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Guia ilustrado Zahar de história mundial
Philip Parker

Sinopse
Um guia completo da história mundial, da pré-história aos dias de hoje. Seguindo a ordem cronológica dos
acontecimentos, o livro é de fácil consulta e divide-se em sete grandes períodos: mundo pré-histórico; antigo;
clássico; medieval; início do mundo moderno; mundo dos impérios; e finalmente o mundo moderno, de 1914
em diante, até os anos 2.000.
Os primeiros humanos e as sociedades primitivas •●a ascensão e a queda do Império Romano • as antigas
civilizações; os incas, os maias e os astecas; os gregos, os fenícios e os egípcios● • a expansão europeia pelo
mundo • as civilizações africanas, as grandes dinastias chinesas e as novas nações islâmicas • os grandes
impérios do Oriente: a Índia mogol, a Pérsia safávida, os turcos • otomanos e os bizantinos • a Reforma, a
Contrarreforma e o Iluminismo • as revoluções Americana, Francesa e Russa • as duas Guerras Mundiais • a
descolonização na África, no Oriente Médio e no sudeste da Ásia • a Guerra Fria • o fim do Apartheid • a
globalização • o 11 de Setembro • a Guerra do Iraque e do Afeganistão.
Nessa obra de referência, o leitor encontrará tudo isso e muito mais. De forma clara e objetiva, tornando a
história da humanidade muito mais compreensível, descobriremos os aspectos essenciais, os personagens e os
eventos (bem como as suas causas) que configuraram o mundo como ele é hoje.

Philip Parker

Ficha técnica
512pp, ilustrado
12x22 cm
tradução: Maria Alice Máximo
revisão técnica: Flávio Limoncic (professor
do departamento de História / UniRio)

tiragem: 15.000 exs
ISBN 978-85-378-0674-6
nas livrarias: 22 de setembro
R$59,90

Autor de The Empire Stops Here: A Journey Along the
Frontiers of the Roman World (2009). Como editor,
foi responsável pelos livros publicados sob o selo do
jornal inglês The Times, incluindo obras sobre antigas
civilizações e o The Times History of the World.

dicionários e guias / história
Palavra-chave: história, história mundial,
pré-história.

Público-alvo
Interessados em história; professores
de história e geografia; estudantes de
ensino médio. Consumidores da coleção
de Guias ilustrados Zahar.

Saiba mais
• O livro fornece uma linha do tempo, bastante detalhada, dos principais acontecimentos da história
mundial.
• Nas páginas de abertura de cada grande período, há um mapa que mostra a divisão geográfica do
mundo na época retratada.
• A última seção do livro reúne quadros de diferentes temas com informações que suplementam as
encontradas no texto principal: reis e governantes / guerras e batalhas / grandes descobertas científicas
/ grandes exploradores / avanços da medicina / crenças e religiões do mundo / mestres da filosofia, das
artes, da literatura, da arquitetura e da música clássica, além da descrição de suas principais obras.

Quarta-capa
Personagens históricos
De governantes e políticos a filósofos e revolucionários, saiba quem fez do nosso mundo o que
ele é hoje.
O desenvolvimento da civilização
Explore os rumos da humanidade desde as migrações da pré-história até o primeiro voo espacial
tripulado – e mais além.
Momentos decisivos
Acompanhe as guerras e revoluções que abalaram o mundo, as mais importantes descobertas
científicas e as grandes criações nas artes.
Temas centrais
Descubra os fios comuns que perpassam as diversas culturas, bem como suas muitas diferenças.
CIVILIZAÇÕES * EVENTOS * DESCOBERTAS * GRANDES PERSONAGENS * IDEIAS

Outros livros de interesse

A casa da sabedoria
Como a valorização do
conhecimento pelos árabes
transformou a civilização
ocidental
Jonathan Lyons
304pp
R$44

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

A estranha derrota
March Bloch
172pp
R$34

Apologia da história
ou O ofício do historiador
March Bloch
160pp
R$32

Cleópatra
Uma biografia
Stacy Schiff
392pp
R$39,90

A fabricação do rei
A construção da imagem
pública de Luís XIV
Peter Burke
264pp
R$57

