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uma extraordinária jornada pelo 

universo, a qual, uma vez iniciada, 

torna-se impossível abandonar.

(A propósito: a colher que desapare-

ce é feita de gálio, elemento 31 da ta-

bela periódica, metal com a estranha 

propriedade de passar para o estado 

líquido acima de 29°C, temperatura 

inferior à de qualquer cafezinho.)

Sam Kean passou anos colecionan-

do mercúrio de termômetros que-

brados antes de se tornar escritor, em 

Washington. Colaborador da revista 

Science, teve trabalhos publicados 

nos periódicos New Scientist, New 

York Times Magazine, Slate, Mental 

Floss e Air & Space/Smithsonian. Em 

2009, foi um dos finalistas do prêmio 

de melhor escritor de ciência com 

menos de trinta anos promovido 

pela National Association of Science. 

Após A colher que desaparece, best-

-seller nos Estados Unidos e vendido 

para dez países, Kean está terminan-

do seu próximo livro, The Violinist’s 

Thumb, sobre os nossos genes, a ser 

lançado no Brasil também pela Zahar.

Uma colher que desaparece quando 

colocada no chá quente, uma bizar-

ra corrida pelo ouro causada por um 

elemento (telúrio) que tem cheiro 

de alho, um poeta que enlouqueceu 

ao ingerir lítio para se tratar de uma 

doença — neste livro, Sam Kean 

conta esses e outros casos impressio-

nantes sobre os 118 elementos quími-

cos da tabela periódica. Colaborador 

da prestigiosa revista Science, Kean 

mostra que os elementos não estão 

presentes apenas nas aulas de quími-

ca, mas participam de toda a história 

da humanidade, tanto nos grandes 

acontecimentos quanto nos peque-

nos eventos cotidianos.

São diversas as trilhas percorridas 

pelo autor para nos guiar através dos 

segredos dos elementos químicos. 

Kean aborda a história dos avanços 

científicos – e também das disputas 

que eles envolvem –, desde a descober-

ta do átomo até a criação de elementos 

artificiais, passando pela controvérsia 

sobre a invenção da tabela periódica 

e pelo estudo da radioatividade. Mas 

também explica como a vida humana 

se modificou devido às propriedades 

do cobre (usado em moedas por ser 

“autoestéril”), do silício (utilizado na 

revolução da informática) e do urânio 

(um dos grandes responsáveis pela 

bomba atômica).

Sam Kean consegue transformar a 

história dos elementos químicos em 

A colher que desaparece é um passeio pelas mais surpreendentes histórias en-

volvendo o uso, a descoberta e a criação dos elementos químicos. Sam Kean tem 

a habilidade de explicar com clareza conceitos científicos e narrar de maneira 

saborosa casos engraçados e aterradores sobre os átomos que nos cercam.

“Uma história vibrante dos elementos químicos e 

dos personagens envolvidos nessas descobertas.” New Scientist

“Um cativante desfile dos elementos químicos.” New York Times

“A história humana por trás da tabela periódica.” Time

“O estilo de Kean brilha como pequenas faíscas. Ficamos sempre querendo virar a 

página para ver o que nos revelará a seguir.” Boston Globe

“O livro é escrito com tanto fascínio e naturalidade que matéria comumente tão 

pesada quanto chumbo se transforma em ouro. Com os arabescos e adornos de  

Oliver Sacks e o alcance popular de Malcolm Gladwell, Kean consegue tornar 

compreensíveis mesmo os conceitos mais abstratos.” Entertainment Weekly

“Estimulante. A colher que desaparece é engenhosamente 

construído e facilmente digerido.” Guardian

leia também:

Os botões de Napoleão
As 17 moléculas que mudaram a história

Penny le Couteur e Jay Burreson

Barbies, bambolês e bolas de bilhar
67 deliciosos comentários sobre a fascinante química do dia a dia

Joe Schwarcz

A ciência no cotidiano
O sonho de Mendeleiev

Paul Strathern
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E outras histórias reais de loucura,
amor e morte a partir dos

elementos químicos
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COMO AGIR 
COM UM 
ADOLESCENTE 
DIFÍCIL?

J.-D. Nasio

Um livro para pais e profissionais
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Tudo no adolescente é contradições. 

Qual então a melhor atitude frente         

a esse ser que reluta em abandonar a 

infância, ao mesmo tempo em que se 

empenha em deixá-la para trás? Neste 

livro, que traz um resumo de sua longa 

experiência no tratamento de jovens,    

o renomado psicanalista e psiquiatra 

Nasio responde de modo brilhante a

essa questão. 

Escrito para pais e profissionais que li- 

dam com jovens entre onze e dezoito 

anos, Como agir com um adolescente 
difícil? explica detalhadamente por que 

o adolescente é irritadiço e conflitua-

do. Além disso, fornece recomendações 

precisas sobre como chegar até ele. 

Se a angústia e a revolta do adoles- 

cente – menino ou menina – não che- 

gam a afetar de modo drástico seu 

rendimento escolar nem o convívio em 

família, ele vive tão somente o que o 

autor chama de “neurose saudável de 

crescimento” – uma fase necessária mas 

passageira, ainda que difícil.

No entanto, se o sofrimento se torna 

intenso, podem surgir os comportamen-

tos de risco: desinteresse escolar, isola-

mento, “escapadas”, bebedeiras, uso    

de drogas, fixação em pornografia, dis- 

túrbios alimentares, ciberdependência, 

atos de violência, vandalismo e até mes- 

mo tentativas de suicídio. 

Então é preciso agir. Com firmeza e 

presteza, mas muita compreensão. Pois  

seja qual for a técnica médica ou psi- 

coterapêutica empregada, o que cura, 

ou pelo menos alivia, o sofrimento do 

adolescente é a qualidade do diálogo 

afetivo que ele estabelece com o profis-

sional. E, principalmente, com os pró- 

prios pais.

J.-D. NASIO, psicanalista e psiquiatra 

radicado na França, lecionou por trin- 

ta anos na Universidade de Paris VII – 

Sorbonne. A pedido de Lacan, fez a 

revisão da versão para o espanhol de 

Escritos. Em 1986, fundou os Seminários 

Psicanalíticos de Paris, espaço dedicado 

à transmissão e ao ensino da psicanálise. 

Tem cerca de vinte títulos publicados 

pela Zahar, vários dos quais se tornaram 

clássicos da psicanálise. Dentre seus 

livros estão Cinco lições sobre a teoria 
de Jacques Lacan; Lições sobre os 7 con-
ceitos cruciais da psicanálise; O livro da 
dor e do amor; e O prazer de ler Freud.

Por que os adolescentes, com frequência, são tão difíceis? Como lidar 
com eles no cotidiano? Como agir quando entram em crise?

Em linguagem acessível, Nasio apresenta numerosos conselhos sobre o 
que você deve – e o que não deve – fazer para ajudar o seu adolescente 
a seguir em busca do amadurecimento. 

Com uma vasta obra consagrada pelo público brasileiro, traça aqui um 
perfil objetivo da adolescência. Explica por que a angústia, a tristeza e 
a revolta caracterizam essa fase da vida e por que esses sentimentos, em 
alguns casos, podem levar a comportamentos perigosos. 

Como agir com um adolescente difícil? é um livro esclarecedor para 
todos os que lidam com jovens: pais, psicanalistas, psicólogos, professo-
res, orientadores educacionais e assistentes sociais.

LEIA DO MESMO AUTOR:

Cinco lições sobre a teoria de Jacques Lacan
Como trabalha um psicanalista?

