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Sinopse

Danos colaterais são as perdas consideradas acidentais numa ação armada, como a morte de civis, o bombar-
deio de hospitais e escolas nas imediações do alvo de uma operação militar. Atualmente, ninguém assume a 
responsabilidade pelos danos colaterais dos atos de guerra. 

Com seu particular brilhantismo, Zygmunt Bauman transpõe a ideia de danos colaterais para o plano da so-
ciedade. No mundo líquido-moderno, não interessa se há vítimas das ações políticas e econômicas. As perdas 
são “naturalizadas”. Pior ainda, as próprias vítimas são culpabilizadas por sua exclusão. Essa naturalização é 
observada sobretudo na indiferença dos políticos em relação aos homens e mulheres sacrificados pelo pro-
cesso de globalização.

Nesse novo livro, composto por onze ensaios, Bauman examina a afinidade seletiva entre o crescimento da 
desigualdade social e a expansão do volume de “danos colaterais”, e considera seus custos e implicações: 
indiferença em relação ao outro; hipertrofia da subjetividade; declínio do julgamento ético nas relações hu-
manas; tendência de as autoridades lavarem as mãos diante da exclusão, considerando-a um mal necessário.

Danos colaterais
Desigualdades sociais numa era global

Zygmunt Bauman

Público-alvo
público do Bauman em geral, sem especificação; 
em particular, estudantes de ciências sociais.

Ficha técnica

228 pp
14 x 21 cm
tradução: Carlos Alberto Medeiros
tiragem: 5.000 exs.
ISBN 978-85-378-0938-9
e-ISBN 978-85-378-1014-9
nas livrarias: 17 de janeiro
R$ 44,90
e-book: R$ 29,90

Ciências Sociais
Palavras-chave: ética, política, economia, 
sociologia

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.
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Saiba mais

• Os temas tratados em Danos colaterais já foram abordados por Bauman em outros escritos, mas aqui ele o 
faz de maneira original, entre eles: a indiferença em relação ao outro; a hipertrofia da subjetividade; o declínio 
do julgamento ético nas relações humanas; a tendência de as autoridades lavarem as mãos diante da exclusão 
e a pobreza como um problema de lei e ordem.

• O livro, embora composto de textos diversos, compõe unidade bem elaborada, em que o autor analisa 
vários aspectos pelos quais se manifesta o dilema do homem contemporâneo. E termina por enfatizar a função 
que o intelectual, em particular o sociólogo, deve ocupar no esclarecimento dessas questões, ao mostrar que 
elas são sociais, e não individuais, e, portanto, sujeitas à ação de cunho político.

• “O humanismo de Bauman continua a provocar admiração. Este livro nos revela um homem sábio em luta 
contra o surgimento de novos males, que prossegue em sua paixão pela missão transformadora e redentora da 
sociologia.” - Les Gofton, Times Higher Education
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Outros livros do autor

Vida para consumo
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Sinopse

Quando o bebê começa a desenvolver a audição e o tato? Como o momento do parto pode afetar a relação 
entre mãe e filho? Mãe ansiosa é igual a bebê ansioso? Como conter um acesso de raiva de uma criança de 
dois anos? Por que é tão importante ter amigos? Neste livro encontraremos respostas para essas e muitas outras 
perguntas.

Com linguagem objetiva e farto em exemplos, A ciência dos bebês preenche a lacuna entre o conhecimento 
científico e a prática dos pais. Veremos como descobertas recentes da ciência nas áreas de neurociência e 
psicologia podem ajudar os pais na educação de filhos mais saudáveis, inteligentes e felizes. 

Aliando seu conhecimento de biólogo molecular com a vivência de pai, John Medina utiliza histórias reais 
para elucidar como se desenvolve o cérebro de uma criança. E mostra também que o comportamento dos 
adultos influencia diretamente na criação dos filhos. Segundo ele, o que você faz agora – antes e durante a 
gravidez e depois do nascimento – afetará seus filhos pelo resto da vida.

A ciência dos bebês
Da gravidez aos 5 anos – como criar filhos 
inteligentes e felizes

John Medina

Público-alvo
Pais, mães e todas as pessoas que lidam 
com bebês e crianças de até 5 anos.

Ficha técnica

300 pp
16 x 23 cm
coleção: Vida em família
tiragem:  4.000 exs.
ISBN 978-85-378-0962-4
e-ISBN: 978-85-378-1016-3
nas livrarias: 24 de janeiro
R$ 44,90
e-book: R$ 29,90

Comportamento
Palavras-chave: educação, saúde, 
neurociência, cérebro, criança, família, 
grande público, psicologia                                                                                 

John Medina

Biólogo molecular e pesquisador, especialista em 
desenvolvimento cerebral. Leciona bioengenharia 
na faculdade de medicina da Universidade de 
Washington e dirige o Centro do Cérebro para 
Pesquisas Aplicadas à Aprendizagem, na Universidade 
Seattle Pacific. Tem diversos livros publicados, entre 
eles o best-seller do NY Times, Brain rules.

http://www.zahar.com.br/
http://www.zahar.com.br/catalogo_autores_detalhe.asp?aut=Steven+Johnson&ORDEM=A


Saiba mais

A ciência dos bebês é o segundo livro da coleção Vida em família, que pretende levar ao grande público 
informações sobre questões relativas ao cotidiano familiar. O primeiro, 12 horas de sono com 12 semanas de 
vida, ensina a fazer o bebê dormir a noite toda a partir de um método prático e natural. 

