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Ainda hoje, muita gente acha que as 

fórmulas matemáticas são dispensá-

veis para quem não precisa trabalhar 

com números – e se lembra das equa-

ções como a grande tortura dos ban-

cos escolares. Na verdade, essas pes-

soas esquecem que usamos cálculos 

todos os dias, a começar pela simples 

adição, como 1 + 1 = 2.

O conceito de equação é produto do 

pensamento, fruto do nosso esforço de 

compreender o mundo e atuar sobre 

ele. Em algum momento, em um lugar 

específi co, alguém sentiu a necessi-

dade de entender algo, de transformar 

alguma coisa complicada em outra 

mais simples. Essa necessidade nasce 

da insatisfação com o que se conhecia 

antes, e esse descontentamento – que 

leva a novas pesquisas e proposições – 

é o motor da ciência.

Em As grandes equações, Robert P. 

Crease conta de onde surgiram essas 

formulações matemáticas, como se 

desenvolveram, aprimoraram e passa-

ram a determinar grandes momentos 

de síntese do conhecimento da realida-

de que vivemos: teorema de Pitágoras; 

leis do movimento e da gravitação uni-

versal; leis do eletromagnetismo; equa-

ção dos fl uidos; relatividade especial e 

relatividade geral; equação quântica; 

princípio da incerteza.

Embora as equações aqui estudadas 

resultem da confl uência de embates, 

contradições e disputas, há sempre 

uma personalidade principal ligada a 

cada uma delas. No caminho em bus-

ca do saber, há sempre um condutor, 

Como calcular o lado de um triângulo retângulo? Por que a Terra não se per-
de no espaço? Como se move a eletricidade? Por que podemos fazer duas 
afi rmativas contraditórias sobre um mesmo fenômeno?

As respostas a essas perguntas podem ser dadas sob a forma de equações.

Quando entendemos uma equação pela primeira vez, vislumbramos uma lei 
que parecia estar oculta na natureza. Mais que simples ferramentas, as 
formulações matemáticas têm o poder de condensar gerações e gerações 
de pesquisa e sintetizar novas concepções de mundo. Sem elas, não have-
ria coisas relativamente simples, como pontes e edifícios, nem outras bem 
complexas, como os computadores quânticos, os foguetes espaciais e a 
nanotecnologia.

Em As grandes equações, o renomado fi lósofo da ciência Robert P. Crease 
conta a história das equações mais importantes do mundo, dos persona-
gens envolvidos em suas descobertas – e mostra o que elas ensinam sobre 
a natureza do nosso Universo.

“Excelente ponto de partida para quem quer começar a ter contato com o 
mundo da ciência.” Publishers Weekly

LEIA TAMBÉM:

Os dez mais belos experimentos científi cos
Robert P. Crease

O andar do bêbado
Como o acaso determina nossas vidas

Leonard Mlodinow

Por que as coisas caem?
Uma história da gravidade

Alexandre Cherman e Bruno Rainho Mendonça

um pesquisador que sentiu perplexida-

de, curiosidade, vontade de decifrar, e 

também frustração, tédio, cansaço. A 

história desses personagens ímpares 

da ciência – e de seus confrontos com 

o que estava estabelecido – mistura-se 

à trajetória de seus inventos e de suas 

descobertas. Crease explica o signifi -

cado para a ciência e para a sociedade 

moderna de cada uma dessas jornadas.

Pitágoras, Newton, Euler, Maxwell, Eins-

tein, Schrödinger, Heisenberg e muitos 

outros se unem aqui para mostrar como, 

na expressão aparentemente condensa-

da de algumas letras e alguns números, 

está contida a história do conhecimento 

humano sobre a natureza e a vida. Va-

mos ouvir essa história.

ROBERT P. CREASE é fi lósofo e historia-

dor da ciência. Chefe do Departamento 

de Filosofi a da Universidade de Stony 

Brook, onde coordena o Trust Institute, 

assina a coluna mensal “Critical Point” 

da revista Physics World. É autor de 

Os dez mais belos experimentos cien-

tífi cos, lançado com sucesso no Brasil 

pela Zahar (2006).