Guia ilustrado Zahar de religiões
Philip Wilkinson

Sinopse
Através de um panorama abrangente e elucidativo das diferentes manifestações religiosas,
o Guia ilustrado Zahar de religiões desvenda as crenças, preceitos morais, festas e mitos desde as mais primais
− como os ritos tribais de povos antigos como incas, maias e astecas −, passando pelas religiões monoteístas
mais conhecidas do mundo − como o cristianismo, judaísmo e islamismo −, as indianas e as orientais, para
finalmente abordar os novos movimentos religiosos − como o rastafarianismo, o bahaísmo e a meditação
transcendental.
Com linguagem bastante acessível, o livro explica o que é a religião, sua relação com doutrinas e mitologia,
além do papel dos rituais, seus objetos e locais sagrados. Ao final do volume, é possível encontrar quem
são as principais figuras religiosas e divindades nas seções “Quem é quem em religião?” e “Quadros” – que
permite uma consulta rápida sobre diversos tópicos : nomes e a representação de cada divindade; os ramos do
budismo; os livros da Bíblia; os santos cristãos e os principais papas; os novos movimentos religiosos do século
XX etc. Inteiramente ilustrado, o volume traz ainda glossário e índice remissivo.

Ficha técnica
Philip Wilkinson
O autor possui mais de 50 títulos publicados sobre
história, mitologia e artes, entre eles Guia ilustrado Zahar
de mitologia (com Neil Philip); Mythology; Illustrated
Dictionary of Religions e A Celebration of Customs and
Rituals of the World, adotado e recomendado pela ONU.

Público-alvo
Público em geral. Interessados em religião,
história e mitologia.

352pp, ilustrado
13x22 cm
tradução: Maria Luiza X. de A. Borges
Revisão técnica/consultoria: Roberto
Cortes de Lacerda
tiragem: 15.000 exs
ISBN 978-85-378-0671-5
nas livrarias:22 de setembro
R$44
dicionários e guias / religiões
Palavras-chave: cristianismo, esotérico,
história da religião, islamismo, judaísmo,
religião.

Saiba mais
• Conteúdo e linguagem super acessíveis, para o público amplo.
• Todas as grandes religiões, e também as de menor representação, em um único guia.
• Copiosamente ilustrado, com farto índice onomástico.
• Como os outros livros dessa série, apresenta um panorama geral do tema, no caso a religião: introdução
seguida de resumos dos princípios e histórico de religiões e seitas de todo o mundo
• Traz também um “quem é quem”, que esclarece quem são as principais figuras religiosas e divindades,
agrupadas por “categoria”: religiões monoteístas, religiões indianas e religiões orientais
• Inclui também, ao final do volume, a seção “Quadros”, que permite uma consulta rápida sobre tópicos
variados: nomes e papéis de divindades gregas, romanas, nórdicas, celtas, incas, maias e astecas; ramos
do budismo; os livros da Bíblia; os santos cristãos e os principais papas; os novos movimentos religiosos
do século XX (com nome do fundador, data e área de surgimento); as maiores religiões do mundo (com
local e data de fundação, numero de fiéis, livros sagrados e breve resumo de suas posições quanto a(os)
deus(es) e à vida após a morte); dias e festas sagrados das diferentes religiões; entre outros.
• Inclui glossário e índice remissivo.

Orelha
O QUE É RELIGIÃO?					
AS RELIGIÕES PRIMAIS					
AS RELIGIÕES MONOTEÍSTAS				
AS RELIGIÕES INDIANAS					
AS RELIGIÕES OCIDENTAIS				
OS NOVOS MOVIMENTOS RELIGIOSOS		
QUEM É QUEM EM RELIGIÃO				
QUADROS							

Quarta-capa
Deuses e profetas
Um abrangente “quem é quem” de deuses e figuras santas de cada religião.
Credos do mundo
As grandes religiões mundiais e as crenças menos conhecidas das Américas e da África.
Ritos e festas religiosas
As práticas tradicionais de cada sistema de crenças, da devoção diária às principais comemorações
do calendário religioso.
O nascimento da fé
A origem de cada religião e sua história até os dias atuais.
Crenças * Cerimônias * Festivais * Deuses * Seitas * Textos Sagrados

