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1ª SEMANA

EDITORA VOZES



“Nesta obra reservaremos uma atenção especial à pintura, ao desenho e
à colagem que estão no centro do processo de arteterapia e que podem
ajudar, a cada um de nós, a melhor se conhecer e se subjetivar. De modo
geral, o processo de criação artística age como um processo de
transformação. A arteterapia oferece, assim, a possibilidade de
expressar as emoções e os afetos, de relaxar, de reencontrar prazer, de
criar laços consigo mesmo e com os outros e, potencialmente, de se
transformar”.
(Da obra)

Leitores Ocasionais;
Psicólogos e terapeutas;
Leitores que buscam autodesenvolvimento e autoconhecimento.

Público-alvo:

Caderno de exercícios de arteterapia
ALAIN  DIKANN

ISBN: 9786557131190
Dimensões: 22 x 16
Páginas: 64



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Boa exposição nas livrarias, preferencialmente junto com o restante dos Cadernos de Exercícios;
- Display em formato de lápis;
- Lápis para colocar junto com as exposições;
- Email marketing;

- Divulgação nas redes sociais;
- Texto/vídeo escrito por algum psicólogo que utiliza o Caderno de Exercícios como material de apoio do seu trabalho
para divulgar nas redes sociais e blog;

- Divulgação em parceria as Associações de Arteterapia.

- Série de livros já conhecida;
- O tema arteterapia possui alguns grupos específicos bem consolidados.

Caderno de exercícios de arteterapia



"Neste livro, Seumas Miller desenvolve notáveis análises filosóficas da corrupção,

responsabilidade coletiva e sistemas de integridade, e as aplica a casos tanto no
setor público quanto no privado. Utilizando inúmeros e bem conhecidos exemplos de
corrupção institucional, explora uma variedade de medidas potenciais e efetivas
anticorrupção. O resultado é um trabalho de amplo alcance, teoricamente
sofisticado e empiricamente informado sobre corrupção institucional e a forma
decombatê-la. A Primeira Parte define os conceitos-chave de corrupção, poder,
responsabilidade coletiva, suborno, abuso de autoridade e nepotismo; a Segunda
Parte discute sistemas anticorrupção e de integridade, investigações de corrupção
e delações; e a Terceira Parte se centra em corrupção e anticorrupção, e em
estruturas institucionais específicas, nomeadamente policiais, financeiras, de
negócios e de governo. Ao integrar a teoria com abordagenspráticas, este livro
será importante tanto para aqueles interessados na filosofia a e na ética da
corrupção quanto para aqueles que trabalham para combatê-la." (Da obra)

Corrupção institucional

Leitores de Sociologia;
Leitores de Obras de Política;
Leitores de obras gerais de Filosofia;
Interessados nos temas relacionados à obra.

Público-alvo:

Estudo em filosofia aplicada 

SEUMAS  MILLER

ISBN: 9786557131213
Dimensões: 21 x 13,7
Páginas: 472



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Indicação para públicos com interesse no tema;

- Envio de e-mail marketing para base segmentada (degustação de parte do texto);

- Divulgação via redes sociais;
- Divulgação com parceiros (artigo crítico ou introdução).

- A abordagem que o autor faz da corrupção, tirando o indivíduo do centro e colocando as instituições;
- Esta perspectiva institucional da corrupção implica que se pense e se trate também a corrupção das instituições e não
apenas a dos indivíduos. Não obstante, dizer que uma instituição é corrupta não é o mesmo que dizer que ela se
encontra cheia de indivíduos corruptos (pode está-lo, ou não). No caso de uma instituição, dizer-se que foi corrompida
é dizer que não funciona de forma a atingir o seu propósito e que algo interferiu na sua capacidade de funcionar como
originalmente se pretendia e de prosseguir o seu propósito.

