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Zygmunt Bauman foi convidado, em 
2008, pela revista italiana La Repubbli-
ca delle Donne para escrever uma 
série de cartas comentando múltiplos 
aspectos do que chama de “mundo lí-
quido moderno”. Durante quase dois 
anos ele publicou quinzenalmente sua 
contribuição – e agora reúne neste li-
vro uma seleção de 44 cartas sobre 
temas atuais da cultura, da política e 
do cotidiano.

No mundo líquido moderno, em que 
padecemos de excesso de informa-
ções, como fi ltrar as notícias que im-
portam em meio a tanto lixo inútil? 
Como captar as mensagens signifi ca-
tivas entre o alarido sem nexo? Nestas 
cartas, ele separa o joio do trigo, o 
que é relevante daquilo sem substân-
cia, dos alarmes falsos. Como nosso 
mundo líquido está em constante mo-
vimento, diz Bauman, e somos perpe-
tuamente arrastados em suas ondas, 
esses escritos são fl ashes da vida con-
temporânea: Twitter, Facebook, moda, 
telefones celulares, proliferação de 
doenças nervosas, Barack Obama, 
solidão, isolamento, terceirização do 
trabalho, entre outros temas.

Poucos eventos escapam ao olhar 
atento de Bauman. Surpreende a ca-
pacidade que ele tem de descobrir 
signifi cados sob atos aparentemente 
simples – uma chamada ao celular, a 
exposição de uma foto no Facebook, 
um outdoor, a lista de gastos do cartão 

de crédito. Todos esses fatos que pare-
cem casuais e desconectados se unem 
para reforçar a afl ição do homem no 
mundo líquido: um indivíduo em busca 
de sua identidade. 

Restam disso tudo um alerta e uma 
mensagem: se não resistirmos à so-
ciedade de consumidores, se nos fe-
charmos no individualismo imposto, só 
cabe nos preparar para nossa própria 
biodegradação e reciclagem. Segun-
do Bauman, apenas juntos poderemos 
travar essa luta contra os “males so-
ciais” – do contrário, perderemos.

ZYGMUNT BAUMAN nasceu na Polô-
nia e mora na Inglaterra desde 1971. 
Professor emérito das universidades 
de Varsóvia e Leeds, é autor de vasta 
obra que analisa as transformações 
socioculturais e políticas de nosso tem-
po. Bauman tem mais de vinte livros 
publicados no Brasil pela Zahar, todos 
com grande sucesso de público.

Twitter, iPod, Facebook, sexo virtual, celebridades, moda, cartões de 
crédito, indústria cosmética, remédios, crise da educação, fi lmes, livros, 
Barack Obama – estes são alguns dos temas que marcam o itinerário 
da viagem de Zygmunt Bauman pelo mundo líquido moderno. Ao longo 
do caminho, ele nos envia cartas esclarecedoras sobre nossa condição 
atual, alertando para que não nos percamos nos meandros criados 
pela sociedade de consumidores e, sobretudo, para que resistamos ao 
canto de sereia do apelo à individualização.

Zygmunt Bauman
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44 CARTAS DO MUNDO LÍQUIDO MODERNO

AMOR LÍQUIDO

APRENDENDO A PENSAR COM A SOCIOLOGIA

A ARTE DA VIDA

BAUMAN SOBRE BAUMAN

CAPITALISMO PARASITÁRIO

COMUNIDADE

CONFIANÇA E MEDO NA CIDADE

EM BUSCA DA POLÍTICA

EUROPA

GLOBALIZAÇÃO: AS CONSEQUÊNCIAS HUMANAS 

IDENTIDADE

LEGISLADORES E INTÉRPRETES

O MAL-ESTAR DA PÓS-MODERNIDADE

MEDO LÍQUIDO

MODERNIDADE E AMBIVALÊNCIA

MODERNIDADE E HOLOCAUSTO

MODERNIDADE LÍQUIDA

A SOCIEDADE INDIVIDUALIZADA

TEMPOS LÍQUIDOS

VIDA A CRÉDITO

VIDA EM FRAGMENTOS
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P. Duarte
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acesso à verdade, e a inferioridade 
que Hegel lhe atribui ao considerá-la, 
a esse respeito, coisa do passado. 
A grande novidade da revolução 
espiritual romântica, que marcou 
profundamente a Modernidade, é 
a união entre arte e filosofia como 
modo de pensar.

Ao apresentar de forma leve e preci-
sa as ideias dos principais expoen tes 
do Romantismo, e evidenciar como 
ele permanece atual, Estio do tempo 
pode ser lido com prazer e provei-
to não só por especialistas, mas por 
todos que se interessam pela arte e 
pela cultura modernas.

Roberto Machado

Filosofia e arte experimentaram, na aurora do Romantismo, proxi-
midade inédita em nossa história – o que dá a esse momento uma 
surpreendente atualidade crítica. Era a virada alemã do século XVIII 
para o XIX, a época de Goethe e Schiller. Contestando a hegemonia 
do Iluminismo e do Classicismo, alguns jovens pensadores como os 
irmãos Schlegel, Novalis e Hölderlin sugeriam diferente caminho 
para a Modernidade nascente. Nesse estio do tempo da civilização 
moderna, buscava-se unir pensamento e inventividade, reflexão e 
criação – filosofia e arte. Os primeiros românticos não só teorizaram 
uma filosofia da arte, como praticaram uma arte do filosofar. 

Num texto preciso e atraente, este livro apresenta a relação amo-
rosa entre arte e filosofia que foi experimentada pelos primeiros 
românticos alemães, tendo em vista a sua participação fundadora 
na estética moderna. 

Leia também:

Shakespeare, o gênio original
Pedro Süssekind 
 

“Observações sobre Édipo”/“Observações sobre Antígona”,
precedido de “Hölderlin e Sófocles”

Friedrich Hölderlin e Jean Beaufret

“O que é o Romantismo? Ou melhor: 
qual é a importância dos primeiros 
românticos alemães na história do 
pensamento? Uma das quali dades 
de Estio do tempo é expor esse mo-
vimento intelectual singular que 
está na origem da Modernidade não 
só apresentando o pensa mento de 
seus principais representantes, mas 
também relacionando-o a seus ins-
pira dores e adversários.

Essa amplitude da análise se mani-
festa na exposição do pensamento 
romântico de August e Friedrich 
Schlegel, Novalis, Tieck e Schelling 
sobre temas como a verdade, o 
abso  luto, a linguagem, os gêneros 
literários, o gênio, a crítica, a his-
tória, a vanguarda, a relação entre 
arte e vida... E ela é também per-
feitamente visível na relação que 
Pedro Duarte estabelece entre os 
românticos, de um lado, e, de ou-
tro, artistas como Goethe, Schiller, 
Hölderlin, Shakespeare e filó sofos 
como Kant, Fichte, Hegel. A esse res-
peito, a reflexão cria dora romântica 
procura ultrapassar o limite que Kant 
estabelece para o conheci mento hu-
mano, sem pretender, como Hegel, 
que o espírito seja capaz de atingir o 
saber absoluto.

Mas a ideia que percorre o livro como 
um fio condutor, articulando todas as 
outras, é que arte e filosofia tiveram, 
com o Roman tismo, uma proximi-
dade nunca antes vista na história 
do Ocidente. O que contraria não só 
a separação que impera entre elas 
desde Platão, mas também a negação 
kantiana à possibilidade de a arte ter 

ESTIO DO TEMPO 
Romantismo e estética moderna

Pedro Duarte

”

Pedro duarte é doutor em filosofia pela 
PUC-Rio e professor adjunto do Depar-
tamento de Filosofia e Ciências Sociais 
da UniRio. Tem experiência de pesquisa 
e artigos publicados nas áreas de estéti-
ca, filosofia contemporânea e história da 
filosofia. Nasceu e vive na cidade do Rio 
de Janeiro.

DE GAUTAMA BUDA AO  
TRIUNFO DO CRISTIANISMO

Mircea Eliade

HISTÓRIA  
DAS CRENÇAS  
E DAS IDEIAS  
RELIGIOSAS * II

Ao longo do século XX, o eminen-
te historiador romeno Mircea Eliade 
dedicou-se a estudar as mais diver-
sas manifestações da religiosidade.  
Com enorme erudição e poder de  
síntese, sua obra analisa as caracte-
rísticas do sagrado a partir de símbolos 
e mitos, além dos aspectos constan-
tes nas religiões no decorrer do tempo. 
Através das cerimônias de iniciação, 
da mística ligada a determinadas pro-
fissões, de ritos agrários, ou, ainda, da 
permanência nostálgica de um eterno 
retorno à fonte criadora, se articula o 
estudo das inúmeras cosmogonias, 
que equivalem a avatares dos mesmos  
padrões imutáveis.

Acompanhando o percurso entre o 
surgimento das primeiras práticas reli-
giosas na China e o nascimento de  
Cristo, este segundo volume de Histó-
ria das crenças e das ideias religiosas 
chama atenção sobretudo para dois 
fenômenos importantes: a expansão 
geográfica de um sistema de crenças, 
paralela à assimilação de elementos 
autóctones, o que revela tolerância, 
e não inflexibilidade; e a confluência 
das religiões romana e cristã num mo-
vimento de secularização da fé, com 
a correspondente hierarquização de  
cultos e rituais.

Eliade nos apresenta um sem-número 
de casos que atestam, simultanea-
mente,  a unidade do pensamento  
mágico religioso e as feições que tal 

unidade pode assumir no tempo e no 
espaço: taoísmo, confucionismo, ioga; 
bramanismo, hinduísmo, Buda e seus 
contemporâneos; Zoroastro; Platão; as 
religiões romana, celta e germânica; ju-
daísmo, mistraísmo, mistérios órficos 
e o nascimento do cristianismo. 

Numa época marcada pelo fundamen-
talismo religioso e por um retorno ao 
pensamento mágico, esta obra é leitu-
ra obrigatória para quem se interessa 
pela formação das variadas crenças e 
também para aqueles que desejam se 
aprofundar no conhecimento de mis-
térios e ritos presentes em qualquer 
sistema religioso. 