A criança do espelho [com Françoise Dolto]
A dor de amar

A dor física
Édipo

A fantasia
Os grandes casos de psicose

A histeria
Introdução à topologia de Lacan 

Introdução às obras de Freud, ... Dolto, Lacan
Lições sobre os 7 conceitos cruciais da psicanálise

O livro da dor e do amor
Meu corpo e suas imagens

O olhar em psicanálise
Os olhos de Laura

O prazer de ler Freud
Psicossomática

O silêncio na psicanálise

CARTAS ILUMINISTAS
correpondência selecionada e anotada

inclui a famosa querela com Rousseau
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lém da obra filosófica, literária e científica, Voltaire 
escreveu cerca de 17 mil cartas. A presente seleção 
acompanha sua trajetória e abre uma janela para a 

grande revolução iluminisa, da qual ele foi um dos mais 
lúcidos articuladores.

Abrangendo sessenta anos de vida episolar, as cartas aqui 
reunidas mostram o escritor em momentos e esados de 
epírito os mais diversos: irônico, ao dar conselhos lierá-
rios a Frederico ii; ponderado, ao discutir verbetes da 
Enciclopédia com Diderot e d’Alembert; presativo, ao reco- 
mendar um amigo para um emprego; ou mesmo hipocon-
dríaco, quando se esende sobre seus problemas de saúde. 
Também podemos vê-lo sarcásico e inlexível, em seus 
duelos com o desafeto Jean-Jacques Rousseau, ou mera-
mente pragmático, ao negociar preços de terras ou vender 
relógos suíços para Catarina da Rússia…

Este volume traz mais de 150 cartas – incluindo a célebre 
querela com Rousseau sobre os benefícios e o valor da 
civilização e da literatura –, uma apresentação, breves 
perfis e índice dos destinatários das cartas, cronologia 
de vida e obra de Voltaire e cerca de 200 notas esclarece-
doras de alusões, contextos e personagens ciados.

seleção, apresentação e notas:

André Telles e Jorge Basos
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O cargueiro MV Treasure, que transportava 

minério de ferro do Brasil para a China, afun-

dou em junho de 2000 ao largo da costa da 

Cidade do Cabo, África do Sul. Mil e trezen-

tas toneladas de petróleo foram despejadas 

no oceano, contaminando o hábitat de de-

zenas de milhares de pinguins. O acidente 

colocava quase metade da população mun-

dial de pinguins africanos em risco, e uma 

operação de resgate sem precedentes foi 

posta em funcionamento para evitar uma 

tragédia ecológica. Especialistas do mundo 

inteiro, além de voluntários, foram em so-

corro às aves ameaçadas. 

Dyan deNapoli estava entre os profissio- 

nais que batalharam dia e noite, com pou-

cas horas de sono e sofrendo dolorosas 

bicadas dos animais assustados, para rea- 

bilitar os mais de 19 mil pinguins contami-

nados. (Outros 19.500 foram transporta-

dos para regiões seguras e mais de 2 mil 

filhotes também receberam tratamento.) 

Desde o impacto inicial da imagem de 

milhares de animais encharcados até a 

alegria de dormir à natureza 90% deles,  

deNapoli narra o maior resgate de animais 

selvagens do mundo, com a emoção de 

quem viveu intensamente esse esforço 

colossal e presenciou o sofrimento dessas 

aves encantadoras.

No relato, conhecemos diversas pessoas 

comuns que trabalharam incansavelmen-

te para salvar os animais. São persona-

gens notáveis, como Big Mike, campeão 

de jiu-jítsu que se tornou um verdadeiro 

líder dos voluntários; ou Welcome, o “En-

cantador de Pinguins”, dotado da incrível 

capacidade de acalmar qualquer animal; e 

Louis, estudante de medicina de dezessete 

anos que criou um detergente ultra eficaz 

na remoção do petróleo.

DYAN DENAPOLI trabalhava com pinguins no 

New England Aquarium de Boston havia cin-

co anos quando foi chamada para ajudar no 

resgate dos animais contaminados pelo óleo 

na África do Sul. Desde então, participa de di-

versos programas de TV e rádio e de cruzeiros 

científicos à Antártida e às ilhas Galápagos 

para repassar informações sobre biologia, 

comportamento e preservação de pinguins. 

Seu público já soma cerca de 250 mil pessoas 

em todo o mundo. Conhecida como “Dama 

dos Pinguins”, fundou a empresa educacio-

nal The Penguin Lady e doa parte da receita 

de cada palestra a grupos de resgate de pin-

guins. 40.000 pinguins, seu primeiro livro, 

recebeu o Troféu de Prata do Nautilus Book 

Awards e foi indicado para o Massachusetts 

Book Award de 2011. Dyan mora próximo a 

um lago na costa norte de Boston e pode ser 

encontrada em www.thepenguinlady.com.

40.000 pinguins é um clamoroso alerta 

contra a destruição que o homem pode pro-

vocar, e também uma prova de que esse 

mesmo homem é capaz de reverter o qua-

dro. DeNapoli escreveu um livro informa-

tivo e comovente, que conclama cada um  

a contribuir para salvar espécies ameaçadas. 
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A autora doa parte dos direitos autorais 
deste livro para o resgate, pesquisa e 
preservação de pinguins ameaçados.

A inspiradora história do maior salvamento  
de animais selvagens do mundo

 

“Um thriller ecológico da vida real – com final feliz.”    New York Post

“Um livro tão importante e comovente quanto o próprio resgate.”  
                                                                   New York Times Book Review

Troféu de Prata do Nautilus Book Awards 2011  

“por sua contribuição para um mundo melhor”  
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DYAN DENAPOLI
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Sinopse
Durante mais de duas décadas o agente do FBI Robert K. Wittman foi Bob Clay, um negociante inescrupuloso 
do mercado negro de artes e antiguidades. O criminoso estúpido, o fraudador perigoso, o negociante 
inteligente: Wittman tornou-se amigo de todos eles, para depois traí-los. Nesse livro, ele revela o submundo 
da arte mundial de uma forma inédita — pelos olhos de um agente infiltrado.

Quando Wittman entrou para o FBI, a instituição tratava os casos de roubo de arte como um crime comum; 
mas ele achava que o roubo de uma obra de arte é diferente: é um crime contra a história, que lesa a todos. O 
agente então tornou-se um amante e estudioso constante da arte, a fim de construir a identidade de Bob Clay. 

Sua trajetória é fantástica. Trabalhando quase sempre desarmado, tendo de encarar também a burocracia do 
FBI e empecilhos colocados por governos estrangeiros, atuou em Paris e na Filadélfia, no Rio de Janeiro e em 
Copenhague, em Madri e Miami.

Infiltrado é um verdadeiro thriller da vida real, em que Wittman hipnotiza o leitor com as histórias por trás do 
resgate de objetos de arte e antiguidades preciosos: pinturas de Rembrandt, Monet, Picasso, Goya e Norman 
Rockwell. Uma cópia manuscrita original da Carta de Direitos dos Estados Unidos e uma histórica bandeira 
nacional utilizada durante a Guerra Civil americana. A armadura de ouro de um antigo rei guerreiro peruano, 
e uma esfera de cristal de 25 quilos que pertencera a uma imperatriz chinesa. 

Os casos e o sucesso da carreira de Wittman levaram o FBI a mudar sua postura diante dos crimes contra a 
arte: em 2005, Wittman foi um dos fundadores da Equipe de Crimes contra a Arte do departamento. 

O autor entremeia os casos com passagens de sua vida pessoal que foram relevantes para a sua carreira, 
com breves explicações da importância histórica e/ou artística das obras roubadas e com alguns comentários 
“práticos”, por exemplo, os cinco passos básicos do trabalho infiltrado!

O clima é de ação e aventura durante todo o livro, e a leitura realmente prende, diverte e também instrui o 
leitor. Infiltrado tem 8 páginas de caderno de ilustrações, com fotografias das obras que Wittman recuperou e 
de alguns dos criminosos que ajudou a prender.