Outros livros de interesse

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

Guia ilustrado Zahar
de Mitologia
Philip Wilkinson e
Neil Philip
352pp
R$54

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

Guia ilustrado Zahar de azeite
Charles Quest-Ritson

Sinopse
O Guia ilustrado Zahar de azeite faz um panorama completo da produção e da comercialização do azeite em
todo o mundo, das principais zonas produtoras (Itália, Espanha, Grécia, Portugal, França e Estados Unidos) até
países que começaram há pouco a extrair o óleo (como Chile, Uruguai e Argentina), com produção crescente
e de qualidade. Também explica de maneira clara tudo que o consumidor precisa saber para aproveitar melhor
as marcas disponíveis no mercado brasileiro: as diferenças entre tipos de azeite, as características de cada
variedade de azeitona, os benefícios para a saúde do consumo consciente e os diferentes sabores que podemos
encontrar.

Charles Quest-Ritson
O autor é escritor e tradutor
internacionalmente reconhecido.
Foi o primeiro inglês a ser
qualificado como degustador de
azeite, segundo os padrões da
União Europeia, pela Organização
Nacional Italiana de Degustadores
de Azeite (ONAOO), na Ligúria.

Público-alvo
Cozinheiros amadores e profissionais; interessados
em azeite e gastronomia em geral.

Ficha técnica
288pp, ilustrado
13x22 cm
tradução: Marina Slade Oliveira
Revisão técnica: Paulo Freitas - degustador
profissional de azeites e engenheiro de alimentos

tiragem: 15.000 exs
ISBN 978-85-378-0600-5
nas livrarias: 3 de outubro
R$49,90
dicionários e guias
Palavra-chave:
alimentação,
gastronomia.

azeite,

Saiba mais
• Charles Quest-Ritson provou mais de 2 mil azeites para escrever este livro e visitou produtores nos 5
continentes.
• Os azeites são classificados de acordo com o processo de extração, as variedades de azeitona utilizadas
e a região em que são produzidos. Alguns exemplos:
- O azeite extra virgem, o melhor para consumo, só recebe esse nome de tiver até 0,8% de acidez.
- Assim como ocorre com o vinho, em grandes países produtores atribuem-se selos a azeites produzidos
de maneira controlada em determinadas regiões (DOC – Denominação de Origem Controlada).
• O Brasil, onde não há produção comercial de azeite, é um dos principais importadores do azeite
europeu, principalmente de Portugal.
• Algumas dicas que o autor dá para conservar o azeite:
- Guarde o azeite entre 14º a 16ºC, longe da luz e bem fechado, sem contato com o ar. O ideal é em uma
garrafa escura.
- As garrafas devem ser consumidas dentro de um mês depois de abertas.

Orelha
O MUNDO DAS OLIVEIRAS
ITÁLIA
ESPANHA
PORTUGAL
FRANÇA
GRÉCIA
EUA
O RESTO DO MUNDO
				

Quarta-capa
O guia ilustrado definitivo
Informações detalhadas sobre sabor e qualidade.
País por país, região por região
Um passeio pelos principais produtores de todo o mundo – do Mediterrâneo à Austrália.
Uma questão de gosto
Excelentes dicas para comprar, servir e saborear o azeite.
A história do azeite
Do começo, há 8 mil anos, até as deliciosas prensagens atuais.
VARIEDADES DE OLIVEIRAS * DEGUSTAÇÃO * REGIÕES MUNDIAIS * GRANDES PRODUTORES

Outros livros de interesse

Especiarias & Ervas Aromáticas
História, botânica e culinária
Jean-Marie Pelt
224pp
R$48

Elementos da culinária de A
a Z: técnicas, ingredientes e
utensílios
A arte do chef traduzida para a
cozinha da sua casa
Michael Ruhlman
292pp
R$49,90

Ateliê culinário para viagem
Crônicas, receitas e um
pequeno guia gastronômico
Vera Saboya
220pp
R$46

