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Isto não é um diário
Zygmunt Bauman

Sinopse
Neste inspirado diário, Bauman oferece fragmentos organizados em que comenta com sua habitual agudeza o
que leu nos jornais, viu na televisão, soube por outros, enfim, os principais temas da sociedade contemporânea.
Com uma simplicidade invejável, ensina a ler e a pensar sobre o que vivemos.
Em meio a suas observações, descreve o que é para ele o ato de escrever: “Sinto-me incapaz de pensar sem
escrever. Imagino que eu seja primeiro um leitor e depois um escritor – pedaços, retalhos, fatias e frações de
pensamentos em luta para nascer (...)”
Isto não é um diário apresenta o melhor de Bauman: sua incomum capacidade de decifrar e compreender a
sociedade, revelando insuspeitadas relações que produzem efeitos diretos sobre o dia a dia de todos.

Ficha técnica
Zygmunt Bauman
O
grande
pensador
da
modernidade, a qual qualificou
tão bem com o célebre conceito
de
“liquidez”.
Perspicaz
analista dos fatos cotidianos, o
sociólogo tem vasta obra sobre
temas contemporâneos, com
destaque para o best-seller
Amor líquido, fundamental
para a compreensão das relações afetivas no mundo
atual. Bauman nasceu na Polônia e mora na Inglaterra
desde 1971. Professor emérito das universidades de
Varsóvia e Leeds, tem cerca de trinta livros publicados
no Brasil pela Zahar, com enorme sucesso de público.

256 pp
14 x 21 cm
tradução: Carlos Alberto Medeiros
tiragem: 5.000 exs.
ISBN 978-85-378-0886-3
e-ISBN 978-85-378-0895-5
nas livrarias: 1º de agosto
R$ 39,90
e-book: R$ 29,90
Ciências Sociais
Palavras-chave: grande público, sociologia,
filosofia, depoimentos, contemporaneidade,
atualidade, comportamento, ética

Público-alvo

público em geral, sem especificação; em
particular, estudantes de ciências sociais

Saiba mais
• Este é sem dúvida o melhor livro de Bauman desde Amor líquido.
• O livro começa com um pungente comentário sobre por que o autor sente necessidade de escrever, e como
organiza seus pensamentos escrevendo. Bauman produziu esse diário inspirado nos Cadernos de José Saramago,
a quem cita inúmeras vezes.
• O autor faz uma brilhante interpretação das notícias cotidianas, extraindo delas consequências políticas e
sociais às vezes insuspeitadas, como se ensinasse o leitor a ler (comentários sobre Berlusconi, Sarkozy, a bolha
americana, o significado atual da democracia na Primavera Árabe, o fim do sonho americano, o atual dilema de
Barack Obama, a solidão da internet etc.)
• A forma como são apresentadas as ideias, em articulação com fatos de imediato reconhecíveis pelo leitor
oferece exemplos de como Bauman constrói seu raciocínio, de como seus conceitos se articulam com a realidade
contemporânea. Nesse sentido, ele ensina o leitor a pensar.
• O autor vendeu mais de 300 mil exemplares com mais de 25 títulos lançados pela Zahar.

Outros livros do autor

Amor Líquido

Sobre a fragilidade dos laços
humanos
Zygmunt Bauman
192pp
R$ 42,00
e-book: R$ 32

Globalização: as
conseqüências humanas
Zygmunt Bauman
148pp
R$ 36,00
e-book: R$ 27

Aprendendo a pensar com a
sociologia
Zygmunt Bauman e Tim May
304pp
R$ 42,00
e-book: R$ 29,90

Identidade

Entrevista a Benedetto Vecchi
Zygmunt Bauman
112pp
R$ 34,00
e-book: R$ 25,50

Medo líquido

Em busca das gigantes
do oceano
Zygmunt Bauman
240pp
R$ 44,00
e-book: R$ 33

Modernidade líquida
Zygmunt Bauman
260pp
R$ 49,90
e-book: R$ 38

Outros livros do autor

Vida para consumo
O Mal-Estar da Pós-Modernidade
Zygmunt Bauman
276pp
R$ 54,00
e-book: R$ 34,20

44 cartas do mundo líquido
moderno
Zygmunt Bauman
228pp
R$ 39,90
e-book: R$ 29,90