MIRCEA ELIADE (1907-1986) nasceu 
na Romê  nia. Depois da Segunda Guer-
ra Mundial, mudou-se para a França, 
onde ensinou na École Pratique des 
Hautes Études. Em 1957 foi convi-
dado a lecionar no Departamento de 
História das Religiões, na Universi-
dade de Chicago, onde permaneceu 
até sua morte. Publicou vasta obra 
como filósofo, poeta, romancista e 
sobretudo historiador das religiões, 
com destaque para: O sagrado e o 
profano; Mitos, sonhos e mistérios; O 
mito do eterno retorno; e Ferreiros e 
alquimistas (publicado no Brasil pela 
Zahar, em 1971).

Mircea Eliade

HISTÓRIA DAS CRENÇAS E DAS IDEIAS RELIGIOSAS 
Vol. II: De Gautama Buda ao triunfo do cristianismo

História das crenças e das ideias religiosas é uma obra 
monumental em três volumes, na qual o historiador ro-
meno Mircea Eliade sintetiza uma cronologia das diferen-
tes expressões do sagrado nas sociedades, compondo 
um estudo singular do nascimento das mais diferentes 
tradições religiosas do Oriente e do Ocidente.

Neste segundo volume, Eliade examina a expansão 
geográfica que levou à arianização das religiões hinduís-
tas; a lenta institucionalização da fé numa comunidade 
organizada; e a paulatina secularização das crenças que 
culminou com o crepúsculo dos deuses.

Taoísmo, confucionismo, ioga, bramanismo, hinduísmo, 
Buda, Zoroastro, a fundação de Roma, a síntese religiosa 
iraniana, judaísmo, mistraísmo, mistérios órficos e o sur-
gimento do cristianismo – este é o caminho percorrido 
aqui pela histórica busca de símbolos e mitos que dão 
sentido à vida humana em seu esforço de aproximação 
com o sagrado. 

OUTROS VOLUMES:

I: Da Idade da Pedra aos mistérios de Elêusis

III. De Maomé à Idade das Reformas (no prelo)

Eliade
HISTÓRIA DAS CRENÇAS 
E DAS IDEIAS RELIGIOSAS *  II
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A pergunta “O que é a filosofia?” é tão 

antiga quanto a própria filosofia. E cada 

filósofo terá uma definição, porque é 

característico da filosofia pensar sobre 

si mesma, seu significado e sua natureza.  

Os professores Danilo Marcondes e Irley 

Franco discutem aqui as várias respostas 

já dadas, analisando o diálogo existente 

entre elas, com suas rupturas, contra-

dições e permanente questionamento. 

Nascido da experiência dos autores em 

sala de aula, o livro mostra, além disso, 

que pensar sobre o significado da filosofia 

hoje é ainda mais complexo, pois todas  

as diferentes posições filosóficas são con-

sideradas válidas – e não mais exclu- 

dentes. Temos afinidades, simpatias, 

tomamos conhecimento de pensa-

dores que nos permitem discutir 

algumas questões melhor do que 

outros, mas não julgamos, como 

antes, que haja uma única cor-

rente filosófica capaz de fornecer 

todas as respostas. 

Com tal pluralismo em mente, os 

autores abordam as diversas expli-

cações oferecidas pelos filósofos ao 

longo do tempo. E o fazem sob pers-

pectivas também diversas, explorando  

os pontos onde essa questão se desdo-

bra em outras: a utilidade prática da 

filosofia, os diferentes estilos literários 

que um filósofo usa para exprimir seu 

pensamento, de que forma cada época vê 

um filósofo. Tratam ainda do surgimento  

e da periodização da filosofia, e dos primei-

ros e principais conceitos filosóficos –  

Este é um livro-convite, dedicado sobretudo àqueles que 

desejam experimentar a aventura do pensamento.

O que é a filosofia? Para que ela serve? Qual, dentre tantas, 

escolher? Qual o melhor caminho a seguir? Todo filósofo, 

ou de fato qualquer pessoa que pense sobre a filosofia, 

enfrenta em algum momento dúvidas como essas, pois  

a filosofia, por ser crítica e reflexiva, tem como caracterís-

tica colocar a si mesma em questão. 

Conheça:

• Diversas definições de filosofia

• A utilidade e o valor da filosofia

• Os estilos literários utilizados pelos filósofos: diálogo, 
aforismo, ensaio, confissão...

• Os tipos de filósofos: o crítico, o metafísico, o político,  
o comentador...

• A tradição filosófica e os diferentes modos de conceber 
a filosofia: como uma forma de se buscar conhecimen-
to, um sistema de pensamento...

• A história e a periodização da filosofia

• O surgimento da filosofia

• Os principais conceitos filosóficos em sua origem

Inclui ainda um abrangente quadro cronológico.

DANILO  MARCONDES  E  IRLEY  FRANCO
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Leia também:

Iniciação à história da filosofia

Textos básicos de filosofia

Danilo Marcondes

sempre mostrando como todas essas 

questões, que estão no cerne da filosofia, 

passaram por grandes transformações 

mas ainda se encontram entre nós. 

A Filosofia: O que é? Para que serve? traz 

também um extenso quadro cronológico, 

que põe lado a lado eventos de destaque 

da filosofia e dados marcantes no campo 

das artes, ciência e história, oferecendo 

uma boa contextualização e um amplo 

panorama para o leitor.

Danilo Marcondes, doutor em filosofia 

pela Universidade de St. Andrews, Grã-

Bretanha, é professor titular do Depar-

tamento de Filosofia da PUC-Rio (o qual 

dirigiu entre 1986-89) e professor asso-

ciado do Departamento de Filosofia da 

UFF. Foi também vice-reitor acadêmico  

da PUC-Rio (1999-2007). Com quase 30 anos 

de experiência no magistério, é autor de 

sucessos editoriais como Iniciação à his-

tória da filosofia, Textos básicos de filoso-

fia, Textos básicos de ética e Dicionário 

básico de filosofia (com Hilton Japiassú), 

entre outras obras.

Irley Franco é doutora em filosofia pela  

PUC-Rio, onde atualmente dirige o De-

partamento de Filosofia e coordena os 

cursos de especialização em Filosofia 

Antiga e Arte e Filosofia. Editora da re-

vista O que nos faz pensar (Cadernos do 

Departamento de Filosofia da PUC-Rio), 

é também autora de O sopro do amor: 

Um comentário ao discurso de Fedro no 

“Banquete” de Platão. 

Conheça:

Leia também:

ZAH_filosofia.indd   1 5/11/11   6:00 PM

 de onde vêm
 as Boas IdeIas  

s. johnson

Para Steven Johnson, que já foi chamado de 

o “Darwin da Tecnologia”, as grandes ino-

vações criadas pela humanidade não resul-

tam de prodigiosos talentos individuais ou 

de mentes superiores isoladas. As maiores 

invenções, ao contrário do que costuma-

mos pensar, precisam de ambientes propí-

cios onde possam florescer.

Quais as características desses ambien-

tes? Exatamente que processos estimu-

lam nossa criatividade? O que podemos 

fazer para recriá-los em nosso cotidiano? 

São essas as perguntas que o autor res-

ponde em De onde vêm as boas ideias.

Para isso, ele identifica os ambientes 

humanos mais férteis em pensamentos 

originais – os laboratórios científicos, por 

exemplo, ou as redes de informação na 

internet – e, em seguida, relaciona-os a 

ambientes naturais também tipicamente 

inovadores – os recifes de coral, as flo-

restas tropicais, a sopa química que deu 

origem à vida etc.

Criando paralelos divertidos, inespera-

dos e reveladores, Johnson nos mostra 

as sete características fundamentais, ou 

padrões fundamentais, dos processos de 

inovação desenvolvidos pelo homem e 

pela natureza. Cada capítulo do livro é, 

assim, dedicado a um desses padrões: as 

descobertas preparadas por outras des-

cobertas; as redes em que informações 

se chocam constantemente; as intuições 

lentamente construídas; as intuições aci-

dentais; o aprendizado a partir dos erros; 

as invenções de uma área que encontram 

aplicação em outra; os processos genera-

lizados de sedimentação do saber.

Com as ferramentas de que dispomos  

hoje, a inovação está ao alcance de todos. 

Mas é preciso saber cultivá-la, se você 

quiser ter as grandes ideias do futuro.

Steven JohnSon, cuja obra é publicada no 

Brasil pela Zahar, é autor de sete livros, 

com destaque para os best-sellers Cultu-

ra da interface e O mapa fantasma. Re-

conhecido como um dos mais influentes 

pensadores do ciberespaço, escreve arti-

gos para veículos especializados, como a 

revista Wired, e de grande público, como 

o Wall Street Journal e a Time Magazine. 

Vários websites criados por ele tornaram-

se influentes, entre os quais o Outside.in, 

que congrega blogueiros locais e ofere-

ce informações em tempo real.

Site do autor: www.stevenberlinjohnson.com

“Leitura essencial

 para qualquer pessoa que tente com-

preender nossa cultura.” New York Times

“Uma grande síntese da obra de Steven Johnson.” Economist

“É estimulante acompanhar seus raciocínios imprevisíveis. Para ex-

plicar por que algumas ideias subvertem o mundo, ele utiliza inúmeras 

disciplinas: química, história social, geografia etc.” Los Angeles Times

“No debate sobre a inovação, Johnson demonstra ter uma visão de 

mundo especialmente animadora e prazerosa.” Financial Times

“Iconoclástico, surpreendente e original.” Atlantic Monthly

“Um instrumento brilhante para se compreender a 

atualidade.” New York Times Book Review

“Por meio de observações e insights fasci-

nantes, ele nos mostra a origem das ideias 

e nos ensina como podemos criar am-

bientes e redes que promovam a ino-

vação.” Walter Isaacson, ex-presi-

dente da CNN e autor do best-seller 

Einstein: sua vida, seu universo

“Um escritor empolgante. Johnson 

é artigo raro entre os intelectuais

do século XXI. Uma inteligência in-

dagadora, flexível, ávida por levar 

em conta as objeções, explorar no-

vos campos e perceber padrões 

subjacentes.” Salon.com
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Sinopse

Este é o mais recente livro de Zygmunt Bauman. É uma seleção de 44 cartas dentre as que o autor escreveu para 
a revista italiana La Repubblica delle Donne. Os editores da revista haviam pedido a Bauman que mandasse para 
os leitores uma série de cartas comentando aspectos do que o sociólogo chama de “mundo líquido moderno”. 