Ervas, temperos e
condimentos de A a Z
Tom Stobart
364pp
R$49,90

As aventuras de Sherlock Holmes
Arthur Conan Doyle

Sinopse
O cenário é Baker Street, virada do século XIX para o XX em uma Inglaterra cavalheiresca e genial, ao mesmo
tempo, problemática e ambígua. Sherlock Homes é um famoso detetive, um tanto excêntrico, que tenta
solucionar mistérios acompanhado por seu fiel escudeiro Watson.
Com ilustrações originais de Sidney Paget e o texto integral do mestre da literatura policial, Sir Arthur Conan
Doyle, As aventuras de Sherlock Holmes faz parte da série Bolso de luxo que possui capa dura e preço
acessível. Ideal para ser lido a qualquer hora ou em qualquer lugar.
O livro traz os doze primeiros contos do autor, publicados entre julho de 1891 a junho de 1892 na Strand
Magazine:
Escândalo na Boêmia * A Liga dosCabeças Vermelhas * Um caso de identidade * Mistério do Vale Boscombe *
As cinco sementes de laranja * O homem da boca torta * O Carbúnculo Azul * A banda malhada * O polegar
do engenheiro* O nobre solteirão * O Dilema de Berilos * As Faias Acobreadas

Arthur Conan Doyle (1859-1930)

Ficha técnica

Foi médico e escritor. Sua obra
abrange gêneros tão diversos
quanto ficção científica, romances
históricos, poesia e não ficção, mas
seu renome se deve sem dúvida
às histórias do detetive Sherlock
Holmes, que incluem contos e
romances.

416pp, ilustrado
12x17 cm
série Bolso de luxo
tradução: Maria Luiza X. de A. Borges
tiragem: 10.000 exs
ISBN
nas livrarias: 3 de outubro
R$19,90
e-book: R$14

Público-alvo
Público geral, jovens em especial. Amantes de literatura
policial.

literatura
Palavras-chave: clássicos, bolso, ficção,
policial.

Saiba mais
• As aventuras de Sherlock Holmes possui texto integral, original e sem adaptações.
• O livro faz parte da série Bolso de luxo (Alice, Contos de fadas, Os três mosqueteiros), com capa dura
e preço accessível.
• Essa edição possui mais de 50 ilustrações originais de Sidney Paget.
• Trata-se do mesmo texto clássico lançado em edição anotada, porém agora sem as notas.
• Está prevista para 16 de dezembro a estreia nos EUA do segundo filme sobre Sherlock Holmes estrelado
por Robert Downey Jr. e Jude Law, Sherlock Holmes - A Game of Shadows.
• No Brasil, a previsão de lançamento do filme é dia 13 de janeiro de 2012.
• Curiosidade: Sherlock Holmes foi uma vez listado como uma das três personalidades mais conhecidas
do mundo, partilhando os holofotes com Mickey Mouse e Papai Noel.

Quarta-capa
As aventuras de Sherlock Holmes inclui alguns dos mais conhecidos casos do mestre de Baker Street –
o detetive mais amado de toda a literatura policial:
Escândalo na Boêmia * A Liga dos Cabeças Vermelhas * Um caso de identidade * O mistério do Vale
Boscombe * As cinco sementes de laranja * O homem da boca torta * O Carbúnculo Azul * A banda
malhada * O polegar do engenheiro * O nobre solteirão * O Diadema de Berilos * As Faias Acobreadas
Esta caprichada e luxuosa edição traz mais de 50 ilustrações originais de Sidney Paget.
* TEXTOS INTEGRAIS *

Outros livros do autor

As aventuras de
Sherlock Holmes

As memórias de
Sherlock Holmes

Sherlock Holmes - edição
definitiva vol. 1 (contos)

Sherlock Holmes - edição
definitiva vol. 2 (contos)

484pp
R$39

408pp
R$39

A volta de
Sherlock Holmes

O último adeus de
Sherlock Holmes

Sherlock Holmes - edição
definitiva vol. 3 (contos)

Sherlock Holmes - edição
definitiva vol. 4 (contos)

456pp
R$39

280pp
R$39

Histórias de
Sherlock Holmes

Um estudo em
vermelho

Sherlock Holmes - edição
definitiva vol. 5 (contos)

Sherlock Holmes - edição
definitiva vol. 6 (romance)

444pp
R$39

232pp
R$36

O signo dos quatro

O cão dos Baskerville

200pp
R$36

264pp
R$36

Sherlock Holmes - edição
definitiva vol. 8 (romance)

Sherlock Holmes - edição
definitiva vol. 7 (romance)

O cão dos Baskerville

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

248pp
R$39

Série Bolso de luxo

Alice

Contos de fadas
de Perrault, Grimm,
Andersen & outros
Apresentação: Ana
Maria Machado
288pp
R$19,90

