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Não cai, no entanto, no recurso fácil 
de especular sobre as diversas po-
lêmicas em que o astro se envolveu. 
Essa mistura de rigor crítico e respei-
to pelo homem que foi Michael Jack-
son faz de Thriller um perfil à altura 
de um dos maiores e mais enigmáti-
cos fenômenos da cultura pop.

Estamos no ano de 1971, e um ga-
roto nova-iorquino negro de catorze 
anos vai do Brooklyn para o Madison 
Square Garden com a família para 
assistir a um acontecimento musical. 
No palco, cinco garotos, negros como 
ele, levam a plateia lotada ao delírio, 
estimulando outros jovens negros 
americanos a acreditar que também 
poderiam ter um lugar de destaque 
naquele país. Quase quarenta anos 
depois, aquele garoto, agora um 
respeitado crítico musical, receberia 
a notícia de que o caçula dos Jack-
son 5, com uma das carreiras mais 
brilhantes e controversas do mundo 
pop, havia morrido em circunstâncias 
ainda não esclarecidas.

Em Thriller: A vida e a música de 
Michael Jackson, Nelson George usa 
quatro décadas de memória musical, 
trabalho jornalístico e acompanha-
mento do mundo do show bizz para 
analisar detalhadamente cada músi-
ca do álbum mais vendido da história 
(estima-se que Thriller tenha vendido 
entre 65 e 110 milhões de cópias em 
todo o mundo) e, a partir dessas nove 
canções históricas, reconstruir a vida 
e a obra de Michael Jackson, antes e 
depois desse clássico de 1982.

Dono de um conhecimento da 
música negra e pop como poucos 
jornalistas, Nelson George examina 
de perto por que Michael Jackson al-
cançou momentos de maestria artís-
tica como nenhum outro astro depois 
dele, mas não deixa de apontar suas 
falhas — musicais ou profissionais. 

nelson george é autor de uma dúzia de 
obras, incluindo os aclamados Hip 
Hop America e The Death of Rhythm 
and Blues, o livro de memórias City 
Kid e o pioneiro The Michael Jackson 
Story, publicado em 1983. Foi colu-
nista do Village Voice e da Billboard, 
e também escreveu para as revistas 
Rolling Stone, Playboy, Esquire e Es-
sence. Em 2007, estreou como diretor 
no filme Juntos pela vida, que rendeu a 
Queen Latiffah o Globo de Ouro de me-
lhor atriz. George nasceu no Brooklyn, 
Nova York, onde ainda mora. 
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Escrito sob o impacto da morte do rei do Pop em 2009, Thriller: 
A vida e a música de Michael Jackson é uma análise do álbum 
mais vendido da história e também um perfil da vida e da obra 
do astro. Como base para examinar cada faixa do disco Thriller, 
Nelson George, respeitado crítico musical americano, descreve 
os primórdios da formação musical de Michael Jackson, sua re-
lação com os mentores de sua carreira – o pai, Joe Jackson, e o 
produtor Quincy Jones – e o impacto de sua obra no cenário pop. 
um livro essencial para conhecer a história por trás do maior 
sucesso da indústria fonográfica e seu criador.

 



LEia taMBéM:

O dia em que James Brown salvou a pátria
O show que garantiu a paz depois do assassinato de Martin Luther king
James Sullivan

Jimmi Hendrix
a dramática história de uma lenda do rock
Sharon Lawrence

The Dark Side of the Moon
Os bastidores da obra-prima do Pink Floyd
John harris

Uma temporada no inferno com os Rolling Stones
Exile on Main St.
robert Greenfield

“Thriller é uma fascinante e revigorante conversa com um homem 
que passou muito tempo pensando sobre a música de Michael 
Jackson.” Newsweek

“O mais bem-preparado crítico de hip-hop do planeta.”  
Rolling Stone

“O crítico de música negra mais completo de sua geração.”  
Washington Post

BARBARA STRAUCH

“UM RETRATO RADICALMENTE NOVO DO CÉREBRO, QUE VAI MUITO 

ALÉM DE LEVANTAR O MORAL DOS QUE ENTRAM NA MEIA-IDADE.” 

O MELHOR

DA SUA VIDA
SEGREDOS E TALENTOS

DA MATURIDADE

SCIENTIFIC AMERICAN
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A maioria dos pesquisadores situa a meia-idade em algum ponto entre os    
40 e os 68 anos. Mas, à medida que o tempo de vida se alonga, qual é 
mesmo o fim e onde fica o meio? E o que de fato muda em nosso cérebro, 
além de não nos lembrarmos de onde deixamos a chave do carro e quase 
sempre nos esquecermos do que fomos pegar na cozinha? Do ponto de 
vista da neurociência, será que todos, de pouquinho em pouquinho, vamos 
perdendo o juízo? 

Decidida a responder a essas e muitas outras questões que nos preocupam,    
a jornalista Barbara Strauch lança-se a fundo em um precioso 
trabalho de investigação científica, trazendo à tona 
uma imagem inteiramente nova e otimista 
do cérebro na maturidade. 

leia também:

O gênio em todos nós
Por que tudo que você ouviu falar 

sobre genética, talento e QI está errado
David Shenk

De cabeça aberta
Conhecendo o cérebro para entender 

a personalidade humana
Steven Johnson

Por que o bocejo é contagioso?
e outras curiosidadas sobre o cérebro

Suzana Herculano-Houzel

Infância, juventude e velhice são está- 
gios incontestáveis da existência hu- 
mana. Nos dias de hoje, porém, com o 
aumento da longevidade, chegou a vez 
da outrora ignorada meia-idade ter o 
merecido reconhecimento. Muito tem 
se falado sobre o assunto. No entanto, 
um aspecto desse período interme- 
diário da vida continuou negligenciado: 
o cérebro.

Decidida a preencher essa lacuna e ao 
mesmo tempo entender seu próprio 
cérebro de meia-idade, a jornalista 
Barbara Strauch lançou-se numa obsti- 
nada e admirável jornada. Com o res- 
paldo de cientistas de ponta e esmiu- 
çando as mais recentes pesquisas – da 
neurociência à psicologia, da educação 
física à nutrição –, deparou-se com um 
cérebro que, ao contrário do que se 
pensava, está no auge. 

Em O melhor cérebro da sua vida, a edi- 
tora de ciência do New York Times 
apresenta uma nova e positiva imagem 
desse órgão complexo e misterioso do 
corpo humano quando atinge a matu- 
ridade. Ainda que sejamos capazes de 
esquecer o que comemos no café da 
manhã, nosso cérebro nessa faixa etá- 
ria é de uma competência e talento sur- 
preendentes. Ágil, flexível e renovado – 
além de experiente, é claro –, ele alcança 
melhores resultados ao lidar com emo- 
ções e informações.

Com sua prosa leve e bem-humorada,     
a autora nos mostra também o que po- 
demos fazer para manter os neurônios 
em forma. Quantas taças de vinho te- 
mos que tomar, afinal? Exercícios físi- 
cos fazem mesmo diferença? Será que     
é a cor escura da casca da fruta que 
ajuda nossas células a continuarem sau- 
dáveis? Devo então devorar uma caixa    
de ameixas? 

