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Sinopse

Levado aos palcos e às telas, citado e cantado, lido e relido em todo o mundo, O Mágico de Oz é a mais fa-
mosa história infantil da literatura americana.

Após a passagem de um ciclone, Dorothy e seu cachorrinho Totó vão parar na estranha Terra de Oz. Ao lado 
de novos amigos – o Espantalho, o Lenhador de Lata e o Leão Covarde –, encaram perigos e aventuras, desafios 
e seus próprios medos, numa longa viagem de volta, e de autodescoberta.

O Mágico de Oz

L. Frank Baum

Público-alvo
público geral, amplo

Ficha técnica

224 pp, ilustrado
12 x 17 cm
coleção: Clássicos Zahar em edição Bolso de 
Luxo
tradução: Sérgio Flaksman
tiragem: 8.000 exs.
ISBN 978-85-378-0966-2
e-ISBN: 978-85-378-1033-0
nas livrarias: 14 de fevereiro
R$ 19,90
e-book: 13,90

Literatura
Palavras-chave: bolso, clássicos, grande publico, 
ficção, literatura, EUA, aventura, infantil, juvenil                                                                                 

L. Frank Baum

Experimentou diversas profissões antes de 
começar a escrever, incentivado pela sogra, 
que acreditava sobretudo em sua grande 
habilidade narrativa. Autor de inúmeros 
romances, poemas e roteiros, é mais 
conhecido pelo clássico O Mágico de Oz, 
sucesso que se transformou em série, com 
treze continuações. 

http://www.zahar.com.br/


Saiba mais

• Inclui cerca de 50 ilustrações originais de W.W. Denslow.

• O Mágico de Oz, de L. Frank Baum, está para os Estados Unidos assim como Alice no País das Maravilhas para 
a Inglaterra, ou os contos dos irmãos Grimm para a Alemanha.

• Desde o início o livro foi comparado a Alice no País das Maravilhas – e não sem um fundo de verdade. Baum 
criticava o nonsense de Lewis Carroll, mas gostava do entusiasmo e arrebatamento que o livro gerava nas 
crianças, e buscava inspirar o mesmo com suas histórias.

• É um livro escrito para crianças, mas não de um modo infantil. Talvez por isso a história enganadoramente 
simples das aventuras de Dorothy e seus amigos na maravilhosa Terra de Oz – uma metáfora da autodescoberta – 
tenha sido um best-seller ao longo de todo o século XX, traduzido para praticamente todos os idiomas, e comece 
o século XXI no mesmo caminho.

• Este é o terceiro livro de Baum, publicado em agosto de 1900. Não havia nada parecido no mercado infantil. 
Eram inovadoras não apenas as ilustrações de Denslow, que desde o princípio mereceram elogios do público e 
da crítica, mas também o humor, a fantasia, a verdade e a integridade da natureza humana nos personagens de 
Baum. 

• Quando terminou de escrever o livro, Baum sabia que tinha criado algo especial: ele emoldurou o lápis com 
que escrevera o livro, juntamente com os dizeres: “Com este lápis eu escrevi o manuscrito de A Cidade de 
Esmeraldas” [o primeiro título que ele imaginou para o livro]. O quadro ficava sobre a escrivaninha onde Baum 
trabalhava.

• Muitas pessoas pensam que foi o filme com Judy Garland que fez o livro ser famoso, mas na verdade foi o 
contrário: a obra de Baum foi um sucesso desde o início, e foi ela quem fez da jovem atriz uma estrela.

• Oz, The Great and Powerful (Estúdios Disney, direção Sam Raimi), estreia nos Estados Unidos em 8 de março 
de 2013. O filme cria e conta a história do mágico antes de se tornar o Mágico de Oz.