A sociedade individualizada

Vidas contadas e histórias vividas
Zygmunt Bauman
324pp
R$ 49,90
e-book: R$ 38

Bauman sobre Bauman

Diálogos com Keith Tester
Zygmunt Bauman
184pp
R$ 42,00
e-book: R$ 32

A arte da vida

Zygmunt Bauman
184pp
R$ 39,90
e-book: R$ 29,90

Comunidade

A busca por segurança no mundo
atual
Zygmunt Bauman
144pp
R$ 36,00
e-book: R$ 27

Confiança e medo na cidade
Zygmunt Bauman
96 pp
R$ 29,00

Europa
Modernidade e Ambivalência
Zygmunt Bauman
336pp
R$ 62,00
e-book: R$ 46,50

Uma aventura inacabada
Zygmunt Bauman
152pp
R$ 39,90
e-book: R$ 29,90

Vida Líquida

Tempos líquidos

Vida a crédito

Zygmunt Bauman
120pp
R$ 34,00

Vidas Desperdiçadas
Zygmunt Bauman
176pp
R$ 39,90
e-book: R$ 29,90

A ética é possível num mundo
de consumidores?
Zygmunt Bauman
276pp
R$ 49,90

Capitalismo parasitário

e outros temas contemporâneos
Zygmunt Bauman
96pp
R$ 29,00

Em busca da política
Zygmunt Bauman
216pp
R$ 44,00

Ensaios sobre o conceito de
cultura
Zygmunt Bauman
328pp
R$ 49,90
e-book: R$ 35

Legisladores e intérpretes

Modernidade e Holocausto
Zygmunt Bauman
268pp
R$ 54,00
e-book: R$ 39,90

A transformação das
pessoas em mercadoria
Zygmunt Bauman
200pp
R$ 44,00
e-book: R$ 33

Zygmunt Bauman
212pp
R$ 44,00
e-book: R$ 33

Conversas com Citlali RovirosaMadrazo
Zygmunt Bauman
252pp
R$ 44,90
e-book: R$ 34

Sobre modernidade, pós-modernidade
e intelectuais
Zygmunt Bauman
280pp
R$ 54,00
e-book: R$ 39,90

Vida em fragmentos

Sobre a ética pós-moderna
Zygmunt Bauman
416pp
R$ 64,50
e-book: R$ 44,90

Outros livros de interesse

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

O amor nos tempos do
capitalismo
Eva Illouz
188pp
R$ 42,00
e-book: R$ 29,90

Outsiders
A Sociedade dos Indivíduos
Norbert Elias
204pp
R$ 52,00
e-book: R$ 34,90

O diálogo entre as culturas

Do universal ao multiculturalismo
François Jullien
224pp
R$ 44,00

Estudos de sociologia do
desvio
Howard S. Becker
232pp
R$ 48,00
e-book: R$ 34,90

Operação Segredos de Família
Pai e filho se enfrentam na maior operação do FBI
contra a máfia de Chicago
Frank Calabrese Jr. com Keith & Kent Zimmerman
e Paul Pompian
Sinopse
O livro narra a história real de Frank Calabrese Jr. — filho de um dos mafiosos mais sanguinários de Chicago
e ele mesmo um mafioso — e a perturbadora decisão que tomou de trabalhar com o FBI para incriminar seu
próprio pai e ajudar a desmontar o último grande sindicato do crime organizado na América — centenária
máfia de Chicago da qual fez parte Al Capone, seu capo mais conhecido.
Com narrativa ágil e coloquial, cheia de expressões de rua, Frank Calabrese Jr. — com o apoio dos irmãos escritores Keith & Kent Zimmerman e de Paul Pompian — oferece ao leitor um verdadeiro “bastidores da máfia”.
Revela pela primeira vez a cerimônia de “iniciação” da máfia de Chicago e descreve todo o modus operandi
mafioso de agiotagem, jogo, extorsão, chantagem trabalhista, tortura, planejamento e execução de homicídios
a sangue frio, além da histórica investigação do FBI e o ousado processo movido pela Procuradoria-Geral dos
Estados Unidos contra a organização criminosa mais perigosa do país.
Condenados em 1997, pai e filho são mandados para a mesma penitenciária federal. Frank Jr. faz um acordo
secreto com os promotores e por seis meses — sem proteção ou monitoramento — usa um equipamento de
escuta enquanto o pai lhe relata décadas de crimes hediondos. O caso foi levado a julgamento em 2007.