Parte levantamento científico, parte guia 
prático, este livro nos revela que os anos 
mais inteligentes, calmos e felizes da 
vida começam aos quarenta. 

Barbara Strauch é editora de ciência 
do New York Times. Jornalista experiente, 
trabalhou nos principais órgãos de im- 
prensa dos Estados Unidos cobrindo te- 
mas médicos e científicos. É autora de 
The Primal Teen, best-seller sobre o cére- 
bro na adolescência.

EDITORA DE CIÊNCIA DO NY TIMES
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Jacques-Alain Miller

“em seu estilo de transmissão, jacques-alain miller 
procura demonstrar o percurso próprio a lacan, 
como, por exemplo, as viradas em seu ensino – lacan  
contra lacan.”                                da Apresentação de Angelina Harari          

J.-A
. M

iller
PERSPECTIVAS DOS ESCRITOS E OUTROS ESCRITOS DE LACAN  

Dando prosseguimento 
à sua análise da obra de 

Lacan, Jacques-Alain  
Miller desenvolve aqui 

ideias contidas nos Escritos 
e Outros escritos – dois 
clássicos da psicanálise 
– para discutir o que a 

psicanálise faz, pode ou 
deve fazer de si mesma.

JACQUES-ALAIN MILLER NA ZAHAR:

Lacan elucidado

Silet 
Os paradoxos da pulsão, de Freud a Lacan

Perspectivas do Seminário 5 de Lacan   
As formações do inconsciente

Matemas I 

Percurso de Lacan 

Perspectivas do Seminário 23 de Lacan   
O sinthoma

Perspectivas dos Escritos e Outros escritos de Lacan   
Entre desejo e gozo

 
 

JACQUES-ALAIN MILLER é psicanalista 
e dirige o Departamento de Psica- 
nálise da Universidade de Paris VIII. 
Fundou a Associação Mundial de Psi- 
canálise (AMP) e foi seu primeiro  
delegado-geral. Nomeado herdeiro 
moral pelo próprio Lacan, é responsá-
vel pelo estabelecimento do texto de 
seus Seminários. Dirige – ao lado de  
sua mulher, Judith, filha de Lacan – a  
coleção Campo Freudiano, na França e  
no Brasil. Tem publicados pela Zahar:  
Perspectivas do Seminário 23 de Lacan: 
O sinthoma (2010); Silet (2005); Pers- 
pectivas do Seminário 5 de Lacan (1999); 
Lacan elucidado (1997); Matemas I 
(1996); e Percurso de Lacan (1987).

 
 
 

Este é o terceiro livro de Jacques-Alain 
Miller a reunir extratos de suas concor-
ridas aulas na Universidade de Paris VIII 
– ministradas no Curso da Orientação 
Lacaniana, iniciado por ele em 1980. 

A cada ano Miller desenvolve um  
tema, procurando demonstrar o per- 
curso de Lacan e as viradas em seu 
ensino. Em Perspectivas dos Escri-
tos e Outros escritos de Lacan, ele 
analisa o pensamento do revolucio- 
nário psicanalista francês tendo como 
fio condutor dois conceitos fundamen-
tais em sua obra: desejo e gozo.

Interligando ideias contidas nos Escri-
tos e Outros escritos – dois clássicos da 
psicanálise –, mas recorrendo também 
a diversos Seminários de Lacan, Miller 
enfatiza aqui o singular da experiência 
analítica. 

No meio do caminho, ele se pergunta 
para onde está indo a psicanálise hoje 
– e para onde ela deve realmente ir. 
São questões importantes avalizadas 
pela autoridade de quem foi designa- 
do pelo próprio Lacan para estabelecer 
o texto de seus Seminários. 

Além de extratos das lições transmiti-
das no período letivo 2008-2009, este 
volume inclui a esclarecedora confe-
rência “A salvação pelos dejetos”, em 
que Miller aponta, de modo brilhan-
te, as condições de sobrevivência para  
a psicanálise.

PERSPECTIVAS DOS ESCRITOS 
E OUTROS ESCRITOS DE LACAN.
Entre desejo e gozo. 

ZAH_Perspectivas_16x23.indd   1 5/12/11   11:14 AM
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Sinopse
Tom Stempel, professor de roteiro do Los Angeles City College e crítico de cinema, analisa nesse livro roteiros 
bons, medianos e ruins, e mostra quais os erros e os acertos de cada um. Stempel não se limita ao filme como 
produto acabado. Ele recorre a esboços dos roteiros e entrevistas com roteiristas, além de sua vasta cultura 
cinematográfica, para mostrar os pontos principais do processo de escrita - da concepção à versão final. 
São analisados em detalhe vinte e um filmes, entre eles Fargo, Lawrence da Arábia e Janela indiscreta (bons), as 
trilogias Jurassic Park e American Pie (não tão bons), e Titanic e Guerra nas estelas (ruins). Outros, como Brilho 
eterno de uma mente sem lembrança e E.T.: o extraterrestre, são avaliados mais brevemente.
Escrito com humor, em linguagem acessível ao grande público e sem se apoiar em regras inflexíveis (como as 
de alguns manuais consagrados), Por dentro do roteiro é uma ótima porta de entrada para a arte do roteiro.

Ficha técnica
comunicação, cinema, roteiro
300pp
16x23cm
tradutora: Maria Inês Duque Estrada
revisão técnica: Erik de Castro (diretor e 
corroteirista de Federal e Senta a Pua!)
tiragem: 4.000 exs
ISBN 978-85-378-0526-8
nas livrarias: 6 de maio
R$44
e-book R$31

Por dentro do roteiro
Erros e acertos em Janela indiscreta,
Guerra nas estrelas e outros clássicos
do cinema
Tom Stempel

Público-alvo
Roteiristas, estudantes, amantes de cinema, 
tv e games. Interessados em comunicação e 
cinema em geral.

Tom Stempel
Professor há mais de 35 anos no 
Los Angeles City College, é autor 
de outros quatro livros sobre a arte 
do roteiro, entre eles Screenwriting 
e A History of Screenwriting in the 
American Film. Assina a coluna 
Understanding Screenwriting 
no blog www.slantmagazine.
com/house, em que escreve 
sobre roteiros de lançamentos 
e de clássicos do cinema.

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1320
http://www.slantmagazine.com/house/
http://www.imdb.com/name/nm1186703/#Director


Orelha
Quem procura livros sobre a escrita de roteiros costuma encontrar manuais repletos de regras inflexíveis 
sobre o que pode e o que não pode ser feito. Mas seguir as regras à risca não significa que o resultado 
será um grande filme, por um motivo simples: cada história é diferente das demais e por isso requer 
soluções também diferentes.

Tom Stempel apresenta de outra maneira o “como fazer” dos roteiros. Por meio da análise de recursos 
que deram certo ou errado em mais de cinquenta filmes, o autor mostra como funciona a narrativa 
no cinema e encoraja o leitor a pensar em suas próprias saídas para os problemas que todo roteirista 
enfrenta.