Robert P. Crease

A história das fórmulas
matemáticas mais importantes e

os cientistas que as criaram
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Com a coleção PASSO-A-PASSO o leitor trilha dife-
rentes campos do saber, conhecendo de maneira 
gradual e interdisciplinar os mais importantes 
pensadores, ideias e obras. Esses pequenos 
volumes, escritos por especialistas em linguagem 
acessível a todos, oferecem uma visão atualiza-
da 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.

Qual a relação entre psicanálise e educação? Ao 
pensar o tema, todo o esforço de Freud se deu no 
sentido de substituir a busca de um ideal educa-
tivo – próprio da pedagogia – por uma discussão 
sobre as condições de possibilidade da educação. 
Este livro, ao reconstituir as várias etapas da refl e-
xão freudiana nesse campo – apontando ainda as 
contribuições de Lacan –, explica, com clareza, por 
que não existe uma pedagogia psicanalítica.

RINALDO VOLTOLINI é professor-doutor da Faculdade 
de Educação da USP. Psicanalista, tem pós-douto-
rado na Universidade de Paris XIII.
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Sinopse
Em linguagem simples e acessível para público amplo, o renomado filósofo da ciência Robert P. Crease conta 
a história das equações mais importantes do mundo e dos personagens envolvidos em suas descobertas. 

O livro é formado por dez capítulos, cada qual tematizando uma equação que significou um grande avanço 
científico: o teorema de Pitágoras; as leis do movimento e da gravitação universal de Newton; a equação de 
Euler; a segunda lei da termodinâmica; as equações de Maxwell; relatividade especial e relatividade geral de 
Einstein; equação quântica; o princípio da incerteza de Heisenberg.

Ficha técnica

280pp, ilustrado
16x23 cm
tradução: Alexandre Cherman
tiragem: 4.000 exs
ISBN 
nas livrarias: 1º de agosto
R$39,90
e-book: R$28

ciência
Palavras-chave: matemática, história da 
ciência, biografia.

Público-alvo
Interessados em história da ciência, 
história da matemática e história da física. 
Pode ser utilizado no ensino médio.

As grandes equações
A história das fórmulas matemáticas mais importantes 
e os cientistas que as criaram
Robert P. Crease

Robert P. Crease
Filósofo e historiador da ciência. 
Chefe do Departamento de 
Filosofia da Universidade de 
Stony Brook, onde coordena o 
Trust Institute, assina a coluna 
mensal “Critical Point” da 
revista Physics World. É autor de 
Os dez mais belos experimentos 
científicos, lançado com sucesso 
no Brasil pela Zahar (2006).
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Ainda hoje, muita gente acha que as 

fórmulas matemáticas são dispensá-

veis para quem não precisa trabalhar 

com números – e se lembra das equa-

ções como a grande tortura dos ban-

cos escolares. Na verdade, essas pes-

soas esquecem que usamos cálculos 

todos os dias, a começar pela simples 

adição, como 1 + 1 = 2.

O conceito de equação é produto do 

pensamento, fruto do nosso esforço de 

compreender o mundo e atuar sobre 

ele. Em algum momento, em um lugar 

específi co, alguém sentiu a necessi-

dade de entender algo, de transformar 

alguma coisa complicada em outra 

mais simples. Essa necessidade nasce 

da insatisfação com o que se conhecia 

antes, e esse descontentamento – que 

leva a novas pesquisas e proposições – 

é o motor da ciência.

Em As grandes equações, Robert P. 

Crease conta de onde surgiram essas 

formulações matemáticas, como se 

desenvolveram, aprimoraram e passa-

ram a determinar grandes momentos 

de síntese do conhecimento da realida-

de que vivemos: teorema de Pitágoras; 

leis do movimento e da gravitação uni-

versal; leis do eletromagnetismo; equa-

ção dos fl uidos; relatividade especial e 

relatividade geral; equação quântica; 

princípio da incerteza.