Corrupção institucional
Estudo em filosofia aplicada 



"Este livro explora as experiências e escolhas de São Francisco e
mostra como estas resultaram em lições que, quando agimos sobre
elas hoje, continuam a se desdobrar como contravalências ao
negativo e imaturo agir que levou e continua a levar às divisões e
ódios que nos separam. Os ensinamentos de São Francisco nos
permitem imaginar outro futuro que nos dê esperança; pois
esperança é a graça de imaginar um futuro mais positivo, mais
amoroso e mais alegre do que o mundo em que ora nos
encontramos. Como São Francisco costumava dizer a seus irmãos:
“Comecemos, porque até agora pouco ou nada fizemos!”"
(Da obra)

Envolvido pelo amor 

MURRAY  BODO

ISBN: 9786557131305
Dimensões: 21 x 13,7
Páginas: 144

A sabedoria de São Francisco para uma vida plena



2ª SEMANA

EDITORA VOZES



"O comunismo hoje não é o nome de uma solução, mas o nome de um
problema, o problema dos bens comuns em todas as suas dimensões – os
bens comuns da natureza como a substância de nossa vida, o problema
de nossos bens comuns biogenéticos, o problema de nossos bens comuns
culturais (“propriedade intelectual”) e, por último, mas não menos
importante, os bens comuns como o espaço universal da humanidade a
partir do qual ninguém deve ser excluído. Seja qual for a solução, ela
terá que lidar com esses problemas."
(Da obra)

Leitores do autor Slavoj Zizek, um dos mais conhecidos filósofos da nossa época;
Leitores do Manifesto Comunista;
Leitores de Marx;
Leitores de Filosofia e Ciências Sociais.

Público-alvo:

Atualidade do manifesto comunista

SLAVOJ  ZIZEK

ISBN: 9786557132524
Dimensões:  18 x 10,5
Páginas: 88



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Campanha nas redes sociais;
- Matéria para o site sobre o autor;
- Banner para o site;

- E-mail marketing;

- Promoção das obras juntas (Lançamento + Manifesto do Partido Comunista);

- Resenha crítica para o blog.

- O nome do autor - Com vários obras publicadas no Brasil nos últimos meses, ele tem o mesmo número de pesquisas que
o Byung-Chal Han no Google Trends;
- A atualidade do Manifesto Comunista - obra que vende mais de mil exemplares/ano só da edição de Bolso da Vozes;
- A abordagem que o autor faz deste clássico - O comunismo hoje não é o nome de uma solução, mas o nome de um
problema, o problema dos bens comuns em todas as suas dimensões – os bens comuns da natureza como a substância
de nossa vida, o problema de nossos bens comuns biogenéticos, o problema de nossos bens comuns culturais
(“propriedade intelectual”) e, por último, mas não menos importante, os bens comuns como o espaço universal da
humanidade a partir do qual ninguém deve ser excluído. Seja qual for a solução, ela terá que lidar com esses problemas.

Atualidade do manifesto comunista



“Eu teria buscado um país onde o direito de legislação fosse
comum a todos os cidadãos; pois quem pode saber melhor do
que eles sob quais condições lhes convém viverem juntos em uma
mesma sociedade? Mas não aprovaria plebiscitos semelhantes
aos dos romanos, nos quais os chefes de Estado e os mais
interessados na sua conservação eram excluídos das
deliberações das quais frequentemente dependia sua salvação,

e nos quais, por uma absurda inconsequência, os magistrados
eram privados dos direitos usufruídos pelos cidadãos comuns”.
(Da obra)

Discurso sobre a origem e os fundamentos
da desigualdade entre os homens

JEAN-JACQUES  ROUSSEAU

ISBN: 9786557131176
Dimensões: 18 x 11
Páginas: 168



"Jamais, talvez, Jesus de Nazaré tenha sido tão fascinante. Enquanto o
cristianismo do século XXI se descobre cansado, sua figura fundadora atrai
sempre mais a atenção dos historiadores, dos escritores, dos cineastas. Por que
este interesse vivo e jamais saciado por um homem que veio de Nazaré? Tudo,

nestes dois milênios, já não foi dito, escrito, discutido, pregado a seu respeito?