Quais as más escolhas que fizeram Titanic, de James Cameron, ser pior do que a primeira versão 
do roteiro? Qual foi a contribuição do roteirista John Michael Hayes na obra-prima Janela indiscreta, 
dirigida por Alfred Hitchcock? Quais são os erros mais comuns em continuações e filmes em série, 
como na trilogia Jurassic Park? O que muda ao se escrever para animação, como Procurando Nemo ou 
Shrek? Tom Stempel estimula o leitor — seja ele roteirista ou apenas espectador — a se perguntar por 
que a história foi contada daquela maneira e como poderia ser melhor. 

Reunidos em três seções — os bons filmes, os não tão bons e os ruins —, os roteiros examinados neste 
livro cobrem a maior variedade possível de gêneros. Abrangem de épicos como Lawrence da Arábia 
a comédias românticas como Alguém tem que ceder, de superproduções como Guerra nas estrelas a 
obras de baixo orçamento como Fargo. De todos, com suas qualidades e seus defeitos, Stempel extrai 
lições de grande importância para profissionais e amantes do cinema.

Saiba mais
• No final do livro, como um guia para roteiristas, há uma série de perguntas (se os personagens são 
adequados ao filme, se o filme cumpre o que prometeu, etc.) para ajudar a avaliar o próprio trabalho. 
Não são regras, mas dicas úteis.

• O cineasta Erik de Castro, revisor técnico do livro, foi aluno de Stempel no Los Angeles City 
College. O documentário Senta a Pua!, dirigido por Erik de Castro, recebeu seis prêmios nacionais e 
internacionais, entre eles o de melhor documentário no 53o Festival de Cinema de Salerno, na Itália.

Quarta-capa
Em Por dentro do roteiro, Tom Stempel analisa grandes obras e terríveis fracassos da história do cinema 
e mostra como o trabalho do roteirista — dos primeiros esboços até o roteiro final — se transforma no 
filme que vemos na tela. 
Um livro essencial para profissionais e para aqueles que desejam ter uma visão mais profunda da 
narrativa cinematográfica.

Inclui análises de:

Lawrence da Arábia
Sorte no amor
Janela indiscreta
Fargo
Kinsey: Vamos falar de sexo
E sua mãe também
Colateral

“Stempel tira algumas de suas melhores lições dos piores roteiros, para mostrar ao leitor que se pode 
aprender tanto com os insucessos quanto com as obras-primas. O autor trata de todos os níveis do 
trabalho do roteirista.” Script Magazine

 

Jurassic Park
Alguém tem que ceder
American Pie
Titanic
Guerra nas estrelas
entre outros filmes

http://www.lacitycollege.edu/academic/departments/cinema/otheralum1.html
http://www.lacitycollege.edu/academic/departments/cinema/otheralum1.html
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http://www.imdb.com/title/tt0126029/
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http://www.imdb.com/title/tt0056172/
http://www.imdb.com/title/tt0094812/
http://www.imdb.com/title/tt0047396/
http://www.imdb.com/title/tt0116282/
http://www.imdb.com/title/tt0362269/
http://www.imdb.com/title/tt0245574/
http://www.imdb.com/title/tt0369339/
http://www.imdb.com/title/tt0047396/
http://www.imdb.com/title/tt0337741/
http://www.imdb.com/title/tt0163651/
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Livros relacionados

A forma do filme
236pp
R$46

Charlie Chaplin
120pp
R$34

Guia ilustrado Zahar 
de cinema
510pp
R$74,50

Jules e Jim
O roteiro, o romance
288pp
R$52

O prazer dos olhos
Escritos sobre cinema
352pp
R$49,90

Orson Welles
200pp
R$39,90

O sentido do filme
160pp
R$38

Conversas com 
Almodóvar
312pp
R$48

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

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1144&ORDEM=A
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Sinopse
Aos 56 anos, Barbara Strauch, jornalista e editora de ciências do New York Times, considera-se definitivamente 
uma mulher de meia-idade. Mas, no começo do século XXI, quando a duração da vida se alonga, qual é o fim 
e onde fica o meio? E o que de fato muda em nosso cérebro, além de não nos lembrarmos de onde deixamos 
a chave do carro e quase sempre nos esquecermos do que fomos pegar na cozinha? Do ponto de vista da 
neurociência, será que todos, de pouquinho em pouquinho, vamos perdendo o juízo? Decidida a responder a 
essas perguntas, Strauch baseou-se nos mais recentes estudos e foi ao encontro de pesquisadores de ponta — de 
neurocientistas a sociólogos e psicólogos — para descobrir o quanto subestimamos o cérebro da meia-idade. A 
autora investiga também o que realmente podemos fazer para manter o cérebro em forma. Parte levantamento 
científico, parte guia prático, esse livro nos mostra que os anos mais inteligentes, calmos e felizes da vida 
começam aos quarenta.

Ficha técnica
ciência, neurociência, saúde, auto-ajuda
244pp
16x23cm
tradutor: Vera Ribeiro
tiragem: 5.000 exs
ISBN 978-85-378-0527-5
nas livrarias: 20 de maio
R$33
e-book: R$23

O melhor cérebro da sua vida
Segredos e talentos da maturidade
Barbara Strauch

Público-alvo
Público geral, interessados em neurociência 
ou pessoas preocupadas com a saúde do 
cérebro.

Barbara Strauch
Editora de ciência do New York 
Times. Jornalista experiente, tra- 
balhou nos principais órgãos de 
imprensa dos Estados Unidos 
cobrindo temas médicos e cien-
tíficos. É autora de The Primal 
Teen, best-seller sobre o cérebro na 
adolescência.

BARBARA STRAUCH

“UM RETRATO RADICALMENTE NOVO DO CÉREBRO, QUE VAI MUITO 

ALÉM DE LEVANTAR O MORAL DOS QUE ENTRAM NA MEIA-IDADE.” 

O MELHOR

DA SUA VIDA
SEGREDOS E TALENTOS

DA MATURIDADE
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A maioria dos pesquisadores situa a meia-idade em algum ponto entre os    
40 e os 68 anos. Mas, à medida que o tempo de vida se alonga, qual é 
mesmo o fim e onde fica o meio? E o que de fato muda em nosso cérebro, 
além de não nos lembrarmos de onde deixamos a chave do carro e quase 
sempre nos esquecermos do que fomos pegar na cozinha? Do ponto de 
vista da neurociência, será que todos, de pouquinho em pouquinho, vamos 
perdendo o juízo? 

Decidida a responder a essas e muitas outras questões que nos preocupam,    
a jornalista Barbara Strauch lança-se a fundo em um precioso 
trabalho de investigação científica, trazendo à tona 
uma imagem inteiramente nova e otimista 
do cérebro na maturidade. 

leia também:

O gênio em todos nós
Por que tudo que você ouviu falar 

sobre genética, talento e QI está errado
David Shenk

De cabeça aberta
Conhecendo o cérebro para entender 

a personalidade humana
Steven Johnson

Por que o bocejo é contagioso?
e outras curiosidadas sobre o cérebro

Suzana Herculano-Houzel

Infância, juventude e velhice são está- 
gios incontestáveis da existência hu- 
mana. Nos dias de hoje, porém, com o 
aumento da longevidade, chegou a vez 
da outrora ignorada meia-idade ter o 
merecido reconhecimento. Muito tem 
se falado sobre o assunto. No entanto, 
um aspecto desse período interme- 
diário da vida continuou negligenciado: 
o cérebro.