Ficha técnica
Frank Calabrese Jr.
Nasceu em Chicago e, tendo
seu pai como mentor, entrou
para “a Organização” aos
dezoito anos. Atualmente
vive no Arizona com a exesposa e os dois filhos.

Keith & Kent Zimmerman

324 pp
16 x 23 cm
tradução: George Schlesinger
tiragem: 4.000 exs
ISBN 978-85-378-0867-2
e-ISBN 978-85-378-0894-8
nas livrarias: 1º de agosto
R$ 44
e-book: R$ 29,90
Biografia
Palavras-chave: Policial, grande público

Coautores de diversos livros, vários
deles best-sellers do New York Times.

Público-alvo
Paul Pompian

Nascido e criado na zona sul de
Chicago, é produtor de cinema e TV.

público geral; leitores de romances policiais,
hard novel, livros de máfia, crime organizado,
operações policiais e de investigação, prisão;
histórias verídicas, julgamentos.

Saiba mais
• O livro teve mais de 30 mil cópias vendidas nos EUA e figurou na lista de mais vendidos do New York Times.
• Foi o pai de Frank Jr. quem ensinou um dos atores de O poderoso chefão, de Francis Ford Coppola, a
manipular uma faca de lâmina retrátil, e seu tio cometeu o assassinato que inspirou uma das cenas mais
chocantes do filme Cassino, de Martin Scorsese.
• Frank Jr. dispensou o Serviço de Proteção à Testemunha do FBI. “Sou pragmático. Se as pessoas conseguem
matar presidentes, elas podem me matar. Ninguém é invencível, nem está totalmente a salvo nos dias de hoje”,
diz ele.
• Frank Jr. vive hoje como palestrante motivacional, contando de que modo mudou a sua vida.
• Uma boa matéria do Guardian sobre o livro e com Frank Jr. pode ser lida aqui:
http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/25/frank-calabrese-jr-mobster-shopped-dad
• Em 2009, o jornalista Jeff Coen publicou um livro sobre a mesma história, mas centrado na operação do FBI
e no julgamento.
• Depoimento:
“Não consegui parar de ler esta história emocionante em que Frank Calabrese Jr. conta como colaborou com o
FBI apunhalando seu pai, seu tio e o último sindicato do crime na América.” Nick Pileggi, roteirista dos filmes
Os bons companheiros e Cassino
• Tradução da frase que Frank Jr. tem tatuada nas costas:
“Meus inimigos me dão motivo / para ser o último filho da puta respirando / Maquiavélico treinado simples e
claro / Criado pela rua minha vingança corre fundo”

Outros livros de interesse
Infiltrado

A história real de um agente
do FBI à caça de obras de
arte roubadas
Robert K. Wittman e John
Shiffman (colaboração)
328pp
ilustrado
R$ 46,00
e-book: R$ 34,90

O vinho mais caro da história
Fraude e mistério no mundo dos
bilionários
Benjamin Wallace
280pp
R$ 44,90
e-book: R$ 29,90

Impérios da comunicação
do telefone à internet, da AT&T ao Google
Tim Wu

Sinopse
Toda grande inovação na área das comunicações surge acompanhada pela promessa de democratização do
acesso às informações. Foi assim com o telefone, o rádio, a TV, o cinema – e está ocorrendo agora com a
internet. No entanto, após algum tempo, cada um desses setores se fecha e se concentra. As invenções criam
indústrias e as indústrias criam impérios, em geral restritivos da livre expressão e da criatividade.
Para entender o que está em jogo, o renomado intelectual americano Tim Wu recupera a trajetória das mais
importantes indústrias da mídia e mostra como os grandes monopólios se constituíram. Uma história que
envolve também o embate entre inventores e megaempresários – os primeiros lutando quase sempre pela
liberdade criativa; os segundos, por seus impérios altamente monopolizados.