Aventuras de Alice no País das
Maravilhas & Através do espelho
e o que Alice encontrou por lá
Lewis Carroll

320pp
R$19,90

Os três mosqueteiros
Alexandre Dumas
792pp
R$29,90

Patrick e Henry cockburn

ViVendo com a
esquizofrenia:
pai e filho contam
sua história

Os demônios de Henry
Vivendo com a esquizofrenia:
pai e filho contam sua história
Patrick e Henry Cockburn

os
demÔnios
de Henry
“esta colaboração emocionante ilustra como o sofrimento e o
trauma podem ser uma porta aberta para o amor, a solidariedade
e mesmo para a cura.” Christopher hitChens

Sinopse
Os sinais foram chegando aos poucos: comportamento excêntrico, ambientes em total desordem, objetos
eletrônicos que, de uma hora para outra, pareciam ameaçadores. Mas o jornalista Patrick Cockburn só teve
certeza de que seu filho Henry sofria uma grave doença mental quando foi informado pela mulher, em 2002,
enquanto cobria a queda do regime Talibã, em Cabul, que o rapaz quase morrera ao se jogar de roupa em
águas praticamente congeladas. Os demônios de Henry é o relato de uma família em busca do tratamento
para a esquizofrenia.
São muitos os relatos disponíveis sobre casos de esquizofrenia, alguns inclusive de pessoas que se curaram. O
diferencial deste livro está sobretudo no fato de que parte dos capítulos são escritos pelo próprio Henry, que
se encontra numa situação intermediária e relata vivamente seus surtos. Patrick conta a história em detalhes:
as quedas e melhoras, as muitas internações, a dificuldade em convencer o filho a tomar os medicamentos,
enquanto para ele imaginação e realidade se misturavam até o ponto de ser impossível dissociar uma da
outra. Henry apresenta um surpreendente relato de quem está no meio desse doloroso processo, revelando
a experiência solitária de viver em hospitais psiquiátricos, as vozes e visões que o convidam a vagar nu pelo
campo ou viver nas ruas, as ondas de culpa sem explicação, as árvores e arbustos que falam. Completando
o relato, trechos do diário de sua mãe. Uma história assustadora e surpreendente.

Ficha técnica

Público-alvo
Público geral; pessoas curiosas sobre e/ou em
contato com esquizofrenia em particular.

208pp,
16x23 cm
tradução: José Rubens Siqueira
tiragem: 4.000 exs
ISBN 978-85-378-0727-9
nas livrarias: 17 de outubro
R$39,90
e-book: R$28
biografia, psicanálise, saúde
Palavras-chave: memórias, família,
adolescente, genética, esquizofrenia.

Patrick Cockburn
Correspondente no Iraque para
o jornal The Independent, de
Londres. Recebeu os prêmios
Martha Gellhorn de reportagem
de guerra, James Cameron e o
Orwell de jornalismo. É autor
de Muqtada, sobre a guerra
e a rebelião no Iraque; The
Occupation, indicado ao prêmio
do National Book Critics Circle
(2007); The Broken Boy, de memórias; e Out of the
Ashes: The Resurrection of Saddam Hussein (com
Andrew Cockburn).

Henry Cockburn

Nasceu em Londres e
cresceu em Canterbury,
onde frequentou a King’s
School e recebeu diversos
prêmios por seus trabalhos
de artes plásticas. Em
2002, durante seu primeiro
ano como estudante da
Universidade de Brighton,
recebeu o diagnóstico
de
esquizofrenia.
Há
pouco tempo deixou um
centro de reabilitação
para começar a viver de
maneira independente.

Saiba mais
• O diferencial desse livro é incluir relatos escritos pelo próprio esquizofrênico, ainda em fase de transição na
doença, o que oferece uma visão de dentro dos surtos.
• A rede de televisão inglesa BBC está produzindo um programa a partir do livro, para ir ao ar no fim de setembro/2011.
• Notícias recentes de Henry, enviadas pelo pai dele em agosto de 2011:
“Henry vai muito bem, pintando, nadando e aprendendo a tocar guitarra. Recentemente também começou a praticar
boxe, para perder peso. Mudou-se para seu próprio apartamento, numa casa em Herne Bay, na costa norte de Kent
(sudeste da Inglaterra), que foi reformada para receber pessoas que estiveram em hospitais psiquiátricos mas tiveram
boa recuperação. Henry faz tudo sozinho, mas durante o dia há algum funcionário do serviço de saúde mental por
lá, caso haja algum problema. Ele e eu vamos para a Irlanda [em 7 de agosto]. Então, está tudo conforme as minhas
mais altas expectativas de quando começamos o projeto do livro.”