Embora as equações aqui estudadas 

resultem da confl uência de embates, 

contradições e disputas, há sempre 

uma personalidade principal ligada a 

cada uma delas. No caminho em bus-

ca do saber, há sempre um condutor, 

Como calcular o lado de um triângulo retângulo? Por que a Terra não se per-
de no espaço? Como se move a eletricidade? Por que podemos fazer duas 
afi rmativas contraditórias sobre um mesmo fenômeno?

As respostas a essas perguntas podem ser dadas sob a forma de equações.

Quando entendemos uma equação pela primeira vez, vislumbramos uma lei 
que parecia estar oculta na natureza. Mais que simples ferramentas, as 
formulações matemáticas têm o poder de condensar gerações e gerações 
de pesquisa e sintetizar novas concepções de mundo. Sem elas, não have-
ria coisas relativamente simples, como pontes e edifícios, nem outras bem 
complexas, como os computadores quânticos, os foguetes espaciais e a 
nanotecnologia.

Em As grandes equações, o renomado fi lósofo da ciência Robert P. Crease 
conta a história das equações mais importantes do mundo, dos persona-
gens envolvidos em suas descobertas – e mostra o que elas ensinam sobre 
a natureza do nosso Universo.

“Excelente ponto de partida para quem quer começar a ter contato com o 
mundo da ciência.” Publishers Weekly

LEIA TAMBÉM:

Os dez mais belos experimentos científi cos
Robert P. Crease

O andar do bêbado
Como o acaso determina nossas vidas

Leonard Mlodinow

Por que as coisas caem?
Uma história da gravidade

Alexandre Cherman e Bruno Rainho Mendonça

um pesquisador que sentiu perplexida-

de, curiosidade, vontade de decifrar, e 

também frustração, tédio, cansaço. A 

história desses personagens ímpares 

da ciência – e de seus confrontos com 

o que estava estabelecido – mistura-se 

à trajetória de seus inventos e de suas 

descobertas. Crease explica o signifi -

cado para a ciência e para a sociedade 

moderna de cada uma dessas jornadas.

Pitágoras, Newton, Euler, Maxwell, Eins-

tein, Schrödinger, Heisenberg e muitos 

outros se unem aqui para mostrar como, 

na expressão aparentemente condensa-

da de algumas letras e alguns números, 

está contida a história do conhecimento 

humano sobre a natureza e a vida. Va-

mos ouvir essa história.

ROBERT P. CREASE é fi lósofo e historia-

dor da ciência. Chefe do Departamento 

de Filosofi a da Universidade de Stony 

Brook, onde coordena o Trust Institute, 

assina a coluna mensal “Critical Point” 

da revista Physics World. É autor de 

Os dez mais belos experimentos cien-

tífi cos, lançado com sucesso no Brasil 

pela Zahar (2006).

Robert P. Crease

A história das fórmulas
matemáticas mais importantes e

os cientistas que as criaram
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Saiba mais
• Os capítulos são acompanhados por interlúdios que comentam o papel das equações no desenvolvimento 
de grandes questões que ultrapassam o âmbito da ciência, como, por exemplo, o princípio da incerteza, que 
virou base de obras de ficção científica e de predições do futuro; contam também episódios interessantes 
envolvendo os debates científicos da época; desenvolvem temas afins aos problemas estudados. 

• Contém 24 ilustrações, inclusive fotos dos cientistas mencionados.

• Cada capítulo inicia com a descrição da equação em questão, informações sobre o cientista descobridor e  
o ano em que foi desenvolvida.

• O livro não fala apenas das equações em si, de como se desenvolveram. A trajetória dessas grandes 
formulações matemáticas mistura-se à história de vida de personagens ímpares da ciência – Einstein, Newton, 
Pitágoras, Euler etc – e da época em que viveram.

Orelha
Ainda hoje, muita gente acha que as fórmulas matemáticas são dispensáveis para quem não precisa trabalhar 
com números – lembrando-se das equações como a grande tortura dos bancos escolares. Na verdade, essas 
pessoas esquecem que usamos cálculos todos os dias, a começar pela simples adição, como 1 + 1 = 2.