Alguns temas abordados em A ciência dos bebês:
• Qual a coisa mais importante que se pode fazer durante a gravidez
• O que, comprovadamente, ajuda o desenvolvimento do cérebro de um recém-nascido
• Por que não precisamos comprar aqueles tais brinquedos “estimuladores do cérebro” feitos especialmente 
para bebês
• O que acontece com o relacionamento dos pais quando um filho nasce
• Quando e como dizer “não”
• Como lidar com as birras
• Qual o efeito da TV nas crianças de menos de 2 anos de idade
• Por que elogiar o esforço é melhor do que elogiar a inteligência
• A felicidade está nos genes?
• Dom inato x talento adquirido

O livro anterior de John Medina, Brain Rules (publicado no Brasil com o título Aumente o poder do seu cérebro) 
foi best-seller do NY Times e sucesso de vendas nos Estados Unidos. Mais informações em www.brainrules.net

12 horas de sono com 12 
semanas de vida
Um método prático e natural para 
seu bebê dormir a noite toda
Suzy Giordano e Lisa Abidin
136pp
R$ 19,90
e-book: R$ 34,90
ISBN: 978-85-378-0862-7
e-ISBN: 978-85-378-0881-8

Outros livros de interesse

A criança de 5 a 10 anos
Um livro para pais e educadores
Abrahão H. Brafman
152pp
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e-ISBN: 978-85-378-0882-5

Como agir com um 
adolescente difícil?
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e-ISBN: 978-85-378-0739-2
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Sinopse
Uma abordagem bastante original de Antígona, de Sófocles, que mostra por que Jacques Lacan recorreu à tra-
gédia grega e não à filosofia para estabelecer o campo da ética da psicanálise. Na peça, Antígona decide seguir 
os costumes e a tradição e sepultar o corpo do irmão morto, apesar da proibição do rei de Tebas. A partir desse 
mote, Ingrid Vorsatz desenvolve um paralelo entre a decisão solitária da heroína trágica (que sabe que será 
condenada à morte por sua transgressão) e o desamparo do sujeito, que deve se responsabilizar pelo próprio 
desejo, inclusive o inconsciente (ainda que o preço seja alto).

Antígona e a ética trágica da psicanálise

Ingrid Vorsatz

Público-alvo
psicanalistas e interessados em tragédia grega.

Ficha técnica

248 pp
16 x 23 cm
tiragem: 2.000 exs.
ISBN 978-85-378-0954-9
e-ISBN 978-85-378-1015-6
nas livrarias: 31 de janeiro
R$ 29,90
e-book: 19,90

Psicanálise 
Palavras-chave: ética

Ingrid Vorsatz

A autora é psicanalista e doutora em teoria 
psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). 

Saiba mais

•  Antígona e a ética trágica da psicanálise é um dos mais importantes trabalhos publicados sobre a questão 
da ética da psicanálise. Elaborado com inteligência, clareza, rigor e invejável estilo literário, permanecerá sem 
dúvida como obra de referência obrigatória não apenas para os estudiosos da psicanálise, mas sobretudo para 
aqueles que se interrogam sobre o sujeito ético - LUIZ ALFREDO GARCIA-ROZA

Algumas das questões abordadas no livro:

• Qual seria a relação entre ato e desejo? Seria de dependência, na qual o primeiro estaria subordinado ao 
segundo? Dito em outras palavras: o desejo condicionaria a ação ética?

• Por que Lacan, ao estabelecer o campo da ética da psicanálise recorreu não à filosofia e sim à tragédia grega 
– mais precisamente a Antígona, de Sófocles? O que há ali que interessa aos psicanalistas?

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


Outros livros de interesse

A Trilogia Tebana
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e-ISBN: 978-85-378-0389-9
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R$ 19,90
e-book: R$ 12,90
ISBN: 978-85-7110-815-8
e-ISBN: 978-85-378-0745-3

Édipo
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72pp
88pp
R$ 19,90
e-book: R$ 12,90
ISBN: 978-85-378-0209-0
e-ISBN: 978-85-378-0492-6

O sujeito na psicanálise de Freud a Lacan
Da questão do sujeito ao sujeito em questão
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256pp
R$ 54,00
e-book: R$ 39,90
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e-ISBN: 978-85-378-0234-2
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Sobre a fragilidade dos laços 
humanos
Zygmunt Bauman
192pp
R$ 42,00
e-book: R$ 32
ISBN: 978-85-7110-795-3
e-ISBN: 978-85-378-0771-2

Diário de Pilar na Grécia
Flávia Lins e Silva
152pp
Ilustrado
R$ 39,00
e-book: R$ 29,90
ISBN: 978-85-378-0798-9
e-ISBN: 978-85-378-0673-9

http://www.zahar.com.br/
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0873&ORDEM=A.htm
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1074&ORDEM=A.htm
http://www.zahar.com.br/doc/c0208.jpg
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1449
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1282&CLIP=1
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0782&ORDEM=A.htm
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1334&ORDEM=A


História do mundo em 6 copos
Tom Standage
240pp
ilustrado
R$ 49,90
e-book: 34,90
ISBN: 978-85-7110-893-6
e-ISBN: 978-85-378-0442-1

Contos de Fadas
Coleção Bolso de Luxo
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
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