As pesquisas realizadas para encontrar o “verdadeiro Jesus” produziram um
Jesus revolucionário, um Jesus hippie, um Jesus rabino, um Jesus profeta, um Jesus
médico, um Jesus feminista, um Jesus filósofo... À qual retrato fiar-se? Dois mil
anos depois, o enigma Jesus ainda persiste. Este livro dá continuidade à
pesquisa e propõe ao leitor e leitora um retrato do Jesus da história." (Da obra)

Vida e destino de Jesus de Nazaré
DANIEL  MARGUERAT

ISBN: 9786557131244
Dimensões: 21 x 13,7
384 Páginas

O livro interessa a dois grandes grupos de clientes, considerando seu aspecto técnico
acadêmico e histórico cultural;
Leitores acadêmicos:
Professores e estudiosos da área de Teologia (especialmente bíblica), católicos e de
todas as outras denominações cristãs;
Estudantes do curso de Teologia, católicos e demais denominações cristãs;
Professores e pesquisadores da área de Ciências da Religião;
Professores de História, Ciências Humanas e Sociais.

Público-alvo:



Vida e destino de Jesus de Nazaré

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Pontos de venda com destaque;

- Trabalhar os clientes que compraram "Jesus - A Enciclopédia" de forma personalizada;

- Mandar para o Pe. Eliseu pedindo resenha e vídeo sobre o livro IHU;

- Mandar para Moacyr e Pe. Julio;

- Live com o Pe. Eliseu, convidando o autor e o tradutor da obra;

- Banner para o site.

- O tema - O fascínio pela pessoa de Jesus. Historiadores, escritores, cineastas tentam perscrutar o mistério: quem
foi o homem de Nazaré? Teve ele um pai? O que Jesus ambicionava fazer? Qual foi o motivo de sua morte?;

- A abordagem - Este livro é tão apaixonante quanto uma investigação policial. Num estilo atraente, vivo e claro, o
autor apresenta aqui o melhor da pesquisa recente, mantendo os leitores curiosos até as últimas páginas;
- Linguagem - Sem perder o rigor científico, teológico e histórico, o livro foi escrito numa linguagem leve e fluida;

- Histórico de venda - Livros sobre Jesus apresentam boas vendas. "Jesus - A enciclopédia", passou de 1 mil
exemplares em 6 meses de vendas.
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"Na espiritualidade cristã, tão forte é a ênfase na Palavra que até
alguns fiéis cristãos mal têm consciência de que há, na sua própria
tradição, outros mundos de oração a explorar. Um deles é conhecido
como “Oração do Silêncio”."

(Da obra)

O Caminho do Silêncio

DAVID  STEINDL-RAST

ISBN: 9786557132539
Dimensões: 21 x 13,7
128 Páginas

Leitores interessados em Espiritualidade;
Leitores católicos;
Leitores interessados na filosofia do zen-budismo.

Público-alvo:

Viver o sagrado todos os dias



O Caminho do Silêncio

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Redes sociais, arte com link para livros relacionados;
- Boa exposição no ponto de venda;

- Possibilidade de uma live em formato de conversa com duas personalidades religiosas, uma beneditina e outra
budista.

- O autor promove um diálogo entre a filosofia do zen-budismo e o catolicismo;

- Apresenta novos pontos de vista a cerca da oração no catolicismo;

- Interesse crescente pela filosofia zen-budista;

- Interesse crescente pela meditação com base em técnicas orientais.

Viver o sagrado todos os dias



“Um cristão vive na alegria. Mas onde está essa alegria nos momentos mais tristes,
nos momentos do sofrimento? Pensemos em Jesus na Cruz: estava alegre? É claro
que não! Mas certamente estava em paz! De fato, no momento da dor e da
provação, a alegria se transforma em paz. Ao contrário, no momento da dor, uma
diversão se transforma em escuridão, em trevas.
Eis por que o cristão sem alegria não é cristão; o cristão que vive sempre na tristeza
não é cristão. Os cristãos que, no momento das provações, das doenças, de tantas
dificuldades, perdem a paz carecem de alguma coisa.