Os textos que compõem a coletânea são atuais e abrangem temas que fazem parte, mais do que nunca, de nosso 
cotidiano: iPod; Twitter; Facebook; Barack Obama; cartões de crédito; gripe suína; os militares que torturaram 
e humilharam barbaramente os prisioneiros no Iraque; sexo virtual; relações entre pais e filhos; a crise da 
educação; moda; celebridades; saúde e remédios. As cartas são curtas, escritas em estilo leve, e não deixam de 
compor, no todo, uma análise brilhante sobre esses aspectos da cultura contemporânea à luz do pensamento 
do autor. 

Ficha técnica
228pp
14x21cm
tradutor: Vera Pereira
tiragem: 5.000 exs
ISBN 978-85-378-0681-4
nas livrarias: 10 de junho
R$34
e-book: R$24

Palavras-chave: CIÊNCIAS SOCIAIS, sociologia, 
cultura contemporânea.

44 cartas do mundo líquido moderno
Zygmunt Bauman

Público-alvo
Público geral, leitores de Bauman, estudantes 
de ciências sociais, interessados em crítica 
cultural.

Zygmunt Bauman foi convidado, em 
2008, pela revista italiana La Repubbli-
ca delle Donne para escrever uma 
série de cartas comentando múltiplos 
aspectos do que chama de “mundo lí-
quido moderno”. Durante quase dois 
anos ele publicou quinzenalmente sua 
contribuição – e agora reúne neste li-
vro uma seleção de 44 cartas sobre 
temas atuais da cultura, da política e 
do cotidiano.

No mundo líquido moderno, em que 
padecemos de excesso de informa-
ções, como fi ltrar as notícias que im-
portam em meio a tanto lixo inútil? 
Como captar as mensagens signifi ca-
tivas entre o alarido sem nexo? Nestas 
cartas, ele separa o joio do trigo, o 
que é relevante daquilo sem substân-
cia, dos alarmes falsos. Como nosso 
mundo líquido está em constante mo-
vimento, diz Bauman, e somos perpe-
tuamente arrastados em suas ondas, 
esses escritos são fl ashes da vida con-
temporânea: Twitter, Facebook, moda, 
telefones celulares, proliferação de 
doenças nervosas, Barack Obama, 
solidão, isolamento, terceirização do 
trabalho, entre outros temas.

Poucos eventos escapam ao olhar 
atento de Bauman. Surpreende a ca-
pacidade que ele tem de descobrir 
signifi cados sob atos aparentemente 
simples – uma chamada ao celular, a 
exposição de uma foto no Facebook, 
um outdoor, a lista de gastos do cartão 

de crédito. Todos esses fatos que pare-
cem casuais e desconectados se unem 
para reforçar a afl ição do homem no 
mundo líquido: um indivíduo em busca 
de sua identidade. 

Restam disso tudo um alerta e uma 
mensagem: se não resistirmos à so-
ciedade de consumidores, se nos fe-
charmos no individualismo imposto, só 
cabe nos preparar para nossa própria 
biodegradação e reciclagem. Segun-
do Bauman, apenas juntos poderemos 
travar essa luta contra os “males so-
ciais” – do contrário, perderemos.

ZYGMUNT BAUMAN nasceu na Polô-
nia e mora na Inglaterra desde 1971. 
Professor emérito das universidades 
de Varsóvia e Leeds, é autor de vasta 
obra que analisa as transformações 
socioculturais e políticas de nosso tem-
po. Bauman tem mais de vinte livros 
publicados no Brasil pela Zahar, todos 
com grande sucesso de público.

Twitter, iPod, Facebook, sexo virtual, celebridades, moda, cartões de 
crédito, indústria cosmética, remédios, crise da educação, fi lmes, livros, 
Barack Obama – estes são alguns dos temas que marcam o itinerário 
da viagem de Zygmunt Bauman pelo mundo líquido moderno. Ao longo 
do caminho, ele nos envia cartas esclarecedoras sobre nossa condição 
atual, alertando para que não nos percamos nos meandros criados 
pela sociedade de consumidores e, sobretudo, para que resistamos ao 
canto de sereia do apelo à individualização.

Zygmunt Bauman
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 Zygmunt Bauman

Autor best-seller de vasta obra 
que analisa as transformações 
socioculturais em nosso tempo, 
co mais de 250 mil exemplares 
vendidos. Nasceu na Polônia e 
mora na Inglaterra desde 1971. 
Professor emérito das universidades 
de Varsóvia e de Leeds, é autor 
de vasta obra que analisa as 
transformações socioculturais em 
nosso tempo. Esse é o seu 25º livro 
publicado no Brasil pela Zahar. 

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1388
http://d.repubblica.it/dmemory/2008/09/27/idee/idee/060ver61660.html


Saiba mais

• Os textos que figuram nesse livro são escritos em linguagem simples e não exigem um conhecimento prévio 
da obra de Bauman nem os conceitos próprios da sociologia. 

• É, portanto, um livro para o grande público, e o aspecto forte, nesse caso, são os temas que ele comenta.

• O autor estará no Brasil em julho para uma série de conferências em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro.

• Entrevista com o autor disponibilizada no site do Estadão.

• Em novembro de 2010 estreou no teatro Histórias de amor líquido, peça inspirada no livro Amor líquido, 
um dos best-sellers do autor.

Orelha
Zygmunt Bauman foi convidado, em 2008, pela revista italiana La Repubblica delle Donne para escrever 
uma série de cartas comentando múltiplos aspectos do que chama de “mundo líquido moderno”. 
Durante quase dois anos ele publicou quinzenalmente sua contribuição – e agora reúne neste livro uma 
seleção de 44 cartas sobre temas atuais da cultura, da política e do cotidiano.

No mundo líquido moderno, em que padecemos de excesso de informações, como filtrar as notícias 
que importam em meio a tanto lixo inútil? Como captar as mensagens significativas entre o alarido sem 
nexo? Nestas cartas, ele separa o joio do trigo, o que é relevante daquilo sem substância, dos alarmes 
falsos. Como nosso mundo líquido está em constante movimento, diz Bauman, e somos perpetuamente 
arrastados em suas ondas, esses escritos são flashes da vida contemporânea: Twitter, Facebook, moda, 
telefones celulares, proliferação de doenças nervosas, Barack Obama, solidão, isolamento, terceirização 
do trabalho, entre outros temas.

Poucos eventos escapam ao olhar atento de Bauman. Surpreende a capacidade que ele tem de descobrir 
significados sob atos aparentemente simples – uma chamada ao celular, a exposição de uma foto no 
Facebook, um outdoor, a lista de gastos do cartão de crédito. Todos esses fatos que parecem casuais e 
desconectados se unem para reforçar a aflição do homem no mundo líquido: um indivíduo em busca 
de sua identidade. 

Restam disso tudo um alerta e uma mensagem: se não resistirmos à sociedade de consumidores, se 
nos fecharmos no individualismo imposto, só cabe nos preparar para nossa própria biodegradação e 
reciclagem. Segundo Bauman, apenas juntos poderemos travar essa luta contra os “males sociais” – do 
contrário, perderemos.

Quarta-capa

Twitter, iPod, Facebook, sexo virtual, celebridades, moda, cartões de crédito, indústria cosmética, remédios, 
crise da educação, filmes, livros, Barack Obama – estes são alguns dos temas que marcam o itinerário 
da viagem de Zygmunt Bauman pelo mundo líquido moderno. Ao longo do caminho, ele nos envia 
cartas esclarecedoras sobre nossa condição atual, alertando para que não nos percamos nos meandros 
criados pela sociedade de consumidores e, sobretudo, para que resistamos ao canto de sereia do apelo à 
individualização.

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110430/not_imp712848,0.php
http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2010/11/03/paulo-jose-dirige-as-filhas-ana-bel-kutner-na-peca-historias-de-amor-liquido-922938658.asp
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0861&ORDEM=A&SINOSUM=SINO
http://d.repubblica.it/dmemory/2008/09/27/idee/idee/060ver61660.html


Outros livros do autor

Amor líquido
Sobre a fragilidade dos 
laços humanos
192pp
R$42

A arte da vida
184pp
R$34

Capitalismo parasitário
e outros temas contemporâneos
96pp
R$22

Bauman sobre Bauman
Diálogos com Keith Tester
184pp
R$34,90

Legisladores e intérpertes
Sobre modernidade, pós-
modernidade e intelectuais
280pp
R$39

Identidade
Entrevista a Benedetto Vecchi
112pp
R$32

Globalização: 
as consequências humanas
148pp
R$34

Confiança e medo na 
cidade
96pp
R$22,50

O mal-estar 
da pós-modernidade
276pp
R$52

Medo líquido
240pp
R$38

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0861&ORDEM=A&SINOSUM=SINO
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1266&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1323&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1345&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1243&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0560&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0932&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1293&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0513&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1135&ORDEM=A


Outros livros do autor

Modernidade líquida
260pp
R$52

A sociedade individualizada
324pp
R$44

Vida a crédito
Conversas com Citlali 
Rovirosa-Madrazo
252pp
R$36

Tempos líquidos
120pp
R$32

Vidas desperdiçadas
176pp
R$38

Vida para consumo
A transformação das pessoas 
em mercadoria
200pp
R$39,90

Vida líquida
212pp
R$46

Vida em fragmentos
Sobre a ética pós-moderna
416pp
R$59,90

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0659&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1228&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1099&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1324&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1207&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1032&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1142&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0916&ORDEM=A


Sinopse
Em 1625, o jovem d’Artagnan chega praticamente sem posses a Paris, onde, não sem percalços, consegue se 
aproximar da guarda de elite do rei Luis XIII, os mosqueteiros. Nela conhece os inseparáveis Athos, Porthos 
e Aramis, que passarão a ser seus companheiros de aventuras. E aventura é o que não falta nesse romance 
de capa, espada e algo mais! Juntos, os quatro mosqueteiros enfrentam combates e perigos a serviço do rei e 
sobretudo da rainha, Ana da Áustria, tendo por inimigos principais o ardiloso cardeal de Richelieu, a pérfida e 
misteriosa Milady e o ousado duque de Buckingham. Misturando personagens reais, fictícios e romanceados, 
Dumas coloca os mosqueteiros em meio às mais perigosas intrigas políticas da Europa do século XVII, com 
participação decisiva na guerra entre a França e a Inglaterra que decidirá o destino político da Europa. Com 
seus numerosos combates, trágicos casos de amor, ódios insuperáveis e o ritmo acelerado da história, Os três 
mosqueteiros é o exemplo típico do romance de capa e espada.

