Soto
312pp
R$48
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ver sobre temas diversos, como moda,
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Gana. O reconhecimento tardio veio
co Buarque e Edu Lobo, por exemplo,
apenas aos 70 anos, com a publicação
relatam o impacto da censura e do AI5
de A sociedade de corte.
em suas trajetórias; exmilitantes, Vla
No Brasil sua obra tem sido publicada
dimir Palmeira e Fernando Gabeira
avaliam o legado da geração que, por
no esta editora, com grande receptividade do público leitor: Os alemães;
Brasil, incluiu em sua bandeira a luta
Escritos & ensaios; Os estabelecidos e os
contra a ditadura militar.
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De modo espontâneo, em 1968 a cia.
re A parte III, mais concreta, reflete as
na maneira como a sociedade
beldia e a utopia foram para as ruasmudanças
e
é compreendida, e até na maneira como
explodiram em diversos pontos do pla
as diferentes pessoas que formam essas
neta contra todo tipo de autoritarismo
sociedades entendem a si mesmas: em
e opressão. Com o globo dividido ideo
logicamente pela Guerra Fria e as suma,
fa a auto-imagem e a composição
social – aquilo que o autor chama
mílias vivendo um embate de gerações
habitus – dos indivíduos.
nunca visto, 1968 entrou para a história
como um tempo em que a liberdadeAfoisociedade dos indivíduos, vencedor
sonhada coletivamente.
do Prêmio Europeu Amalfi de Sociologia
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ado Vladimir Palmeira, o
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Iniciação à semântica
Maria Helena Duarte Marques
168pp
R$32

R. Zappa e E. Soto

ueriam mudar o mundo
cipais eventos políticos e
anças de comportamento
no mundo. Escrito pelos
Zappa e Ernesto Soto em
om suspense e opinião, é
m verdadeiro almanaque
sse não ao conformismo.

Nova edição

NORBERT ELIAS

A SOCIEDADE DOS INDIVÍDUOS

publicadas por esta editora
Os alemães

Escritos & ensaios – vol. 1

Os estabelecidos e os outsiders

Mozart: sociologia de um gênio
Norbert Elias por ele mesmo

A peregrinação de Watteau à Ilha do Amor
O processo civilizador (2 vols.)
Sobre o tempo

A sociedade de corte

A solidão dos moribundos

Fartamente ilustrado, 1968, eles nio;
só Norbert Elias por ele mesmo; A pequeriam mudar o mundo vai além regrinação
do
de Watteau à Ilha do Amor;
mero relato e lança um olhar crítico,
O processo civilizador (2 vols.); Sobre o
tempo; A sociedade de corte; A sociedade dos indivíduos; e A solidão dos
moribundos.
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LEILA LONGO é doutora em comunicação e cultura pela UFRJ e pela Universidade de Paris V,
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(Rio de Janeiro).

LINGUAGEM
E PSICANÁLISE
Leila Longo

LINGUAGEM E PSICANÁLISE

A linguagem é onipresente na psicanálise. Este
livro busca estabelecer possíveis fronteiras − tão
permeáveis! − entre os campos da linguagem e da
psicanálise e, portanto, de seus inúmeros aspectos
de dependência recíproca. Para tanto, aborda alguns dos conceitos fundamentais de pensadores
da área, como Freud, Lacan, Saussure e Jakobson.

L. Longo

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.

PSICANÁLISE • PASSO-A-PASSO 64

Linguagem e psicanálise
Leila Longo
76pp
R$16

Denúncia corrosiva da “violência urbana”,
blitzes intensificadas nos bairros ditos
“sensíveis”, escalada da repressão à delinquência juvenil e da perseguição aos
sem-teto, toques de recolher para menores de 16 anos e “tolerância zero”, inchamento contínuo da população carcerária,
caça aos imigrantes e vigilância punitiva
dos beneficiários de ajudas sociais: por
toda a Europa campeia a tentação de
buscar apoio nas instituições policial e
penitenciária a fim de conter as desordens geradas pelo desemprego em massa,
pela imposição do trabalho assalariado
precário e pela retração da proteção
social. E, por toda a América Latina, os
políticos se precipitam no sentido de
importar as políticas e as técnicas agressivas de segurança made in USA como
solução mágica para o crucial problema
da violência criminal.
Esta obra retraça os caminhos pelos
quais esse novo “senso comum” punitivo, elaborado nos Estados Unidos por
uma rede de consultores neoconservadores e exibido com alarde em Nova
York pelo prefeito Rudolph Giuliani, internacionalizou-se paralelamente à ideologia econômica neoliberal da qual é a
tradução em matéria de “justiça”. E
mostra como a passagem do Estadoprovidência para o Estado-penitência
anuncia o advento de um novo governo
da miséria, que alia a mão invisível do
mercado de trabalho desqualificado
e desregulamentado aos punhos de
aço de um aparelho penal intrusivo e
onipresente.

As prisões da miséria
Loïc Wacquant
176pp
R$43,90
Com um título sugestivo, este livro ergue-se como testemunho da coerência
intelectual de Norbert Elias. Consistindo
de três ensaios inter-relacionados – o
primeiro redigido em 1939, o segundo
entre 1940 e 1950 e o terceiro em 1987
–, A sociedade dos indivíduos aborda uma questão central: qual a relação
entre a pluralidade de pessoas e a
pessoa singular a que chamamos “indivíduo”, e da pessoa singular com a
pluralidade? O propósito de Elias ao
acoplar termos aparentemente antagônicos como “sociedade” e “indivíduo”
é promover a antecipação de um uso
mais antigo, estabelecendo um novo modelo da maneira como os seres
humanos individuais ligam-se uns
aos outros numa pluralidade, isto é,
numa sociedade.
Questão cardeal da sociologia, detectada por Norbert Elias há mais de
cinqüenta anos, essa integração já era
percebida em seu estudo sobre O processo civilizador (Zahar, 2 vols., 1990,
1993), particularmente no segundo
volume, “Formação do Estado e civilização” (produzido simultaneamente ao
primeiro ensaio do presente livro). Aí o
problema da relação entre indivíduo e
sociedade aflora constantemente, ficando claro a que ponto cada pessoa é
influenciada, em seu desenvolvimento,
pela posição em que ingressa no fluxo
do processo social.

A sociedade dos
indivíduos
Nobert Elias
204pp
R$46
Tentativa inicial do autor de resolver o
problema, a primeira parte deste livro
indica sua importância para os fundamentos da sociologia como ciência.
A parte II assinala o retorno a um tema
central na obra de Elias: o de que os indivíduos e a sociedade não são entidades estanques, mas apenas perspectivas