Ficha técnica
Tim Wu
Escritor,
advogado
e
professor da Universidade
Columbia, em Nova York.
Foi incluído pela Scientific
American entre os cinquenta
líderes mundiais em ciência
e tecnologia, em 2006. No
ano seguinte, entrou para a
lista dos cem mais influentes
diplomados na Universidade Harvard. Colabora nos
grandes jornais e revistas americanos, como The
New York Times, The Washington Post, Time, The
New Yorker e Forbes. É membro da New America
Foundation e presidente da Free Press, organização
para a reforma da mídia.

432 pp
16 x 23 cm
tradução: Claudio Carina
tiragem: 4.000 exs.
ISBN 978-85-378-0889-4
e-ISBN 978-85-378-0899-3
nas livrarias: 15 de agosto
R$ 54,90
e-book: R$ 34,90
Comunicação
Palavras-chave: grande público, negócios, rádio,
tecnologia

Público-alvo

público geral; em particular, estudantes e
historiadores da comunicação, jornalistas, e
profissionais de veículos de comunicação.

Saiba mais
• O livro recebeu diversos elogios na imprensa, além de ter sido eleito melhor livro de 2010 pelas revistas The
New Yorker, Forbes e Publishers Weekly.
• O público-alvo desse livro é bem diverso. Além do público citado acima, o livro também agradará de
economistas a amantes de livros de negócios, sociologia, história, business (por explicar como os grandes
impérios da comunicação ascendem e decaem); e à turma da tecnologia (porque considera a internet o
“grande prêmio” do momento, nessa tensão histórica entre a livre circulação dos conteúdos e as restrições do
mercado).
• É um livro bastante acessível, bem-escrito e organizado. Uma verdadeira história do século XX.
• O autor faz importantes revelações sobre as várias indústrias de comunicação que analisa (telefone, rádio,
TV, cinema e internet) com grandes traições, processos na justiça, golpes de mestre dos principais executivos
etc. Sobre a internet há uma avaliação da figura de Steve Jobs, mostrando como o outro Steve, o Wozniack,
era o grande gênio; revela também que iPhone, iPod e iPad na verdade são fruto de um acordo entre Jobs,
Hollywood, a imprensa de Nova York e a AT&T, e que esses sistemas estão voltados sobretudo para o consumo,
e não para a produção de conteúdo. A grande dúvida atual é se a parcela ainda livre da internet (Wikipédia,
Google etc.) conseguirá sobreviver sem formar monopólios e, portanto, controlar o mercado.
• Frases de imprensa:
“Fascinante, equilibrado e rigoroso – um tour de force.” The New York Review of Books
“Minha escolha para livro do ano.” Ezra Klein, The Washinton Post
“Desafiador. Uma história intelectualmente ambiciosa das comunicações modernas.” The New York Times
“Brilhante.” Forbes
“Uma história explosiva que esclarece como a indústria da informação se tornou o que é. Leitura indispensável.”
Chris Anderson, Wired
“Arrebatador. Há uma aguda compreensão e algum fato surpreendente em quase todas as páginas da magistral
pesquisa de Wu.” The Boston Globe
“Wu é o tipo raro de escritor capaz de esquadrinhar a história e também interpretar os fatos atuais. Neste livro
profundo e importante, ele se destaca nas duas tarefas.” New Scientist

Outros livros de interesse

O filtro invisível

O que a internet está
escondendo de você
Eli Pariser
252pp
R$ 49,90
e-book: R$ 35

A Galáxia da Internet

Reflexões sobre a Internet, os
negócios e a sociedade
Manuel Castells
244pp
R$ 54,90

Cultura da interface

Teorias da Comunicação
de Massa

Como o computador
transforma nossa maneira
de criar e comunicar
Steven Johnson
192pp
R$ 46,00

