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E D I T O R A  Z A H A R



 

A Zahar é uma importante editora, fundada em 1985 no Rio de Janeiro, por Jorge Zahar, um dos
primeiros editores de l ivros de ciências sociais no Brasil. 

Sua história começa em 1956 com a fundação da Zahar Editores, pioneira na publicação de l ivros de
ciências humanas e sociais no país e responsável pela formação de diversas gerações de
universitários e intelectuais. Uma nova editora denominada Jorge Zahar Editor se inicia em 1985. Em
meados de 2010 a editora passa a ser chamada somente Zahar e em outubro de 2019 passa a ser
controlada pelo grupo Companhia das Letras.

A editora vem ampliando sua área de atuação, com novas coleções, como a Clássicos Zahar e o selo
infanti l Pequena Zahar.

A  D O A Ç Ã O

EDITORA ZAHAR
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O acervo da Biblioteca Francisca Keller (BFK) foi completamente perdido após o incêndio que atingiu
a sede do Museu Nacional/ UFRJ em setembro de 2018. Devido ao ocorrido, o Programa de pós
graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, o Sistema de Bibliotecas e Informação da
UFRJ, os docentes, os discentes e a equipe da BFK mobil izaram-se na busca de doações para
recompor nosso acervo impresso. 

Nesta busca por doações, a equipe da BFK tomou a iniciativa de entrar em contato com a Editora
Zahar solicitando apoio no processo de reconstrução. Prontamente fomos atendidos pelos setores de
Atendimento ao governo, escolas e professores e de Comunicação e Marketing com uma generosa
oferta de 01 exemplar de todos os l ivros correlatos ao escopo de nosso acervo que tivessem em
estoque, concretizando uma doação com mais de 60 itens.

Dentre os itens doados, constam obras clássicas de renomados autores das Ciências Sociais e
Antropológicas, como Gilberto Velho, Manuel Castells, Marshall Sahlins, Norbert Elias, Zygmunt
Bauman, entre outros. 

S O B R E  A  E D I T O R A

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Zahar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_das_Letras


ALGUNS LIVROS DOADOS

Medo líquido
Bauman, Zygmunt

2008

239 p.

A ética é possível num
mundo de consumidores?
Bauman, Zygmunt

2011

272 p.
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 O espírito militar: um
antropólogo na caserna

Castro, Celso

2004

181 p.

A galáxia da internet:
reflexões sobre a internet,
os negócios e a sociedade
Castells, Manual

2003

243 p.

A marca do Z: a vida e os 
tempos do editor Jorge Zahar

Pires, Paulo Roberto

2017

294 p.

História e cultura: apologias
a Tucídides
Sahlins, Marshall

2006

331 p.

Os estabelecidos e os
outsiders: sociologia das

relações de poder a partir
da uma pequena

comunidade
Elias, Norbert

2001

224 p.

Mozart: sociologia de um
gênio
Elias, Norbert

1995

150 p.



A BFK e o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional (PPGAS-
MN/UFRJ) agradecem profundamente a contribuição da Editora Zahar para a reconstituição do acervo
da biblioteca. Estamos certos de que os títulos doados irão enriquecer significativamente a nova
coleção e com toda certeza beneficiarão não somente a comunidade acadêmica, como também a
produção científ ica e cultural do país.

Veja a lista dos títulos doados já catalogados

 

EQUIPE
Adriana Ornellas
Bibliotecária-chefe

Dulce Maranha Paes de Carvalho
Bibliotecária

Soraia Capello
Bibliotecária

Fernando Lima
Auxiliar de biblioteca

Márcio Miranda
Auxiliar administrativo

Clique aqui para ler texto apresentado no 10º

CECI, evento promovido e organizado pelo SiBI,

em 2019 sobre a reconstrução da Biblioteca

Francisca Keller após o incêndio de 2018 do

Museu Nacional e sobre a campanha de

doações

Acompanhe-nos nas redes

ppgas.museunacional.ufrj.br

Antropologia cultural
Boas, Franz

2004

109 p.

Futuros antropológicos:
redefinindo a cultura na
era tecnológica
Fischer, Michael

2011

294 p.

A teoria vivida: e outros
ensaios da antropologia

Peirano, Mariza

2006

197 p.

O livro da dor e do amor
Nasio, J. D.

1997

217 p.
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https://www.instagram.com/bibliotecappgas/
mailto:bfkppgas@mn.ufrj.br
https://twitter.com/bibliotecappgas
https://www.facebook.com/bibliotecappgas
https://www.youtube.com/channel/UCV_HnJCKI_Fj9F66-7LenSA
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16IM036DNIWP2i4FIy7o4nXirKXsnMGbD/edit?usp=sharing&ouid=113204769116837267545&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1ChH16jPHZJuz6Yc_jr0b1qoq8x1utYuH/view?usp=sharing
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/