Não devemos ter medo, mas alegria: não ter medo é pedir a graça da coragem, a
coragem do Espírito Santo; e ter alegria é pedir o dom do Espírito Santo, mesmo nos
momentos mais difíceis, com aquela paz que o Senhor nos dá”.

(Da obra)

Na alegria

PAPA  FRANCISCO

ISBN: 9786557132593
Dimensões: 19,5 x 12
152 Páginas

Leitores que gostam do Papa Francisco;
Lideranças religiosas;
Leitores em geral - O livro não é sobre doutrina, mas sobre o modo de ser de Cristo
e interessa também a não católicos;
Leitores de espiritualidade;
Leitores de autoconhecimento e desenvolvimento.

Público-alvo:

O modo de vida do cristão



Na alegria

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Distribuição de exemplares para os vendedores com sorteio;

- Selecionar parceiros para envio da obra;

- Marcadores com mensagens da obra;

- Liberar mensagens da obra no Twitter de forma esporádica;

- Expositor com trechos da obra;

- Chaveiro.

- A pessoa do Papa Francisco - Com grande apelo e reconhecimento dentro e fora da Igreja;

- Os temas abordados na obra - Mensagens atuais e bem abertas a todos;
- A abordagem - O Papa não escreve para converter, quer mostrar apenas que a mensagem de Cristo, de alegria
e esperança, continua atual para nossos dias;
- Formato da obra - Textos curtos e rápidos, indicado como livro de cabeceira, mas também para Padres,
Catequistas e Ministros da Palavra para preparar suas reflexões diárias e dominicais. Também pode ser utilizado
em redes sociais, escolas, rádios, reuniões de empresa, etc;

- Preço - Livro com poucas páginas e tiragem de 3.000 possibilita um preço acessível aos vários públicos acima.

O modo de vida do cristão



"OS VIKINGS: NARRATIVAS DA VIOLÊNCIA NA IDADE MÉDIA é um
livro sobre história da violência. Percorrendo as narrativas
latinas a respeito do contato com os vikings ao longo do século
IX, estas páginas miram questões historicamente abrangentes:
por que a violência, sobre a qual paira a suspeita de ser errática
e ocorrer como força cega, surge e ressurge como resultado de
uma lógica específica? Concretamente, o que era essa lógica?

Resultava de que relações, decorria de que causas, acarretava
que consequências? Como derramamento de sangue, torturas,
conflitos e guerras envolvendo vikings eram inscritos no conjunto
das experiências cotidianas? Em termos ainda mais concisos: o
que foi a violência viking no Ocidente medieval?"

(Da obra)

Os Vikings

LEANDRO  DUARTE  RUST

ISBN: 9786557132920
Dimensões: 21 x 13,7
Páginas: 272

Narrativas da violência na Idade Média
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"Somos cada vez mais dependentes da internet. Pagamos contas,
consultamos endereços, fazemos ligações telefônicas e compramos
produtos. A internet deixou de ser um ambiente onde entramos para
consultar dados. Ela se tornou um meio para nos relacionarmos com o
mundo, e mais que isso, influencia o modo como essas relações
acontecem. Partindo de situações próprias do ambiente pastoral e da
vida cotidiana, dialogando com as inspirações catecumenais da
catequese de iniciação à vida cristã, este livro se propõe a oferecer
ferramentas a partir de uma reflexão pastoral, que serve tanto àquele
catequista que quer se iniciar no diálogo e uso das novas tecnologias,
mas também para equipes de coordenação pensarem com suas equipes
o planejamento catequético e a formação de catequistas."
(Da obra)

Catequese e Internet

WELDER  MARCHINI  E  PE .  THIAGO  FARO

ISBN: 9786557133897
Dimensões: 24 x 17
Páginas: 136

Os processos catequéticos e as novas tecnologias



"Este livro não é um livro apenas para ser lido, mas também para ser posto em prática.