Ficha técnica
792pp
12x17cm
série bolso de luxo
tradutores: André Telles e Rodrigo Lacerda
tiragem: 10.000 exs
ISBN 978-85-378-0604-3
nas livrarias: 10 de junho
R$29,90
e-book: R$21

Palavra-chave: LITERATURA.

Os três mosqueteiros
Alexandre Dumas

Público-alvo
Grande público, em especial pré-adolescentes 
e jovens amantes de livros de aventura.

          Alexandre Dumas

Romancista francês (1802-1870) autor de clássicos 
da literatura de aventura, como O conde de Monte 
Cristo e Os três mosqueteiros. Suas histórias foram 
traduzidas para cerca de uma centena de idiomas 
e inspiraram mais de duzentos filmes. Entre suas 
obras já publicadas pela Zahar estão, além da edição 
comentada e ilustrada de Os três mosqueteiros e de 
O conde de Monte Cristo - cuja tradução ganhou 
o prêmio Jabuti 2009 na categoria “Tradução de 
obra literária Francês-Português”, Grande dicionário 
de culinária, Memórias gastronômicas de todos os 
tempos e Napoleão: uma biografia literária.

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1406
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1157&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1157&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1366&ORDEM=A
http://www.cbl.org.br/jabuti/telas/edicoes-anteriores/premio-2009.aspx
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1366&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1157&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1018&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1018&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1017&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1017&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0928&ORDEM=A


Saiba mais
• Trata-se do mesmo texto clássico lançado pela Zahar em novembro de 2010, com tradução de André 
Telles e Rodrigo Lacerda, mas agora exclusivamente o texto (sem apresentação, notas, cronologia ou 
ilustrações). 

• É mais um livro da série Bolso de Luxo (Alice, Contos de fadas), com capa dura, 792 páginas e preço 
accessível: R$29,90.

• A tradução desse livro foi feita pela mesma dupla vencedora do Jabuti de tradução literária pelo 
nosso livro O Conde de Monte Cristo.

• A edição comentada e ilustrada recebeu este ano o selo de altamente recomendável pela FNLIJ.

• O filme Os três mosqueteiros 3D estreia no Brasil em outubro deste ano. Essa nova versão é produzida 
e dirigida por Paul W.S. Anderson, o mesmo diretor de ‘Resident Evil: Recomeço’. No papéis principais 
estão: Christoph Waltz (Bastardos Inglórios), como Cardeal Richelieu, Orlando Bloom (O Senhor dos 
Anéis), como Duque de Buckingham, Juno Temple (Desejo e Reparação), como Rainha Anne, e Milla 
Jovovich (da série de filmes Resident Evil) como M’lady de Winter.

Quarta-capa

Obra mais famosa do grande autor popular francês Alexandre Dumas e um clássico da literatura 
mundial, Os três mosqueteiros é um dos livros mais arrebatadores de todos os tempos! 
Num ritmo acelerado, os corajosos mosqueteiros – que na verdade são quatro: Athos, Porthos, Aramis 
e d’Artagnan – envolvem-se em numerosos combates, trágicos casos de amor, ódios insuperáveis e 
perigosas intrigas políticas da Europa do século XVII.
Um romance de capa, espada e algo mais!

TEXTO INTEGRAL

Tradução:
André Telles e Rodrigo Lacerda

Vencedores do Prêmio Jabuti - Tradução literária por
O conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas 

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1346&ORDEM=A&SINOSUM=SINO
http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1379&ide=450
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1157&ORDEM=A
http://twitter.com/#!/editora_Zahar/status/70942030569811968
http://www.three-musketeers-3d.com/
http://www.imdb.com/name/nm0027271/#Director
http://www.three-musketeers-3d.com/
http://www.imdb.com/name/nm0910607/
http://www.imdb.com/name/nm0089217/
http://www.imdb.com/name/nm1017334/
http://www.imdb.com/name/nm0000170/
http://www.imdb.com/name/nm0000170/
http://www.cbl.org.br/jabuti/telas/edicoes-anteriores/premio-2009.aspx


Outros livros de interesse

Os três mosqueteiros
Edição definitiva, 
comentada e ilustrada
Alexandre Dumas
688pp
R$69

O Conde de 
Monte Cristo
Alexandre Dumas
1376pp

Alice
Aventuras de Alice no País das 
Maravilhas & Através do espelho 
e o que Alice encontrou por lá
Lewis Carroll
320pp
R$19,90

Contos de fadas
de Perrault, Grimm,   
Andersen & outros
Apresentação: Ana 
Maria Machado
288pp
R$19,90

Para ler como 
um escritor
Um guia para quem gosta 
de livros e para quem quer 
escrevê-los
Francine Prose
320pp
R$48

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1366&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1157&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1346&ORDEM=A&SINOSUM=SINO
http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1379&ide=450
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1089&ORDEM=A&SINOSUM=SINO


Sinopse
Esse livro-convite à filosofia mostra que não há uma resposta única para a pergunta “O que é filosofia?”, e sim 
várias respostas – e que, ao invés de excludentes, elas podem ser complementares. Além disso, busca mostrar 
também que essa pergunta nunca deixará de ser feita, nem de obter novas respostas. Os autores abordam 
as explicações dadas pela tradição, enfocando os pontos onde a pergunta sobre a natureza da filosofia se 
desdobra em outras, tais como: 

• a utilidade da filosofia

• as diferentes imagens e papéis que ao longo do tempo foram atribuídos ao filósofo (crítico, metafísico, 
político, comentador...) e à filosofia  (meio de buscar conhecimento, meio de questionamento, sistema de 
pensamento...) 

• os estilos literários usados pelos filósofos para desenvolver e registrar suas ideias  (diálogo, aforismo, ensaio, 
confissão...)

• o surgimento e a periodização da filosofia.

O livro traz também um extenso quadro cronológico, em que eventos de destaque da filosofia são postos lado 
a lado com outros, no campo das artes, história e ciência, oferecendo uma boa contextualização e um amplo 
panorama para o leitor.

Ficha técnica
Co-edição: Editora PUC-Rio
156pp
16x23cm
tiragem: 4.000 exs
ISBN 978-85-378-0681-4
nas livrarias: 10 de junho
R$27
e-book: R$19

Palavra-chave: FILOSOFIA.

Público-alvo
Público geral, filósofos, estudantes do ensino 
médio e universitários.

A filosofia: O que é? Para que serve?
Danilo Marcondes e Irley Franco

A pergunta “O que é a filosofia?” é tão 

antiga quanto a própria filosofia. E cada 

filósofo terá uma definição, porque é 

característico da filosofia pensar sobre 

si mesma, seu significado e sua natureza.  

Os professores Danilo Marcondes e Irley 

Franco discutem aqui as várias respostas 

já dadas, analisando o diálogo existente 

entre elas, com suas rupturas, contra-

dições e permanente questionamento. 

Nascido da experiência dos autores em 

sala de aula, o livro mostra, além disso, 

que pensar sobre o significado da filosofia 

hoje é ainda mais complexo, pois todas  

as diferentes posições filosóficas são con-

sideradas válidas – e não mais exclu- 

dentes. Temos afinidades, simpatias, 

tomamos conhecimento de pensa-

dores que nos permitem discutir 

algumas questões melhor do que 

outros, mas não julgamos, como 

antes, que haja uma única cor-

rente filosófica capaz de fornecer 

todas as respostas. 

Com tal pluralismo em mente, os 

autores abordam as diversas expli-

cações oferecidas pelos filósofos ao 

longo do tempo. E o fazem sob pers-

pectivas também diversas, explorando  

os pontos onde essa questão se desdo-

bra em outras: a utilidade prática da 

filosofia, os diferentes estilos literários 

que um filósofo usa para exprimir seu 

pensamento, de que forma cada época vê 

um filósofo. Tratam ainda do surgimento  

e da periodização da filosofia, e dos primei-

ros e principais conceitos filosóficos –  

Este é um livro-convite, dedicado sobretudo àqueles que 

desejam experimentar a aventura do pensamento.

O que é a filosofia? Para que ela serve? Qual, dentre tantas, 

escolher? Qual o melhor caminho a seguir? Todo filósofo, 

ou de fato qualquer pessoa que pense sobre a filosofia, 

enfrenta em algum momento dúvidas como essas, pois  

a filosofia, por ser crítica e reflexiva, tem como caracterís-

tica colocar a si mesma em questão. 

Conheça:

• Diversas definições de filosofia

• A utilidade e o valor da filosofia

• Os estilos literários utilizados pelos filósofos: diálogo, 
aforismo, ensaio, confissão...

• Os tipos de filósofos: o crítico, o metafísico, o político,  
o comentador...

• A tradição filosófica e os diferentes modos de conceber 
a filosofia: como uma forma de se buscar conhecimen-
to, um sistema de pensamento...

• A história e a periodização da filosofia

• O surgimento da filosofia

• Os principais conceitos filosóficos em sua origem

Inclui ainda um abrangente quadro cronológico.

DANILO  MARCONDES  E  IRLEY  FRANCO
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Leia também:

Iniciação à história da filosofia

Textos básicos de filosofia

Danilo Marcondes

sempre mostrando como todas essas 

questões, que estão no cerne da filosofia, 

passaram por grandes transformações 

mas ainda se encontram entre nós. 

A Filosofia: O que é? Para que serve? traz 

também um extenso quadro cronológico, 

que põe lado a lado eventos de destaque 

da filosofia e dados marcantes no campo 

das artes, ciência e história, oferecendo 

uma boa contextualização e um amplo 

panorama para o leitor.