Infiltrado
A história real de um agente do FBI 
à caça de obras de  arte roubadas
Robert K. Wittman e John Shiffman (colaboração)

Público-alvo
Público amplo. Amantes de investigação policial. 
Leitores de literatura policial e thriller.

Ficha técnica
aventura
320pp + 8pp caderno de fotos
16x23cm
tradutor: Alexandre Martins
tiragem: 5.000 exs
ISBN 978-85-378-0691-3
nas livrarias: 15 de julho
R$39,90
e-book: R$28

Palavras-chave: policial, FBI, arte, memórias.

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1386


Robert K. Wittman

Foi agente especial do FBI por vinte anos. Fundou a Equipe de Crimes contra a Arte 
do departamento e foi seu principal investigador. Representou os Estados Unidos em 
missões ao redor do mundo, instruindo departamentos de polícia e museus estrangeiros 
sobre investigação, recuperação e técnicas de segurança. Atualmente é presidente da 
empresa internacional de segurança para obras de arte Robert Wittman Inc.             
(www.robertwittmaninc.com)

Saiba mais

• O livro é para o público amplo, geral e irrestrito, e tem uma pegada de filme hollywoodiano, com frases curtas, 
ritmo intenso, suspense, expectativa, perseguições, disfarces... (as frases de imprensa citadas na 4ª capa destacam 
isso).

• O fato de o foco serem obras de arte é obviamente de muita relevância, e ajudará a atrair um público que talvez 
em princípio não se interessasse tanto por um livro assim.

• Além da arte, o autor dá enorme valor à família. Entremeia à narrativa dos casos descrições de sua vida pessoal: a 
criação que recebeu dos pais, como conheceu a mulher, como sempre quis entrar para o FBI. Mas isso não se torna 
desinteressante nem gratuito, pois ele destaca, além do valor de uma formação sólida, como a sua vida pessoal e 
a vida profissional sempre estiveram profundamente unidas (fosse propositalmente ou não). Por exemplo, antes de 
entrar para o FBI, ele e o pai tiveram um pequeno jornal voltado para o negócio agropecuário; o autor ia de porta em 
porta convencer anunciantes a publicarem em seu jornal, e ressalta como isso foi importante para ele desenvolver 
seu poder de persuasão e uma habilidade de estabelecer uma camaradagem com desconhecidos. 

• Outro exemplo, esse traumático: o autor perdeu seu melhor amigo, parceiro no FBI, em um acidente de carro. Era 
o autor quem estava dirigindo, de volta de uma festa, e foi processado por isso, acusado de ter bebido; ele afirma 
que a culpa, a perda, o sofrimento pela acusação injustificada, o medo de ser condenado o fizeram conhecer o lado 
dos acusados, o que tanto o tornou um agente mais humano quanto lhe deu estofo para negociar melhor com seus 
alvos. 

• É importante que fique claro que “disfarçado” neste livro não é uma questão de figurino, como um bigode postiço 
ou cabelos pintados! O disfarce em questão é uma outra identidade de fato (ele tinha documentação oficial com o 
nome “de guerra”, como aliás acontece com qualquer agente do FBI que trabalhe infiltrado). 

• O autor inclusive menciona, várias vezes ao longo do livro, que a regra de ouro de um agente infiltrado é mentir 
o menos possível, para não se complicar. A sugestão é a leitura do capítulo 11, onde ele dá um passo a passo da 
criação e uso prático da identidade falsa.

• O capítulo 13 trata de um caso que ele resolveu no Rio de Janeiro, a recuperação de pinturas de Norman Rockwell.

John Shiffman

Repórter investigativo do Philadelphia Inquirer. Advogado e ex-diretor associado do programa White House 
Fellows, recebeu diversos prê- mios jornalísticos e foi finalista do Pulitzer em 2009. (www.johnshiffman.com)

www.robertwittmaninc.com


Orelha
Para o Wall Street Journal ele é uma “lenda viva”. Para o Times de Londres, “o mais famoso detetive de 
arte do mundo”. Fundador da Equipe de Crimes contra a Arte do FBI, Robert K. Wittman revela aqui o 
submundo da arte mundial de uma forma inédita: pelos olhos de um agente infiltrado.

Sua trajetória é nada menos do que fantástica, e o alcance de seus feitos não tem paralelo. Trabalhando 
quase sempre desarmado, tendo de encarar também a burocracia do FBI e empecilhos colocados por 
governos estrangeiros, ele capturou ladrões de arte, fraudadores e negociantes do mercado negro em 
Paris e na Filadélfia, no Rio de Janeiro e em Copenhague, em Miami e Madri.

Num ritmo de tirar o fôlego, ele narra as histórias por trás do resgate de objetos de arte e antiguidades 
preciosas: a armadura de ouro de um antigo rei guerreiro peruano, uma cópia manuscrita original da 
Carta de Direitos dos Estados Unidos, a esfera de cristal de 25 quilos que pertencera a uma imperatriz 
chinesa. Wittman localizou uma histórica bandeira americana, empunhada por um dos regimentos 
durante a Guerra Civil. Rodou o mundo para reaver pinturas de Rembrandt, Monet, Picasso, Goya e 
Norman Rockwell.  

Amante e estudioso constante da arte – características indispensáveis para a especialização que ele 
praticamente criou dentro do FBI –, num último caso Wittman usou todo o conhecimento e experiência 
para enfrentar seu maior desafio: localizar e infiltrar-se entre os criminosos responsáveis pelo que pode 
ser o mais audacioso roubo de arte de todos os tempos.

Quarta-capa
Um eletrizante thriller da vida real!

“Robert K. Wittman não era um agente qualquer do FBI. Em vez de caçar terroristas ou perseguir chefes 
de drogas e mafiosos, criou um nicho como especialista em crimes contra a arte. Recuperou mais de 
225 milhões de dólares em obras de arte e objetos históricos em ações infiltradas ao redor do globo. 
Suas memórias são um relato de como ele planejou e executou algumas de suas maiores operações, 
resgatando tesouros como uma cópia original da Carta de Direitos dos Estados Unidos e pinturas de 
Rembrandt e Renoir.
Quase todo caso que ele narra contém intriga e suspense o bastante para render um roteiro a Hollywood.”  
The Washington Post

“Um turbilhão de memórias… incríveis detalhes investigativos… Infiltrado por vezes faz parecer – e 
isso é bom – que um livro de história da arte misturou-se na impressora com um roteiro de uma série 
policial.” The New York Times

“Genial… instigante… Deveria ser uma série de TV.” Los Angeles Times

“Uma composição brilhante… Sem dúvida o melhor livro já escrito sobre crimes no mundo da arte.”
Associated Press



Outros livros de interesse

O vinho mais caro 
da história

Fraude e mistério no 
mundo dos bilionários

Benjamin Wallace
280pp
R$42

O homem que roubou 
Portugal
A história do maior golpe 
financeiro de todos os 
tempos
Murray Teigh Bloom
336pp
R$54

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1190


Sinopse
A colher que desaparece reúne casos e curiosidades sobre cada um dos elementos químicos e revela 
que a tabela periódica tem muito mais a ver com a história do homem e com nosso dia a dia do que 
imaginamos. Sam Kean mostra como as propriedades dos elementos influíram na política, na economia 
e na vida de homens célebres, entre eles o poeta Robert Lowell e os físicos Pierre e Marie Curie. Também 
apresenta embates acalorados no mundo científico, como aqueles em que se envolveu o químico russo 
Dmitri Mendeleiev, o principal “inventor” da tabela periódica. Kean consegue transformar em uma leitura 
apaixonante os problemas científicos mais complexos. 

Nas palavras do próprio autor: “Nós comemos e respiramos a tabela periódica; pessoas apostam grandes 
quantias de dinheiro nela; filósofos a usam para sondar o significado da ciência; ela envenena pessoas 
e provoca guerras. Entre o hidrogênio no alto à esquerda e as impossibilidades produzidas pelo homem 
à espreita na parte inferior, pode-se encontrar bolhas, bombas, dinheiro, alquimia, politicagem, história, 
veneno, crime e amor. E até um pouco de ciência.”