Melvin DeFleur e Sandra
Ball-Rokeach
400pp
R$ 59,90
e-book: R$ 39,90

Uma História Social da Mídia

Ética, jornalismo e nova mídia

De Gutenberg à Internet
Asa Briggs e Peter Burke
376pp
ilustrado
R$ 64,00

Uma moral provisória
Caio Túlio Costa
288pp
R$ 46,00
e-book: R$ 34,90

Sobre a Televisão
Pierre Bourdieu
144pp
R$ 34,90

Uma história social do conhecimento - II
Da Enciclopédia à Wikipédia
Peter Burke

Sinopse
Ansiosamente aguardado, este livro dá continuidade ao magistral primeiro volume de Uma história social do
conhecimento e retoma de onde ele termina — por volta de 1750, quando da publicação da Enciclopédia de
Diderot — chegando à Wikipédia. Com o foco sempre em grupos, instituições, práticas coletivas e tendências
gerais (e não indivíduos), Peter Burke completa, assim, seu amplo painel da trajetória dos conhecimentos humanos, reunindo e comentando contribuições de uma vasta gama de autores.
O livro é dividido em três partes: a primeira mostra que atividades aparentemente atemporais — coletar conhecimento, analisá-lo, disseminá-lo e utilizá-lo — na verdade assumem diferentes formas em diferentes períodos
e lugares. A segunda opõe-se à tendência de se escrever uma história triunfalista da aquisição e acumulação
de conhecimento. A terceira, e última, oferece panoramas a partir das três dimensões essenciais de qualquer
exame das atividades humanas coletivas: a geográfica, a social e a cronológica.
Como sempre, Peter Burke apresenta espantosa erudição numa prosa de clareza e acessibilidade exemplares.
Leitura essencial em todos os campos das humanidades e das ciências sociais.

Peter Burke

Professor emérito de história da
cultura na Universidade de Cambridge
e membro do Emmanuel College, da
mesma universidade. De sua autoria
a Zahar publicou, além do primeiro
volume de Uma história social do
conhecimento (2003), A fabricação
do rei (1994), Uma história social da
mídia (com Asa Briggs, 2004) e O que
é história cultural? (2005), todos com
grande sucesso.

Público-alvo
público amplo, historiadores, cientistas sociais, estudantes e
professores das áreas de história, comunicação e sociologia.

Ficha técnica
416p, pp, ilustrado
16 x 23 cm
tradução: Denise Bottman
tiragem: 4.000 exs.
ISBN 978-85-378-0875-7
e-ISBN 978-85-378-0896-2
nas livrarias: 15 de agosto
R$ 54,90
e-book: R$ 38,90
Comunicação, História
Palavras-chave: antropologia, cognição,
sociologia, tecnologia

Saiba mais
• Este volume complementa o livro Uma história social do conhecimento I (Zahar, 2003), mas pode ser lido
independentemente dele.
• Burke faz uma coisa muito importante para estudantes e estudiosos, que é a reunião comentada de muitos
autores, o que dá a seus livros uma vida longa.
• Burke se declara um estudioso da “sociedade do conhecimento”, e os dois volumes de Uma história social
do conhecimento são o registro de décadas de pesquisa do autor sobre os caminhos que os homens trilharam
até chegar ao atual estágio de conhecimento coletivo – daí o termo “história social”.
• Este volume oferece um amplo quadro da história do conhecimento no Ocidente desde 1750, importante
tanto para o especialista quanto para o iniciante.
• O primeiro volume vendeu mais de 10 mil cópias, sendo adotado em diversas universidades. Somando-se
os demais títulos lançados pela Zahar, o autor já vendeu mais de 40 mil exemplares.

Outros livros do autor

Uma História Social do
Conhecimento
De Gutenberg a Diderot
Peter Burke
244pp
ilustrado
R$ 56,00
e-book: R$ 42

O que É História Cultural?
Peter Burke
216pp
R$ 39,90
e-book: R$ 29,90

A Fabricação do Rei

A construção da imagem pública
de Luís XIV
Peter Burke
264pp
ilustrado
R$ 59,90

Uma História Social da Mídia
De Gutenberg à Internet
Asa Briggs e Peter Burke
376pp
ilustrado
R$ 64,00

Outros livros de interesse autor
O processo civilizador

Apologia da história

ou O ofício do historiador
Marc Bloch
160pp
R$ 34,90
e-book: R$ 24,90

Vol. 1 - Uma história dos
costumes
264pp
Vol. 2 - Formação do Estado e
civilização
308pp
Norbert Elias
R$ 54,00
e-book: R$ 39,90

Vertigem digital
por que as redes sociais estão nos dividindo, diminuindo
e desorientando
Andrew Keen