Decidida a preencher essa lacuna e ao 
mesmo tempo entender seu próprio 
cérebro de meia-idade, a jornalista 
Barbara Strauch lançou-se numa obsti- 
nada e admirável jornada. Com o res- 
paldo de cientistas de ponta e esmiu- 
çando as mais recentes pesquisas – da 
neurociência à psicologia, da educação 
física à nutrição –, deparou-se com um 
cérebro que, ao contrário do que se 
pensava, está no auge. 

Em O melhor cérebro da sua vida, a edi- 
tora de ciência do New York Times 
apresenta uma nova e positiva imagem 
desse órgão complexo e misterioso do 
corpo humano quando atinge a matu- 
ridade. Ainda que sejamos capazes de 
esquecer o que comemos no café da 
manhã, nosso cérebro nessa faixa etá- 
ria é de uma competência e talento sur- 
preendentes. Ágil, flexível e renovado – 
além de experiente, é claro –, ele alcança 
melhores resultados ao lidar com emo- 
ções e informações.

Com sua prosa leve e bem-humorada,     
a autora nos mostra também o que po- 
demos fazer para manter os neurônios 
em forma. Quantas taças de vinho te- 
mos que tomar, afinal? Exercícios físi- 
cos fazem mesmo diferença? Será que     
é a cor escura da casca da fruta que 
ajuda nossas células a continuarem sau- 
dáveis? Devo então devorar uma caixa    
de ameixas? 

Parte levantamento científico, parte guia 
prático, este livro nos revela que os anos 
mais inteligentes, calmos e felizes da 
vida começam aos quarenta. 

Barbara Strauch é editora de ciência 
do New York Times. Jornalista experiente, 
trabalhou nos principais órgãos de im- 
prensa dos Estados Unidos cobrindo te- 
mas médicos e científicos. É autora de 
The Primal Teen, best-seller sobre o cére- 
bro na adolescência.

EDITORA DE CIÊNCIA DO NY TIMES
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Saiba mais

• O livro pode atingir tanto o público interessado em ciência quanto o de auto-ajuda.

• Ele recebeu ótimas resenhas nos Estados Unidos. Destaque para a da revista Scientific American.

• Foi publicado nos EUA em abril de 2010 e encontra-se entre os cem mais vendidos da Amazon na 
categoria “Saúde, mente e corpo”.

Orelha
Infância, juventude e velhice são estágios incontestáveis da existência humana. Nos dias de hoje, 
porém, com o aumento da longevidade, chegou a vez da outrora ignorada meia-idade ter o merecido 
reconhecimento. Muito tem se falado sobre o assunto. No entanto, um aspecto desse período 
intermediário da vida continuou negligenciado: o cérebro.
Decidida a preencher essa lacuna e ao mesmo tempo entender seu próprio cérebro de meia-idade, a 
jornalista Barbara Strauch lançou-se numa obstinada e admirável jornada. Com o respaldo de cientistas 
de ponta e esmiuçando as mais recentes pesquisas – da neurociência à psicologia, da educação física à 
nutrição –, deparou-se com um cérebro que, ao contrário do que se pensava, está no auge. 

Em O melhor cérebro da sua vida, a editora de ciência do New York Times apresenta uma nova e 
positiva imagem desse órgão complexo e misterioso do corpo humano quando atinge a maturidade. 
Ainda que sejamos capazes de esquecer o que comemos no café da manhã, nosso cérebro nessa faixa 
etária é de uma competência e talento surpreendentes. Ágil, flexível e renovado – além de experiente, é 
claro –, ele alcança melhores resultados ao lidar com emoções e informações.

Com sua prosa leve e bem-humorada, a autora nos mostra também o que podemos fazer para manter 
nossos neurônios em forma. Quantas taças de vinho temos que tomar, afinal? Exercícios físicos fazem 
mesmo diferença? Será que é a cor escura da casca da fruta que ajuda nossas células a continuarem 
saudáveis? Devo então devorar uma caixa de ameixas? 

Parte levantamento científico, parte guia prático, este livro nos revela que os anos mais inteligentes, 
calmos e felizes da vida começam aos quarenta. 

Quarta-capa

A maioria dos pesquisadores situa a meia-idade em algum ponto entre os 40 e os 68 anos. Mas, à medida 
que o tempo de vida se alonga, qual é mesmo o fim e onde fica o meio? E o que de fato muda em nosso 
cérebro, além de não nos lembrarmos de onde deixamos a chave do carro e quase sempre nos esquecermos 
do que fomos pegar na cozinha? Do ponto de vista da neurociência, será que todos, de pouquinho em 
pouquinho, vamos perdendo o juízo? 

Decidida a responder a essas e muitas outras questões que nos preocupam, a jornalista Barbara Strauch 
lança-se a fundo em um precioso trabalho de investigação científica, trazendo à tona uma imagem 
inteiramente nova e otimista do cérebro na maturidade. 

http://www.amazon.com/Secret-Life-Grown-up-Brain-Middle-Aged/dp/0670020710


Livros relacionados

De cabeça aberta
Conhecendo o cérebro 

para entender a 
personalidade humana

224pp
R$46,90

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

Por que o bocejo é contagioso?
e novas curiosidades sobre o cérebro
212pp
R$24
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Sinopse

A Casa da Sabedoria, a biblioteca real do império abássida, foi um importante centro de estudos, pesquisas e 
troca de informações e influências que existiu em Bagdá. Frequentada por sábios e eruditos de todas as raças e 
religiões, possuía uma vastíssima coleção de títulos e se dedicava a traduzir para o árabe, preservar e difundir 
obras as mais variadas, pois o foco era a valorização do conhecimento, do saber no sentido amplo, e não só do 
que dizia respeito à cultura árabe e/ou islâmica. 

O jornalista Jonathan Lyons conta a história da Casa da Sabedoria, dos califas que a sustentaram e de vários 
de seus estudiosos. E também dos responsáveis pela difusão do saber árabe no Ocidente, sobretudo o pioneiro 
Adelardo de Bath, um monge inglês que decidiu partir para o Oriente Próximo no início do século XII na 
contramão dos objetivos das Cruzadas: para aprender com os árabes, em vez de destruí-los em nome de Deus. 
Com esse fio condutor, Lyons vai apresentando um volume enorme de informação, entre história, religião, 
política, conhecimentos gerais e descobertas científicas árabes. Demonstra como, ao contrário do que se 
costuma pensar, a religião islâmica foi responsável por imensos avanços nos mais variados campos da ciência 
(geografia, astronomia, óptica, medicina, matemática). O autor expõe o profundo desconhecimento do Ocidente 
em relação ao Oriente (ontem e hoje) e a enorme dívida que temos para com o mundo árabe. Num tempo em 
que corre tanta desinformação sobre o assunto nas mais variadas mídias, esse é um livro muito relevante.

