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MARY delPRIORE

Outros títulos da autora:

Quem nunca ouviu uma história de casa mal-assombrada? Quem
nunca tentou conversar com espíritos por meio de um copo sobre
a mesa ou então visitou uma cartomante? Como se vê, o mundo
sobrenatural e a preocupação com os mortos estão presentes na
nossa vida há muito tempo, e em todas as religiões. Mas de que
forma nossos antepassados lidavam com essas crenças? Como isso
influenciou nosso atual modo de enxergar o “outro mundo”?
Em Do outro lado, Mary del Priore conta a história do sobrenatural
em nossa sociedade, principalmente desde fins do século xix,
quando as chamadas “mesas volantes”, que permitiam que médiuns
conversassem com espíritos, chegaram à Europa e também ao
Brasil, abrindo caminho para que Allan Kardec desenvolvesse, na
França, o espiritismo. Tudo isso misturado a cartomantes, videntes,
sonâmbulas, endemoninhadas, curandeiros...
Recheada de histórias saborosas e casos pitorescos, a obra é
narrada por uma das maiores historiadoras do país, permitindo
ao leitor conhecer melhor nosso passado, nosso presente e nossa
relação tão especial com o “além”.

DO OUTRO LADO

A história do sobrenatural
e do espiritismo

Cartomantes, curandeiros, endemoninhadas e exorcistas também merecem
destaque nesta obra, bem como seus
muitos inimigos, entre eles a Igreja Católica e alguns veículos da imprensa que
buscavam a todo custo desautorizar – e
muitas vezes satirizar – essa crença
em espíritos.

Uma Breve História do Brasil
(escrito com Renato Venancio)
Histórias Íntimas
Histórias e Conversas de Mulher

O povo brasileiro sempre acreditou em
tudo um pouco – doutrinas católicas se
misturam há tempos a crenças africanas ou
europeias. Mas a verdade é que todas elas
passam, de algum modo, pela crença no
além, no “outro mundo”, no sobrenatural.
E foi pensando nisso que a historiadora
Mary del Priore resolveu trazer ao leitor
mais um de seus livros que investigam
aspectos essenciais – e peculiares – de
nossa sociedade.
Em Do outro lado – A história do sobrenatural e do espiritismo, a autora trata
de que forma nossos antepassados lidavam com esse mundo dos espíritos.
Focando sobretudo no desenvolvimento do espiritismo, criado por Allan Kardec e assimilado por muitos intelectuais
brasileiros no século xix, ela também
aborda fenômenos bastante populares na época, como o magnetismo, o
sonambulismo, as “mesas volantes” e
uma série de outras formas de entrar
em contato com o mundo sobrenatural
e com aqueles que já partiram.
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MARY DEL PRIORE, ex-professora
de história da USP e da PUC/RJ, pósdoutorada na École des Hautes Études en
Sciences Sociales, de Paris. Possui mais
de 40 livros publicados e é vencedora
de vários prêmios literários nacionais e
internacionais, como Jabuti, Casa Grande &
Senzala, APCA e Ars Latina, entre outros.
Foi colunista do jornal O Estado de S. Paulo
por dez anos. Colabora para jornais e
revistas, científicos e não científicos,
nacionais e estrangeiros. É sócia titular
do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro e membro do Instituto Histórico
e Geográfico do Rio de Janeiro, do P.E.N.
Club do Brasil, da Real Academia de
La Historia de Espanha e da Academia
Portuguesa da História. Atualmente,
leciona na pós-graduação de história
da Universidade Salgado de Oliveira, no
Rio de Janeiro.
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Com um caderno de fotos recheado de interessantes imagens do período, Do outro
lado é uma narrativa instigante sobre
um assunto que chama a atenção tanto
daqueles que creem em tudo quanto daqueles que não creem em nada, mas que
desejam acima de tudo conhecer cada vez
mais um pouco da história de nosso país.

