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SOBRE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
CONVERSAS COM RICCARDO MAZZEO 

ZYGMUNT BAUMAN 

Qual o papel da educação num mundo em que não há 
mais visão clara de futuro? Que função devem 
desempenhar os educadores quando os jovens se 
defrontam com profundas incertezas quanto à sua sorte 
e às expectativas de uma vida estável? 
 
Atualmente, na era da modernidade líquida, já não são 
as universidades que formam os profissionais bem-
sucedidos. Os valores do mundo de consumo exigem 
que as pessoas esqueçam hoje o que aprenderam 
ontem e aprendam hoje o que devem esquecer 
amanhã. Sendo assim, qual a tarefa da educação nesse 
universo que dispensa a aprendizagem e desdenha a 
acumulação de conhecimentos? 
 
Neste livro contundente, o renomado sociólogo 
Zygmunt Bauman reflete sobre o destino dos jovens e 
o papel da educação e do educador diante do 
panorama atual da sociedade, traçando para os 
educadores um novo caminho: fomentar a resistência e 
o espírito crítico. E prescreve:  pela escola que 
devemos recomeçar.  

ZYGMUNT BAUMAN é o grande pensador da modernidade, a qual 

analista dos fatos cotidianos, o sociólogo tem vasta obra sobre temas 
contemporâneos, com destaque para o best-seller Amor líquido. 

Professor emérito das universidades de Varsóvia e Leeds, tem trinta 
livros publicados no Brasil pela Zahar, com enorme sucesso de público. 

Ficha técnica 
Tradução: Carlos Alberto Medeiros 
136pp | 14x21cm 
ISBN 978-85-378-1032-3 
e-ISBN 978-85-378-1069-9 
R$ 34,90 | e-book R$ 25,90 
Tiragem: 5.000 exs. 

Assunto: Ciências Sociais 
Palavras-chave: Educação, 
sociologia, comportamento 

Público-alvo: público do Bauman, 
no sentido amplo, porque não é 
um livro acadêmico. Estudantes de 
ciências sociais e educação, 
pedagogos, educadores. 
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RICCARDO MAZZEO é editor do Centro Studi Erickson, em Trento, Itália, e tradutor para o 

italiano das obras de Bauman. 

Mais de 

250 MIL 
exemplares 
vendidos 
no Brasil 



 O livro é composto por entrevistas feitas com Bauman pelo tradutor italiano de sua obra, 
Riccardo Mazzeo. São vinte perguntas a que o sociólogo responde, concentradas nos temas 
educação (abordando também as relações entre pais e filhos) e juventude (formação, 
comportamento, esperanças, vida profissional, perspectivas de desemprego, revoltas). 
 

 São interessantíssimas as reflexões que Bauman faz sobre as rebeliões dos jovens na Europa, 
em 2011, a revolta da praça Tahir e a Primavera Árabe, como movimentos sem lideranças e 
não revolucionários, mas movimentos dos jovens para fazer parte do mundo do consumo. 
 

 Na parte da educação formal, há uma severa crítica ao ensino universitário atual e às 
políticas públicas de educação, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos. 

SAIBA MAIS 

OUTROS TÍTULOS DO AUTOR 

Globalização: as consequências 
humanas 
Zygmunt Bauman 
148pp 
R$ 39,90 
e-book: R$ 29,90 
ISBN: 978-85-7110-495-2 
e-ISBN: 978-85-378-0851-1 

Identidade 
Entrevista a Benedetto Vecchi 
Zygmunt Bauman 
112pp 
R$ 34,90 
e-book: R$ 26 
ISBN: 978-85-7110-889-9 
e-ISBN: 978-85-378-0773-6 

Medo líquido 
Zygmunt Bauman 
240pp 
R$ 46,90 
e-book: R$ 32 
ISBN: 978-85-378-0048-5 
e-ISBN: 978-85-378-0854-2 

Modernidade líquida 
Zygmunt Bauman 
260pp 
R$ 54,90 
e-book: R$ 39,90 
ISBN: 978-85-7110-598-0 
e-ISBN: 978-85-378-0772-9 

44 cartas do mundo líquido 
moderno 
Zygmunt Bauman 
228pp 
R$ 44,90 
e-book: R$ 32 
ISBN: 978-85-378-0681-4 
e-ISBN: 978-85-378-0770-5 

Aprendendo a pensar com a 
sociologia 
Zygmunt Bauman e Tim May 
304pp 
R$ 44,90 
e-book: R$ 29,90 
ISBN: 978-85-378-0197-0 
e-ISBN: 978-85-378-0454-4 

Isto não é um diário 
Zygmunt Bauman 
256pp 
R$ 44,90 
e-book: R$ 32 
ISBN: 978-85-378-0886-3 
e-ISBN: 978-85-378-0895-5 

Amor líquido 
Sobre a fragilidade dos laços 
humanos 
Zygmunt Bauman 
192pp 
R$ 44,90 
e-book: R$ 32 
ISBN: 978-85-7110-795-3 
e-ISBN: 978-85-378-0771-2 

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1497&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0861&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0560&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0932&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1135&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0659&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1388&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1208&ORDEM=A


OUTROS TÍTULOS DE INTERESSE 

Outsiders 
Estudos de sociologia do desvio 
Howard S. Becker 
232pp 
R$ 49,90  
e-book: R$ 29,90 
ISBN: 978-85-378-0108-6 
e-ISBN: 978-85-378-0789-7 