O conceito de equação é produto do pensamento, fruto do nosso esforço de compreender o mundo e atuar 
sobre ele. Em algum momento, em um lugar específico, alguém sentiu a necessidade de entender algo, de 
transformar alguma coisa complicada em outra mais simples. Essa necessidade nasce da insatisfação com 
o que se conhecia antes, e esse descontentamento – que leva a novas pesquisas e proposições – é o motor 
da ciência.

Em As grandes equações, Robert P. Crease conta de onde surgiram essas formulações matemáticas, como 
se desenvolveram, aprimoraram e passaram a determinar grandes momentos de síntese do conhecimento 
da realidade que vivemos: teorema de Pitágoras; leis do movimento e da gravitação universal; leis do 
eletromagnetismo; equação dos fluidos; relatividade especial e relatividade geral; equação quântica; 
princípio da incerteza.

Embora as equações aqui estudadas resultem da confluência de embates, contradições e disputas, há sempre 
uma personalidade principal ligada a cada uma delas. No caminho em busca do saber, há sempre um 
condutor, um pesquisador que sentiu perplexidade, curiosidade, vontade de decifrar, e também frustração, 
tédio, cansaço. A história desses personagens ímpares da ciência – e de seus confrontos com o que estava 
estabelecido – mistura-se à trajetória de seus inventos e de suas descobertas. Crease explica o significado 
para a ciência e para a sociedade moderna de cada uma dessas jornadas. 

Pitágoras, Newton, Euler, Maxwell, Einstein, Schrödinger, Heisenberg e muitos outros se unem aqui para 
mostrar como, na expressão aparentemente condensada de algumas letras e alguns números, está contida a 
história do conhecimento humano sobre a natureza e a vida. Vamos ouvir essa história.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://pt.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pit%C3%A1goras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler


Quarta-capa
Como calcular o lado de um triângulo retângulo? Por que a Terra não se perde no espaço? Como se move 
a eletricidade? Por que podemos afirmar duas coisas contraditórias sobre um mesmo fenômeno?
As respostas a essas perguntas podem ser dadas sob a forma de equações.

Quando entendemos uma equação pela primeira vez, vislumbramos uma lei que parecia estar oculta 
na natureza. Mais que simples ferramentas, as formulações matemáticas têm o poder de condensar 
gerações e gerações de pesquisa e sintetizar novas concepções de mundo. Sem elas, não haveria coisas 
relativamente simples, como pontes e edifícios, nem outras bem complexas, como os computadores 
quânticos, os foguetes espaciais e a nanotecnologia.

Em As grandes equações, o renomado filósofo da ciência Robert P. Crease conta a história das equações 
mais importantes do mundo, dos personagens envolvidos em suas descobertas – e mostra o que elas 
ensinam sobre a natureza do nosso Universo.

“Excelente ponto de partida para quem quer começar a ter contato com o mundo da ciência.” 
Publishers Weekly

Outros livros de interesse
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Steven Johnson
260pp
R$36
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200pp
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Como o acaso determina 
nossas vidas
Leonard Mlodinow
264pp
R$42

Por que as coisas caem?
Uma história da gravidade
Alexandre Cherman e 
Bruno Rainho Mendonça
284pp
R$39,90
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Outros livros de interesse

Almanaque das curiosidades 
matemáticas
Ian Stewart
316pp
R$39,90
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356pp
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220pp
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200pp
R$46
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352pp
R$59,90
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264pp
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Sinopse
As relações amorosas e econômicas da modernidade são analisadas, neste livro, pela premiada socióloga 
Eva Illouz demonstrando o que ela chama de capitalismo afetivo: o modo como essas relações — que 
tradicionalmente eram separadas como opostas — são cada vez mais misturadas. 