• “Ver O Mágico de Oz fez de mim um escritor.” (Salman Rushdie)

Alice
Aventuras de Alice no País das 
Maravilhas & Através do espelho 
e o que Alice encontrou por lá
Lewis Carroll
320pp
Ilustrado
R$ 22,00
e-book: R$ 14,90
ISBN: 978-85-378-0172-7
e-ISBN: 978-85-378-0212-0

Contos de Fadas
de Perrault, Grimm, 
Andersen & outros
288pp
Ilustrado
R$ 24,50
e-book: R$ 16
ISBN: 978-85-378-0274-8
e-ISBN: 978-85-378-0403-2

Coleção Bolso de luxo

O conde de Monte Cristo
Alexandre Dumas
1664pp
R$ 49,90
e-book: R$ 34,90
ISBN: 978-85-378-0827-6
e-ISBN: 978-85-378-0880-1

Os três mosqueteiros
Alexandre Dumas
12 x 17 cm
792pp
R$ 39,90
e-book: R$ 19,90
ISBN: 978-85-378-0604-3
e-ISBN: 978-85-378-0500-8

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1346&CLIP=1
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1385
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1498&ORDEM=A.htm


As aventuras de Sherlock 
Holmes
Arthur Conan Doyle
416pp
ilustrado
R$ 22,00
e-book: R$14,90
ISBN: 978-85-378-0725-5
e-ISBN: 978-85-378-0783-5

Kama Sutra
Segundo a versão clássica de 
Richard Burton e F.F. Arbuthnot
Mallanaga Vatsyayana
344pp
ilustrado
R$ 29,50
e-book: R$ 19,90
ISBN: 978-85-378-0822-1
e-ISBN: 978-85-378-0844-3

Coleção Bolso de luxo

20 mil léguas submarinas
Jules Verne
456pp
ilustrado
R$ 59,90
e-book: R$ 39,90
ISBN: 978-85-378-0730-9
e-ISBN: 978-85-378-0666-1

Coleção Clássicos Zahar - Edição Comentada e Ilustrada

Persuasão
Seguido de duas novelas inéditas em 
português
Jane Austen
360pp
R$ 49,90 
e-book: 35
ISBN: 978-85-378-0811-5 
e-ISBN: 978-85-378-0835-1

Alice
Aventuras de Alice no País das 
Maravilhas e Através do Espelho
Lewis Carroll
328pp
ilustrado
R$ 79,90
e-book: R$ 49,90
ISBN: 978-85-378-0826-9
e-ISBN: 978-85-378-0930-3

Contos de fadas
Maria Tatar
388pp
ilustrado
R$ 89,00
e-book: R$ 59,90
ISBN: 978-85-378-0828-3
e-ISBN: 978-85-378-1020-0

Peter Pan
J.M. Barrie
224pp
Ilustrado
R$ 39,90
e-book: R$ 28
ISBN: 978-85-378-0890-0
e-ISBN: 978-85-378-0911-2

Os três mosqueteiros
Alexandre Dumas
688pp
R$ 79,00
e-book: R$49,90
ISBN: 978-85-378-0278-6
e-ISBN: 978-85-378-0499-5

O conde de Monte Cristo
Alexandre Dumas
1376pp
ilustrado
R$ 129,00
e-book: R$69
ISBN: 978-85-378-0113-0
e-ISBN: 978-85-378-0310-3

A mulher da gargantilha de 
veludo e outras histórias de terror
Alexandre Dumas
368pp
Ilustrado
R$ 49,90
e-book: R$ 34,90
ISBN: 978-85-378-0913-6
e-ISBN: 978-85-378-0945-7

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1461&ORDEM=A.htm
http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1506&ide=717
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1462&ORDEM=A


Sinopse
Com a irreverência e a linguagem pop que são suas marcas registradas, Jesse Bering — que se define como “um 
cientista psicológico gay, ateu, com uma queda por teorias evolucionárias” — apresenta aqui uma seleção de 
trinta e três dos seus mais populares ensaios, escritos em sua maioria para as revistas Scientific American e Slate.

Devassos por natureza oferece ao leitor uma jornada ousada e envolvente por alguns dos maiores tabus rela-
cionados à sexualidade, à evolução e a outras questões complexas da condição e do comportamento humanos. 
Por que o pênis tem esse formato e por que os testículos ficam pendurados? Há uma função adaptativa para o 
orgasmo feminino? Como é a sensação de querer se matar? O livre-arbítrio realmente existe? Fazer sexo com 
animais é inerentemente errado?