Falando da sociedade 
Ensaios sobre as diferentes 
maneiras de representar o social 
Howard S. Becker 
312pp, ilustrado 
R$ 59,90  
e-book: R$ 44,90 
ISBN: 978-85-378-0169-7 
e-ISBN: 978-85-378-0467-4 

Criatividade, juventude e novos 
horizontes profissionais 
Maria Isabel Mendes de 
Almeida e José Machado 
Pais (orgs.) 
296pp 
R$ 34,90  
e-book: R$ 19,90 
ISBN: 978-85-378-0893-1 
e-ISBN: 978-85-378-0912-9 

Culturas jovens 
Novos mapas do afeto 
Maria Isabel Mendes de Almeida 
e Fernanda Eugenio (org.) 
240pp 
R$ 44,90  
e-book: R$ 29,90 
ISBN: 978-85-7110-944-5 
e-ISBN: 978-85-378-0361-5 

A sociedade dos indivíduos 
Norbert Elias 
204pp 
R$ 54,90  
e-book: R$ 39,90 
ISBN: 978-85-7110-278-1 
e-ISBN: 978-85-378-0550-3 

Filosofia da educação 
Leonardo Sartori Porto 
72pp 
R$ 19,90  
e-book: R$ 12,90 
ISBN: 85-7110-914-1 
e-ISBN: 978-85-378-0621-0 

A arte da vida 
Zygmunt Bauman 
184pp 
R$ 44,90 
e-book: R$ 32 
ISBN: 978-85-378-0118-5 
e-ISBN: 978-85-378-0846-7 

A ética é possível num mundo 
de consumidores? 
Zygmunt Bauman 
276pp 
R$ 49,90 
ISBN: 978-85-378-0716-3 

Bauman sobre Bauman 
Diálogos com Keith Tester 
Zygmunt Bauman 
184pp 
R$ 44,90 
e-book: R$ 32 
ISBN: 978-85-378-0000-3 
e-ISBN: 978-85-378-0847-4 

Comunidade 
A busca por segurança no mundo atual 
Zygmunt Bauman 
144pp 
R$ 39,90 
e-book: R$ 29,90 
ISBN: 978-85-7110-699-4 
e-ISBN: 978-85-378-0848-1 

O mal-estar da pós-modernidade 
Zygmunt Bauman 
276pp 
R$ 54,90 
e-book: R$ 39,90 
ISBN: 978-85-7110-464-8 
e-ISBN: 978-85-378-0853-5 

A sociedade individualizada 
Vidas contadas e histórias 
vividas 
Zygmunt Bauman 
324pp 
R$ 54,90 
e-book: R$ 39,90 
ISBN: 978-85-378-0107-9 
e-ISBN: 978-85-378-0857-3 
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NÃO HÁ RELAÇÃO SEXUAL 
 

ALAIN BADIOU e BARBARA CASSIN 

Em O aturdito, publicado originalmente em 
1973 e considerado um dos textos mais 
complexos e importantes de Lacan, o mestre 
francês expõe alguns conceitos essenciais de 
sua obra, entre os quais a famosa fórmula  
há relação . O filósofo Alain Badiou e a 
filóloga e também filósofa Barbara Cassin se 
apropriam, aqui, desse curto ensaio para 
pensar  ele, oferecendo duas leituras 
cujo eixo é o saber.  
  
Não se trata, no entanto, de apresentar 
comentários exaustivos sobre esse clássico da 
psicanálise, nem tampouco de acrescentar 
mais uma interpretação às dezenas já 
publicadas por outros estudiosos nas últimas 
décadas. A intenção de Não há relação sexual 
é, antes, caminhar junto com o mestre francês 
 seguindo a trilha de pensamento apontada 

por ele em O aturdito , para se deter em 
temas como os paradoxos da linguagem, o real 
e o inconsciente. Uma reflexão densa sobre 
questões que permanecem candentes. 

Ficha técnica 
Coleção: Transmissão da Psicanálise 
Tradução: Claudia Berliner 
Revisão técnica: Felipe Castelo Branco 
96pp | 12x18cm 
ISBN 978-85-378-1042-2 
e-ISBN 978-85-378-1068-2 
R$ 29,90| e-book R$ 19,90 
Tiragem: 2.000 exs. 

Assunto: Psicanálise 
Palavras-chave: Filosofia, linguística 

Público-alvo: psicanalistas, leitores das 
obras de Lacan 
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ALAIN BADIOU é filósofo, dramaturgo 
e romancista, é professor emérito da 
École Normale Supérieure de Paris. 
 
BARBARA CASSIN é filóloga e filósofa, 
é diretora de pesquisas no Centre 
National de la Recherche Scientifique 
(CNRS), em Paris.  

   O livro aborda um dos textos mais 
importantes de Lacan, O aturdito  no qual ele 
sintetizou conceitos-chave de sua obra, como a 
famosa fórmula  há relação  O texto 
está publicado no livro Outros Escritos. 

 

   Cassin examina o texto a partir de sua 
intimidade com a língua; já Badiou analisa as 
difíceis relações entre filosofia e psicanálise. 