A autora põe, no centro dessa transformação, a psicanálise/psicologia que, ao enfocar o eu e suas emoções, 
abriu caminho para uma via de mão dupla: por um lado, ao ressaltar a relevância dos afetos, alterou o modus 
operandi frio e impessoal de negócios e indústrias, tornando os ambientes de trabalho mais humanizados, 
calorosos e atentos aos indivíduos; por outro lado, levou a um processo de individualização maior e de 
hipervalorização da satisfação e desenvolvimento pessoais: a felicidade plena e a realização pessoal completa 
são o destino de todos nós, e temos somente de identificar em meio a nossos afetos e modos de ser aquilo que 
nos impede de alcançá-lo. Com isto, os sentimentos são objetificados, as emoções são compartimentadas e a 
felicidade acaba por se transformar num plano de metas e um negócio.

Eva Illouz enfatiza ainda como parece ser cada vez mais difícil transitar entre esses dois campos e fazer o 
caminho de volta do econômico para o romântico (por exemplo converter um encontro iniciado na internet 
numa relação amorosa), e frisa que, mesmo que a racionalização e a mercantilização da individualidade 
continuem irremediavelmente fundidas com sua emancipação, não podemos confundir uma coisa com outra.

O livro é composto por três conferências ministradas pela autora e, embora interligadas, podem ser lidas 
isoladamente. 

Ficha técnica
188pp
14x21cm
tradutor: Vera Ribeiro
tiragem: 3.000 exs
ISBN 978-85-378-0710-1
nas livrarias: 1º de agosto
R$36
e-book: R$25

ciências sociais
Palavras-chave: família, grande público, sociologia, 
relacionamentos amorosos.

O amor nos tempos do capitalismo
Eva Illouz

Público-alvo

Público amplo, interessados em sociologia, 
filosofia e relações amorosas e sociais.

Eva Illouz

O AMOR NOS
TEMPOS DO

CAPITALISMO
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Saiba mais
• Abordagem sociológica interessante e acessível de temas da atualidade que têm apelo para o grande 
público (um livro equivalente seria o Amor líquido, de Zygmunt Bauman).

• As três palestras que compõem o livro foram a participação da autora nas prestigiosas Conferências 
Adorno,no Instituo de Pesquisa Social de Frankfurt, em 2005.

Na primeira, ela foca na ascensão do que chama de Homo sentimentalis, no impacto inicial da psicanálise 
e no efeito de racionalização dos afetos. 

Na segunda conferência, centra-se na transformação das questões privadas em assuntos públicos, na 
narrativa do sofrimento e na indústria da cura e recuperação (autoajuda, seminários para se desenvolver a 
capacidade de interação com os outros, programas de entrevistas tipo Oprah). 

Na última conferência, aborda a relação internet + corpo + afetos, através da análise de sites para busca 
de parceiros amorosos. Na internet, mais do que nunca, os relacionamentos viraram um negócio e o amor 
tornou-se racionalizado (afastando-se da forma tradicional de amor, sobretudo o amor à primeira vista). 

• Autora de formação e vida acadêmica ativa em diversas instituições pelo mundo, cujo nome vem 
se firmando cada vez mais; reconhecida academicamente, incluída pelo jornal Die Zeit entre os doze 
pensadores com maior probabilidade de “mudar o pensamento de amanhã”.

• Desenvolve o conceito de capitalismo afetivo – o processo pelo qual as relações afetivas e econômicas 
se influenciam e moldam umas às outras – e derivados como capital afetivo, competência afetiva.

• Em 2000, a autora recebeu menção honrosa no Best Book Award da Associação Americana de Sociologia 
pelo livro Consuming the Romantic Utopia.

• O livro Oprah Winfrey and the Glamour of Misery, de Eva Illouz, ganhou o prêmio de melhor livro pela 
Associação Americana de Sociologia em 2005, na categoria cultura.

•  Em 2009, Illouz foi escolhida pelo Die Zeit, principal jornal alemão, como uma das apostas entre os 12 
pensadores mais prováveis que poderão “mudar o pensamento de amanhã”.

•  Sua obra está sendo traduzida em 10 idiomas.

• Temas abordados:
Amor, capitalismo, feminismo, psicanálise, atenção aos afetos, “mercantilização” das relações afetivas, 
valorização das emoções nas relações econômicas e de trabalho, encontros virtuais, sites de relacionamentos, 
transformações do século XX.