Danilo Marcondes, doutor em filosofia 

pela Universidade de St. Andrews, Grã-

Bretanha, é professor titular do Depar-

tamento de Filosofia da PUC-Rio (o qual 

dirigiu entre 1986-89) e professor asso-

ciado do Departamento de Filosofia da 

UFF. Foi também vice-reitor acadêmico  

da PUC-Rio (1999-2007). Com quase 30 anos 

de experiência no magistério, é autor de 

sucessos editoriais como Iniciação à his-

tória da filosofia, Textos básicos de filoso-

fia, Textos básicos de ética e Dicionário 

básico de filosofia (com Hilton Japiassú), 

entre outras obras.

Irley Franco é doutora em filosofia pela  

PUC-Rio, onde atualmente dirige o De-

partamento de Filosofia e coordena os 

cursos de especialização em Filosofia 

Antiga e Arte e Filosofia. Editora da re-

vista O que nos faz pensar (Cadernos do 

Departamento de Filosofia da PUC-Rio), 

é também autora de O sopro do amor: 

Um comentário ao discurso de Fedro no 

“Banquete” de Platão. 

Conheça:

Leia também:

ZAH_filosofia.indd   1 5/11/11   6:00 PM
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Saiba mais
• O livro é uma adaptação do curso que os autores dão na PUC-Rio, é abrangente e multidisciplinar.

• É uma co-edição com a Editora PUC-Rio.

• Danilo Marcondes é autor best-seller da Zahar.

• O autor dará quatro aulas (uma a cada semana) sobre o tema do livro na Casa do Saber, com início em 2 de junho. 

Orelha
A pergunta “O que é a filosofia?” é tão antiga quanto a própria filosofia. E cada filósofo terá uma definição, porque 
é característico da filosofia pensar sobre si mesma, seu significado e sua natureza.  

Os professores Danilo Marcondes e Irley Franco discutem aqui as várias respostas já dadas, analisando o diálogo 
existente entre elas, com suas rupturas, contradições e permanente questionamento. Nascido da experiência dos 
autores em sala de aula, o livro mostra, além disso, que pensar sobre o significado da filosofia hoje é ainda mais 
complexo, pois todas as diferentes posições filosóficas são consideradas válidas – e não mais excludentes. Temos 
afinidades, simpatias, tomamos conhecimento de pensadores que nos permitem discutir algumas questões melhor 
do que outros, mas não julgamos, como antes, que haja uma única corrente filosófica capaz de fornecer todas as 
respostas. 

Com tal pluralismo em mente, os autores abordam as diversas explicações oferecidas pelos filósofos ao longo 
do tempo. E o fazem sob perspectivas também diversas, explorando os pontos onde essa questão se desdobra 
em outras: a utilidade prática da filosofia, os diferentes estilos literários que um filósofo usa para exprimir seu 
pensamento, de que forma cada época vê um filósofo. Tratam ainda do surgimento e da periodização da filosofia, 
e dos primeiros e principais conceitos filosóficos — sempre mostrando como todas essas questões, que estão no 
cerne da filosofia, passaram por grandes transformações mas ainda se encontram entre nós. 

A Filosofia: O que é? Para que serve? traz também um extenso quadro cronológico, que põe lado a lado 
eventos de destaque da filosofia e dados marcantes no campo das artes, ciência e história, oferecendo uma boa 
contextualização e um amplo panorama para o leitor.

Irley Franco
Diretora do Departamento 
de Filosofia da PUC-Rio, 
coordena os cursos de es-
pecialização em Filosofia 
Antiga e Arte e Filosofia. 
Editora da revista  O que 
nos faz pensar (Cadernos do 
Departamento de Filosofia 
da PUC-Rio), é também au-
tora de O sopro do amor: 
Um comentário ao discurso 
de Fedro no “Banquete” de 
Platão. 

Danilo Marcondes
Com quase trinta anos de ex-
periência no magistério, é autor 
de sucessos editoriais como 
Iniciação à história da filosofia, 
Textos básicos de filosofia, Textos 
básicos de ética e Dicionário 
básico de filosofia (com Hilton 
Japiassu), entre outras obras, 
todas publicadas pela Zahar. 

Professor titular do Departamento de Filosofia da  PUC-
Rio (o qual dirigiu entre 1986-89) e professor associado 
do Departamento de Filosofia da UFF, foi também vice-
reitor acadêmico da PUC-Rio (1999-2007). 
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Quarta-capa

Este é um livro-convite, dedicado sobretudo àqueles que desejam experimentar a aventura do pensamento.
O que é a filosofia? Para que ela serve? Qual, dentre tantas, escolher? Qual o melhor caminho a seguir? 
Todo filósofo, ou de fato qualquer pessoa que pense sobre a filosofia, enfrenta em algum momento 
dúvidas como essas, pois a filosofia, por ser crítica e reflexiva, tem como característica colocar a si 
mesma em questão. 

Conheça:

• Diversas definições de filosofia
• A utilidade e o valor da filosofia
• Os estilos literários utilizados pelos filósofos: diálogo, aforismo, ensaio, confissão...
• Os tipos de filósofos: o crítico, o metafísico, o político, o comentador...
• A tradição filosófica e os diferentes modos de conceber a filosofia: como uma forma de se                                          
buscar conhecimento, um sistema de pensamento...
• A história e a periodização da filosofia
• O surgimento da filosofia
• Os principais conceitos filosóficos em sua origem

Inclui ainda um abrangente quadro cronológico.

Leia também:

Iniciação à história da filosofia
Textos básicos de filosofia

Danilo Marcondes

Outros livros de Danilo Marcondes

Textos básicos de filosofia
Dos pré-socráticos a Wittgenstein
184pp
R$38

Textos básicos de ética
De Platão a Foucault
144pp
R$34,50

Textos básicos de linguagem
De Platão a Foucault
140pp
R$32

Iniciação à história 
da filosofia
Dos pré-socráticos 
a Wittgenstein
304pp
R$42
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Outros livros de interesse

Dicionário básico 
de filosofia
Hilton Japiassú e 
Danilo Marcondes
320pp
R$52

Guia ilustrado Zahar 
de filosofia
Stephen Law
352pp
R$59

Cinefilô
As mais belas questões 
da filosofia no cinema
Ollivier Pourriol
260pp
R$42

Você pensa o que 
acha que pensa?
Um check-up filosófico
Julian Baggini e 
Jeremy Stangroom
220pp
R$19,90

Aprendendo a filosofar 
em 25 lições
Do poço de Tales à 
desconstrução de Derrida
Nicholas Fearn
192pp
R$39,90
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Sinopse

Filosofia e arte experimentaram, na aurora do romantismo, proximidade inédita na história do pensamento 
ocidental. Era a virada alemã do século XVIII para o XIX, “a época de Goethe e Schiller”. Sob a contestação da 
hegemonia do Iluminismo e do classicismo, alguns jovens pensadores — como os irmãos Schlegel, Novalis e, 
a seu modo, Hölderlin — sugeriam, já àquela altura, um caminho diferente para a modernidade que nascia. 
Buscavam unir pensamento e inventividade, reflexão e criação – filosofia e arte. Nesse sentido, não fizeram só 
uma filosofia da arte, mas praticaram também uma arte do filosofar, em textos que pensam poeticamente. Os 
românticos acreditavam que a arte podia dar à filosofia caminhos para ela ir às questões essenciais. 

Estio do tempo apresenta essa relação amorosa entre arte e filosofia experimentada pelos primeiros românticos 
alemães, tendo em vista a sua participação fundadora na estética moderna. O autor apresenta de forma leve e 
precisa as ideias dos principais expoentes do romantismo, e evidencia como ele permanece atual.

Ficha técnica
196pp
16x23cm
coleção Estéticas
tiragem: 2.000 exs
ISBN 978-85-378-0682-1
nas livrarias: 17 de junho
R$34
e-book: R$24

Palavras-chave: FILOSOFIA, estética, artes, 
romantismo.

Estio do tempo
Romantismo e estética moderna
Pedro Duarte

Público-alvo
Arte, filosofia, estética e literatura – não só 
especialistas, mas também os interessados na 
arte e cultura modernas de um modo geral.

Doutor em filosofia pela PUC-Rio, é professor adjunto do 
Departamento de Filosofia e Ciências Sociais da UniRio. 
Trabalhou como pesquisador e tem artigos publicados nas 
áreas de estética, filosofia contemporânea e história da 
filosofia, tanto em periódicos especializados quanto na grande 
mídia. Nasceu e vive na cidade do Rio de Janeiro.

P. Duarte
ESTIO

 D
O

 TEM
PO

acesso à verdade, e a inferioridade 
que Hegel lhe atribui ao considerá-la, 
a esse respeito, coisa do passado. 
A grande novidade da revolução 
espiritual romântica, que marcou 
profundamente a Modernidade, é 
a união entre arte e filosofia como 
modo de pensar.

Ao apresentar de forma leve e preci-
sa as ideias dos principais expoen tes 
do Romantismo, e evidenciar como 
ele permanece atual, Estio do tempo 
pode ser lido com prazer e provei-
to não só por especialistas, mas por 
todos que se interessam pela arte e 
pela cultura modernas.

Roberto Machado

Filosofia e arte experimentaram, na aurora do Romantismo, proxi-
midade inédita em nossa história – o que dá a esse momento uma 
surpreendente atualidade crítica. Era a virada alemã do século XVIII 
para o XIX, a época de Goethe e Schiller. Contestando a hegemonia 
do Iluminismo e do Classicismo, alguns jovens pensadores como os 
irmãos Schlegel, Novalis e Hölderlin sugeriam diferente caminho 
para a Modernidade nascente. Nesse estio do tempo da civilização 
moderna, buscava-se unir pensamento e inventividade, reflexão e 
criação – filosofia e arte. Os primeiros românticos não só teorizaram 
uma filosofia da arte, como praticaram uma arte do filosofar. 

Num texto preciso e atraente, este livro apresenta a relação amo-
rosa entre arte e filosofia que foi experimentada pelos primeiros 
românticos alemães, tendo em vista a sua participação fundadora 
na estética moderna. 

Leia também:

Shakespeare, o gênio original
Pedro Süssekind 
 

“Observações sobre Édipo”/“Observações sobre Antígona”,
precedido de “Hölderlin e Sófocles”

Friedrich Hölderlin e Jean Beaufret

“O que é o Romantismo? Ou melhor: 
qual é a importância dos primeiros 
românticos alemães na história do 
pensamento? Uma das quali dades 
de Estio do tempo é expor esse mo-
vimento intelectual singular que 
está na origem da Modernidade não 
só apresentando o pensa mento de 
seus principais representantes, mas 
também relacionando-o a seus ins-
pira dores e adversários.