 

   Os estudos lançam nova luz sobre o 
pensamento do mestre francês, detendo-se em 
temas como os paradoxos da linguagem, o real e 
o inconsciente. 

SAIBA MAIS 



OUTROS TÍTULOS DE INTERESSE 

Linguagem e psicanálise 
Leila Longo 
76pp 
R$ 19,90  
e-book: R$ 
ISBN: 85-7110-926-5 
e-ISBN: 978-85-378-0497-1 

Textos básicos de linguagem 
De Platão a Foucault 
Danilo Marcondes 
140pp 
R$ 39,90  
e-book: R$ 24,90 
ISBN: 978-85-378-0180-2 
e-ISBN: 978-85-378-0557-2 

O que Lacan dizia das 
mulheres 
Colette Soler 
248pp 
R$ 64,90  
e-book: R$ 39,90 
ISBN: 85-7110-888-9 
e-ISBN: 978-85-378-1025-5 

O Seminário, livro 18 
De um discurso que não fosse 
semblante 
Jacques Lacan 
176pp 
R$ 49,90  
ISBN: 978-85-378-0103-1 

Como ler Lacan 
Slavoj Zizek 
160pp 
R$ 36,90  
ISBN: 978-85-378-0243-4 

Outros Escritos 
Jacques Lacan 
608pp 
R$ 129,90 
ISBN: 978-85-7110-751-9 
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17 EQUAÇÕES QUE MUDARAM 
O MUNDO 

IAN STEWART 

Com seu talento habitual para explicar de modo 
simples os temas mais intrincados da matemática e da 
física, o aclamado professor Ian Stewart conta a 
história da humanidade através de 17 equações 
revolucionárias.  
 
Começando na Grécia antiga, o autor percorre 2.500 
anos para demonstrar como essas equações 
pavimentaram o caminho para enormes avanços 
científicos, filosóficos e tecnológicos. E como os 
insights de uma época frequentemente determinam 
trabalhos de muitos séculos depois.  
 
Stewart ensina que as equações decorrem de padrões 
que encontramos à nossa volta. É através delas que 
somos capazes de dar sentido ao nosso mundo, e 
influenciá-lo. Ele localiza a origem de cada equação 
apresentada, explica seu momento histórico e elucida 
o pensamento matemático e filosófico necessário para 
a sua descoberta. 
 
Divertido, surpreendente e informativo, 17 equações 
que mudaram o mundo é um relato altamente original 
 e acessível  da história, da vida e do mundo. 

IAN STEWART é um dos mais famosos matemáticos 
contemporâneos, aclamado por difundir essa disciplina e 
torná-la acessível. Professor emérito da Universidade de 

Warwick, Inglaterra, assina uma coluna na mensal na Scientific 
American e artigos nas revistas Nature e New Scientist. 

Ficha técnica 
Tradução: George Schlesinger  
432pp | 16x23cm 
ISBN 978-85-378-1041-5 
e-ISBN 978-85-378-1070-5 
R$ 49,90 | e-book R$ 34,90 
Tiragem: 5.000 exs. 

Assunto: Matemática 
Palavras-chave:, Matemática, 
física, ciências, história da 
ciência, grande público, 
tecnologia 

Público-alvo: público geral; 
estudantes e professores da 
área de ciências exatas; 
público interessado em 
matemática, física e história 
do conhecimento 
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Mais de 

100 MIL 
exemplares 
vendidos 
no Brasil 



 Cada capítulo é dedicado a uma equação e abre com a sua fórmula e a explicação dos seus 
elementos, trazendo em seguida uma síntese da sua inovação e importância para a história da 
humanidade. Por exemplo: 

 
Capítulo 1- Teorema de Pitágoras 
O que diz? Como os três lados de um triângulo retângulo estão relacionados. 
Por que é importante? Fornece um elo vital entre geometria e álgebra, permitindo-nos 
calcular distância em termos de coordenadas. Além disso, inspirou a trigonometria. 
Qual foi a consequência? Mapeamento, navegação e, mais recentemente, a relatividade 
especial e geral  as melhores teorias atuais de espaço, tempo e gravitação. 

 

 O livro explica a relação entre o teorema de Pitágoras e os sistemas de navegação por satélite, 
como o GPS; de que forma os logaritmos são aplicados na arquitetura; e a incrível história do 
número impossível, que teve origem nos cálculos de um apostador do século XVI e se tornou 
uma chave para a física quântica. 

 

 As 17 equações abordadas no livro: 
 

Teorema de Pitágoras   |   Logaritmos   |   Cálculo   |   A Lei da Gravitação de Newton 

A raiz quadrada de menos um   |   A fórmula de Euler para poliedros   |   Distribuição normal 

Equação de onda   |   A transformada de Fourier   |   A equação de Navier-Stokes 

As equações de Maxwell   |   A segunda lei da termodinâmica   |   Relatividade 

Equação de Schrodinger   |   Teoria da informação   |   Teoria do caos   |   Equação de Black-Scholes 

 

 O autor já vendeu mais de 100 mil exemplares dos títulos lançados no Brasil pela Zahar 
 

 Comentários e citações de imprensa: 

 

  compartilha todo o seu entusiasmo e conhecimento neste passeio por equações 
revolucionárias e fundamentais para o mundo. Uma divertida e iluminadora coleção de 
fatos e histórias superinteressantes, que vale tanto para uma leitura do começo ao fim 
como para mergulhos aleatórios.  Publishers Weekly 