Ficha técnica

ciências
376pp, ilustrado
16x23cm
tradutor: Claudio Carina
revisão técnica: Diego Bevilaqua, Museu da 
Vida/Fundação Oswaldo Cruz
tiragem: 4.000 exs
ISBN 978-85-378-0693-7
nas livrarias: 15 de julho
R$44

Assuntos: química, física, história da ciência.

A colher que desaparece
E outras histórias reais de loucura, amor 
e morte a partir dos elementos químicos
Sam Kean

Público-alvo
Interessados em ciência, química e física; 
alunos do ensino médio ou dos primeiros 
períodos da faculdade.

uma extraordinária jornada pelo 

universo, a qual, uma vez iniciada, 

torna-se impossível abandonar.

(A propósito: a colher que desapare-

ce é feita de gálio, elemento 31 da ta-

bela periódica, metal com a estranha 

propriedade de passar para o estado 

líquido acima de 29°C, temperatura 

inferior à de qualquer cafezinho.)

Sam Kean passou anos colecionan-

do mercúrio de termômetros que-

brados antes de se tornar escritor, em 

Washington. Colaborador da revista 

Science, teve trabalhos publicados 

nos periódicos New Scientist, New 

York Times Magazine, Slate, Mental 

Floss e Air & Space/Smithsonian. Em 

2009, foi um dos finalistas do prêmio 

de melhor escritor de ciência com 

menos de trinta anos promovido 

pela National Association of Science. 

Após A colher que desaparece, best-

-seller nos Estados Unidos e vendido 

para dez países, Kean está terminan-

do seu próximo livro, The Violinist’s 

Thumb, sobre os nossos genes, a ser 

lançado no Brasil também pela Zahar.

Uma colher que desaparece quando 

colocada no chá quente, uma bizar-

ra corrida pelo ouro causada por um 

elemento (telúrio) que tem cheiro 

de alho, um poeta que enlouqueceu 

ao ingerir lítio para se tratar de uma 

doença — neste livro, Sam Kean 

conta esses e outros casos impressio-

nantes sobre os 118 elementos quími-

cos da tabela periódica. Colaborador 

da prestigiosa revista Science, Kean 

mostra que os elementos não estão 

presentes apenas nas aulas de quími-

ca, mas participam de toda a história 

da humanidade, tanto nos grandes 

acontecimentos quanto nos peque-

nos eventos cotidianos.

São diversas as trilhas percorridas 

pelo autor para nos guiar através dos 

segredos dos elementos químicos. 

Kean aborda a história dos avanços 

científicos – e também das disputas 

que eles envolvem –, desde a descober-

ta do átomo até a criação de elementos 

artificiais, passando pela controvérsia 

sobre a invenção da tabela periódica 

e pelo estudo da radioatividade. Mas 

também explica como a vida humana 

se modificou devido às propriedades 

do cobre (usado em moedas por ser 

“autoestéril”), do silício (utilizado na 

revolução da informática) e do urânio 

(um dos grandes responsáveis pela 

bomba atômica).

Sam Kean consegue transformar a 

história dos elementos químicos em 

A colher que desaparece é um passeio pelas mais surpreendentes histórias en-

volvendo o uso, a descoberta e a criação dos elementos químicos. Sam Kean tem 

a habilidade de explicar com clareza conceitos científicos e narrar de maneira 

saborosa casos engraçados e aterradores sobre os átomos que nos cercam.

“Uma história vibrante dos elementos químicos e 

dos personagens envolvidos nessas descobertas.” New Scientist

“Um cativante desfile dos elementos químicos.” New York Times

“A história humana por trás da tabela periódica.” Time

“O estilo de Kean brilha como pequenas faíscas. Ficamos sempre querendo virar a 

página para ver o que nos revelará a seguir.” Boston Globe

“O livro é escrito com tanto fascínio e naturalidade que matéria comumente tão 

pesada quanto chumbo se transforma em ouro. Com os arabescos e adornos de  

Oliver Sacks e o alcance popular de Malcolm Gladwell, Kean consegue tornar 

compreensíveis mesmo os conceitos mais abstratos.” Entertainment Weekly

“Estimulante. A colher que desaparece é engenhosamente 

construído e facilmente digerido.” Guardian

leia também:

Os botões de Napoleão
As 17 moléculas que mudaram a história

Penny le Couteur e Jay Burreson

Barbies, bambolês e bolas de bilhar
67 deliciosos comentários sobre a fascinante química do dia a dia

Joe Schwarcz

A ciência no cotidiano
O sonho de Mendeleiev

Paul Strathern
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E outras histórias reais de loucura,
amor e morte a partir dos

elementos químicos

Arte-Colher.indd   1 5/27/11   3:27 PM

Sam Kean

O autor passou anos cole-
cionando mercúrio de ter-
mômetros quebrados antes 
de se tornar escritor em 
Washington. Colaborador da 
revista Science, teve trabalhos 
publicados nos periódicos 
New Scientist, New York Times 
Magazine, Slate, Mental Floss 
e Air & Space/Smithsonian. 

Em 2009, foi um dos finalistas do prêmio de melhor 
escritor de ciência com menos de trinta anos promovido 
pela National Association of Science. Após A colher 
que desaparece, best-seller nos Estados Unidos e 
vendido para dez países, Kean está terminando seu 
próximo livro, The Violinist’s Thumb, sobre os nossos 
genes, a ser lançado no Brasil também pela Zahar. 

- http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1355&ORDEM=A.htm


Saiba mais
• Escolhido pela Amazon um dos 100 melhores livros de 2010 (e um dos 10 melhores livros de ciência 
do mesmo ano). Também entrou na lista dos mais vendidos do New York Times.

• No site do autor (http://samkean.com/) há diversos “extras”: imagens de estranhas tabelas periódicas, 
vídeos relacionados aos temas do livro (uma colher de gálio desaparecendo, por exemplo), mapas e 
jogos.

• Contém fotos de objetos citados (como o Quilograma, cilindro de platina e irídio que representa o 
padrão oficial de peso) e de cientistas importantes na história da descoberta dos elementos químicos.

Orelha
Uma colher que desaparece quando colocada no chá quente, uma bizarra corrida pelo ouro causada 
por um elemento (telúrio) que tem cheiro de alho, um poeta que enlouqueceu ao ingerir lítio para se 
tratar de uma doença — neste livro, Sam Kean conta esses e outros casos impressionantes sobre os 118 
elementos químicos da tabela periódica. Colaborador da prestigiosa revista Science, Kean mostra que 
os elementos não estão presentes apenas nas aulas de química, mas participam de toda a história da 
humanidade, tanto nos grandes acontecimentos quanto nos pequenos eventos cotidianos.

São diversas as trilhas percorridas pelo autor para nos guiar através dos segredos dos elementos químicos. 
Kean aborda a história dos avanços científicos – e também das disputas que eles envolvem –, desde a 
descoberta do átomo até a criação de elementos artificiais, passando pela controvérsia sobre a invenção 
da tabela periódica e pelo estudo da radioatividade. Mas também explica como a vida humana se 
modificou devido às propriedades do cobre (usado em moedas por ser “autoestéril”), do silício (utilizado 
na revolução da informática) e do urânio (um dos grandes responsáveis pela bomba atômica).

Sam Kean consegue transformar a história dos elementos químicos em uma extraordinária jornada pelo 
universo, a qual, uma vez iniciada, torna-se impossível abandonar.