Ficha técnica
história, história da ciência, religião
304pp
ilustrado
16x23cm
tradutor: Pedro Maia Soares
tiragem: 4.000 exs
ISBN
nas livrarias: 13 de maio
R$44
e-book: R$31

Público-alvo
Interessados em história, Idade Média,  
religião, islamismo, relação Ocidente/Oriente, 
Cruzadas e mundo árabe em geral.

A Casa da Sabedoria
Como a valorização do conhecimento pelos 
árabes transformou a civilização ocidental
Jonathan Lyons

Jonathan Lyons
Dedica sua vida a explorar 
as fronteiras entre Ocidente 
e Oriente. Após mais de 
vinte anos como editor e 
correspondente estrangeiro 
da agência Reuters, principal- 
mente no mundo islâmico, 
trabalha no Centro de Pesquisas 

sobre Terrorismo Global da Universidade Monash, em 
Melbourne, Austrália. Mora em Washington, D.C.

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1304


Saiba mais
• O autor é extremamente hábil e feliz na organização e encadeamento das informações, transmitidas num 
texto vigoroso, fluente e firme, inteligente, e cria bons ganchos de um capítulo para o seguinte ou para 
alguns adiante, mantendo o leitor envolvido e interessado na história.

• “A estrutura do livro segue, metaforicamente, as cinco orações diárias muçulmanas (uma homenagem ao 
sucesso dos eruditos árabes em mensurar a duração da noite e do dia, e assim determinar os horários dessa 
orações): o livro começa no entardecer (prece al-maghrib), o início do dia tradicional no Oriente Médio; 
depois avança pelo anoitecer (al-isha) da Idade Média cristã e suas Cruzadas, narra o amanhecer (al-fajr) da 
grande era do saber árabe, eleva-se à glória do meio-dia (al-zuhr) com o herói principal, Adelardo de Bath, 
no Oriente Próximo, e conclui com as ricas cores da tarde (al-asr) que marcam o fim da Idade da Fé no 
Ocidente e o triunfo aparentemente irreversível da razão.” (trecho do Prólogo)

• Para evitar confusões: muçulmano/islâmico ≠ árabe. Muçulmano = islâmico = seguidores do islamismo, 
é uma questão religiosa; árabes = questão étnica e lingüística: todos os povos de língua árabe são povos 
árabes. Ou seja, nem todo muçulmano é árabe e nem todo árabe é muçulmano.

• O tema do mundo árabe e da relação do Ocidente com ele não poderia estar mais em pauta, com as 
revoltas nos países árabes, especialmente no Egito e na Líbia, e os debates sobre como e se o Ocidente deve 
intervir nisso. 

• O autor comenta no livro o quanto ainda hoje o Ocidente desconhece o Oriente Médio, e o grande 
imbróglio religioso/político/étnico que é esta relação. Eis um trecho, bastante lúcido: 

“A exemplo da divisão entre pensamento e experiência que caracterizava a época [das Cruzadas] em geral, 
a realidade das crenças, vidas e práticas muçulmanas não tinha nada a ver com a imagem deles que emergia 
no Ocidente. Ao contrário, a visão do sarraceno como o Outro odiado era uma função das necessidades 
teológicas e políticas da Europa de então – um fenômeno não estranho hoje, quando o Ocidente trava sua 
‘guerra ao terrorismo’. Sob a direção de homens como Gregório VII e Urbano II, o século XI foi dominado 
pela ascensão do poder papal centralizado à custa de domínios instáveis e fragmentados de reis e príncipes. 
A linguagem da guerra santa cristã contra o infiel muçulmano era o veículo perfeito para consolidar o 
controle da Igreja. Aqui estão as raízes das contorções mentais que persistem na base de muitas das atuais 
opiniões sobre o islã, apresentado como a imagem invertida da bondade ocidental: onde o cristianismo 
significa amor, o islamismo é a religião da crueldade; onde Cristo significa verdade, Maomé e o Alcorão 
significam mentira; enquanto os cristãos são castos, os muçulmanos são pervertidos sexuais. Em outras 
palavras, a teologia engendrava a história; as concepções e o comportamento dos muçulmanos, sobre os 
quais o Ocidente era quase totalmente ignorante na época, eram irrelevantes.”

Orelha
Por séculos após a queda de Roma, a Europa medieval foi uma região de atrasos e ignorância, de 
alfabetização mínima, agricultura de subsistência e conflitos violentos. Um lugar que mal sabia dizer 
as horas do dia. Enquanto isso, nas terras que se estendiam da Pérsia à Espanha, a cultura islâmica 
vicejava. Os árabes desenvolveram a álgebra e mediram a circunferência da Terra (algo que o Ocidente 
só conseguiria oito séculos mais tarde). Adeptos da astronomia e da navegação, inventaram o astrolábio. 
Traduziram todos os textos científicos e filosóficos gregos, inclusive os de Aristóteles. 

Em cidades como Bagdá, Antioquia ou Toledo, filósofos, matemáticos e astrônomos ampliavam as 
fronteiras do saber. No centro desse esforço estava a Casa da Sabedoria — a biblioteca real criada e 
mantida pelos califas abássidas. Além de cerca de 400 mil volumes, ela abrigava também um exército 
de pesquisadores e estudiosos, de origens e religiões diversas, que trabalhava para conservar, difundir 
e aprofundar o conhecimento. 

Eram pensadores árabes brilhantes, como o pioneiro da álgebra al-Khwarizmi; o médico e filósofo 
Avicena; e Averróis, cujos escritos preservaram e ampliaram as grandes obras filosóficas de Aristóteles. 
E eram também eruditos ocidentais que — na contramão de seus compatriotas que se lançavam às 
sangrentas Cruzadas — foram ao Oriente em busca do saber árabe. 
Homens como Adelardo de Bath, monge inglês que em 1109 viajou para a Ásia Menor, retornando com 
informações da astronomia e da matemática que transformaram a ciência europeia. Ou Miguel Escoto, 
condenado ao inferno de Dante por feitiçaria, que aprendeu árabe em Toledo e abalou as bases do 
mundo cristão com suas traduções de Averróis. 

Essa viagem do conhecimento fez nada menos do que estabelecer os fundamentos para a Renascença. 
Este livro é um relato vibrante e inteligente de nossa dívida para com o saber árabe medieval, e nos 
conduz à necessária tarefa de reexaminar nossas suposições sobre o Oriente e o Ocidente.



Quarta-capa

A ciência e a filosofia árabes ajudaram a resgatar o mundo cristão da ignorância e possibilitaram a 
própria ideia de Ocidente. Mas quantos de nós reconhecem hoje essa enorme dívida?       