 

  acessível. Recomendo  Steve Mirsky, Scientific American 

 

 

 

 
 

SAIBA MAIS 

OUTROS TÍTULOS DO AUTOR 

Mania de matemática 
Diversão e jogos de lógica e 
matemática 
Ian Stewart 
208pp 
R$ 44,90 
ISBN: 978-85-7110-853-0 

Mania de matemática - 2 
Novos enigmas e desafios 
matemáticos 
Ian Stewart 
204pp, ilustrado 
R$ 44,90 
ISBN: 978-85-378-0117-8 

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0934&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1211&ORDEM=A


OUTROS TÍTULOS DE INTERESSE 

História da matemática 
Uma visão crítica, desfazendo 
mitos e lendas 
Tatiana Roque 
512pp, ilustrado 
R$ 64,90  
e-book: R$ 39,90 
ISBN: 978-85-378-0888-7 
e-ISBN: 978-85-378-0909-9 

Incríveis passatempos 
matemáticos 
Ian Stewart 
356pp, ilustrado 
R$ 44,90 
e-book: R$ 29,90 
ISBN: 978-85-378-0270-0 
e-ISBN: 978-85-378-0952-5 

Uma história da simetria na 
matemática 
Ian Stewart 
348pp, ilustrado 
R$ 54,90 
e-book: R$ 34,90 
ISBN: 978-85-378-0821-4 
e-ISBN: 978-85-378-0836-8 

As grandes equações 
A história das fórmulas matemáticas mais 
importantes e os cientistas que as criaram 
Robert P. Crease 
280pp, ilustrado 
R$ 44,90  
e-book: R$ 29,90 
ISBN: 978-85-378-0707-1 
e-ISBN: 978-85-378-0768-2 

Uma senhora toma chá... 
Como a estatística revolucionou 
a ciência no século XX 
David Salsburg 
288pp 
R$ 49,90  
ISBN: 978-85-378-0116-1 

Introdução à filosofia 
matemática 
Bertrand Russell 
248pp 
R$ 54,90  
e-book: R$ 39,90 
ISBN: 978-85-7110-970-4 
e-ISBN: 978-85-378-0413-1 

Será que Deus joga dados? 
A nova matemática do caos 
Ian Stewart 
360pp 
R$ 64,90 
e-book: R$ 39,90 
ISBN: 978-85-7110-201-9 
e-ISBN: 978-85-378-0898-6 

Almanaque das curiosidades 
matemáticas 
Ian Stewart 
316pp, ilustrado 
R$ 44,90 
e-book: R$ 29,90 
ISBN: 978-85-378-0162-8 
e-ISBN: 978-85-378-0951-8 

Aventuras matemáticas 
Vacas no labirinto e outros 
enigmas lógicos 
Ian Stewart 
240pp, ilustrado 
R$ 44,90 
ISBN: 978-85-378-0897-9 

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1435
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0997
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0921
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MARIA ANTONIETA 
RETRATO DE UMA MULHER COMUM 

STEFAN ZWEIG 

Esta biografia de Maria Antonieta, escrita em 1932, 
é um clássico. Como em todas as biografias escritas 
por Zweig, o livro é mais do que a reunião de 
eventos, fatos e pessoas. Mostra um momento 
conturbado em que reuniram-se a crise europeia, 
um rei bom, mas hesitante, um povo revoltado 
contra a Monarquia, ministros fracos e lideranças 
populares despreparadas, e as consequências disso 
para a história. 
  
Todos esses fatores formam então o cenário em que 
iria reinar uma menina leviana, alienada e 
sobretudo medíocre, no sentido de  
incapaz de se interessar pelos acontecimentos que 
a rodeavam, voltada apenas para si mesma e seus 
divertimentos. Condenada à morte, revelou-se 
então a verdadeira descendente da poderosa família 
imperial dos Habsburgo: uma soberana digna e 
resignada, que caminha serena para a guilhotina. 
  
Segundo o próprio Zweig no posfácio do livro, sua 
intenção não era retratar Maria Antonieta de forma 
heroica, mas humanizá-la, e fazer com que o leitor 
compreendesse o que determinara tanto sua 
indiferença inicial em relação ao povo e à nação 
que governava, quanto sua majestade final diante 
de seus algozes. 

STEFAN ZWEIG (1881-1942), nascido em uma família judia rica, viveu 
a efervescência cultural de Viena no começo do século XX. Amigo de 

grandes intelectuais e artistas, desde a Primeira Guerra Mundial se 
tornou pacifista. Com a ascensão do III Reich e a perseguição aos 

judeus passou a viver no exílio. Refugiou-se no Brasil em 1941, mais 
especificamente em Petrópolis (RJ), onde cometeu suicídio junto com a 
mulher no ano seguinte. É autor de romances, poemas, peças de teatro, 
ensaios e biografias. Além de Maria Antonieta, a Zahar publicará ainda 

O mundo insone, uma coletânea de ensaios, e Três novelas femininas. 

Ficha técnica 
Série: Stefan Zweig na Zahar 
Tradução: Irene Aron  
Prefácio e posfácio: Alberto Dines 
504pp | ilustrado | 16x23cm 
ISBN 978-85-378-1035-4 
e-ISBN 978-85-378-1067-5 
R$ 59,90 | e-book R$ 39,90 
Tiragem: 4.000 exs. 