Essa amplitude da análise se mani-
festa na exposição do pensamento 
romântico de August e Friedrich 
Schlegel, Novalis, Tieck e Schelling 
sobre temas como a verdade, o 
abso  luto, a linguagem, os gêneros 
literários, o gênio, a crítica, a his-
tória, a vanguarda, a relação entre 
arte e vida... E ela é também per-
feitamente visível na relação que 
Pedro Duarte estabelece entre os 
românticos, de um lado, e, de ou-
tro, artistas como Goethe, Schiller, 
Hölderlin, Shakespeare e filó sofos 
como Kant, Fichte, Hegel. A esse res-
peito, a reflexão cria dora romântica 
procura ultrapassar o limite que Kant 
estabelece para o conheci mento hu-
mano, sem pretender, como Hegel, 
que o espírito seja capaz de atingir o 
saber absoluto.

Mas a ideia que percorre o livro como 
um fio condutor, articulando todas as 
outras, é que arte e filosofia tiveram, 
com o Roman tismo, uma proximi-
dade nunca antes vista na história 
do Ocidente. O que contraria não só 
a separação que impera entre elas 
desde Platão, mas também a negação 
kantiana à possibilidade de a arte ter 

ESTIO DO TEMPO 
Romantismo e estética moderna

Pedro Duarte

”

Pedro duarte é doutor em filosofia pela 
PUC-Rio e professor adjunto do Depar-
tamento de Filosofia e Ciências Sociais 
da UniRio. Tem experiência de pesquisa 
e artigos publicados nas áreas de estéti-
ca, filosofia contemporânea e história da 
filosofia. Nasceu e vive na cidade do Rio 
de Janeiro.

                    Pedro Duarte



Saiba mais

• O livro é abrangente, usa vários autores para transmitir seu ponto, mas de um modo objetivo e atraente; 
o autor não fica “pensando por pensar”, tem um propósito prático. 

• O autor escreve com muita fluência e estilo agradável, mais jornalístico, e os capítulos podem ser lidos 
fora de ordem, como breves ensaios.

• É um livro de interesse para um público amplo, pois o romantismo é um período/conceito um tanto 
enigmático para muita gente, e esse é um livro que explica e esclarece bem do que se trata.

• A orelha do livro é assinada pelo filósofo Roberto Machado, diretor da coleção Estéticas.

Orelha
“O que é o Romantismo? Ou melhor: qual é a importância dos primeiros românticos alemães na história 
do pensamento? Uma das qualidades de Estio do tempo é expor esse movimento intelectual singular que 
está na origem da Modernidade não só apresentando o pensamento de seus principais representantes, 
mas também relacionando-o a seus inspiradores e adversários.

Essa amplitude da análise se manifesta na exposição do pensamento romântico de August e Friedrich 
Schlegel, Novalis, Tieck e Schelling sobre temas como a verdade, o absoluto, a linguagem, os gêneros 
literários, o gênio, a crítica, a história, a vanguarda, a relação entre arte e vida... E ela é também 
perfeitamente visível na relação que Pedro Duarte estabelece entre os românticos, de um lado, e, de 
outro, artistas como Goethe, Schiller, Hölderlin, Shakespeare e filósofos como Kant, Fichte, Hegel. A 
esse respeito, a reflexão criadora romântica  procura ultrapassar o limite que Kant estabelece para o 
conhecimento humano, sem pretender, como Hegel, que o espírito seja capaz de atingir o saber absoluto.

Mas a ideia que percorre o livro como um fio condutor, articulando todas as outras, é que arte e filosofia 
tiveram, com o Romantismo, uma proximidade nunca antes vista na história do Ocidente. O que contraria 
não só a separação que impera entre elas desde Platão, mas também a negação kantiana à possibilidade 
de a arte ter acesso à verdade, e a inferioridade que Hegel lhe atribui ao considerá-la, a esse respeito, 
coisa do passado. A grande novidade da revolução espiritual romântica, que marcou profundamente a 
Modernidade, é a união entre arte e filosofia como modo de pensar.

Ao apresentar de forma leve e precisa as ideias dos principais expoentes do Romantismo, e evidenciar 
como ele permanece atual, Estio do tempo pode ser lido com prazer e proveito não só por especialistas, 
mas por todos que se interessam pela arte e pela cultura modernas.”

Roberto Machado

http://www.zahar.com.br/catalogo_autores_detalhe.asp?aut=Roberto+Machado
http://www.zahar.com.br/catalogo_autores_detalhe.asp?aut=Roberto+Machado


Quarta-capa

Filosofia e arte experimentaram, na aurora do Romantismo, proximidade inédita em nossa história – o que 
dá a esse momento uma surpreendente atualidade crítica. Era a virada alemã do século XVIII para o XIX, 
a época de Goethe e Schiller. Contestando a hegemonia do Iluminismo e do Classicismo, alguns jovens 
pensadores como os irmãos Schlegel, Novalis e Hölderlin sugeriam diferente caminho para a Modernidade 
nascente. Nesse estio do tempo da civilização moderna, buscava-se unir pensamento e inventividade, 
reflexão e criação – filosofia e arte. Os primeiros românticos não só teorizaram uma filosofia da arte, como 
praticaram uma arte do filosofar. 

Num texto preciso e atraente, este livro apresenta a relação amorosa entre arte e filosofia que foi experimentada 
pelos primeiros românticos alemães, tendo em vista a sua participação fundadora na estética moderna. 

Outros livros da coleção

Shakespeare, o gênio original
Pedro Süssekind
136pp
R$32

“Observações sobre Édipo” 
“Observações sobre Antígona” 
precedido de Hölderlin 
e Sófocles
Friedrich Hölderlin e 
Jean Beaufret
96pp
R$28

Deleuze, a arte e a filosofia
Roberto Machado
344pp
R$48,90

O nascimento do trágico
de Schiller a Nietzsche
Roberto Machado
344pp
R$48,90

Nietzsche e a Polêmica sobre 
O Nascimento da Tragédia
Roberto Machado (org.)
168pp
R$44,90

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1181&ORDEM=A.htm
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Sinopse

Durante cinco anos, Steven Johnson, um dos mais importantes pensadores da Internet, investigou a questão 
sobre de onde vêm as boas ideias sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram 
história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? 

Contrariando a crença comum de que grandes acontecimentos dependem de indivíduos especiais, ele afirma 
que as ideias revolucionárias quase nunca surgem num surto repentino de inspiração. Elas levam muito tempo 
para evoluir e passam um bom tempo hibernadas. Isso ocorre em parte porque as boas ideias normalmente 
surgem da colisão entre dois palpites menores, que formam, portanto, algo maior que eles próprios. É por isso 
que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do Modernismo eram motores de criatividade, pois 
criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar e gerar novas formas. 

Johnson traça a história por trás de quase duzentas descobertas e invenções e recheia sua análise de relatos 
saborosos, como a do cientista que no século XIX projetou uma máquina na época considerada impossível, mas 
semelhante aos computadores criados cem anos depois. Com essa mistura de grandes insights e total domínio 
da escrita, Steven Johnson cria mais um livro saboroso e essencial para quem está atento aos tempos atuais.

Ficha técnica
260pp
16x23cm
tradutora: Maria Luiza X. de A. Borges
tiragem: 5.000 exs
ISBN 978-85-378-0684-5
nas livrarias: 24 de junho
R$36
e-book: R$28

Pa l av r a s - ch av e : C O M U N I C A Ç Ã O ,  
TECNOLOGIA, história da ciência, ciências.

Público-alvo
Público amplo; interessados em de-
senvolvimento de criatividade, novas 
tecnologias e redes sociais, história 
das inovações, empre-endedorismo, 
transformações do mundo atual.

De onde vêm as boas ideias
Steven Johnson

Steven Johnson

Autor de sete livros, sua obra é publicada no Brasil 
pela Zahar, com destaque para os best-sellers Cultura 
da interface e O mapa fantasma. Reconhecido como 
um dos mais influentes pensadores da Internet, escreve 
artigos para veículos prestigiados como Wired, New York 
Times, Time Magazine, Wall Street Journal, entre outros. 
Vários websites criados por ele tornaram-se influentes, 
entre os quais o Outside.in, que congrega blogueiros 
locais e oferece informações em tempo real. 

Site do autor: www.stevenberlinjohnson.com 

 de onde vêm
 as Boas IdeIas  

s. johnson

Para Steven Johnson, que já foi chamado de 

o “Darwin da Tecnologia”, as grandes ino-

vações criadas pela humanidade não resul-

tam de prodigiosos talentos individuais ou 

de mentes superiores isoladas. As maiores 

invenções, ao contrário do que costuma-

mos pensar, precisam de ambientes propí-

cios onde possam florescer.

Quais as características desses ambien-

tes? Exatamente que processos estimu-

lam nossa criatividade? O que podemos 

fazer para recriá-los em nosso cotidiano? 

São essas as perguntas que o autor res-

ponde em De onde vêm as boas ideias.

Para isso, ele identifica os ambientes 

humanos mais férteis em pensamentos 

originais – os laboratórios científicos, por 

exemplo, ou as redes de informação na 

internet – e, em seguida, relaciona-os a 

ambientes naturais também tipicamente 

inovadores – os recifes de coral, as flo-

restas tropicais, a sopa química que deu 

origem à vida etc.

Criando paralelos divertidos, inespera-

dos e reveladores, Johnson nos mostra 

as sete características fundamentais, ou 

padrões fundamentais, dos processos de 

inovação desenvolvidos pelo homem e 

pela natureza. Cada capítulo do livro é, 

assim, dedicado a um desses padrões: as 

descobertas preparadas por outras des-

cobertas; as redes em que informações 

se chocam constantemente; as intuições 

lentamente construídas; as intuições aci-

dentais; o aprendizado a partir dos erros; 

as invenções de uma área que encontram 

aplicação em outra; os processos genera-

lizados de sedimentação do saber.

Com as ferramentas de que dispomos  

hoje, a inovação está ao alcance de todos. 

Mas é preciso saber cultivá-la, se você 

quiser ter as grandes ideias do futuro.