“Jonathan Lyons conta a história da Casa da Sabedoria, dos califas que a sustentaram e das pessoas que 
lá trabalharam, num ritmo apaixonante e vertiginoso.” The Times

“Sofisticado e criterioso. A narrativa de Lyons é vigorosa e elegante.” Wall Street Journal

“Um livro renovador, que descobre, ou redescobre, um campo comum entre o islã e a cristandade, uma 
pesquisa histórica que nos lembra que as civilizações podem tanto entrar em choque quanto conversar.” 
Houston Chronicle

“Ciência, história, geografia, política e conhecimentos gerais num momento em que corre tanta 
desinformação sobre o mundo árabe nos mais variados meios de comunicação de massa.” 
The Huffington Post 

Livros relacionados

O Corão
Uma biografia
220pp
R$44

Os assassinos
Os primórdios do 
terrorismo no Islã
192pp
R$44

A crise do Islã
Guerra santa e 
terror profano
160pp
R$42

O que deu errado no 
Oriente Médio?
204pp
R$42
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Sinopse

Álbum musical mais vendido de todos os tempos, Thriller foi a coroação da carreira de Michael Jackson, 
quando conseguiu aliar excelência artística com aclamação popular. Surgia ali o Rei do Pop, uma das 
celebridades mais excêntricas do mundo artístico. 

Em 2009, o jornalista americano Nelson George havia recebido um convite para escrever sobre esse clássico 
da música pop quando ficou sabendo da morte de Michael Jackson. Decidiu então ampliar seu trabalho, o 
que resultou em Thriller: A vida e a música de Michael Jackson, um belo perfil do astro. George apresenta 
a estreita relação de Michael Jackson com a história da música negra americana, desde a Motown, lendária 
gravadora que lançou o grupo Jackson 5, até a influência do Rei do Pop em artistas contemporâneos, como 
Beyoncé, Usher e o rapper Tupac Shakur. Sem perder de vista a figura pública de Michael Jackson, o autor 
consegue colocar em primeiro plano seu principal legado: a música.

Ficha técnica
música, biografia, rock
200pp
15,6x20cm
tradutor: Alexandre Martins
tiragem: 5.000 exs
ISBN 978-85-378-0528-2
nas livrarias: 27 de maio
R$29,90
e-book: R$21

Público-alvo
Interessados em música pop, música 
negra americana, biografias e bastidores 
da indústria fonográfica; fãs de Michael 
Jackson.

Thriller
A vida e a música de Michael Jackson
Nelson George

Nelson George

Autor de uma dúzia de obras, incluindo os aclamados 
Hip Hop America e The Death of Rhythm and Blues, 
o livro de memórias City Kid e o pioneiro The Michael 
Jackson Story, publicado em 1983. Foi colunista do 
Village Voice e da Billboard, e também escreveu para 
as revistas Rolling Stone, Playboy, Esquire e Essence. 
Em 2007, estreou como diretor no filme Juntos pela 
vida, que rendeu a Queen Latiffah o Globo de Ouro de 
melhor atriz. George nasceu no Brooklyn, Nova York, 
onde ainda mora.

Não cai, no entanto, no recurso fácil 
de especular sobre as diversas po-
lêmicas em que o astro se envolveu. 
Essa mistura de rigor crítico e respei-
to pelo homem que foi Michael Jack-
son faz de Thriller um perfil à altura 
de um dos maiores e mais enigmáti-
cos fenômenos da cultura pop.

Estamos no ano de 1971, e um ga-
roto nova-iorquino negro de catorze 
anos vai do Brooklyn para o Madison 
Square Garden com a família para 
assistir a um acontecimento musical. 
No palco, cinco garotos, negros como 
ele, levam a plateia lotada ao delírio, 
estimulando outros jovens negros 
americanos a acreditar que também 
poderiam ter um lugar de destaque 
naquele país. Quase quarenta anos 
depois, aquele garoto, agora um 
respeitado crítico musical, receberia 
a notícia de que o caçula dos Jack-
son 5, com uma das carreiras mais 
brilhantes e controversas do mundo 
pop, havia morrido em circunstâncias 
ainda não esclarecidas.

Em Thriller: A vida e a música de 
Michael Jackson, Nelson George usa 
quatro décadas de memória musical, 
trabalho jornalístico e acompanha-
mento do mundo do show bizz para 
analisar detalhadamente cada músi-
ca do álbum mais vendido da história 
(estima-se que Thriller tenha vendido 
entre 65 e 110 milhões de cópias em 
todo o mundo) e, a partir dessas nove 
canções históricas, reconstruir a vida 
e a obra de Michael Jackson, antes e 
depois desse clássico de 1982.

Dono de um conhecimento da 
música negra e pop como poucos 
jornalistas, Nelson George examina 
de perto por que Michael Jackson al-
cançou momentos de maestria artís-
tica como nenhum outro astro depois 
dele, mas não deixa de apontar suas 
falhas — musicais ou profissionais. 

nelson george é autor de uma dúzia de 
obras, incluindo os aclamados Hip 
Hop America e The Death of Rhythm 
and Blues, o livro de memórias City 
Kid e o pioneiro The Michael Jackson 
Story, publicado em 1983. Foi colu-
nista do Village Voice e da Billboard, 
e também escreveu para as revistas 
Rolling Stone, Playboy, Esquire e Es-
sence. Em 2007, estreou como diretor 
no filme Juntos pela vida, que rendeu a 
Queen Latiffah o Globo de Ouro de me-
lhor atriz. George nasceu no Brooklyn, 
Nova York, onde ainda mora. 
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Escrito sob o impacto da morte do rei do Pop em 2009, Thriller: 
A vida e a música de Michael Jackson é uma análise do álbum 
mais vendido da história e também um perfil da vida e da obra 
do astro. Como base para examinar cada faixa do disco Thriller, 
Nelson George, respeitado crítico musical americano, descreve 
os primórdios da formação musical de Michael Jackson, sua re-
lação com os mentores de sua carreira – o pai, Joe Jackson, e o 
produtor Quincy Jones – e o impacto de sua obra no cenário pop. 
um livro essencial para conhecer a história por trás do maior 
sucesso da indústria fonográfica e seu criador.

 



LEia taMBéM:

O dia em que James Brown salvou a pátria
O show que garantiu a paz depois do assassinato de Martin Luther king
James Sullivan

Jimmi Hendrix
a dramática história de uma lenda do rock
Sharon Lawrence

The Dark Side of the Moon
Os bastidores da obra-prima do Pink Floyd
John harris

Uma temporada no inferno com os Rolling Stones
Exile on Main St.
robert Greenfield

“Thriller é uma fascinante e revigorante conversa com um homem 
que passou muito tempo pensando sobre a música de Michael 
Jackson.” Newsweek

“O mais bem-preparado crítico de hip-hop do planeta.”  
Rolling Stone

“O crítico de música negra mais completo de sua geração.”  
Washington Post
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Orelha
Estamos no ano de 1971, e um garoto nova-iorquino negro de catorze anos vai do Brooklyn para o 
Madison Square Garden com a família para assistir a um acontecimento musical. No palco, cinco 
garotos, negros como ele, levam a plateia lotada ao delírio, estimulando outros jovens negros americanos 
a acreditar que também poderiam ter um lugar de destaque naquele país. Quase quarenta anos depois, 
aquele garoto, agora um respeitado crítico musical, receberia a notícia de que o caçula dos Jackson 5, 
com uma das carreiras mais brilhantes e controversas do mundo pop, havia morrido em circunstâncias 
ainda não esclarecidas.