Assunto: biografia 
Palavras-chave: história, clássicos, 
comportamento, família, mulher, 
grande público, liderança, 
romance histórico 

Público-alvo: público em geral; 
interessados em biografias, 
história; leitores de Stefan Zweig  
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 O livro traz ainda: prefácio e posfácio de Alberto Dines, cronologia histórica de Maria 
Antonieta e artigo de Zweig sobre a relação entre história e cinema, publicado no New York 
Times em 1934.  

 

 Alberto Dines é uma autoridade internacional sobre Stefan Zweig. Jornalista, autor da 
biografia Morte no paraíso e presidente da Casa Stefan Zweig, em Petrópolis. 

 

 Todos os historiadores que posteriormente se debruçaram sobre a personagem de Maria 
Antonieta ou sobre esse período da Revolução Francesa citam esse livro de Stefan Zweig, o 
que atesta a seriedade do trabalho que ele realizou. 

 

 Escrito em 1932, na época em que Hitler ascendia ao poder na Alemanha, o livro tem ecos 
dessa ascensão, em alguns comentários tecidos pelo autor. 

 

 Embora em certa medida Maria Antonieta seja uma biografia romantizada, todos os 
elementos a que Zweig se refere foram minuciosamente pesquisados nos diversos arquivos 
da França, da Áustria e de outros reinos. 

 

 Pelo estilo sedutor, envolvente, desenvolvido como um folhetim (capítulos curtos, 
terminando quase sempre num clímax, a exigir a resolução de um impasse), essa é a 
biografia de Maria Antonieta que mais interessa ao leitor comum.  

 

 Embora se conheça a história, o leitor fica preso ao relato eletrizante. Para o público geral, a 
biografia mais interessante de Maria Antonieta. Para o público especializado, leitura 
obrigatória. 

 

 Stefan Zweig, por ser amigo e admirador de Freud, foi um dos primeiros escritores a 
trabalhar, em suas biografias, de forma consistente, com um enfoque psicanalítico. 

 

 A Zahar está produzindo outros dois livros de Zweig: O mundo insone (ensaios, publ.2013) 
e Três novelas femininas (publ.2014). 

SAIBA MAIS 

OUTROS TÍTULOS DE INTERESSE 

Rainha da moda 
Como Maria Antonieta se vestiu 
para a Revolução 
Caroline Weber 
472pp, ilustrado 
R$ 79,90 
e-book: R$ 39,90 
ISBN: 978-85-378-0092-8 
e-ISBN: 978-85-378-0503-9 

Cleópatra 
Uma biografia 
Stacy Schiff 
392pp, ilustrado 
R$ 44,90 
e-book: R$ 29,90 
ISBN: 978-85-378-0519-0 
e-ISBN: 978-85-378-0678-4 

http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1139&ide=73
http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1368&ide=528


Amor & capital 
A saga familiar de Karl Marx e o 
nascimento de uma revolução 
Mary Gabriel 
957pp, ilustrado 
R$ 89,90 
e-book: R$ 49,90 
ISBN: 978-85-378-0956-3 
e-ISBN: 978-85-378-1054-5 

A vida privada de Stálin 
Lilly Marcou 
256pp 
R$ 54,90 
e-book: R$ 34,90 
ISBN: 978-85-378-0993-8 
e-ISBN: 978-85-378-1037-8 

Napoleão 
Uma biografia literária 
Alexandre Dumas 
240pp 
R$ 49,90 
e-book: R$ 34,90 
ISBN: 978-85-7110-824-0  
e-ISBN: 978-85-378-0227-4 

OUTROS TÍTULOS DE INTERESSE 

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1418
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1516
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0928&ORDEM=A.htm


Com mais de 60 anos de tradição, e sempre atenta às novas gerações, a 
editora Zahar lança sua linha infanto-juvenil: a Pequena Zahar. Esse 
pequeno/grande selo editorial nasce comprometido com a diversidade 
de leituras e de leitores, dos pequenos aos jovens. 
 
A qualidade e o rigor aliados a uma linguagem viva e moderna, nos 
mais diferentes gêneros. Do álbum ilustrado a obras de conhecimento e 
informativas, sem esquecer os clássicos da literatura.  A Pequena Zahar 
é, acima de tudo, uma aposta na valorização dos livros e dos brasileiros 
que estão aprendendo a gostar de ler. 



JEMMY BUTTON 
O MENINO QUE DARWIN LEVOU DE VOLTA PARA CASA 

ALIX BARZELAY 
JENNIFER UMAN e VALERIO VIDALI 

Já imaginou a vida de um menino nascido na Terra 
do Fogo, em pleno século XIX, sendo levado para 
a Inglaterra para ser  
 
Por acreditar ser possível transformar o homem 
mais selvagem em um cavalheiro inglês, o capitão 
inglês Robert FitzRoy levou um menino para ser 
educado nos moldes do cristianismo e da alta 
classe inglesa.  
 
Após viver experiências emocionantes, Jemmy 
Button é levado de volta pelo capitão e pelo 
cientista Charles Darwin, na esperança de que 
difundisse entre os nativos o que havia aprendido. 
 