(A propósito: a colher que desaparece é feita de gálio, elemento 31 da tabela periódica, metal com a 
estranha propriedade de passar para o estado líquido acima de 29°C, temperatura inferior à de qualquer 
cafezinho.)

http://www.amazon.com/Disappearing-Spoon-Madness-Periodic-Elements/dp/0316051632/ref=ntt_at_ep_dpt_1
http://www.nytimes.com/2010/08/05/books/05book.html


Quarta-capa

A colher que desaparece é um passeio pelas mais surpreendentes histórias envolvendo o uso, a descoberta 
e a criação dos elementos químicos. Sam Kean tem a habilidade de explicar com clareza conceitos 
científicos e narrar de maneira saborosa casos engraçados e aterradores sobre os átomos que nos cercam.

“Uma história vibrante dos elementos químicos e dos personagens envolvidos nessas descobertas.” 
New Scientist

“Um cativante desfile dos elementos químicos.” New York Times

“A história humana por trás da tabela periódica.” Time

“O estilo de Kean brilha como pequenas faíscas. Ficamos sempre querendo virar a página para ver o que 
nos revelará a seguir.” Boston Globe

“O livro é escrito com tanto fascínio e naturalidade que matéria comumente tão pesada quanto chumbo 
se transforma em ouro. Com os arabescos e adornos de  Oliver Sacks e o alcance popular de Malcolm 
Gladwell, Kean consegue tornar compreensíveis mesmo os conceitos mais abstratos.” Entertainment Weekly

“Estimulante. A colher que desaparece é engenhosamente construído e facilmente digerido.” Guardian



Os botões de 
Napoleão
As 17 moléculas que 
mudaram a história
Penny le Couteur e Jay 
Burreson
344pp
R$49,90

Barbies, bambolês e bolas 
de bilhar
67 deliciosos comentários 
sobre a fascinante química do 
dia-a-dia
Joe Schwarcz
240pp
R$42

O sonho de Mendeleiv
A verdadeira história da 
química
Paul Strathern
268pp
R$49

Uma maçã por dia
Mitos e verdades sobre os 
alimentos que comemos
Joe Schwarcz
308pp
R$42

O que Einstein disse ao 
seu cozinheiro
A ciência na cozinha
Robert L. Wolke
300pp
R$49,90

O que Einstein disse ao 
seu cozinheiro vol-2
Mais ciência na cozinha
Robert L. Wolke
352pp
R$49,90

Outros livros de interesse

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0912&ORDEM=A.htm
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http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0765&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0900&ORDEM=A.htm


Sinopse
Em 40.000 pinguins, a especialista em pinguins Dyan deNapoli relata o maior salvamento de animais 
selvagens do mundo. Nesse livro, a ambiguidade da relação entre homem e natureza é apresentada em seus 
extremos: de um lado, a destruição provocada pela ganância e pela irresponsabilidade; do outro, a união e 
a generosidade que podem impedir que espécies sejam extintas. DeNapoli, que participou do resgate e da 
limpeza dos animais contaminados, mostra que está ao alcance de todos contribuir para a preservação da 
natureza.

Ficha técnica
natureza, aventura
312pp + 8pp caderno de fotos
16x23cm
tradutor: Ivo Korytowski
tiragem: 3.000 exs
ISBN 978-85-378-0695-1
nas livrarias: 22 de julho
R$44

Assuntos: animais, biologia, ecologia.

40.000 pinguins
A inspiradora história do maior salvamento 
de animais selvagens do mundo

Dyan deNapoli

 

Público-alvo
Interessados em histórias de superação e, 
em ecologia e biologia.

Trabalhava com pinguins no New England Aquarium 
de Boston havia cinco anos quando foi chamada 
para ajudar no resgate dos animais contaminados 
pelo óleo na África do Sul. Desde então, participa 
de diversos programas de TV e rádio e de cruzeiros 
científicos à Antártida e às ilhas Galápagos 
para repassar informações sobre biologia, com-
portamento e conservação dos pinguins. Seu 
público já soma cerca de 250 mil pessoas em todo 
o mundo. Conhecida como “Dama dos Pinguins”, 
fundou a empresa educacional The Penguin Lady e 
doa parte da receita de cada palestra a grupos de 
resgate de pinguins. Dyan mora perto de um lago 
na costa norte de Boston e pode ser encontrada em:
www.thepenguinlady.com.

Dyan deNapoli

O cargueiro MV Treasure, que transportava 

minério de ferro do Brasil para a China, afun-

dou em junho de 2000 ao largo da costa da 

Cidade do Cabo, África do Sul. Mil e trezen-

tas toneladas de petróleo foram despejadas 

no oceano, contaminando o hábitat de de-

zenas de milhares de pinguins. O acidente 

colocava quase metade da população mun-

dial de pinguins africanos em risco, e uma 

operação de resgate sem precedentes foi 

posta em funcionamento para evitar uma 

tragédia ecológica. Especialistas do mundo 

inteiro, além de voluntários, foram em so-

corro às aves ameaçadas. 

Dyan deNapoli estava entre os profissio- 

nais que batalharam dia e noite, com pou-

cas horas de sono e sofrendo dolorosas 

bicadas dos animais assustados, para rea- 

bilitar os mais de 19 mil pinguins contami-

nados. (Outros 19.500 foram transporta-

dos para regiões seguras e mais de 2 mil 

filhotes também receberam tratamento.) 

Desde o impacto inicial da imagem de 

milhares de animais encharcados até a 

alegria de dormir à natureza 90% deles,  

deNapoli narra o maior resgate de animais 

selvagens do mundo, com a emoção de 

quem viveu intensamente esse esforço 

colossal e presenciou o sofrimento dessas 

aves encantadoras.

No relato, conhecemos diversas pessoas 

comuns que trabalharam incansavelmen-

te para salvar os animais. São persona-

gens notáveis, como Big Mike, campeão 

de jiu-jítsu que se tornou um verdadeiro 

líder dos voluntários; ou Welcome, o “En-

cantador de Pinguins”, dotado da incrível 

capacidade de acalmar qualquer animal; e 

Louis, estudante de medicina de dezessete 

anos que criou um detergente ultra eficaz 

na remoção do petróleo.

DYAN DENAPOLI trabalhava com pinguins no 

New England Aquarium de Boston havia cin-

co anos quando foi chamada para ajudar no 

resgate dos animais contaminados pelo óleo 

na África do Sul. Desde então, participa de di-

versos programas de TV e rádio e de cruzeiros 

científicos à Antártida e às ilhas Galápagos 

para repassar informações sobre biologia, 

comportamento e preservação de pinguins. 

Seu público já soma cerca de 250 mil pessoas 

em todo o mundo. Conhecida como “Dama 

dos Pinguins”, fundou a empresa educacio-

nal The Penguin Lady e doa parte da receita 

de cada palestra a grupos de resgate de pin-

guins. 40.000 pinguins, seu primeiro livro, 

recebeu o Troféu de Prata do Nautilus Book 

Awards e foi indicado para o Massachusetts 

Book Award de 2011. Dyan mora próximo a 

um lago na costa norte de Boston e pode ser 

encontrada em www.thepenguinlady.com.

40.000 pinguins é um clamoroso alerta 

contra a destruição que o homem pode pro-

vocar, e também uma prova de que esse 

mesmo homem é capaz de reverter o qua-

dro. DeNapoli escreveu um livro informa-

tivo e comovente, que conclama cada um  

a contribuir para salvar espécies ameaçadas. 
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A autora doa parte dos direitos autorais 
deste livro para o resgate, pesquisa e 
preservação de pinguins ameaçados.