Em Thriller: A vida e a música de Michael Jackson, Nelson George usa quatro décadas de memória 
musical, trabalho jornalístico e acompanhamento do mundo do show bizz para analisar detalhadamente 
cada música do álbum mais vendido da história (estima-se que Thriller tenha vendido entre 65 e 110 
milhões de cópias em todo o mundo) e, a partir dessas nove canções históricas, reconstruir a vida e a 
obra de Michael Jackson, antes e depois desse clássico de 1982.

Dono de um conhecimento da música negra e pop como poucos jornalistas, Nelson George examina 
de perto por que Michael Jackson alcançou momentos de maestria artística como nenhum outro astro 
depois dele, mas não deixa de apontar suas falhas — musicais ou profissionais. Não cai, no entanto, 
no recurso fácil de especular sobre as diversas polêmicas em que o astro se envolveu. Essa mistura de 
rigor crítico e respeito pelo homem que foi Michael Jackson faz de Thriller um perfil à altura de um dos 
maiores e mais enigmáticos fenômenos da cultura pop.

Saiba mais

• Em 25 de junho, completam-se dois anos da morte de Michael Jackson.

• A história de Michael Jackson se entrelaça com a vida do próprio autor, ele também um jovem negro 
americano. O primeiro trabalho de sucesso de George (The Michael Jackson Story) foi escrito um 
ano após Thriller chegar às lojas. Eles frequentaram os mesmos lugares, conviveram com as mesmas 
pessoas. Essa identificação torna ainda mais fascinantes as histórias da época.

• O autor entrevistou, mais de uma vez, em sua carreira, diversos personagens envolvidos na história 
de Michael Jackson, como Quincy Jones, Joe Jackson, pai de Michael, e alguns de seus irmãos.

• Estima-se que Thriller tenha vendido entre 65 e 110 milhões de cópias em todo o mundo.

• Michael Jackson não ficou famoso apenas por suas músicas, mas também por seus clipes. Entre os 
que mais se destacaram estão Thriller, Beat it, Black & White, Bad,Remember the time e In the closet, 
em que contracena com a modelo Naomi Campbell.

• O clipe de Thriller foi lançado um ano após o álbum, em 1983, na MTV. Tornou-se tão popular 
que passou a ser exibido a cada duas horas e ganhou o prêmio de melhor coreografia no MTV Music 
Awards de 1984.

• Uma película em preto e branco filmada em 1968 mostra Michael Jackson e seus quatro irmãos 
ensaiando em um estúdio. Esse foi de fato o primeiro videoclipe do astro.

• A apresentação visual de Michael era tão importante quanto o áudio. Assim que foram contratados 
pela Motown, os Jacksons tiveram sua imagem cuidadosamente criada pela executiva da Motown 
Suzanne de Passe e por outros funcionários da empresa.

• Michael apareceu em apenas um filme de Hollywood em seus cinquenta anos — O mágico 
inesquecível, em 1978, uma adaptação do diretor Sidney Lumet do romance O Mágico de OZ. Nesse 
filme, Michael contracena com sua grande amiga, a cantora Diana Ross.

• A coreografia de Thriller, que se tornou uma das danças populares mais famosas da época, com seus 
zumbis dançarinos. Foi criada por Michael Peters, que morreu de Aids em Los Angeles em 1994.

• Em fevereiro de 2008, para celebrar o 25º aniversário de lançamento de Thriller, a gravadora Sony 
colocou grupos para dançar em locais públicos ao redor do mundo.

http://www.amazon.com/Michael-Jackson-Story-Nelson-George/dp/0440155924
http://www.michaeljackson.com/us/music/thriller
http://www.michaeljackson.com/us/music/thriller
http://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA
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Livros relacionados

The dark side of the moon
Os bastidores da obra-prima 
do Pink Floyd
224pp
R$48

Uma temporada no inferno 
com os Rolling Stones
Exile on Main St.
236pp
R$42

Quarta-capa
Escrito sob o impacto da morte do Rei do Pop em 2009, Thriller: A vida e a música de Michael Jackson 
é uma análise do álbum mais vendido da história e também um perfil da vida e da obra do astro. Como 
base para examinar cada faixa do disco Thriller, Nelson George, respeitado crítico musical americano, 
descreve os primórdios da formação musical de Michael Jackson, sua relação com os mentores de sua 
carreira — o pai, Joe Jackson, e o produtor Quincy Jones — e o impacto de sua obra no cenário pop. 
Um livro essencial para conhecer a história por trás do maior sucesso da indústria fonográfica e seu 
criador.

“Nelson George é o mais bem-preparado crítico de hip-hop do planeta.” Rolling Stone

“Thriller é uma fascinante e revigorante conversa com um homem que passou muito tempo pensando 
sobre a música de Michael Jackson.” Newsweek

“O crítico de música negra mais completo de sua geração.” Washington Post
 

O dia em que James Brown 
salvou a pátria
O show que garantiu a paz 
depois do assassinato de MLK
208pp
R$39,90

Jimi Hendrix
A dramática história de uma 
lenda do rock
356pp
R$49
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Sinopse
Nomeado por Jacques Lacan seu herdeiro moral, o psicanalista francês Jacques-Alain Miller é também o 
responsável pelo estabelecimento do texto dos Seminários de Lacan. Paralelamente à atuação como maior 
difusor do pensamento lacaniano, Miller desenvolve seus próprios seminários. Esse livro reúne extratos de 
aulas ministradas por ele entre 2008 e 2009 na Universidade de Paris VIII.

Com a finalidade de enfatizar o singular da experiência analítica, o autor esmiúça textos dos Escritos 
publicado por Lacan, em 1966, e de Outros escritos (organizado por Miller e lançado em 2001, vinte anos 
após a morte de Lacan). Analisa também ideias contidas em diversos Seminários de Lacan, realizados entre 
os anos 1950 e 1970. 

O volume inclui ainda a conferência “A salvação pelos dejetos”, em que Miller aborda as condições de 
sobrevivência da psicanálise na atualidade.  

Perspectivas dos Escritos e
Outros escritos de Lacan
Entre desejo e gozo
Jacques-Alain Miller

 

Ficha técnica
psicanálise, coleção
248pp
16x23cm
coleção Campo Freudiano no Brasil
tradutora: Vera Avellar Ribeiro
apresentação: Angelina Harari, doutora em 
psicologia clínica pela USP
tiragem: 2.000 exs
ISBN 978-85-378-0680-7
nas livrarias: 27 de maio
R$34
e-book: R$24

Público-alvo

Estudantes, psicanalistas e psicólogos.

Jacques-Alain Miller
Psicanalista dirige o Depar- 
tamento de Psicanálise 
da Universidade de Paris 
VIII. Fundou a Associação 
Mundial de Psicanálise (AMP) 
e foi seu primeiro delegado-
geral. É o responsável pelo 
estabelecimento do texto 

dos Seminários ministrados por Lacan. Dirige - ao 
lado de sua mulher, Judith, filha de Lacan - a coleção 
Campo Freudiano, na França e no Brasil.