Orelha
Num dia de inverno, Henry Cockburn, obedecendo a misteriosas vozes, entrou num rio congelante em Brighton, na
Inglaterra. Do outro lado do mundo, no Afeganistão, por meio de uma precária e agoniada ligação telefônica com
sua esposa Jan, o correspondente internacional Patrick Cockburn entendeu o bastante: seu filho quase morrera, e
ele precisava voltar para casa. Dez dias depois Henry recebeu o diagnóstico de esquizofrenia.
Narrada em relatos alternados de Patrick e Henry, e incluindo também tocantes trechos do diário de Jan, esta é a
excepcional história do mergulho de Henry nesse terrível distúrbio — e da luta dessa família para tentar recuperálo e se manter inteira.
Com notável franqueza, Patrick descreve a transformação de Henry de estudante de arte em paciente psiquiátrico,
e a difícil e dolorosa tarefa de ajudar o filho — que não acredita estar doente e dribla como pode a medicação,
embora toda esperança de cura dependa disso. Períodos de estabilidade e pequenas vitórias intercalam-se com
apavorantes fugas e desaparecimentos, novas recaídas, até haver uma promessa de melhora real.
Os capítulos escritos por Henry nos oferecem uma perspectiva nova — uma bela e crua visão de dentro de sua
psicose: árvores e arbustos que falavam com ele, vozes que insistiam para que vagasse nu pelo campo ou vivesse
nas ruas, a solidão dos hospitais, seus dolorosos “dias de rodinhas”, em que visões o oprimiam mais que nunca. E
enfim seus passos para a recuperação.
As histórias paralelas de Patrick e Henry revelam a complexa interseção de sanidade, loucura e identidade; os
caprichos da doença mental e de seu tratamento; e a resposta firme da família a um estado perturbador. Uma
narrativa única, fascinante, íntima e comovente.

Quarta-capa
“Não conheço descrição mais plena da psicose esquizofrênica do que os breves e precisos capítulos
escritos por Henry neste livro. ... Um relato autêntico da convivência com a esquizofrenia por dentro e
por fora. É uma reportagem da zona de guerra doméstica, um diário de sofrimento, um guia para outros
que passam por sofrimento semelhante e uma obra de grande força literária.” Alexander Linklater, The
Observer
“Reportagem imparcial e segura lado a lado com o relato particular, comovente e dilacerado da
esquizofrenia. ... Um registro esclarece o outro. Se você se interessa por esquizofrenia, este é o livro.”
NYT Sunday Book Review
“As palavras do próprio Henry se sobressaem. Suas descrições das alucinações visuais, auditivas e táteis
são tão excepcionais e ricas que poderiam vir de um conto de fadas... [Um livro] para qualquer um
que aprecie uma boa narrativa, bom jornalismo, a todos que têm a curiosidade de saber como é de fato
conviver com demônios.” Independent on Sunday
“Ao fim da leitura, sente-se uma profunda gratidão pela coragem dessa família de revelar o que sofreu e
transformar esse sofrimento em algo útil – e belo.” Daily Mail
“Um comovente clássico psicológico.” Library Journal
“Um forte apelo por maiores pesquisas e terapias mais eficazes no combate à doença mental.” Publishers
Weekly
“Mais pungentes ainda são os excertos do diário da mãe de Henry. ... A postura única da família Cockburn
ao dar voz a Henry neste livro oferece um valioso insight da doença mental.” Booklist
“Notável, tão importante para a compreensão de estados mentais alterados como ... as extraordinárias
viagens de Oliver Sacks pelos recantos secretos de nosso cérebro. É impossível não gostar de Henry,
ingênuo, tocante e muitas vezes engraçado. Quem tiver a sorte de ler este livro desejará que ele continue
melhorando, e escrevendo.” The Spectator
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Freud – mas por que tanto ódio?
Elisabeth Roudinesco

Sinopse
Por que tanto ódio à psicanálise? Tendo por mote tal pergunta, Elisabeth Roudinesco responde às acusações feitas
a Freud pelo filósofo francês Michel Onfray no livro Le créspuscule d’une idole (tradução literal: O crepúsculo
de um ídolo), lançado na França em 2010. A autora tenta, neste livro, resgatar a verdade histórica a respeito de
Freud.