A inspiradora história do maior salvamento  
de animais selvagens do mundo

 

“Um thriller ecológico da vida real – com final feliz.”    New York Post

“Um livro tão importante e comovente quanto o próprio resgate.”  
                                                                   New York Times Book Review

Troféu de Prata do Nautilus Book Awards 2011  

“por sua contribuição para um mundo melhor”  
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http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1355&ORDEM=A.htm
http://www.neaq.org/index.php


Orelha
O cargueiro MV Treasure, que transportava minério de ferro do Brasil para a China, afundou em junho de 2000 
ao largo da costa da Cidade do Cabo, África do Sul. Mil e trezentas toneladas de petróleo foram despejadas no 
oceano, contaminando o hábitat de dezenas de milhares de pinguins. O acidente colocava quase metade da 
população mundial de pinguins africanos em risco, e uma operação de resgate sem precedentes foi posta em 
funcionamento para evitar uma tragédia ecológica. Especialistas do mundo inteiro, além de voluntários, foram em 
socorro às aves ameaçadas. 

Dyan deNapoli estava entre os profissionais que batalharam dia e noite, com poucas horas de sono e sofrendo 
dolorosas bicadas dos animais assustados, para reabilitar os mais de 19 mil pinguins contaminados. (Outros 
19.500 foram transportados para regiões seguras e mais de 2 mil filhotes também receberam tratamento.) Desde 
o impacto inicial da imagem de milhares de animais encharcados até a alegria da devolução à natureza de 90% 
deles, deNapoli narra o maior resgate de animais selvagens do mundo, com a emoção de quem viveu intensamente 
esse esforço colossal e presenciou o sofrimento dessas aves encantadoras.

No relato, conhecemos diversas pessoas comuns que trabalharam incansavelmente para salvar os animais. São 
personagens notáveis, como Big Mike, campeão de jiu-jítsu que se tornou um verdadeiro líder dos voluntários; 
ou Welcome, o “Encantador de Pinguins”, dotado da incrível capacidade de acalmar qualquer animal; e Louis, 
estudante de medicina de dezessete anos que criou um detergente ultraeficaz na remoção do petróleo.

40.000 pinguins é um clamoroso alerta contra a destruição que o homem pode provocar, mas também uma prova 
de que esse mesmo homem é capaz de reverter o quadro. DeNapoli escreveu um livro informativo e comovente, 
que conclama cada um a contribuir para salvar espécies ameaçadas.

Saiba mais

• A temática do livro está mais atual que nunca. Em março de 2011, outro derramamento de petróleo 
colocou 20 mil pinguins-de-penacho-amarelo em perigo, desta vez na ilha Tristão da Cunha, também no 
Atlântico, perto da África do Sul. O navio transportava carga do Brasil para Cingapura.

• 40.000 pinguins foi um dos vencedores da edição de 2011 do Nautilus Book Awards, que reconhece os 
livros que ajudam a mudar o mundo, e foi indicado para o Massachusetts Book Awards de 2011.

• A autora doa parte dos direitos autorais, inclusive da edição brasileira, para instituições que cuidam da 
proteção e do resgate de pinguins ameaçados. Além disso, o livro traz uma lista dessas instituições, com as 
quais o leitor pode contribuir diretamente.

• Informações adicionais e fotos exclusivas podem ser encontradas no blog da autora: 
thepenguinlady.wordpress.com

Quarta-capa

“Um thriller ecológico da vida real — com final feliz.” New York Post

“40.000 pinguins descreve em detalhes a catástrofe ambiental que um derramamento de petróleo pode 
causar. Um livro que é tão importante e comovente quanto o próprio resgate.” New York Times Book Review

A autora doa parte dos direitos autorais deste livro para o resgate, a pesquisa e a conservação de pinguins, 
bem como a organizações dedicadas aos esforços de resgate em vazamentos de petróleo no golfo do México.

http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/03/moradores-de-ilha-tentam-salvar-20-mil-pinguins-atingidos-por-petroleo.html
http://www.nautilusbookawards.com/2011_Silver_Winners.html
Thepenguinlady.wordpress.com


Na África selvagem
Uma emocionante história 
real
Mark Seal
272pp
R$38

A Onda
Em busca das gigantes 
do oceano
Susan Casey
328pp
R$29,90

Seis graus
O aquecimento global e o 
que você pode fazer para 
evitar uma catástrofe
Mark Lynas
304pp
R$46

A origem das espécies de 
Darwin
Uma biografia
Janet Browne
184pp
R$36

Infinitas formas de grande 
beleza
Como a evolução forjou 
a grande quantidade de 
criaturas que habitam o 
nosso planeta
Sean B. Carroll
320pp
R$62

Aventuras e descobertas de 
Darwin a bordo do Beagle
1832-1836
Richard Keynes
404pp
R$64

Outros livros de interesse

http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1311&ide=414
http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1373&ide=479
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1209
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1112&ORDEM=A.htm
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0972
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0857&ORDEM=A.htm


Sinopse
O renomado psicanalista e psiquiatra J.-D. Nasio traça aqui um panorama rico e objetivo da adolescência. 
Tendo como público-alvo pais e profissionais que lidam com jovens entre onze e dezoito anos, explica, em 
linguagem acessível, por que a angústia, a tristeza e a revolta caracterizam essa fase da vida e por que esses 
sentimentos, em alguns casos, podem levar a comportamentos impulsivos ou até mesmo perigosos. Apresenta, 
ainda, uma lista de conselhos sobre como agir com esse ser que tem tanta dificuldade de verbalizar o que 
sente porque não sabe identificar corretamente o que sente.

Ficha técnica
psicanálise, educação
124pp
14x21cm
tradutor: André Telles
tiragem: a definir
ISBN 978-85-378-0694-4
nas livrarias: 22 de julho
R$24

Palavras-chave: adolescente, família, 
comportamento.

Público-alvo
Todos os que lidam com adolescentes, 
entre os quais: pais, psicanalistas, 
psicólogos, professores, orientadores 
educacionais, assistentes sociais.

Como agir com um adolescente 
difícil?
Um livro para pais e profissionais
J.-D. Nasio

J.-D. Nasio 
Psicanalista e psiquiatra, tem mais 
de vinte livros publicados pela 
Zahar, vários dos quais se tornaram 
clássicos da psicanálise, entre eles:
• Cinco lições sobre a teoria de 
Jacques Lacan 
• Lições sobre os 7 conceitos 
cruciais da psicanálise
• O livro da dor e do amor 
• O prazer de ler Freud

COMO AGIR 
COM UM 
ADOLESCENTE 
DIFÍCIL?

J.-D. Nasio

Um livro para pais e profissionais
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Tudo no adolescente é contradições. 

Qual então a melhor atitude frente         

a esse ser que reluta em abandonar a 

infância, ao mesmo tempo em que se 

empenha em deixá-la para trás? Neste 

livro, que traz um resumo de sua longa 

experiência no tratamento de jovens,    

o renomado psicanalista e psiquiatra 

Nasio responde de modo brilhante a

essa questão. 

Escrito para pais e profissionais que li- 

dam com jovens entre onze e dezoito 

anos, Como agir com um adolescente 
difícil? explica detalhadamente por que 

o adolescente é irritadiço e conflitua-

do. Além disso, fornece recomendações 

precisas sobre como chegar até ele. 

Se a angústia e a revolta do adoles- 

cente – menino ou menina – não che- 

gam a afetar de modo drástico seu 

rendimento escolar nem o convívio em 

família, ele vive tão somente o que o 

autor chama de “neurose saudável de 

crescimento” – uma fase necessária mas 

passageira, ainda que difícil.

No entanto, se o sofrimento se torna 

intenso, podem surgir os comportamen-

tos de risco: desinteresse escolar, isola-

mento, “escapadas”, bebedeiras, uso    

de drogas, fixação em pornografia, dis- 

túrbios alimentares, ciberdependência, 

atos de violência, vandalismo e até mes- 

mo tentativas de suicídio. 

Então é preciso agir. Com firmeza e 

presteza, mas muita compreensão. Pois  

seja qual for a técnica médica ou psi- 

coterapêutica empregada, o que cura, 

ou pelo menos alivia, o sofrimento do 

adolescente é a qualidade do diálogo 

afetivo que ele estabelece com o profis-

sional. E, principalmente, com os pró- 

prios pais.