Jacques-Alain Miller

“em seu estilo de transmissão, jacques-alain miller 
procura demonstrar o percurso próprio a lacan, 
como, por exemplo, as viradas em seu ensino – lacan  
contra lacan.”                                da Apresentação de Angelina Harari          
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Dando prosseguimento 
à sua análise da obra de 

Lacan, Jacques-Alain  
Miller desenvolve aqui 

ideias contidas nos Escritos 
e Outros escritos – dois 
clássicos da psicanálise 
– para discutir o que a 

psicanálise faz, pode ou 
deve fazer de si mesma.
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canálise (AMP) e foi seu primeiro  
delegado-geral. Nomeado herdeiro 
moral pelo próprio Lacan, é responsá-
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Este é o terceiro livro de Jacques-Alain 
Miller a reunir extratos de suas concor-
ridas aulas na Universidade de Paris VIII 
– ministradas no Curso da Orientação 
Lacaniana, iniciado por ele em 1980. 

A cada ano Miller desenvolve um  
tema, procurando demonstrar o per- 
curso de Lacan e as viradas em seu 
ensino. Em Perspectivas dos Escri-
tos e Outros escritos de Lacan, ele 
analisa o pensamento do revolucio- 
nário psicanalista francês tendo como 
fio condutor dois conceitos fundamen-
tais em sua obra: desejo e gozo.

Interligando ideias contidas nos Escri-
tos e Outros escritos – dois clássicos da 
psicanálise –, mas recorrendo também 
a diversos Seminários de Lacan, Miller 
enfatiza aqui o singular da experiência 
analítica. 

No meio do caminho, ele se pergunta 
para onde está indo a psicanálise hoje 
– e para onde ela deve realmente ir. 
São questões importantes avalizadas 
pela autoridade de quem foi designa- 
do pelo próprio Lacan para estabelecer 
o texto de seus Seminários. 

Além de extratos das lições transmiti-
das no período letivo 2008-2009, este 
volume inclui a esclarecedora confe-
rência “A salvação pelos dejetos”, em 
que Miller aponta, de modo brilhan-
te, as condições de sobrevivência para  
a psicanálise.

PERSPECTIVAS DOS ESCRITOS 
E OUTROS ESCRITOS DE LACAN.
Entre desejo e gozo. 
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Orelha

Este é o terceiro livro de Jacques-Alain Miller a reunir extratos de suas concorridas aulas na Universidade 
de Paris VIII – ministradas no Curso da Orientação Lacaniana, iniciado por ele em 1980. 

A cada ano Miller desenvolve um tema, procurando demonstrar o percurso de Lacan e as viradas em seu 
ensino. Em Perspectivas dos Escritos e Outros escritos de Lacan, ele analisa o pensamento do revolucionário 
psicanalista francês tendo como fio condutor dois conceitos fundamentais em sua obra: desejo e gozo.

Interligando ideias contidas nos Escritos e Outros escritos – dois clássicos da psicanálise –, mas recorrendo 
também a diversos Seminários de Lacan, Miller enfatiza aqui o singular da experiência analítica. 
No meio do caminho, ele se pergunta para onde está indo a psicanálise hoje – e para onde ela deve 
realmente ir. São questões importantes avalizadas pela autoridade de quem foi designado pelo próprio 
Lacan para estabelecer o texto de seus Seminários. 

Além de extratos das lições transmitidas no período letivo 2008-2009, este volume inclui a esclarecedora 
conferência “A salvação pelos dejetos”, em que Miller aponta, de modo brilhante, as condições de 
sobrevivência para a psicanálise. 

Saiba mais

• Esse é o terceiro título da Zahar a reunir extratos de aulas de Miller. Perspectivas do Seminário 23 de Lacan: 
O sinthoma (2010) traz aulas ministradas entre 2006 e 2007; e Perspectivas do Seminário 5 de Lacan, em 
julho de 1998.

• Outros livros do autor: Lacan elucidado (1997), Perspectivas do Seminário 23 de Lacan: O sinthoma (2010),   
Perspectivas do Seminário 5 de Lacan (1999), Silet (2005), Matemas I (1996) e Percurso de Lacan (1987).

• Em 13 de abril de 2011 comemorou-se 110 anos do nascimento de Lacan e, em setembro completa 30 
anos de sua morte.

• Frases de Perspectivas dos Escritos e Outros escritos de Lacan:

“As coisas de fineza em psicanálise se dividem entre desejo e gozo. Em todo caso, é por essa via que tentarei 
deslizar.”

“Gostaria de tentar isso este ano naquilo que, na verdade, é um exercício de antecipação: aonde vai a 
psicanálise? Para onde ela vai, caso sigamos as indicações do tempo presente? E, em nossa opinião, supondo 
que ela possa, para onde ela deve ir?”

“É verdade que a psicanálise tem efeitos terapêuticos. Ela tem efeitos terapêuticos de tampão, de adaptação, 
de alívio, na medida exata em que reconhece a singularidade do desejo. Ela opera terapia, não quando 
reconduz à norma, e sim quando autoriza o desejo no seu desvio constitucional. Sujeitos vêm para a 
análise com sua queixa, com sua vergonha com relação a seu gozo. Os efeitos terapêuticos da análise não 
consistem em reconduzir esse desvio à norma, mas, ao contrário, em autorizá-lo, quando ele se fundamenta 
no autêntico.” 
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Quarta-capa

Dando prosseguimento à sua análise da obra de Lacan, Jacques-Alain Miller desenvolve aqui ideias contidas 
nos Escritos e Outros escritos – dois clássicos da psicanálise – para discutir o que a psicanálise faz, pode 
ou deve fazer de si mesma.

“EM SEU ESTILO DE TRANSMISSÃO, JACQUES-ALAIN MILLER PROCURA DEMONSTRAR O PERCURSO 
PRÓPRIO A LACAN, COMO, POR EXEMPLO, AS VIRADAS EM SEU ENSINO – LACAN CONTRA LACAN.” 
da Apresentação de Angelina Harari

JACQUES-ALAIN MILLER NA ZAHAR:

• Silet
   Os paradoxos da pulsão, de Freud a Lacan

• Perspectivas do Seminário 5 de Lacan
   As formações do inconsciente

• Matemas I

• Lacan elucidado

• Percurso de Lacan

• Perspectivas do Seminário 23 de Lacan
   O sintoma  
• Perspectivas dos Escritos e Outros escritos de Lacan
   Entre desejo e gozo

Livros relacionados

Lacan elucidado
Palestras no Brasil
608pp
R$108
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R$42

Como ler Lacan
160pp
R$29,90

Trabalhando com Lacan
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Livros relacionados

Fundamentos da 
psicanálise de 
Freud a Lacan
Vol. 1: As bases conceituais
196pp
R$43

Fundamentos da 
psicanálise de Freud 
a Lacan vol 2
A clínica da fantasia
292pp
R$43

Dicionário de 
psicanálise
892pp
R$154

Dicionário enciclopédico 
de psicanálise
O legado de Freud e Lacan
790pp
R$164

Lacan, 
o grande freudiano
88pp
R$16

Introdução à topologia 
de  Lacan
108pp
R$19,90

O sujeito lacaniano
Entre a liguagem e o gozo
256pp
R$55
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Reimpressões
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R$32,90
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