Eva Illouz
Professora titular de sociologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, onde 
integra o Centro de Estudos da Racionalidade. Nascida no Marrocos e criada 
na França, é doutora em estudos culturais pela Universidade da Pensilvânia 
e mestre em literatura (Paris X) e comunicação (Universidade Hebraica). 
Foi professora visitante na Universidade de Princeton, Northwestern 
University e École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris, bem 
como pesquisadora do Wissenschaftskolleg zu Berlin. Participou também 
das Conferências Adorno, no Instituto de Pesquisas Sociais, Frankfurt, onde 
proferiu as palestras reunidas neste livro. Autora premiada, com obras 
traduzidas para mais de dez idiomas, foi incluída pelo conceituado jornal 
alemão Die Zeit  entre os doze pensadores com maior probabilidade de 
“mudar o pensamento de amanhã”.
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Quarta-capa

Ao longo do século XX, por influência da psicanálise e do feminismo, as emoções vieram a ocupar o 
centro da arena pública, de nosso relacionamento com nós mesmos e com os outros. Contrariando a ideia 
de um capitalismo frio, os sentimentos se infiltraram até mesmo no mercado e nos meios empresariais. 
Em contraponto, em nossa vida afetiva hoje predominam a lógica, o funcionamento e a linguagem das 
relações econômicas e de troca, como vemos em sites de relacionamento e nos laços íntimos cada vez 
mais desapaixonados, racionalizados e tendentes ao utilitarismo.

Em O amor nos tempos do capitalismo, a socióloga Eva Illouz, já incensada como uma das mais importantes 
pensadoras atuais, revê as causas e analisa as consequências desse estado de coisas. 

“Bem escrito, rico conceitualmente e uma bem-vinda contribuição à literatura crítica sobre os afetos.” 
British Journal of Sociology

“Este livro de elegante concisão ocupará seu lugar junto aos de Bourdieu, Foucault e Giddens – e com eles 
travará uma instigante conversa.” Larry Gross, University of Southern California

Orelha
O amor nos tempos do capitalismo rejeita a convencional oposição radical entre capitalismo e sentimentos 
e afirma que, ao longo do século XX, por influência da psicanálise e do feminismo, criou-se no trabalho, 
na família e no modo como lidamos com nós mesmos uma cultura de intensa valorização das emoções. 
As transações econômicas tornaram-se mais afetivas, enquanto os relacionamentos íntimos passaram 
a ser definidos em boa parte por modelos econômicos e políticos de negociação, troca e igualdade. 
Ao processo pelo qual essas relações definem e moldam umas às outras a socióloga Eva Illouz chama 
capitalismo afetivo. 

Provas disso ela encontra, por exemplo, na literatura de autoajuda, revistas femininas, programas de 
entrevista e sites de relacionamento, onde os sentimentos são cada vez mais inspecionados, discutidos, 
negociados, quantificados e mercantilizados. Já nas empresas e negócios, descobriu-se que a atenção aos 
funcionários como indivíduos tende a ser um bom investimento. 

Como isso se deu? Quais as consequências sociais da atual preocupação com os afetos? Como o 
capitalismo afetivo transformou nossas escolhas e experiências românticas? Por que o sofrimento ocupa 
um lugar central na construção da nossa identidade hoje? Revendo o legado intelectual da teoria crítica 
e desenvolvendo com brilhantismo conceitos como capital afetivo e competência afetiva, Illouz aborda 
essas perguntas e oferece uma nova interpretação das razões pelas quais o mundo público e o privado, o 
econômico e o afetivo vieram a se entrelaçar de forma inseparável.
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Sinopse
Nesse livro, Rinaldo Voltolini analisa as possíveis relações entre a educação e a psicanálise apresentando o 
passo a passo da reflexão de Freud sobre o educar e as principais contribuições de Lacan em torno do tema. 
Mostra que, apesar de próximas, essas áreas abordam de modo distinto a relação mestre-aluno: enquanto a 
pedagogia busca um ideal educativo (qual o melhor modo de educar?), a psicanálise se atém às condições 
de possibilidade de qualquer educação (o que é necessário acontecer para que haja educação?).