Bering examina, com sua voz audaciosa e original, alguns dos mais intrigantes fetiches, parafilias e distúrbios 
sexuais – como canibalismo, masturbação, podofilia, assexualidade, autofelação –, explorando as origens de 
seu desenvolvimento, teorias e debates relacionados a diagnósticos clínicos.

Seja pelas revelações sobre a história psicológica por detrás das muitas peculiaridades e idiossincrasias do 
desejo sexual ou pelas reflexões sobre os padrões evolucionários que têm determinado nosso desenvolvimento 
físico e biológico, Devassos por natureza está destinado a gerar discussões e debates efervescentes por muitos 
anos. Um livro para todos aqueles interessados em descobrir um pouco (ou muito) mais sobre si mesmos e 
sobre questões muitas vezes silenciadas pelo tabu e pelo preconceito.

Devassos por natureza
Provocações sobre sexo e a condição humana

Jesse Bering

Público-alvo
público geral; estudantes, professores e profissionais das áreas de biologia, psicologia e sexualidade; público 
interessado em sexualidade, biologia, evolução.

Ficha técnica

298 pp
16 x 23 cm
tradução: Maria Luiza X. de A. Borges
tiragem:  4.000 exs.
ISBN 978-85-378-0958-7
e-ISBN: 978-85-378-1036-1
nas livrarias: 21 de fevereiro
R$ 44,90
e-book: R$ 29,90

Comportamento
Palavras-chave: biologia, neurociência, 
ciências, grande público, sexualidade, 
comportamento

Jesse Bering Doutor em psicologia e  
colaborador assíduo das revistas 
Scientific American, Slate, New 
York, dos jornais The Guardian 
e The New Republic, e das 
rádios NPR, Playboy e BBC, 
entre outras. Bering foi diretor 
do Instituto de Cognição 
e Cultura na Universidade 
Queen’s, em Belfast, e professor 

na Universidade de Arkansas. Vive em Ithaca, no estado 
de Nova York, com seu parceiro, dois terriers hiperativos 
e um gato com problemas de peso. A Zahar publicará 
também seus dois outros livros The Belief Instinct e Perv.
Site do autor: www.jessebering.com

http://www.zahar.com.br/


Saiba mais

•  O livro é dividido em oito seções temáticas que examinam “uma amostra das estarrecedoras esquisitices 
da simples condição humana”:

I - inclui tudo que você não sabia que sempre quis saber sobre a anatomia reprodutiva masculina
II - Bering investiga canibalismo, acne e outras coisas pouco sabidas sobre partes do corpo aparentemente 
banais
III - explora a neurociência, com sonambulismo, masturbação e danos cerebrais que tornam as pessoas 
despudoradas
IV - bering discute fetiches, parafilias e distúrbios sexuais dos mais surpreendentes, como pedofilia, 
zoofilia e assexualidade
V - trata especificamente das mentes e corpos das mulheres
VI - focaliza alguns dos mais recentes e mais provocantes estudos sobre a homossexualidade
VII - a relação entre religião e sexualidade é o tema central
VIII - investiga questões densas e consternadoras sobre suicídio, o sentido da vida e a evolução da 
alegria e da felicidade

•  “Bering usa a ciência para perturbar nossas suposições mais arraigadas. Um livro profundamente instigante.” 
The Sunday Times

•  “A escrita de Bering é espirituosa, repleta de referências da cultura pop, e ele emprega exemplos e analogias 
que fazem seus argumentos parecerem senso comum em vez do que realmente são: insights científicos 
alcançados com muito trabalho.” New Scientist

• “Um livro acessível, provocador e cheio de vida. Para todo mundo interessado em saber o que significa ser 
humano.” Kirkus

• “Jesse Bering é o Hunter Thompson da escrita científica, e um prazer supremo de ler — engraçado, inteligente 
e absurdamente provocador.” Paul Bloom, professor da Universidade Yale 

Outros livros de interesse

A parte obscura de nós mesmos
Uma história dos perversos
Elisabeth Roudinesco
224pp
R$ 49,90
ISBN: 978-85-378-0081-2

Sexo, Desvio e Danação
As minorias na Idade Média
Jeffrey Richards
204pp
ilustrado
R$ 52,00
e-book: R$ 34,90
ISBN: 85-7110-258-9
e-ISBN: 978-85-378-1039-2 

http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1204&ide=79
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0347&ORDEM=A


Sinopse
Um homem dedicado à família, mesmo com as atribulações de sua vida pública, e generoso, que gostava 
de ter todos perto de si em almoços na casa de campo. Essa é uma imagem que dificilmente associaríamos a 
Stálin, o responsável pela morte de milhões de pessoas e um dos personagens mais emblemáticos e polêmicos 
do século XX.