Questões concretas a respeito de nossa vida acompanham as teses apresentadas em
cada capítulo. Não o leia passivamente, mas arregace as mangas para questionar sua
vida e obter, assim, respostas honestas e pertinentes. Com provocações e exercícios
concretos, você será incitado a trazer para dentro de sua vida concreta os
ensinamentos da filosofia. Da mesma maneira, esforce-se para apropriar-se deles e
encontrar situações oportunas para praticá-los seriamente. Você está pronto para
começar a viagem? Pode ser que ela o surpreenda, ou pareça, às vezes, árida, ou quem
sabe chocante... Você está preparado para sentir-se desestabilizado, arremessado em
uma nova maneira de pensar e, portanto, de viver? Essa viagem através das ideias de
um filósofo do século XIX o transportará também para o fundo de você mesmo. Então,

deixe-se guiar ao longo destas páginas, acompanhando as questões e as ideias
apresentadas, para descobrir como o pensamento de Schopenhauer pode mudar sua
vida." (Da obra)

Desapegar-se com Schopenhauer
CÉLINE  BELLOQ

ISBN: 9786557131183
Dimensões: 21 x 13,7
160 Páginas

Leitores de autoconhecimento;
Leitores de Filosofia;
Professores;
Alunos do curso de Filosofia;
Psicólogos;
Autodidatas e público geral.

Público-alvo:



Desapegar-se com Schopenhauer

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Pré-venda do e-book com preço promocional - Experiência realizada anteriormente com a "A arte de ter razão" com
ganho em vendas no impresso;

- Camiseta como fizemos com os outros dois livros fazendo uma promoção de quem comprar o livro, ganha uma;

- Promoção no site onde, comprando este livro, algum outro da coleção sairá com desconto;

- Divulgação nas redes sociais;
- Sorteio nas redes sociais com a camisa e os livros da coleção;

- "Box" com todos os livros;
- Marcador com ímã com a capa do livro de um lado e uma frase de impacto do livro no outro;

- Vídeos para as redes sociais.

- Escrita simples, mas sem perder autoridade, que facilita a leitura e compreensão da obra;

- Vivemos um momento em que a sociedade busca desacelerar, tirar a própria pressão em ser bem-

sucedido;

- O filósofo está em alta e é o mesmo autor do livro "A arte de ter razão";

- Traz uma filosofia prática para o dia a dia.



"Quando alguém questionava Michel de Certeau a respeito de sua identidade
profissional – intrigado com a sua maneira de transpor as fronteiras entre as
disciplinas, de questionar os pressupostos e de pôr em prática os métodos das
mesmas sem se deixar confinar nem se instalar aí permanentemente –, ele respondia
que era um historiador, mais precisamente um historiador da espiritualidade. A
própria natureza de seu objeto de estudo e a maneira como ele tinha se apegado à
sua história haviam inspirado suas viagens: “Sou apenas um viajante. Não só porque
viajei, durante muito tempo, através da literatura mística (e este tipo de viagem
exige ser modesto), mas também porque – tendo feito, no tocante à história ou a
pesquisas antropológicas, algumas peregrinações ao redor do mundo – aprendi, no
meio de um tão grande número de opiniões, que eu não passava de um particular
entre muitos outros, limitando-me a relatar alguns dos itinerários traçados – na
diversidade de numerosos países, passados e presentes – pela experiência
espiritual”. (Da obra)

O lugar do outro

MICHEL  DE  CERTEAU

ISBN: 9786557131206
Dimensões: 23 x 16
504 Páginas

Estudantes de Sociologia;
Estudantes de História;
Estudantes de Antropologia;
Padres e religiosos (as).

Público-alvo:

História religiosa e mística



O lugar do outro

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Artes citando: Do mesmo autor de "A invenção do cotidiano - Volumes 1 e 2";

- Envio de e-mail marketing para toda base de e-mails;
- Envio do release para toda imprensa;

- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de WhatsApp;

- Foco no público religioso com capítulo degustação (Promocat).

- É um autor clássico da Sociologia;

- Também é autor de outras obras da área (A invenção do cotidiano - Vol. 1 e Vol. 2);

- Tem forte presença na história do cristianismo e da vida religiosa;

- Traz um recorte da vida religiosa dos séculos XVI e XVII, período muito estudado pela História, Teologia
e outras Ciências Sociais e Humanas.