Steven JohnSon, cuja obra é publicada no 

Brasil pela Zahar, é autor de sete livros, 

com destaque para os best-sellers Cultu-

ra da interface e O mapa fantasma. Re-

conhecido como um dos mais influentes 

pensadores do ciberespaço, escreve arti-

gos para veículos especializados, como a 

revista Wired, e de grande público, como 

o Wall Street Journal e a Time Magazine. 

Vários websites criados por ele tornaram-

se influentes, entre os quais o Outside.in, 

que congrega blogueiros locais e ofere-

ce informações em tempo real.

Site do autor: www.stevenberlinjohnson.com

“Leitura essencial

 para qualquer pessoa que tente com-

preender nossa cultura.” New York Times

“Uma grande síntese da obra de Steven Johnson.” Economist

“É estimulante acompanhar seus raciocínios imprevisíveis. Para ex-

plicar por que algumas ideias subvertem o mundo, ele utiliza inúmeras 

disciplinas: química, história social, geografia etc.” Los Angeles Times

“No debate sobre a inovação, Johnson demonstra ter uma visão de 

mundo especialmente animadora e prazerosa.” Financial Times

“Iconoclástico, surpreendente e original.” Atlantic Monthly

“Um instrumento brilhante para se compreender a 

atualidade.” New York Times Book Review

“Por meio de observações e insights fasci-

nantes, ele nos mostra a origem das ideias 

e nos ensina como podemos criar am-

bientes e redes que promovam a ino-

vação.” Walter Isaacson, ex-presi-

dente da CNN e autor do best-seller 

Einstein: sua vida, seu universo

“Um escritor empolgante. Johnson 

é artigo raro entre os intelectuais

do século XXI. Uma inteligência in-

dagadora, flexível, ávida por levar 

em conta as objeções, explorar no-

vos campos e perceber padrões 

subjacentes.” Salon.com
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Orelha
Para Steven Johnson, que já foi chamado de o “Darwin da Tecnologia”, as grandes inovações criadas 
pela humanidade não resultam de prodigiosos talentos individuais ou de mentes superiores isoladas. 
As maiores invenções, ao contrário do que costumamos pensar, precisam de ambientes propícios onde 
possam florescer.

Quais as características desses ambientes? Exatamente que processos estimulam nossa criatividade? O 
que podemos fazer para recriá-los em nosso cotidiano? São essas as perguntas que o autor responde em 
De onde vêm as boas ideias.

Para isso, ele identifica os ambientes humanos mais férteis em pensamentos originais – os laboratórios 
científicos, por exemplo, ou as redes de informação na internet – e, em seguida, relaciona-os a ambientes 
naturais também tipicamente inovadores – os recifes de coral, as florestas tropicais, a sopa química que 
deu origem à vida etc.

Criando paralelos divertidos, inesperados e reveladores, Johnson nos mostra as sete características 
fundamentais, ou padrões fundamentais, dos processos de inovação desenvolvidos pelo homem e pela 
natureza. Cada capítulo do livro é, assim, dedicado a um desses padrões: as descobertas preparadas por 
outras descobertas; as redes em que informações se chocam constantemente; as intuições lentamente 
construídas; as intuições acidentais; o aprendizado a partir dos erros; as invenções de uma área que 
encontram aplicação em outra; os processos generalizados de sedimentação do saber.

Com as ferramentas de que dispomos hoje, a inovação está ao alcance de todos. Mas é preciso saber 
cultivá-la, se você quiser ter as grandes ideias do futuro.

Saiba mais

•  Vídeo promocional De onde vêm as boas ideias: www.zahar.com.br/boasideias

•  Palestra do autor sobre o livro no TED*: 
www.ted.com/talks/steven_johnson_where_good_ideas_come_from.html

• Após o lançamento da edição americana de De onde vêm as boas ideias, Steven Johnson foi 
entrevistado pelo jornal O Globo. O autor “desmistifica teses sobre a inovação, como a suposição de 
que grandes gênios têm ideias do nada depois de grandes momentos de silêncio e contemplação”.        
A Folha de S. Paulo escreveu que o livro “derruba alguns mitos sobre as grandes invenções, como a do 
gênio solitário em seu ‘momento eureca’”.

• Aos 42 anos, Johnson é uma das personalidades mais influentes da internet, com mais 1,5 milhão 
de seguidores no Twitter.

• Seus escritos têm influenciado tudo e todos – desde como campanhas políticas usam a Internet até as 
mais modernas ideias em planejamento urbano.

• No final do livro, há uma cronologia das principais inovações da história da humanidade, de 1.400 
até 2.000.

• A Zahar relançará, em nova tradução, o quarto livro do autor, Everything Bad Is Good For You, que 
explica como a cultura popular de hoje está nos tornando mais inteligentes.

• O site outside.in, a experiência pioneira de Johnson acaba de ser adquirido pela AOL.

• Em 2008, Steven Johnson esteve no Brasil para participar do Campus Party**.

*TED - Ciclo permanente de palestras on-line. Pensadores do mundo todo são desafiados a fazer sua melhor 
apresentação em 18 minutos.

**Campus Party - Criado na Espanha em 1997, é um dos maiores eventos mundiais de tecnologia. Os participantes 
mudam-se com seus computadores, malas e barracas para dentro de uma arena, onde se conectam a uma rede e 
convivem em torno de oficinas, palestras, conferências, competições e atividades de lazer. Atualmente o evento 
é realizado na Espanha, Brasil, Colômbia e México.

-	www.zahar.com.br/boasideias
-	www.ted.com/talks/steven_johnson_where_good_ideas_come_from.html
- http://oglobo.globo.com/tecnologia/mat/2010/11/14/escritor-americano-diz-que-vida-em-comunidade-facilita-nascimento-das-ideias-que-mudam-mundo-923025103.asp
http://cienciadaabelha.wordpress.com/2010/10/24/steven-johnson/
http://twitter.com/#!/stevenbjohnson
http://en.wikipedia.org/wiki/Everything_Bad_Is_Good_for_You
http://outside.in/
http://www.campus-party.com.br/blogoficial/index.php/2008/02/15/deu-no-g1-icones-do-software-livre-e-da-cibercultura-se-apresentam-no-campus-party/
http://www.ted.com/
http://www.campus-party.com.br/2011/index.html


Outros livros de interesse

Cultura da interface
Como o computador trans-
forma nossa maneira de criar 
e comunicar
Steven Johnson
192pp
R$44

Quarta-capa
“Leitura essencial para qualquer pessoa que tente compreender nossa cultura.” New York Times

“Uma grande síntese da obra de Steven Johnson.” Economist

“É estimulante acompanhar seus raciocínios imprevisíveis. Para explicar por que algumas ideias 
subvertem o mundo, ele utiliza inúmeras disciplinas: química, história social, geografia etc.” Los 
Angeles Times

“No debate sobre a inovação, Johnson demonstra ter uma visão de mundo especialmente animadora e 
prazerosa.” Financial Times

“Iconoclástico, surpreendente e original.” Atlantic Monthly

“Um instrumento brilhante para se compreender a atualidade.” New York Times Book Review

“Por meio de observações e insights fascinantes, ele nos mostra a origem das ideias e nos ensina como 
podemos criar ambientes e redes que promovam a inovação.” Walter Isaacson, ex-presidente da CNN 
e autor do best-seller Einstein: sua vida, seu universo

“Um escritor empolgante. Johnson é artigo raro entre os intelectuais do século XXI. Uma inteligência 
indagadora, flexível, ávida por levar em conta as objeções, explorar novos campos e perceber padrões 
subjacentes.” Salon.com

Emergência
A dinâmica de rede em 
formigas, cérebros, cidades 
e softwares
Steven Johnson
232pp

A invenção do ar
Uma saga de ciência, fé, 
revolução e o nascimento dos 
Estados Unidos
Steven Johnson
220pp
R$38

O mapa fantasma
Como a luta de dois homens 
contra o cólera mudou o 
destino de nossas metrópoles
Steven Johnson
276pp
R$48

De cabeça aberta
Conhecendo o cérebro 
para entender a per-
sonalidade humana
Steven Johnson
224pp
R$46,90

O gênio em todos nós
Por que tudo que você ouviu 
falar sobre genética, talento 
e QI está errado
David Shenk
360pp
R$44
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Sinopse

História das crenças e das ideias religiosas é uma obra monumental em três volumes, na qual o historiador 
romeno Mircea Eliade sintetiza as expressões do sagrado nas sociedades humanas, compondo um estudo 
singular do nascimento das mais diferentes tradições religiosas do Oriente e do Ocidente.

Esse segundo volume é a continuação cronológica do vol. I (Da Idade da Pedra aos mistérios de Elêusis), e 
vai do confucionismo e do taoísmo ao surgimento de Cristo e da Igreja católica. Aqui Eliade analisa religiões 
bem diversas – judaísmo, budismo, bramanismo, hinduísmo, Zoroastro, os primórdios do cristianismo 
e a fundação de Roma, a síntese religiosa iraniana, mistraísmo e mistérios órficos — mostrando o que 
há de particular a cada uma delas, mas, ao mesmo tempo, como todas recorrem a elementos comuns: 
a criação do mundo e do homem; os deuses como criaturas que conseguem efetuar a religação com o 
divino; a interpretação do tempo; os ritos de iniciação etc. A grande questão desse volume é o processo de 
secularização da religião e a consequente formação de uma hierarquia de culto que iriam culminar na Igreja 
católica. 
 

História das crenças e 
das ideias religiosas - vol. II
De Gautama Buda ao triunfo do cristianismo
Mircea Eliade

 

Ficha técnica
468pp
16x23cm
tradutor: Roberto Cortes de Lacerda
tiragem: 4.000 exs
ISBN 978-85-378-0683-8
nas livrarias: 24 de junho
R$54
e-book: R$38

Palavras-chave: FILOSOFIA, RELIGIÃO, 
mitologia.

Público-alvo
Estudiosos da religião, historiadores, 
eruditos e curiosos sobre civilizações 
antigas.