Fruto da determinação da historiadora francesa Lilly Marcou em conhecer melhor uma figura tão contraditória, 
A vida privada de Stálin traça um perfil revelador do homem ofuscado pelo mito. Sem pretender promover um 
novo julgamento dos anos de terror stalinista, o resultado do trabalho de Marcou é um Stálin de carne e osso, 
humano, ainda que não menos vulnerável às acusações da posteridade.

Para escrever este livro, baseado em trinta anos de pesquisas, ela contou com fontes primárias, inéditas em 
sua maioria. Mergulhou profundamente nos arquivos abertos ao Ocidente após o fim da União Soviética e 
entrevistou parentes e pessoas próximas a Stálin que sobreviveram aos expurgos.

A autora evidencia como as atrocidades do regime conviviam com a esfera privada na vida do ditador 
e desvenda o homem por trás do mito, sem com isso questionar seus crimes.

Por trás do líder carismático que mobilizou nações e surpreendeu pares como Churchill e Roosevelt; ou do 
governante implacável na eliminação de seus opositores, mesmo que fossem membros de sua própria família, 
ela recupera o jovem inúmeras vezes exilado pelo czar e o homem duas vezes viúvo e envolto numa crescente 
paranoia. Nesse processo, apresenta fatos novos, ilumina aspectos omitidos ou ignorados e esclarece contro-
vérsias, fazendo a ponte entre o rumor e a realidade.

A vida privada de Stálin

Lilly Marcou

Público-alvo
público geral, interessados em história, comunismo, 
ditaduras, Rússia/União Soviética e biografias

Ficha técnica

256 pp
16 x 23 cm
tradução: André Telles
tiragem: 3.000
ISBN 978-85-378-0993-8
e-ISBN 978-85-378-1037-8
nas livrarias: 28 de fevereiro
R$ 54,90
e-book: 34,90

Biografia 
Palavras-chave: história, política, liderança, 
depoimentos, Segunda Guerra Mundial

Lilly Marcou
Francesa de origem romena, doutorou-se em história 
pela Universidade de Paris IV, Sorbonne. Especialista 
em comunismo e no período stalinista, dirigiu um grupo 
de estudos sobre o movimento comunista internacional 
no Centro de Estudos e Pesquisas Internacionais (Ceri) 
da Fondation Nationale des Sciences Politiques, entre 
1975 e 1981, e lecionou no Institut d’Études Politiques 
de Paris. É autora de diversos livros, entre os quais 
biografias de Stalin e Gorbatchev.

http://www.zahar.com.br/


Outros livros de interesse

Junho de 1941: Hitler e Stálin
John Lukacs
164pp
R$ 42,00
ISBN: 978-85-7110-986-5

O Duelo: Churchill x Hitler
80 dias cruciais para a Segunda 
Guerra Mundial
John Lukacs
244pp
R$ 49,90
e-book: R$ 34,90
ISBN: 85-7110-657-6
e-ISBN: 978-85-378-0796-5

Churchill: Visionário. 
Estadista. Historiador.
John Lukacs
180pp
R$ 42,00
ISBN: 85-7110-668-1

Saiba mais

• A autora é especialista no estudo do comunismo e, especialmente, no período stalinista.

• Para escrever este livro, baseado em trinta anos de pesquisas, ela contou com fontes primárias, inéditas em 
sua maioria. Mergulhou profundamente nos arquivos abertos ao Ocidente após o fim da União Soviética e 
entrevistou parentes e pessoas próximas a Stálin que sobreviveram aos expurgos. 