História religiosa e mística



"A publicação do livro A vida lógica da alma de Wolfgang Giegerich
permite ao leitor brasileiro ter acesso à obra que redefiniu os rumos
dos estudos junguianos contemporâneos. Com a proposta de uma
perspectiva de leitura solidamente crítica sobre os fundamentos
teóricos dos textos de C.G. Jung e James Hillman, Giegerich conduz o
exercício do pensamento junguiano para um outro patamar teórico e
clínico e inaugura o que foi denominado por David Miller como “a
terceira onda do movimento junguiano”. Com esta obra, rigorosa nos
argumentos e sólida na sua construção, Giegerich nos convida a
considerar que a alma possui sua lógica própria e esta deve ser, por
excelência, o fator que deve orientar toda e qualquer investigação de
qualquer fenômeno psíquico por aquele que se orienta pelas
proposições junguianas. Giegerich nos ensina que a tarefa ética dentro
do campo dos estudos junguianos é coagular amáxima que sustenta sua
obra: “com Jung e para além de Jung”." Marcus Quintaes

A vida lógica da alma
WOLFGANG  GIEGERICH

ISBN: 9786557132586
Dimensões: 19 x 12,5
Páginas: 520
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"Uma das mais importantes contribuições para a teoria de Marx.

No ensaio, Thompson retoma sua habitual defesa da razão, da
centralidade da história e do agir humano, e denuncia as
análises estruturalistas como uma agressão política e teórica ao
marxismo – ironicamente advinda do próprio campo da esquerda
–, sobretudo por sua concepção de um real epistemologicamente
inerte e sua negação da inteligibilidade da história e dos
conceitos de classe e de ideologia como categorias históricas."
(Da obra)

A miséria da teoria e outros
ensaios

E .P .  THOMPSON

ISBN: 9786557131220
Dimensões: 23 x 16
592 Páginas



"Nas últimas décadas tem irrompido no seio do catolicismo brasileiro e para
além dele um novo perfil de presbíteros, denominados “padres novos”, que por
suas práticas pastorais e comportamentos pessoais têm promovido na esfera
da experiência religiosa o deslocamento do profético para o terapêutico e do
ético para o estético. Isso tem provocado tensões e entraves nos processos
pastorais em curso, tanto entre os presbíteros nas dioceses como em relação
às religiosas e aos leigos e leigas nas paróquias onde atuam. Entretanto, o
novo perfil de presbíteros na Igreja Católica não é um fenômeno a ser
desqualificado ou desprezado. Ao contrário, ainda que em muito se vincule a
posturas pré-conciliares e à denominada “pós-modernidade líquida”, seu modo
de ser e de agir questiona práticas eclesiais correntes, põe em xeque
comportamentos costumeiros, desafiando um estudo para além de leituras
ligeiras ou pragmáticas do fenômeno. Este livro apresenta parte dos dados
levantados por uma pesquisa de campo levada a cabo em todo o território
nacional, seguida de uma análise dos resultados, ainda que de modo
preliminar, por parte de renomados teólogos-pastoralistas e cientistas sociais."
(Da obra)

O novo rosto do Clero

AGENOR  BRIGHENTI

ISBN: 9786557132906
Dimensões: 21 x 13,7
Páginas: 288

Perfil dos padres novos no Brasil



"Neste segundo volume da publicação do “Curso de sociologia geral” proferido por
Pierre Bourdieu no Collège de France, encontramos reunidas as treze aulas do ano
letivo de 1982-1983. Utilizando uma linguagem clara e didática, Bourdieu apresenta
em detalhes dois dos principais conceitos de sua perspectiva sociológica, habitus e
campo. Ele mostra como esses conceitos surgiram de suas pesquisas sociológicas e
antropológicas, como eles devem ser pensados em contraposição a outras
perspectivas das ciências sociais e oferece vários exemplos de sua aplicação em
situações concretas. Este livro é altamente esclarecedor tanto para iniciantes na
leitura da obra de Bourdieu que buscam compreender os contornos gerais de seu
pensamento quanto para pesquisadores experientes que poderão encontrar vários
aprofundamentos e reflexões sobre esses conceitos que se tornaram fundamentais
para as ciências sociais contemporâneas."
(Da obra)

Professores e estudantes de Sociologia e das demais Ciências Sociais;
Leitores do autor;
Leitores autodidatas.
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AÇÕES  DE  MARKETING :

- E-mail marketing de lançamentos para a base de contatos;
- Divulgação nas redes sociais;
- Resenha critica para o blog;

- Divulgação com outros volumes;
- Live em parceria com Atelie de Humanidades.