Elisabeth Roudinesco
Historiadora e psicanalista francesa,
é professora e pesquisadora da
Universidade de Paris VII. Intelectual
de renome com presença ativa em
publicações científicas e na mídia
– é articulista do Monde des livres
desde 1996 –, possui vasta obra
traduzida em trinta idiomas.
Entre seus livros encontram-se:
A parte obscura de nós mesmos;
A família em desordem; Por que
a psicanálise?; e Dicionário de
psicanálise (com Michel Plon) –
todos lançados no Brasil pela Zahar. Para a televisão
escreveu o roteiro do documentário Sigmund Freud, a
invenção da psicanálise (com E. Kapnist).

Ficha técnica
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Público-alvo
Interessados no pensamento contemporâneo.
Psicanalistas e psicólogos.

Saiba mais
• Freud – mas por que tanto ódio? recebeu apoio da Médiathèque Maison de France e do Consulado
francês.
• Le crépuscule d’une idole será lançado no Brasil pela Ediouro/Nova Fronteira.
• Trecho:
“O ódio a Freud manifestou-se desde os seus primeiros escritos. Ele é da mesma natureza que o ódio a
Darwin. Freud realizou algo que parece intolerável à humanidade. É a revolução do íntimo. É a explicação
do inconsciente e da sexualidade. Eis o primeiro escândalo, e ele continua a chocar. Assim como todas as
igrejas recriminam Darwin por ter feito do homem um descendente do macaco, elas detestam Freud por
ter transformado a sexualidade em uma coisa normal e não mais patológica.”

Orelha
O ódio em relação a Freud é antigo – nasceu com a própria fundação da psicanálise. Afinal, ninguém
derruba uma série de mitos, como os relacionados a sexo, sem pagar um alto preço por isso. Foi
justamente para aprofundar a compreensão das razões pelas quais a obra freudiana continua a suscitar
paixões que a renomada historiadora e psicanalista Elisabeth Roudinesco preparou este livro.
A motivação para a publicação de Freud – mas por que tanto ódio? foi o alvoroço provocado pelo
lançamento de um livro do filósofo francês Michel Onfray, em que Freud é retratado como impostor,
homofóbico, incestuoso e fascista. Contundente, Roudinesco restitui, aqui, a verdade histórica em
torno de Freud.
Apontando erros de apuração e de análise, fatos forjados e afirmações insidiosas – como a de que
Freud teria mantido por quarenta anos um caso com a cunhada –, a autora mostra que as distorções
apresentadas por Onfray não são novas. Trata-se de velhos boatos usados por quem busca apenas os
holofotes da mídia.
Nesse clima polêmico, Roudinesco acrescenta a seu próprio texto cinco artigos assinados por
profissionais das áreas de história, filosofia e psiquiatria. A edição inclui ainda uma esclarecedora
entrevista concedida por ela à revista Le Nouvel Observateur, em que detalha os motivos dos constantes
ataques à psicanálise.

Quarta-capa
Mas por que – até hoje – tanto ódio a Freud? É o que a renomada historiadora e psicanalista francesa
explica nestas páginas brilhantes.
De forma fulminante, e com o rigor histórico que marca sua vasta obra, Elisabeth Roudinesco responde a
cada um dos ataques ao criador da psicanálise.
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Lacan, a despeito de tudo e de todos
Elisabeth Roudinesco