• A autora evidencia como as atrocidades do regime conviviam com a esfera privada na vida do ditador e 
desvenda o homem por trás do mito, sem com isso questionar seus crimes.

• No dia 5 de março completam-se 60 anos da morte de Stálin. 

Napoleão
Uma biografia política
Steven Englund
640pp
ilustrado
R$ 99,00
e-book: R$ 59,90
ISBN: 85-7110-845-5
e-ISBN:978-85-378-0790-3

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1090
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0718
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0790&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0895&ORDEM=A.htm


Sinopse
Um guia completo da arquitetura mundial, da Antiguidade aos dias de hoje. Abordando os principais estilos 
arquitetônicos, seus principais edifícios e criadores, o livro é de fácil consulta e divide-se em treze grandes 
partes, seguindo uma ordem cronológica.

O que é arquitetura e quais são seus elementos básicos * Da aldeia à cidade: Antigo Oriente Próximo e Egito 
Antigo * Os primórdios da arquitetura nas Américas * Grécia Antiga e as arquiteturas romana, cristã primi-
tiva e bizantina * Arquitetura indiana e a do sudeste asiático * As grandes construções chinesas, japonesas e 
coreanas * O mundo islâmico e as primeiras mesquitas * Os estilos Românico e Gótico na Europa Medieval * 
Arquitetura renascentista * O Barroco e o Rococó * O Neoclassicismo * A sociedade industrial e o Neogótico 
* Modernismo, Tradicionalismo e as construções contemporâneas.

Nessa obra de referência, o leitor encontrará tudo isso e muito mais. De forma clara e objetiva, descobriremos 
as mais importantes edificações do mundo, seus aspectos essenciais, os arquitetos que marcaram época e a 
história por trás de cada construção.

Um tour arquitetônico pelas principais edificações do mundo.

Guia ilustrado Zahar de Arquitetura

Jonathan Glancey

Público-alvo
público geral; interessados em arquitetura; estudantes de arquitetura e urbanismo.

Ficha técnica

512 pp, ilustrado
13 x 22 cm
tradução: Laura Alves e Aurélio Rebello
Revisão técnica: Carlos Eduardo Feferman – Professor 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo / UFRJ
tiragem: 6.000 exs.
ISBN 978-85-378-0906-8
nas livrarias: a definir
R$ 74,90

Dicionários e guias
Palavras-chave: arquitetura, arte, história, urbanismo, 
grande público

Jonathan Glancey

Membro honorário do Royal Institute of 
British Architects (Riba), em Londres, e 
editor de Arquitetura e Design do jornal 
inglês The Guardian. Autor de diversos 
livros sobre arquitetura, colabora 
também para um grande número de 
revistas especializadas, tanto na Europa 
quanto nos EUA. 

http://www.zahar.com.br/


Saiba mais

• Nas páginas de abertura de cada estilo arquitetônico, detalham-se suas principais características decorativas 
e os materiais e a tecnologia usados nas diversas construções.

• Ao longo do livro há pequenos boxes com a biografia dos principais arquitetos do período abordado e 
também de seus clientes (reis, presidentes, ricos industriais, mecenas, faraós etc)

• Impossível dissociar a história da arquitetura da história mundial. Portanto, esse livro conta também a história 
da humanidade.

• O livro descreve centenas de edificações, quase sempre ilustradas por fotografias ou maquetes em 3-D.

• É sem dúvida uma leitura deliciosa. Um tour arquitetônico pelas principais edificações do mundo.

Guia ilustrado Zahar de 
História Mundial
Philip Parker
512pp
ilustrado
R$ 64,90
ISBN: 978-85-378-0674-6

Guia ilustrado Zahar de 
Astronomia
Ian Ridpath
300pp
ilustrado
R$ 64,00
ISBN: 978-85-7110-982-7

Guia Ilustrado Zahar de 
Mitologia
Philip Wilkinson e Neil Philip
352pp
ilustrado
R$ 59,00
ISBN: 978-85-378-0135-2

Guia Ilustrado Zahar de 
Filosofia
Stephen Law
352pp
ilustrado
R$ 64,00
ISBN: 978-85-378-0070-6