- O autor é reconhecido em todas as áreas das Ciências Sociais;
- Este livro faz parte de um curso em Sociologia Geral, e esse texto tem transcrições de aulas de Bourdieu do
período entre 1981 e 1982;

- Grande aceitação do Volume I, lançado em março deste ano, portanto, já temos um leitor fidelizado.
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“Aconteceu que os selvagens do lugar tinham se revoltado contra
os portugueses, o que dantes nunca fizeram; mas agora o faziam
por se sentirem escravizados. Por isso, o governador nos pediu,

pelo amor de Deus, que ocupássemos o lugar denominado
Garasú, a cinco milhas de distância do porto de Marin, onde
estávamos ancorados, e de que os selvagens se queriam
apoderar. Os habitantes da colônia de Marin não podiam ir em
auxílio deles, porque receavam que os selvagens os viessem
atacar.”
(Da obra)
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CARTA AOS LIVREIROS
Prezad@ Livreir@,

    Escrevo para apresentar-lhe "Os Vikings: narrativas da violência na Idade Média", obra que acaba de ser publicada pela
Editora Vozes. O livro é um convite. A cada página tentei acenar ao leitor ou à leitora, chamar sua atenção para que considere
o quanto ainda pode ser descoberto sobre dois temas corriqueiros a respeito da Idade Média: violência e vikings. Como tal,
embora curto e concebido para a leitura acessível, ele abrange questões de grande relevância para historiadores e
historiadoras, mas não só. Violência medieval e vikings são temas de enorme visibilidade cultural, presentes em nosso cotidiano
através do cinema, do streaming, das redes sociais, da literatura e mesmo de discursos políticos e religiosos. Na vida acadêmica
ou na indústria do entretenimento, tais assuntos renovam constantemente um poder de atração e de mobilização que, por vezes,
parece inesgotável. Ciente da força dos temas, me esforcei por um texto que retribuísse interesses diversos: às demandas de
estudantes e profissionais de ciências humanas e sociais assim como às eventuais expectativas de um público não especializado;
à análise teórica bem como à curiosidade pessoal.
    Entretanto, "Os Vikings: narrativas da violência na Idade Média" é também um convite à reflexão ética. Todos os capítulos
do livro foram movidos por uma mesma preocupação. Pela gana por encarar e responder a pergunta: o que a história tem a
dizer sobre a relação entre condição humana e violência? Não obstante tratar de um contexto do qual estamos separados por
distâncias oceânicas e fazer da leitura uma galeria de personagens, eventos e paisagens de mil e duzentos anos atrás, "Os
Vikings" compartilha um dilema genuinamente brasileiro e inteiramente atual. Como explicar e encarar a violência como uma
rotina que atravessa séculos? De que possibilidades dispõe uma sociedade para traçar e lidar com os limites entre o tolerável e
o inadmissível, o razoável e o cruel? Até que ponto relações sociais podem (ou devem) afetar o sentimento da dor, o
reconhecimento da brutalidade, a perpetuação da indiferença, a predisposição para matar e afligir? Em um confronto
constante com tais questões, o livro recorre à história europeia para encorajar reflexões impostas por urgências e um senso de
responsabilidade nascidas do cotidiano brasileiro. Com efeito, é um livro concebido para fazer mais do que dizer o passado e
com potencial para justificar o interesse de um amplo público.

Leandro Rust
Autor dos livros "Mitos Papais", "Bispos Guerreiros" e "Os Vikings"
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