Ficha técnica

84pp
12x18cm
coleção Psicanálise Passo-a-Passo
tiragem: 2.000 exs
ISBN 978-85-378-0711-8
nas livrarias: 15 de agosto
R$16
e-book: R$11

psicanálise, educação
Palavra-chave: comportamento.

Público-alvo
Estudantes de educação, pedagogia, psicanálise, 
psicologia.

Educação e psicanálise
Rinaldo Voltolini

Psicanalista, é professor da Faculdade de Educação 
da Universidade de São Paulo (USP). É mestre e 
doutor em psicologia pelo Instituto de Psicologia da 
USP (Ipusp), com pós-doutorado em psicogênese 
e psicopatologia na Universidade de Paris XIII. É 
coautor, entre outros, dos livros Travessias: Inclusão 
escolar (2005) e Angústia, o afeto que não engana 
(2006). É autor do vídeo Lacan e a educação (2011).

Rinaldo Voltolini

Quarta-capa

Que relação a psicanálise pode manter com a educação? Ao pensar o tema, todo o esforço de Freud se deu 
no sentido de substituir a busca de um ideal educativo – próprio da pedagogia – por uma discussão sobre 
as condições de possibilidade da educação. Este livro, ao reconstituir as várias etapas da reflexão freudiana 
nesse campo – apontando ainda as contribuições de Lacan –, explica, com clareza, por que não existe uma 
pedagogia psicanalítica.
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Com a coleção PASSO-A-PASSO o leitor trilha dife-
rentes campos do saber, conhecendo de maneira 
gradual e interdisciplinar os mais importantes 
pensadores, ideias e obras. Esses pequenos 
volumes, escritos por especialistas em linguagem 
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da 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.

Qual a relação entre psicanálise e educação? Ao 
pensar o tema, todo o esforço de Freud se deu no 
sentido de substituir a busca de um ideal educa-
tivo – próprio da pedagogia – por uma discussão 
sobre as condições de possibilidade da educação. 
Este livro, ao reconstituir as várias etapas da refl e-
xão freudiana nesse campo – apontando ainda as 
contribuições de Lacan –, explica, com clareza, por 
que não existe uma pedagogia psicanalítica.

RINALDO VOLTOLINI é professor-doutor da Faculdade 
de Educação da USP. Psicanalista, tem pós-douto-
rado na Universidade de Paris XIII.
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Saiba mais
• Existem poucos livros no mercado sobre as relações entre psicanálise e pedagogia.

Frases

• “O educador está a todo instante lidando com situações que implicam uma escolha em termos de 
direção e uma aposta na justeza de sua decisão. ... Se decido punir, convivo com o fantasma do risco de 
uma educação opressora que pode gerar sujeitos amedrontados; se decido não punir, posso conviver com 
outro fantasma, o da criança descontrolada, sem limites.”

• “Um bom mestre é aquele que permite que o discípulo o supere, não tanto no sentido de chegar mais 
longe que ele, mas de não ver mais nele a medida da condição ideal.”

• “Nem toda discussão pedagógica desenvolvida ao longo dos séculos foi capaz de resolver os dilemas 
que continuam atormentando os educadores no que diz respeito às finalidades da educação: educar 
para desenvolver talentos pessoais ou para contemplar necessidades sociais? Desenvolver uma educação 
voltada para uma visão universal ou educar na direção específica de uma dada profissão? Flexibilizar o 
currículo na direção de viabilizar a inclusão de todos ou garantir seus pressupostos para manter o nível 
de qualidade?”

• “A multiplicação dos conhecimentos sobre a criança torna o processo educativo cada vez mais complexo 
e de difícil operacionalidade, aprofundando, paradoxalmente, a angústia derivada da ignorância que 
temos da criança.”

• “Em Freud, processo educativo e processo civilizatório aparecem como sinônimos.” 