Sinopse
Numa viagem panorâmica, que se desloca de São Francisco a Londres, Oxford e Amsterdam, o brilhante polemista Andrew Keen (de O culto do amador) analisa o que está acontecendo conosco – os conectados às redes
sociais – quando, impensadamente, divulgamos pela web os mais completos detalhes de nossas vidas. Será
que iremos viver num Show de Truman universal, em que qualquer um pode decidir nosso destino, desde a
roupa que vamos vestir até com quem devemos nos casar?
Lançando mão de uma das obras-primas do cineasta Alfred Hitchcock, Um corpo que cai (no original, Vertigo)
como ponto de partida, Keen argumenta que a mídia social, com sua imensa geração de dados pessoais, nos
leva a julgar que nossas verdadeiras identidades hoje só se realizam pela internet.
Vertigem digital é a primeira crítica bem-fundamentada à Web 3.0 e seu autor fala com conhecimento de
causa. Escrito com muito humor e leveza, o livro irá fazer com que pensemos com mais rigor a respeito desse
mundo em rede no qual, para o bem ou para o mal, todos nos vemos enredados.

Andrew Keen
Um
dos
empreendedores
pioneiros do Vale do Silício.
Seus artigos sobre mídia,
cultura e tecnologia digital
são publicados nos periódicos
Los Angeles Times, The Wall
Street Journal, The Guardian,
The Independent, Forbes e
Fast Companny, entre outros.
Keen tem um programa de entrevistas na Techcrunch
TV, dirigido sobretudo à análise da internet. Seu livro O
culto do amador, best-seller internacional e com uma
fértil polêmica no meio midiático, foi publicado no
Brasil pela Zahar (2009).

Ficha técnica
256 pp
16 x 23 cm
tradução: Alexandre Martins
tiragem: 3.000 exs.
ISBN 978-85-378-0891-7
e-ISBN 978-85-378-0900-6
nas livrarias: 20 de agosto
R$ 44,90
e-book: R$ 29,90
Comunicação
Palavras-chave: tecnologia, novas mídias

Público-alvo

público em geral; em particular, público
universitário, sobretudo professores e
estudantes de comunicação e ciências sociais.

Saiba mais
• Após o recente lançamento nos Estados Unidos (maio 2012), o autor estará no Brasil em agosto para promover
o livro. Ele é convidado do evento The Next Web, que acontece em São Paulo no dia 23 de agosto.
• Se em O culto do amador Andrew Keen dirige duras críticas ao que ficou conhecido como Web 2.0 (Google,
YouTube e Wikipédia), neste Vertigem digital seu objeto de análise é a Web 3.0 (Facebook, Twitter, LinkedIn e
Google+, as chamadas redes sociais).
• O texto parte de uma reflexão sobre Jeremy Bentham, filósofo utilitarista inglês do século XIX, que pregava o
princípio da “máxima felicidade”, para chegar ao pintor holandês do século XVII Johannes Vermeer. Bentham
tem seu corpo em perpétua exposição no University College, numa caixa a que ele deu o nome de Autoícone.
Ele seria, assim, o símbolo da publicalidade. Por sua vez, o quadro de Vermeer chamado “Mulher de azul
lendo uma carta” seria o protótipo do direito à vida privada. Entre os dois extremos, o autor tece comentários
sobre os filmes Um corpo que cai, A rede social e O discurso do rei, os romances Uma história de amor real
e supertriste, A letra escarlate, Admirável mundo novo e 1984.
• Este é um livro polêmico (como já era O culto do amador) e deve suscitar muitas respostas pela imprensa e
pela rede.
• Elogios ao livro:
“Um lembrete bem-vindo e oportuno de que ter substância é mais importante que ser transparente.”
Nicholas Carr, autor de The Shallows
“Uma leitura envolvente. De Hitchcock a Mark Zuckerberg e à política da privacidade, um observador que
entende da cultura digital contemporânea contextualiza os debates atuais de forma esclarecedora.”
Sherry Turkle, professora de estudos sociais de ciência e tecnologia do MIT

Outros livros do autor

O culto do amador

Como blogs, MySpace, YouTube e
a pirataria digital estão destruindo
nossa economia, cultura e valores
Andrew Keen
208pp
R$ 44,90

Outros livros de interesse

O filtro invisível

O que a internet está
escondendo de você
Eli Pariser
252pp
R$ 49,90
e-book: R$ 35,00

Lá vem todo mundo

O poder de organizar sem
organizações
Clay Shirky
296pp
R$ 59,00
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