Sinopse
De que forma definir um pensamento tão original como o de Jacques Lacan, que deu continuidade à obra
freudiana tomando de empréstimo conceitos de outras disciplinas, como linguística, filosofia, antropologia e
matemática? Qual seu legado, trinta anos após sua morte, aos 80 anos de idade? Quem foi Lacan? Nesse livro,
a consagrada historiadora e psicanalista faz um balanço da herança intelectual desse mestre da psicanálise,
traçando um perfil de sua personalidade excêntrica e polêmica e situando a importância de sua obra na
cultura do século XX.
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Psicanalistas, psicólogos, historiadores
e interessados em pensamento
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Saiba mais
• Neste livro, Elisabeth Roudinesco, historiadora e psicanalista consagrada, faz um balanço da vida e da
obra do mais importante discípulo de Freud.
• Em setembro de 2011 completaram-se 30 anos da morte e 110 anos do nascimento de Lacan.
• Alguns trechos:
“Quis evocar, pensando no leitor de hoje, alguns episódios marcantes de uma vida e uma obra à qual toda
uma geração está misturada, e comentá-las, retrospectivamente, de maneira livre e subjetiva. Eu gostaria
que este livro fosse lido como o enunciado de uma parte secreta da vida e da obra de Lacan, uma andança
por trilhas desconhecidas: um avesso ou uma face oculta que vem esclarecer o arquivo, como num quadro
criptografado no qual as figuras da sombra, outrora dissimuladas, passam à luz. Quis evocar fragmentos de
um outro Lacan, confrontado com seus excessos ... . Um Lacan das margens, da borda, do literal, arrebatado
por sua mania de neologismo.”
“Voltar a falar de Lacan trinta anos após sua morte é também recordar uma aventura intelectual que ocupou
um lugar proeminente em nossa modernidade, e cuja herança permanece fecunda, digam o que disserem:
liberdade de expressão e de costumes, desabrochar de todas as emancipações – as mulheres, as minorias, os
homossexuais –, esperança de transformar a vida, a família, a loucura, a escola, o desejo, recusa da norma,
prazer da transgressão.”
“Lacan foi, assim, o único entre os herdeiros de Freud a dar à obra freudiana um arcabouço filosófico e
a arrancá-la de seu enraizamento no biológico, sem com isso descambar no espiritualismo. O paradoxo
dessa interpretação é que ela reintroduzia na psicanálise o pensamento filosófico alemão de que Freud se
distanciara.”
“Nunca é demais dizer que Lacan permaneceu a vida inteira o espectador sensual das desordens do mundo e
o comentador lúcido da política das nações. Lacan tampouco hesitava em exprimir inveja ou desconfiança.
Acontecia-lhe ser odioso e desprezível. No auditório, não deixava ninguém indiferente.”

Orelha

Trinta anos depois da morte de Lacan e 110 após seu nascimento, a consagrada historiadora e psicanalista
Elisabeth Roudinesco faz um balanço da herança desse mestre da psicanálise, com quem chegou a conviver
na infância.
Polêmico, excêntrico, genial, Lacan sacudiu a comunidade psicanalítica de seu tempo de modo tão violento
e duradouro que ainda desperta paixões radicais. Ídolo e demônio – eis o Lacan que este livro revela, através
de um perfil magistral.
Seu sistema de pensamento, cujos conceitos essenciais foram elaborados entre 1953 e 1963, apresenta uma
leitura de viés estruturalista da obra freudiana. E os seminários desenvolvidos nessa época são marcados,
segundo a autora, pela ousadia de uma psicanálise que sonhava mudar o destino do homem.
Lacan, a despeito de tudo e de todos mostra que falar desse pensador, hoje, é também recordar uma aventura
intelectual cujo legado permanece fecundo – o projeto de melhorar coletivamente a sorte de todos os
acometidos por distúrbios psíquicos: neuróticos, psicóticos, depressivos, delinquentes.
Comprometido com a clínica, a teoria e o ensino dos fundamentos da psicanálise, o mais brilhante dos
herdeiros de Freud soube, como ninguém, interpretar as questões sombrias da humanidade, por exemplo a
que permitiu o surgimento dos campos de extermínio em Auschwitz.
Se o século XX foi freudiano, diz Roudinesco, o século XXI é, desde já, lacaniano.

Quarta-capa
Lacan, a despeito de tudo e de todos, escrito pela historiadora e psicanalista Elisabeth Roudinesco, apresenta
um impressionante perfil do homem que deu seguimento à monumental obra iniciada por Freud.
O legado intelectual de Jacques Lacan, sua obsessão por neologismos, a veia de colecionador, seu gosto por
roupas extravagantes e comidas exóticas, as crises de fúria, suas contradições e a busca da verdade. É o que
este extraordinário livro, no aniversário de trinta anos de sua morte, nos revela numa leitura de tirar o fôlego.
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