Moderno e Brasileiro
A história de uma nova linguagem 
na arquitetura (1930-60)
Lauro Cavalcanti
248pp
ilustrado
R$ 52,00
e-book: R$ 39,90
ISBN: 85-7110-940-0
e-ISBN: 978-85-378-0392-9

Guia ilustrado Zahar de 
religiões
Philip Wilkinson
352pp
ilustrado
R$ 49,00
ISBN: 978-85-378-0671-5

Outros livros de interesse

http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1359&ide=627
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1091&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1238&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1173&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1030&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1358&ORDEM=A


Reimpressões
FEVEREIRO
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Psicossomática
As formações do objeto a
J.-D. Nasio
136pp
R$ 39,90
e-book: R$ 29,90
ISBN: 978-85-378-0964-8
e-ISBN: 978-85-378-1038-5

O que Einstein disse a seu 
cozinheiro 1
A ciência na cozinha
Robert L. Wolke
300pp
ilustrado
R$ 49,90
e-book: R$ 34,90
ISBN: 978-85-7110-692-5
e-ISBN: 978-85-378-0399-8

Os três mosqueteiros
Edição Comentada e Ilustrada
Alexandre Dumas
688pp
Ilustrado
R$ 79,00
e-book: R$ 49,90
ISBN: 978-85-378-0278-6
e-ISBN: 978-85-378-0499-5

O Processo Civilizador 2
Formação do Estado e civilização
Norbert Elias
308pp
R$ 54,00
e-book: R$ 39,90
ISBN: 978-85-7110-257-6
e-ISBN: 978-85-378-0458-2

A Sociedade Individualizada
Vidas contadas e histórias 
vividas
Zygmunt Bauman
324pp
R$ 49,90
e-book: R$ 38
ISBN: 978-85-378-0107-9
e-ISBN: 978-85-378-0857-3

Escravidão e Cidadania no 
Brasil Monárquico
Hebe Maria Mattos
80pp
ilustrado
R$ 22,00
e-book: R$ 14,90
ISBN: 85-7110-533-2
e-ISBN: 978-85-378-0629-6

Arte e Mídia
Arlindo Machado
88pp
R$ 22,00
e-book: R$ 14,90
ISBN: 978-85-7110-979-7
e-ISBN: 978-85-378-0328-8

O que Lacan Dizia das 
Mulheres
Colette Soler
248pp
R$ 59,00
e-book: R$ 39,90
ISBN: 85-7110-888-9
e-ISBN: 978-85-378-1025-5

http://www.zahar.com.br/
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http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0605&CLIP=1
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1132&ORDEM=A.htm
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Vida Líquida
Zygmunt Bauman
212pp
R$ 44,00
e-book: 33
ISBN: 978-85-7110-969-8
e-ISBN: 978-85-378-0859-7

Instrumentos da 
orquestra
Roy Bennett
76pp
ilustrado
R$ 42,00
ISBN: 978-85-378-0965-5

Departamento Comercial
comercial@zahar.com.br

tel.: (21) 2108-0808

História das Crenças e 
das Ideias Religiosas
Vol. I: Da Idade da Pedra aos 
mistérios de Elêusis
Mircea Eliade
440pp
R$ 59,90
ISBN: 978-85-378-0112-3

A volta de Sherlock Holmes
Sherlock Holmes – Edição Comentada 
e Ilustrada, vol. 3 (contos)
Arthur Conan Doyle
456pp
Ilustrado
R$ 46,00
ISBN: 978-85-378-0320-2

Textos Básicos de Ética
De Platão a Foucault
Danilo Marcondes
144pp
R$ 34,50
e-book: 24,90
ISBN: 978-85-7110-967-4
e-ISBN: 978-85-378-0188-8

Quando os Pais se Separam
Françoise Dolto
136pp
R$ 38,00
ISBN: 978-85-7110-069-5

Os Grandes Casos de Psicose
J.-D. Nasio
248pp
R$ 49,00
e-book: 34,90
ISBN: 978-85-7110-591-1
e-ISBN: 978-85-378-0410-0

O Sujeito Lacaniano
Entre a linguagem e o gozo
Bruce Fink
256pp
R$ 55,00
ISBN: 978-85-7110-447-1
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