Mircea Eliade (1907-1986)
Nascido na Romênia, mudou-se 
para a França depois da Segunda 
Guerra Mundial, onde ensinou 
na École Pratique des Hautes 
Études. Foi convidado a lecionar 
no Departamento de História das 
Religiões, na Universidade de Chi-
cago, onde permaneceu até sua 
morte. Publicou vasta obra como 

filósofo, poeta, romancista e sobretudo historiador das 
religiões, com destaque para: O sagrado e o profano; 
Mitos, sonhos e mistérios; O mito do eterno retorno; e 
Ferreiros e alquimistas (publicado no Brasil pela Zahar, em 
1971).

DE GAUTAMA BUDA AO  
TRIUNFO DO CRISTIANISMO

Mircea Eliade

HISTÓRIA  
DAS CRENÇAS  
E DAS IDEIAS  
RELIGIOSAS * II

Ao longo do século XX, o eminen-
te historiador romeno Mircea Eliade 
dedicou-se a estudar as mais diver-
sas manifestações da religiosidade.  
Com enorme erudição e poder de  
síntese, sua obra analisa as caracte-
rísticas do sagrado a partir de símbolos 
e mitos, além dos aspectos constan-
tes nas religiões no decorrer do tempo. 
Através das cerimônias de iniciação, 
da mística ligada a determinadas pro-
fissões, de ritos agrários, ou, ainda, da 
permanência nostálgica de um eterno 
retorno à fonte criadora, se articula o 
estudo das inúmeras cosmogonias, 
que equivalem a avatares dos mesmos  
padrões imutáveis.

Acompanhando o percurso entre o 
surgimento das primeiras práticas reli-
giosas na China e o nascimento de  
Cristo, este segundo volume de Histó-
ria das crenças e das ideias religiosas 
chama atenção sobretudo para dois 
fenômenos importantes: a expansão 
geográfica de um sistema de crenças, 
paralela à assimilação de elementos 
autóctones, o que revela tolerância, 
e não inflexibilidade; e a confluência 
das religiões romana e cristã num mo-
vimento de secularização da fé, com 
a correspondente hierarquização de  
cultos e rituais.

Eliade nos apresenta um sem-número 
de casos que atestam, simultanea-
mente,  a unidade do pensamento  
mágico religioso e as feições que tal 

unidade pode assumir no tempo e no 
espaço: taoísmo, confucionismo, ioga; 
bramanismo, hinduísmo, Buda e seus 
contemporâneos; Zoroastro; Platão; as 
religiões romana, celta e germânica; ju-
daísmo, mistraísmo, mistérios órficos 
e o nascimento do cristianismo. 

Numa época marcada pelo fundamen-
talismo religioso e por um retorno ao 
pensamento mágico, esta obra é leitu-
ra obrigatória para quem se interessa 
pela formação das variadas crenças e 
também para aqueles que desejam se 
aprofundar no conhecimento de mis-
térios e ritos presentes em qualquer 
sistema religioso. 

MIRCEA ELIADE (1907-1986) nasceu 
na Romê  nia. Depois da Segunda Guer-
ra Mundial, mudou-se para a França, 
onde ensinou na École Pratique des 
Hautes Études. Em 1957 foi convi-
dado a lecionar no Departamento de 
História das Religiões, na Universi-
dade de Chicago, onde permaneceu 
até sua morte. Publicou vasta obra 
como filósofo, poeta, romancista e 
sobretudo historiador das religiões, 
com destaque para: O sagrado e o 
profano; Mitos, sonhos e mistérios; O 
mito do eterno retorno; e Ferreiros e 
alquimistas (publicado no Brasil pela 
Zahar, em 1971).

Mircea Eliade

HISTÓRIA DAS CRENÇAS E DAS IDEIAS RELIGIOSAS 
Vol. II: De Gautama Buda ao triunfo do cristianismo

História das crenças e das ideias religiosas é uma obra 
monumental em três volumes, na qual o historiador ro-
meno Mircea Eliade sintetiza uma cronologia das diferen-
tes expressões do sagrado nas sociedades, compondo 
um estudo singular do nascimento das mais diferentes 
tradições religiosas do Oriente e do Ocidente.

Neste segundo volume, Eliade examina a expansão 
geográfica que levou à arianização das religiões hinduís-
tas; a lenta institucionalização da fé numa comunidade 
organizada; e a paulatina secularização das crenças que 
culminou com o crepúsculo dos deuses.

Taoísmo, confucionismo, ioga, bramanismo, hinduísmo, 
Buda, Zoroastro, a fundação de Roma, a síntese religiosa 
iraniana, judaísmo, mistraísmo, mistérios órficos e o sur-
gimento do cristianismo – este é o caminho percorrido 
aqui pela histórica busca de símbolos e mitos que dão 
sentido à vida humana em seu esforço de aproximação 
com o sagrado. 

OUTROS VOLUMES:

I: Da Idade da Pedra aos mistérios de Elêusis

III. De Maomé à Idade das Reformas (no prelo)

Eliade
HISTÓRIA DAS CRENÇAS 
E DAS IDEIAS RELIGIOSAS *  II
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Orelha

Ao longo do século XX, o eminente historiador romeno Mircea Eliade dedicou-se a estudar as mais diversas 
manifestações da religiosidade. Com enorme erudição e poder de síntese, sua obra analisa as características 
do sagrado a partir de símbolos e mitos, além dos aspectos constantes nas religiões no decorrer do tempo. 
Através das cerimônias de iniciação, da mística ligada a determinadas profissões, de ritos agrários, ou, ainda, da 
permanência nostálgica de um eterno retorno à fonte criadora, se articula o estudo das inúmeras cosmogonias, 
que equivalem a avatares dos mesmos padrões imutáveis.

Acompanhando o percurso entre o surgimento das primeiras práticas religiosas na China e o nascimento de 
Cristo, este segundo volume de História das crenças e das ideias religiosas chama atenção sobretudo para dois 
fenômenos importantes: a expansão geográfica de um sistema de crenças, paralela à assimilação de elementos 
autóctones, o que revela tolerância, e não inflexibilidade; e a confluência das religiões romana e cristã num 
movimento de secularização da fé, com a correspondente hierarquização de cultos e rituais.

Eliade nos apresenta um sem-número de casos que atestam, simultaneamente, a unidade do pensamento mágico 
religioso e as feições que tal unidade pode assumir no tempo e no espaço: taoísmo, confucionismo, ioga; 
bramanismo, hinduísmo, Buda e seus contemporâneos; Zoroastro; Platão; as religiões romana, celta e germânica; 
judaísmo, mistraísmo, mistérios órficos e o nascimento do cristianismo. 

Numa época marcada pelo fundamentalismo religioso e por um retorno ao pensamento mágico, esta obra 
é leitura obrigatória para quem se interessa pela formação das variadas crenças e também para aqueles que 
desejam se aprofundar no conhecimento de mistérios e ritos presentes em qualquer sistema religioso. 

Saiba mais

• História das crenças e das ideias religiosas vol.I foi lançado pela Zahar em janeiro de 2010. Foram vendidos 
mais de 5.000 exemplares, número expressivo para um título da área.

• O terceiro volume, De Maomé à Idade das Reformas, será publicado ainda este ano, em novembro.

• A primeira edição do vol. I da obra foi publicada originalmente na França em 1976. No Brasil, sua 
publicação se deu dois anos depois, em 1978, também pela Zahar. O vol. II saiu em 1978 na França e, no 
Brasil, em 1979. Um grande clássico com tradução revista.

• Curiosidade: Muitos elementos de O Senhor dos Anéis e da série Harry Potter podem ser localizados na 
obra de Eliade, como processos de iniciação, objetos mágicos e a escolha dos eleitos. Foi também ali que   
J. R. R. Tolkien (que era um estudioso das religiões), autor da trilogia O Senhor dos Anéis, buscou referências 
para caracterizar os diferentes povos (as terras dos elfos, a Terra Média, Mordor etc.) e regiões geográficas 
que fazem parte do universo de seu livro.

Quarta-capa

História das crenças e das ideias religiosas é uma obra monumental em três volumes, na qual o historiador 
romeno Mircea Eliade sintetiza uma cronologia das diferentes expressões do sagrado nas sociedades, 
compondo um estudo singular do nascimento das mais diferentes tradições religiosas do Oriente e do 
Ocidente.

Neste segundo volume, Eliade examina a expansão geográfica que levou à arianização das religiões 
hinduístas; a lenta institucionalização da fé numa comunidade organizada; e a paulatina secularização das 
crenças que culminou com o crepúsculo dos deuses.

Taoísmo, confucionismo, ioga, bramanismo, hinduísmo, Buda, Zoroastro, a fundação de Roma, a síntese 
religiosa iraniana, judaísmo, mistraísmo, mistérios órficos e o surgimento do cristianismo – este é o caminho 
percorrido aqui pela histórica busca de símbolos e mitos que dão sentido à vida humana em seu esforço 
de aproximação com o sagrado. 

Outros volumes:
I: Da Idade da Pedra aos mistérios de Elêusis
III. De Maomé à Idade das Reformas (no prelo)
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Outros livros de interesse

História das crenças e das 
ideias religiosas vol. I
Da Idade da Pedra aos 
mistérios de Elêusis 
Mircea Eliade
440pp
R$52

A Bíblia
Uma biografia
Karen Armstrong
280pp
R$44

Os evangelhos
Jesus Cristo
Terry Eagleton
240pp
R$39,90

O Corão
Uma biografia
Bruce Lawrence
220pp
R$44

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1256&ORDEM=A
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Reimpressões

Cinema, imagem 
e psicanálise
Tania Rivera
90pp
R$16

Breve história 
da ciência moderna
Vol.4: A belle-époque 
da ciência 
Marco Braga, Andreia Guerra 
e José Claudio Reis
188pp
R$36

Dicionário de sociologia
Guia prático da linguagem 
sociológica
Allan G. Johnson
316pp
R$59

Bohr e a teoria quântica
em 90 minutos
Paul Strathern
94pp
R$16

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

Foucault em 90 minutos
Paul Strathern
88pp
R$16

Identidade
Entrevista a Benedetto Vecchi
Zygmunt Bauman
112pp
R$32

As aventuras de 
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes 
Edição comentada, vol. 1 
(contos)
Arthur Conan Doyle
484pp
R$39

A Teoria Crítica
Marcos Nobre
80pp
R$16

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0558&ORDEM=A
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http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0932&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1393
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0870&ORDEM=A