Esse livro, inspirado em uma história real, ilustra 
as incríveis experiências desse encontro entre 
culturas tão distintas. 

VALERIO VIDALI é ilustrador de revistas e de livros 
infantis. Recebeu diversos prêmios e reconhecimento em 
alguns dos mais importantes concursos e exposições 
internacionais, como a Feira do Livro Infantil de Bolonha, 
a Ilustrarte  V Bienal Internacional de Ilustração para a 
Infância (Lisboa) e o Festival CJ de Livros Ilustrados 
(Coreia). Tem livros publicados na Itália, França, Suíça, 
Espanha, Portugal, Brasil, Argentina e Coreia. 

Ficha técnica 
Selo: Pequena Zahar 
Tradução: Clarice Duque Estrada  
48pp | ilustrado, 4 cores | 22x30cm 
ISBN 978-85-378-0914-3 
R$ 39,90 
Tiragem: 3.000 exs. 

Temas: Diversidade cultural, 
Encontro de culturas 
Interdisciplinaridade: Literatura, 
História 
Gênero: Livro ilustrado 

Público-alvo: público infantil de 7 a 
10 anos (Ensino Fundamental I), 
leitores fluentes 
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ALIX BARZELAY é formada pelo Sarah Lawrence College, onde concluiu o mestrado em belas-
artes. Leciona escrita criativa para crianças, e este é seu primeiro livro infantil. 

JENNIFER UMAN é pintora e 
ilustradora autodidata, e este é 
seu primeiro livro ilustrado. Teve 
trabalhos publicados no New 
York Times, e suas obras de arte 
espalham-se por todo o mundo 
entre os colecionadores e os não 
colecionadores. 



 Um dos títulos de lançamento do selo infantil da editora, Pequena Zahar. 

 

 Concepção e ricas ilustrações de Jennifer Uman e Valerio Vidali. Texto de Alix Barzelay. 

 

 Valerio Vidali é ilustrador premiado. São dele também as ilustrações de A viagem da 
senhorita Timothy, outro título dessa leva inaugural do selo Pequena Zahar. 

 

 Valerio Vidali e Jennifer Uman se conheceram pela internet após descobrirem o trabalho um 
do outro. Ele só falava italiano. Ela só falava inglês. Durante dois anos eles se comunicaram 
usando um tradutor eletrônico. Com base em opiniões compartilhadas sobre viagem, 
saudade, distância e a história de Jemmy Button, eles decidiram ilustrar um livro juntos. 
Valerio e Jennifer se conheceram em Nova York em 2010 e deram início à sua primeira 
colaboração. Jemmy Button ficou pronto um ano depois. 

 

 Este livro é inspirado nas histórias de Jemmy Button, um personagem real cujo verdadeiro 
nome era Orundellico. Ele recebeu o apelido de Jemmy Button porque, em troca do menino 

 

 

 Charles Darwin, o naturalista e criador da teoria da evolução, participou da expedição que 
levou Jemmy Button de volta para sua terra e observou-o em seu ambiente natural. 

SAIBA MAIS 

OUTROS TÍTULOS DE INTERESSE 

A viagem da Senhorita 
Timothy 
Giovanna Zoboli 
e Valerio Vidali 
36pp, ilustrado 
R$ 39,90 
ISBN: 978-85-378-0934-1 

Eu cresci aqui 
Anne Crausaz 
48 pp, ilustrado 
R$ 39,90 
ISBN: 978-85-378-0931-0 



A VIAGEM DA 
SENHORITA TIMOTHY 

GIOVANNA ZOBOLI e VALERIO VIDALI 

O que acontece a uma ovelha quando ela não é 
mais ela mesma? 
  
No caso da Senhorita Timothy, ela teve que sair em 
viagem. Com um pouco de má vontade, verdade 
seja dita. As viagens a aborrecem. Mas nada a 
aborrece mais do que desobedecer e, em especial, 
desobedecer ao senhor George, o mais belo 
fazendeiro de Yorkshire.  
  
Um conto estimulante, filosófico e leve, sobre 
autoconhecimento. 

GIOVANNA ZOBOLI é editora e escritora de 
livros para crianças. Tem livros publicados 
(também sob o pseudônimo de Giulia Goy) em 
diversos idiomas. Dá aulas sobre o livro infantil 
na Academia de Belas-Artes de Bolonha, no 
curso de especialização na Universidade de 
Macerata e na Academia Drosselmeier. Tem 
vários ensaios sobre livros ilustrados e livros 
infantis, em publicações coletivas, blogs e 
revistas especializadas. 
  
VALERIO VIDALI é ilustrador de revistas e livros 
infantis. Recebeu diversos prêmios em alguns dos 
mais importantes concursos e exposições 
internacionais, como a Feira do Livro Infantil de 
Bolonha, a Ilustrarte  V Bienal Internacional de 
Ilustração para a Infância (Lisboa) e o Festival CJ 
de Livros Ilustrados (Coreia). Tem obras 
publicadas na Itália, França, Suíça, Espanha, 
Portugal, Brasil, Argentina e Coreia. 