• “Qualquer finalidade estabelecida para a educação será problemática enquanto a educação carregar 
em si a marca de um dilema que não é outro senão aquele que existe entre o indivíduo e a civilização.”
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Sinopse
O livro é composto por seis conferências proferidas no Instituto de Ciências Humanas de Viena, em 2008. A 
primeira, que inspira o título, indaga qual seria a ética social possível no mundo presente, dominado por dois 
movimentos radicais: a globalização da economia e da política e a individualização dos homens; a segunda 
tematiza a banalização da ideia de holocausto e nossa incapacidade de reconhecê-la nas práticas de exclusão 
dos dias atuais; a terceira é sobre a (im)possibilidade de se falar em “liberdade” em um mundo marcado pela 
insegurança; a quarta, são os desafios para a educação quando esse conceito é questionado pelas práticas 
cotidianas dentro e fora das escolas; a quinta é sobre o papel da arte no universo líquido moderno, que teria 
desviada sua missão de busca da beleza e da perfeição; o último texto é sobre o dilema atual da Europa, que 
se une do ponto de vista econômico, mas se fecha ao exterior.

Ficha técnica
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Público-alvo
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 Zygmunt Bauman
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Orelha

Encontram-se reunidas neste livro seis conferências que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman proferiu 
no Instituto de Ciências Humanas de Viena. Ao refletir sobre a precariedade de nossos conceitos para 
compreender o mundo atual e a urgência de esboçarmos um quadro alternativo que nos ajude a 
pensar o futuro, ele se propõe a desvelar grandes questões como: 

A ética é viável em um planeta dominado por duas tendências antagônicas: a globalização econômica 
e o caráter local da política?

 A banalização da ideia de holocausto teria nos incapacitado para reconhecê-lo nas atuais práticas de 
exclusão? 

Num universo social marcado pelo medo e pela insegurança, é possível falar em liberdade? 
Ainda existe educação numa era em que esse conceito é diariamente questionado na rotina dos 
educadores dentro e fora das escolas?

Qual o papel da arte no mundo líquido moderno?

Como superar o dilema da Europa entre se fechar para os “de fora” e não ser hostilizada pelos 
estrangeiros?

Num brilhante diálogo com grandes filósofos contemporâneos – Norbert Elias, Hannah Arendt, Jürgen 
Habermas, Jacques Derrida, Theodor Adorno –, Bauman encara o desafio de analisar essas questões 
e sugerir um novo instrumental de pensamento, livre das amarras impostas por formas historicamente 
ultrapassadas de organização social.

Este que é um dos pensadores mais admirados de nosso tempo sugere que nos libertemos de conceitos 
que insinuem a desesperança. E nos desafia a recorrer à liquidez característica das atuais relações 
pessoais, sociais e afetivas para desenvolver uma conduta flexível ante o diverso, o divergente, o outro.

Saiba mais

• Nessa obra, os leitores de Bauman terão a oportunidade de vê-lo em debate intelectual com pensadores 
que, como ele, se dedicaram à análise da cultura, da ética e da política no mundo contemporâneo 
(como Jacques Derrida, Hanna Arendt, Theodor Adorno, Norbert Elias e Jürgen Habermas).

• Temas: liberdade, educação, consumo, arte, mercado de arte, Europa.

Quarta-capa
“Este livro é o relatório de um campo de batalha”, adverte-nos Bauman. E, poderíamos acrescentar, 
também é um chamado à luta cotidiana para entender o significado de nossa existência em sociedade. 
Tragados pela liquidez das relações humanas, surpreendidos pela precariedade do que julgávamos 
inabalável, estamos condenados – felizmente – a embarcar na jornada aqui proposta: descobrir novos 
modos de pensar no, sobre e para o universo em que vivemos. 

“Escrito por um dos intelectuais mais humildes e ao mesmo tempo mais ilustres da atualidade, esta 
obra elegante e rica em ideias transmite a sensação de que a sabedoria de uma vida encontra-se aqui 
condensada de forma vigorosa, mas acima de tudo aplicável em termos práticos.”

Paul Gilroy, London School of Economics
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