J.-D. NASIO, psicanalista e psiquiatra 

radicado na França, lecionou por trin- 

ta anos na Universidade de Paris VII – 

Sorbonne. A pedido de Lacan, fez a 

revisão da versão para o espanhol de 

Escritos. Em 1986, fundou os Seminários 

Psicanalíticos de Paris, espaço dedicado 

à transmissão e ao ensino da psicanálise. 

Tem cerca de vinte títulos publicados 

pela Zahar, vários dos quais se tornaram 

clássicos da psicanálise. Dentre seus 

livros estão Cinco lições sobre a teoria 
de Jacques Lacan; Lições sobre os 7 con-
ceitos cruciais da psicanálise; O livro da 
dor e do amor; e O prazer de ler Freud.

Por que os adolescentes, com frequência, são tão difíceis? Como lidar 
com eles no cotidiano? Como agir quando entram em crise?

Em linguagem acessível, Nasio apresenta numerosos conselhos sobre o 
que você deve – e o que não deve – fazer para ajudar o seu adolescente 
a seguir em busca do amadurecimento. 

Com uma vasta obra consagrada pelo público brasileiro, traça aqui um 
perfil objetivo da adolescência. Explica por que a angústia, a tristeza e 
a revolta caracterizam essa fase da vida e por que esses sentimentos, em 
alguns casos, podem levar a comportamentos perigosos. 

Como agir com um adolescente difícil? é um livro esclarecedor para 
todos os que lidam com jovens: pais, psicanalistas, psicólogos, professo-
res, orientadores educacionais e assistentes sociais.

LEIA DO MESMO AUTOR:

Cinco lições sobre a teoria de Jacques Lacan
Como trabalha um psicanalista?

A criança do espelho [com Françoise Dolto]
A dor de amar

A dor física
Édipo

A fantasia
Os grandes casos de psicose

A histeria
Introdução à topologia de Lacan 

Introdução às obras de Freud, ... Dolto, Lacan
Lições sobre os 7 conceitos cruciais da psicanálise

O livro da dor e do amor
Meu corpo e suas imagens

O olhar em psicanálise
Os olhos de Laura

O prazer de ler Freud
Psicossomática

O silêncio na psicanálise

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1425&ORDEM=A


Saiba mais
• A clareza da linguagem adotada torna o conteúdo acessível a um público amplo.

• Inclui:
. Quadro com as três maneiras de vivenciar o sofrimento na adolescência; 
. Quadro com lista de conselhos práticos aos pais; 
. Quadro com lista de conselhos práticos aos profissionais;
. Trechos de obras de Freud e Lacan comentados pelo autor;
. Indicações bibliográficas sobre o tema. 

• Frases:

“A cada dia, nós, adultos, perdemos um pouco de nós mesmos, incessantemente, sorrateiramente. Como 
isso é mais terrível ainda no adolescente, em quem tudo deve mudar ao mesmo tempo, violentamente, o 
corpo dissociar-se, a infância ir embora, e a cabeça, aturdida, reconquistar penosamente seu poder sobre o 
corpo!”

“A adolescência é um luto da infância: o jovem deve ao mesmo tempo perder seu universo de criança, 
conservar suas sensações e emoções infantis e conquistar a idade adulta.”
 
“O adolescente revoltado é um ser que teme ser humilhado.”

“A adolescência é uma passagem obrigatória, a passagem delicada, atormentada mas igualmente criativa, 
que vai do fim da infância ao limiar da maturidade.”

“O adolescente nem sempre sabe falar do que sente porque não sabe identificar corretamente o que sente.”

“No adolescente, ... a contradição [é] entre seu corpo pubertário, fervilhante de pulsões, e suas autocríticas, 
extremamente severas; em outros termos, entre seu corpo transbordante de desejo e seu supereu, que o 
condena.”

• Temas abordados: definição de adolescência; perfil do adolescente contemporâneo; diferenças entre os 
comportamentos da menina e do menino; maneiras pelas quais o sofrimento (inconsciente) do adolescente 
pode se manifestar; por que é difícil conviver com o adolescente; a adolescência como um período de luto 
da infância; sinais que atestam o fim da adolescência; características de um adolescente em crise; como agir 
no dia a dia e no consultório com um adolescente em crise aguda; como deve ser o primeiro encontro entre 
o profissional e o adolescente; como se dirigir a um adolescente em crise; a importância do diálogo afetivo 
no trato com o adolescente.

• Palavras-chave utilizadas pelo autor para caracterizar os sentimentos típicos da adolescência: 
angústia, tristeza, revolta, orgulho, medo, ansiedade, depressão, insegurança, irritação, hostilidade, 
instabilidade. 

• Palavras-chave utilizadas pelo autor para caracterizar os comportamentos de risco na adolescência: 
apatia escolar; isolamento; “escapadas”; ciberdependência; uso de álcool e/ou drogas; fixação em 
pornografia; atos de violência; vandalismo; distúrbios alimentares (bulimia, anorexia); tentativa de suicídio.



Orelha
Tudo no adolescente é contradições. Qual então a melhor atitude frente a esse ser que reluta em abandonar a 
infância, ao mesmo tempo em que se empenha em deixá-la para trás? Neste livro, que traz um resumo de sua 
longa experiência no tratamento de jovens, o renomado psicanalista e psiquiatra Nasio responde de modo 
brilhante a essa questão. 

Escrito para pais e profissionais que lidam com jovens entre onze e dezoito anos, Como agir com um 
adolescente difícil? explica detalhadamente por que o adolescente é irritadiço e tumultuado. Além disso, 
fornece recomendações precisas sobre como chegar até ele. 

Se a angústia e a revolta do adolescente – menino ou menina – não chegam a afetar de modo drástico seu 
rendimento escolar nem o convívio em família, ele vive tão somente o que o autor chama de “neurose 
saudável de crescimento” – uma fase necessária mas passageira, ainda que difícil.

No entanto, se o sofrimento se torna intenso, podem surgir os comportamentos de risco: desinteresse 
escolar, isolamento, “escapadas”, bebedeiras, uso de drogas, fixação em pornografia, distúrbios alimentares, 
ciberdependência, atos de violência, vandalismo e até mesmo tentativas de suicídio. 

Então é preciso agir. Com firmeza e presteza, mas muita compreensão. Pois seja qual for a técnica médica ou 
psicoterapêutica empregada, o que cura, ou pelo menos alivia, o sofrimento do adolescente é a qualidade do 
diálogo afetivo que ele estabelece com o profissional. E, principalmente, com os próprios pais.

Quarta-capa

Por que os adolescentes, com frequência, são tão difíceis? Como lidar com os adolescentes no cotidiano? 
Como agir quando entram em crise?

Em linguagem acessível, Nasio apresenta numerosos conselhos sobre o que você deve – e o que não deve 
– fazer para ajudar o seu adolescente a seguir em busca do amadurecimento. 

Com uma vasta obra consagrada pelo público brasileiro, traça aqui um perfil objetivo da adolescência. 
Explica por que a angústia, a tristeza e a revolta caracterizam essa fase da vida e por que esses sentimentos, 
em alguns casos, podem levar a comportamentos perigosos. 

Como agir com um adolescente difícil? é um livro esclarecedor para todos os que lidam com jovens: pais, 
psicanalistas, psicólogos, professores, orientadores educacionais e assistentes sociais.