Temas: Autoconhecimento,  
Diversidade 
Interdisciplinaridade: Literatura 
Gênero: Fantasia 
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Público-alvo: Público infantil 
de 7 a 10 anos (Ensino 
Fundamental I), leitores em 
processo 

Ficha técnica 
Selo: Pequena Zahar 
Tradução: Noelly Russo 
36pp | ilustrado, 4 cores 
16,5 x 21,5 cm 
ISBN 978-85-378-0934-1 
R$ 39,90 
Tiragem: 3.000 exs. 



 Um dos títulos de lançamento do selo infantil da editora, Pequena Zahar. 

 

 Uma saborosa história sobre autoconhecimento, com delicadas ilustrações. 

 

 Valerio Vidali é ilustrador premiado. São dele também, em coautoria com Jennifer Uman, as 
ilustrações e a história do Jemmy Button, outro título dessa nossa leva inaugural. 

SAIBA MAIS 

OUTROS TÍTULOS DE INTERESSE 

Jemmy Button 
O menino que Darwin levou 
de volta para casa 
Alix Barzelay, Jennifer Uman e 
Valerio Vidali 
48 pp, ilustrado 
R$ 39,90 
ISBN: 978-85-378-0914-3 

Eu cresci aqui 
Anne Crausaz 
48 pp, ilustrado 
R$ 39,90 
ISBN: 978-85-378-0931-0 



EU CRESCI AQUI 

ANNE CRAUSAZ 

Essa é a história de uma semente que cai por acaso no 
chão. No outono, as folhas formam um cobertor que a 
mantém protegida durante o inverno. Na primavera, a 
semente germina lentamente e começa a crescer. Resiste 
bravamente ao tempo e aos animais até se transformar em 
uma bela macieira. Esta, por sua vez, produz novas 
sementinhas, que se espalham, e algumas se desenvolvem. 
  
Eu cresci aqui retrata com delicadeza e poesia as estações 
do ano e o ciclo da vida. 
 

ANNE CRAUSAZ é formada em design gráfico. Após 
ganhar uma bolsa para ilustradores, passou a se 

dedicar à ilustração de livros infantis. Suas histórias 
sobre a natureza receberam diversos prêmios. 
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Temas: Ciclo da vida, 
Tempo. 
Interdisciplinaridade: 
Literatura, Ciências e 
Filosofia 
Gênero: Livro ilustrado 
sem palavras 

Público-alvo: Crianças até 
6 anos (Educação Infantil), 
leitores iniciantes 

Ficha técnica 
Selo: Pequena Zahar 
Tradução: André Telles  
48pp | ilustrado, 4 cores  
18x22cm 
ISBN 978-85-378-0931-0 
R$ 39,90 
Tiragem: 3.000 exs. 

   Mais um lançamento do novo selo infantil, Pequena Zahar. 

   História delicada, com texto curto e simples, melodioso e 
poético, além de belas ilustrações. 

   Um dos temas familiares à autora: o ciclo das estações 
retratado em cores brilhantes, que fez de seu livro anterior, 
sobre o caracol Raimundo (que aparece aqui), um best-seller. 

   O livro recebeu o prêmio La Science se Livre na categoria 
infantil em 2009. 

SAIBA MAIS 

OUTROS TÍTULOS DE INTERESSE 

Jemmy Button 
O menino que Darwin levou 
de volta para casa 
Alix Barzelay, Jennifer Uman e 
Valerio Vidali 
48 pp, ilustrado 
R$ 39,90 
ISBN: 978-85-378-0914-3 

A viagem da Senhorita 
Timothy 
Giovanna Zoboli 
e Valerio Vidali 
36pp, ilustrado 
R$ 39,90 
ISBN: 978-85-378-0934-1 



REIMPRESSÕES 
ABRIL . 2013 

A vida no limite 
A ciência da sobrevivência 
Frances Ashcroft 
316pp, ilustrado 
R$ 54,90 
e-book: R$ 39,90 
ISBN: 85-7110-626-6 
 e-ISBN: 978-85-378-0538-1 

O Mágico de Oz 
L. Frank Baum 
224pp, ilustrado 
R$ 19,90 
e-book: R$ 12,90 
ISBN: 978-85-378-0966-2  
e-ISBN: 978-85-378-1033-0 

Iniciação à história da filosofia 
Dos pré-socráticos a Wittgenstein 
Danilo Marcondes 
304pp 
R$ 44,90 
e-book: R$ 29,90 
ISBN: 978-85-7110-405-1 
 e-ISBN: 978-85-378-0249-6 

Guia ilustrado Zahar de 
história mundial 
Philip Parker 
512pp, ilustrado 
R$ 69,90 
ISBN: 978-85-378-0674-6 

Guia Ilustrado Zahar de 
Mitologia 
Philip Wilkinson e Neil Philip 
352pp, ilustrado 
R$ 59,90 
ISBN: 978-85-378-0135-2 

Cultura: Um conceito 
antropológico 
Roque de Barros Laraia 
120pp 
R$ 29,90 
e-book: R$ 19,90 
ISBN: 978-85-7110-438-9 
e-ISBN: 978-85-378-0186-4 

Diário de Pilar na Amazônia 
Flávia Lins e Silva 
148pp, ilustrado 
R$ 39,90 
 e-book: R$ 29,90 
ISBN: 978-85-378-0717-0  
e-ISBN: 978-85-378-0670-8 

Percurso de Lacan 
Uma introdução 
Jacques-Alain Miller 
152pp 
R$ 49,90 
ISBN: 85-7110-401-8 

A sociedade dos indivíduos 
Norbert Elias 
204pp 
R$ 54,90  
e-book: R$ 39,90 
ISBN: 978-85-7110-278-1 
e-ISBN: 978-85-378-0550-3 

Sobre o teatro 
Um manifesto de menos / O 
esgotado 
Gilles Deleuze 
112pp 
R$ 34,90 
e-book: R$ 19,90 
ISBN: 978-85-378-0203-8 
 e-ISBN: 978-85-378-0732-3 

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0356&ORDEM=A.htm
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1559&ORDEM=A.htm
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1359&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0485
http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1434&ide=657
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0056&ORDEM=A.htm
http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1303&ide=386
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0677&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1238&ide=246
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0077&ORDEM=A


REIMPRESSÕES 
ABRIL . 2013 

Tempos líquidos 
Zygmunt Bauman 
120pp 
R$ 34,90 
e-book: R$ 24,90  
ISBN: 978-85-7110-993-3 
 e-ISBN: 978-85-378-1060-6 

História das crenças e das 
ideias religiosas 
Vol. II: De Gautama Buda ao 
triunfo do cristianismo 
Mircea Eliade 
468pp 
R$ 59,90 
ISBN: 978-85-378-0683-8 

As memórias de Sherlock Holmes 
Sherlock Holmes  Edição 
Comentada e Ilustrada, vol. 2 
(contos) 
Arthur Conan Doyle 
408pp, ilustrado 
R$ 46,90 
ISBN: 978-85-378-0281-6 

De onde vêm as boas ideias 
Steven Johnson 
260pp 
R$ 46,90 
e-book: R$ 29,90 
ISBN: 978-85-378-0684-5 
e-ISBN: 978-85-378-0737-8 

Fundamentos da psicanálise de 
Freud a Lacan 1 
Vol. 1: As bases conceituais 
Marco Antonio Coutinho Jorge 
196pp 
R$ 49,90 
e-book: R$ 34,90 
ISBN: 978-85-7110-554-6 
 e-ISBN: 978-85-378-0225-0 

Histórias de Sherlock Holmes 
Sherlock Holmes - Edição 
Comentada e Ilustrada, vol. 5 
(contos) 
Arthur Conan Doyle 
444pp, ilustrado 
R$ 46,90 
ISBN: 978-85-378-0696-8 

Globalização: as consequências 
humanas 
Zygmunt Bauman 
148pp 
R$ 39,90 
e-book: R$ 29,90 
ISBN: 978-85-7110-495-2 
e-ISBN: 978-85-378-0851-1 

Édipo 
O complexo do qual nenhuma 
criança escapa 
J.-D. Nasio 
160pp 
R$ 44,90 
e-book: R$ 29,90 
ISBN: 978-85-7110-972-8 
 e-ISBN: 978-85-378-0345-5 

Vida em fragmentos 
Sobre a ética pós-moderna 
Zygmunt Bauman 
416pp 
R$ 64,90 
e-book: R$ 44,90 
ISBN: 978-85-378-0515-2 
 e-ISBN: 978-85-378-0676-0 

As aventuras de Sherlock Holmes 
Sherlock Holmes  Edição Comentada 
e Ilustrada, vol. 1 (contos) 
Arthur Conan Doyle 
484pp, ilustrado 
R$ 46,90 
e-book: R$  
ISBN: 978-85-378-0280-9 
 e-ISBN: 

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0560&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1099&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1207&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1101&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1257
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1394&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1397&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1393&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1384&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0625&ORDEM=A


REIMPRESSÕES 
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As Principais Teorias do 
Cinema 
Uma introdução 
J. Dudley Andrew 
224pp, ilustrado 
R$ 54,90 
ISBN: 978-85-7110-068-8 

O Livro da Dor e do Amor 
J.-D. Nasio 
220pp 
R$ 44,90 
e-book: R$ 29,90 
ISBN: 978-85-7110-406-8 
 e-ISBN: 978-85-378-0423-0 

Dicionário Enciclopédico de 
Psicanálise 
O legado de Freud e Lacan 
Pierre Kaufmann (ed.) 
790pp 
R$ 129,90 
ISBN: 978-85-7110-360-3 

Jimi Hendrix 
A dramática história de uma 
lenda do rock 
Sharon Lawrence 
356pp, ilustrado 
R$ 49,90 
e-book: R$ 34,90 
ISBN: 978-85-378-0042-3 
 e-ISBN: 978-85-378-1034-7 

Forma e Estrutura na Música 
Roy Bennett 
80pp, ilustrado 
R$ 44,90 
ISBN: 978-85-7110-426-6 

Angústia 
Sonia Leite 
96pp 
R$ 19,90 
e-book: R$ 12,90 
ISBN: 978-85-378-0522-0 
e-ISBN: 978-85-378-0679-1 

Francis Bacon: lógica da 
sensação 
Gilles Deleuze 
184pp 
R$ 49,90 
ISBN: 978-85-378-0025-6 

Convite à Física 
Yoav Ben-Dov 
156pp 
R$ 44,90 
ISBN: 978-85-7110-355-9 

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0160&ORDEM=A.htm
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0496&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0393&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1155&CLIP=1
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0038&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1403&ide=540
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1107&ORDEM=A.htm
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