Outros livros do autor

A criança do espelho
Françoise Dolto e J.-D. Nasio
96pp
R$23,50

Lições sobre os 7 
conceitos cruciais 
da Psicanálise
J.-D. Nasio
176pp
R$42

A dor de amar
J.-D. Nasio
172pp
R$24

A fantasia
J.-D. Nasio
104pp
R$19

Introdução à topologia de 
Lacan
J.-D. Nasio
212pp
R$19,90

Cinco lições sobre a teoria 
de Jacques Lacan
J.-D. Nasio
176pp
R$42
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Sinopse
Durante sua longa vida, além de toda a vasta obra filosófica, literária e científica, Voltaire escreveu cerca 17 
mil cartas. As aqui selecionadas, que abrangem sessenta anos de correspondência (até dias antes da morte 
do autor), apresentam um panorama do que foi a carreira intelectual e humana de Voltaire — o homem que 
melhor representa o seu século, o do Iluminismo. Elas acompanham também o seu périplo geográfico — 
determinado por um temperamento irrequieto e pelo temor da prisão e da censura — e abordar uma infinidade 
de assuntos, de verbetes da Enciclopédia a relógios suíços, dos benefícios da civilização a problemas de saúde. 

São mais de 150 cartas do autor e uma resposta de Rousseau, na famosa querela entre os dois (Rousseau 
defendia a ideia do “bom selvagem” e o retorno a uma condição natural e não-civilizada; Voltaire opunha-se). 

Ficha técnica
literatura
232pp
14x19cm
seleção, tradução, apresentação e notas: 
André Telles e Jorge Bastos
tiragem: 3.000 exs
ISBN 978-85-378-0692-0
nas livrarias: 22 de julho
R$39

Palavra-chave: Iluminismo.

Público-alvo
Público amplo. Historiadores e interes-
sados em literatura e Iluminismo.

Cartas Iluministas
Correspondência selecionada e anotada
Voltaire

Voltaire
Escritor e filósofo francês, foi 
um dos principais articuladores 
e o porta-voz do iluminismo. 
Autor prolífico, produziu obras 
em quase todas as formas 
literárias (contos, romances, 
novelas, poemas, obras 
científicas e históricas, peças 
teatrais, cartas, verbetes para a 

Enciclopédia), e, polemista satírico e crítico mordaz, 
foi preso duas vezes na Bastilha. Vindo da pequena 
nobreza, no final da vida havia ascendido à nobreza 
nobiliárquica, à Academia Francesa e à fortuna. Seu 
sucesso em todos os planos foi total e seu funeral, em 
Paris, teve proporções inéditas, igualado talvez apenas 
pelo de Victor Hugo, um século depois.

CARTAS ILUMINISTAS
correpondência selecionada e anotada

inclui a famosa querela com Rousseau
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lém da obra filosófica, literária e científica, Voltaire 
escreveu cerca de 17 mil cartas. A presente seleção 
acompanha sua trajetória e abre uma janela para a 

grande revolução iluminisa, da qual ele foi um dos mais 
lúcidos articuladores.

Abrangendo sessenta anos de vida episolar, as cartas aqui 
reunidas mostram o escritor em momentos e esados de 
epírito os mais diversos: irônico, ao dar conselhos lierá-
rios a Frederico ii; ponderado, ao discutir verbetes da 
Enciclopédia com Diderot e d’Alembert; presativo, ao reco- 
mendar um amigo para um emprego; ou mesmo hipocon-
dríaco, quando se esende sobre seus problemas de saúde. 
Também podemos vê-lo sarcásico e inlexível, em seus 
duelos com o desafeto Jean-Jacques Rousseau, ou mera-
mente pragmático, ao negociar preços de terras ou vender 
relógos suíços para Catarina da Rússia…

Este volume traz mais de 150 cartas – incluindo a célebre 
querela com Rousseau sobre os benefícios e o valor da 
civilização e da literatura –, uma apresentação, breves 
perfis e índice dos destinatários das cartas, cronologia 
de vida e obra de Voltaire e cerca de 200 notas esclarece-
doras de alusões, contextos e personagens ciados.

seleção, apresentação e notas:

André Telles e Jorge Basos
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Saiba mais
• Edição para presente (formato atraente, capa sem orelhas e com guarda).

• Por suas muitas notas e a visão geral do século XVIII que oferece, pode ser adotado em escolas. 

• Possui menção sobre a troca de cartas entre Voltaire e Rousseau.

• Temas abordados:
Iluminismo, Enciclopédia, enciclopedistas (Diderot, D’Alembert, Rousseau), civilização, literatura, 
imperadores Catarina da Rússia, Frederico II e Francisco I, diplomacia, interesses pessoais, doença, 
relógios suíços.

Livros relacionados

Uma história social do 
conhecimento

De Gutenberg a Diderot
Peter Burke

244pp
R$52

Dicionário Rousseau
N.J.H. Dent
252pp
R$62

Quarta-capa

Além da obra filosófica, literária e científica, Voltaire escreveu cerca de 17 mil cartas. A presente seleção 
acompanha sua trajetória e abre uma janela para a grande revolução iluminista, da qual ele foi um dos 
mais lúcidos articuladores.

Abrangendo sessenta anos de vida epistolar, as cartas aqui reunidas mostram o escritor em momentos 
e estados de espírito os mais diversos: irônico, ao dar conselhos literários a Frederico II; ponderado, 
ao discutir verbetes da Enciclopédia com Diderot e d’Alembert; prestativo, ao recomendar um amigo 
para um emprego; ou mesmo hipocondríaco, quando se estende sobre seus problemas de saúde. 
Também podemos vê-lo sarcástico e inflexível, em seus duelos com o desafeto Jean-Jacques Rousseau, 
ou meramente pragmático, ao negociar preços de terras ou vender relógios suíços para Catarina da 
Rússia...

Este volume traz mais de 150 cartas – incluindo a célebre querela com Rousseau sobre os benefícios e 
o valor da civilização e da literatura –, uma apresentação, breves perfis e índice dos destinatários das 
cartas, cronologia de vida e obra de Voltaire e cerca de 200 notas esclarecedoras de alusões, contextos 
e personagens citados.
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http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0396&ORDEM=A


Reimpressões

A solidão dos moribundos
Norbert Elias 
112pp
R$32

A sociedade de corte
Norbert Elias
316pp
R$64

Roteiro de cinema e 
televisão
A arte e a técnica de 
imaginar, perceber e 
narrar uma estória
Flavio de Campos
408pp
R$52

Cleópatra
Uma biografia
Stacy Schiff
408pp
R$39,90

Uma viagem através dos 
mitos
O significado dos mitos como 
um guia para a vida
Paul Strathern
212pp

A descoberta do inconsciente
Do desejo ao sintoma
Antonio Quinet
164pp
R$44

O triunfo da religião
Jacques Lacan
88pp
R$36

Lacan, 
o grande freudiano
88pp
R$16

Conectado
O que a internet fez com 
você e o que você pode 
fazer com ela
Juliano Spyer
256pp
R$46

O jogo imortal
O que o xadrez nos revela 
sobre a guerra, a arte, a ciência 
e o cérebro humano
David Shenk
312pp
R$54
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Reimpressões

Histórias de Sherlock 
Holmes*
Sherlock Holmes - Edição 
comentada, vol. 5 
(contos)
Arthur Conan Doyle
444pp
R$39

O signo dos quatro
Sherlock Holmes – 
Edição comentada, vol. 7 
(romance)
Arthur Conan Doyle
200pp
R$36

A filosofia da arte*
Jean Lacoste
132pp
R$32

Quando os pais se 
separam*
Françoise Dolto
136pp
R$34,50

A arte do ator*
Jean-Jacques Roubine
116pp
R$32

*Livro recomposto

As memórias de Sherlock 
Holmes
Sherlock Holmes 
Edição comentada, vol. 2 
(contos)
Arthur Conan Doyle
408pp
R$39

Um estudo em vermelho
Sherlock Holmes 
Edição comentada, vol. 6 
(romance)
Arthur Conan Doyle
232pp
R$36

http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1193&ide=258
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