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>> Como navegar neste CatálogoO Catálogo

Psicologia é a ciência que se ocupa do comportamento e dos processos mentais, 
inferidos pela observação e pela análise do modo como o homem se porta. 
A exemplo de toda ciência, o fim da psicologia é descrever, explicar, prever 
e controlar o desenvolvimento do seu objeto de estudo. Entretanto, processos 
mentais, diferentemente de experiências fisiológicas, não podem ser “observados”, 
mas apenas deduzidos — e aí estão desde complexos padrões de comportamento, 
como a personalidade, até a simples reação a um sinal sonoro ou visual. E apesar 
de receber críticas pelo seu caráter um tanto impalpável, uma vez que entrevistas 
e questionários subjetivos costumam orientar a coleta de dados para a sua aplicação, 
a psicologia continua despertando interesse e ganhando cada vez mais seguidores.
 
As obras deste Catálogo apresentadas a seguir — organizadas por ordem alfabética 
— evidenciam a validade dos procedimentos de investigação de processos mentais 
e trazem os textos mais conceituados na área, escritos por especialistas de renome 
com anos de pesquisa e prática clínica. Você terá acesso, por exemplo, 
às considerações do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, um dos destaques da coleção 
Amor e Psique, que tratam da criação da psicologia analítica e de importantes 
conceitos para a compreensão da sua vertente de estudo, como arquétipo, processo 
de individuação, tipos psicológicos e inconsciente coletivo. Viktor Frankl, outro 
respeitado nome e fundador da escola da Logoterapia, cujo objetivo é explorar 
o sentido existencial do indivíduo e a dimensão espiritual da existência, também 
ganha espaço fecundo em nossos livros.
 
O infográfico da página ao lado, simples e esclarecedor, foi elaborado para 
que você oriente sua consulta da melhor forma possível. Veja como foram 
organizadas as informações dos livros deste Catálogo e aprecie o conteúdo 
trabalhado de cada um deles.
 
Boa leitura!

O Catálogo
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Aqui você tem a localização da 
seção do Catálogo em que está.

Dentro do Catálogo de Psicologia, cada seção está 
separada por cores diferentes. Esta aqui é a 
da “Como navegar neste Catálogo”.

Esta é a coluna da sinopse, um resumo 
sobre o assunto tratado no livro.

Este número refere-se 
ao do código de barras. 

Compêndio fundamental para qualquer um que queira compreender
mais profundamente a riqueza simbólica dos contos de fada. Nos 
primeiros capítulos, a autora traça uma teoria psicológica dessas histórias, 
circunscrevendo as origens, a estruturação e as formas de interpretação 
dos textos. Em seguida, analisa alguns contos de fada, ampliando seus 
simbolismos com outros contos, mitos, ritos etc.

Amor e Psique
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 248
Cód.: 9788534914642

Sinopse

Marie-Louise von Franz

A interpretação dos contos de fada 

Aqui, nesta primeira linha, 
você sempre encontrará o 
título do livro.

Neste campo está(ão) o(s) nome(s) 
do(s) autor(es) que escreveu(eram) 
e/ou organizou(aram) a obra.

Esta informação 
corresponde à 
coleção. 
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Grande parte das profissões, de uma forma ou de outra, presta serviço
à saúde e ao bem-estar da humanidade. Porém, as atividades do médico, 
do padre, do professor, do psicoterapeuta e do assistente social envolvem 
um trabalho especializado e deliberado para ajudar os doentes, os 
angustiados, os necessitados e aqueles que de algum modo se perderam.
A presente obra analisa como e por que os membros dessas profissões
de ajuda podem também causar enormes danos, devido ao próprio desejo
de ajudar.

Amor e Psique
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 144
Cód.: 9788534922265

O abuso do poder na psicoterapia
E na medicina, serviço social, sacerdócio e magistério

Sinopse

Adolf Guggenbühl-Craig

Os fenômenos parapsicológicos são próprios do ser humano e acontecem 
em todos os povos e em todos os tempos. Sempre se falou de pessoas 
que resistem ao fogo, de vozes que são ouvidas, de sonhar com fatos 
que depois acontecem. São fenômenos que vêm se repetindo há tempos. 
O livro analisa brevemente alguns casos paranormais (precognição, 
telepatia, clarividência, despachos, operações espirituais) e aborda 
também outros de ordem espiritual: aparições religiosas, imagens
que choram, possessões de demônios. Obra simples e clara, com noções 
essenciais para um primeiro contato com a parapsicologia.Psicologia Prática

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 72
Cód.: 9788534906746

Acabe com suas dúvidas
O que a parapsicologia explica

Sinopse

Miguel Lucas

Podemos não nos trair e não trair? É essa pergunta à qual esta obra tenta 
responder. Aldo Carotenuto aborda o delicado tema da traição, entendida 
como ato necessário para que a psique, ainda fechada em uma virgindade 
inconsciente e irrefletida, seja iniciada no mistério da vida e do amor. 
Todo indivíduo necessita emancipar-se de tudo o que o mantém fiel a uma 
imagem de si que não lhe corresponde, mas condiz com as exigências
do ambiente social onde vive. É por isso que no processo de individuação 
aparecem frequentemente situações de ruptura, de fraturas inevitáveis, 
destinadas a marcar a história humana de cada um.Amor e Psique

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 256
Cód.: 9788534906586

Amar trair
Quase uma apologia da traição

Sinopse

Aldo Carotenuto
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Os contos de fadas muitas vezes lidam com a ansiedade sem falar
sobre ela diretamente. Quando ouvimos um conto e nos aprofundamos
no seu imaginário, muitas vezes nos encontramos temendo pelo futuro
do herói ou da heroína. Quando o protagonista sobrevive ao perigo, damos 
um suspiro, aliviados, pois nós também sobrevivemos a outro ataque
de ansiedade. Olhando para nós mesmos por meio dos contos de fadas
— que apresentam dilemas humanos típicos e permitem imaginar caminhos 
para sairmos deles —, percebemos que somos confrontados pela ansiedade 
em todos os passos do nosso caminhar.Amor e Psique

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 216
Cód.: 9788534925778

A ansiedade
E formas de lidar com ela nos contos de fadas

Sinopse

Verena Kast

Como trabalhar o comportamento por vezes chocante de seu fi lho,
para quem um diagnóstico de hiperatividade ou defi cit de atenção
foi dado? Este livro propõe um conjunto de atitudes para ajudar a criança 
a se expandir em casa, na escola e em seu ambiente existencial. Alguns 
capítulos tratam da coexistência desse distúrbio neurológico com outros, 
como o de aprendizagem, e estudam o vínculo entre pais e fi lhos.
A autora apresenta percursos destinados aos pais para que se informem, 
compreendam e aceitem a situação e tomem consciência de suas 
habilidades como educadores.Família 

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 112
Cód.: 9788534931489

Aprendendo a dominar a hiperatividade
e o defi cit de atenção

Sinopse

Colette Sauvé

Nos dias de hoje, o que signifi ca o senso de responsabilidade nas crianças? 
Com frequência, pais e educadores lamentam não agir com disciplina
e comumente se dizem sobrecarregados, e até mesmo impotentes,
diante dos comportamentos e atitudes de seus fi lhos. Mesmo assumindo 
bem sua autoridade parental, às vezes torna-se tarefa árdua inculcar
um verdadeiro senso de responsabilidade nos pequenos. Por isso, Germain
e Martin Dulcos, almejando ajudar os pais a provar da autoridade parental 
saudável, pretendem fornecer pistas e conselhos práticos que levarão
o leitor à refl exão e à ação.Família 

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 176
Cód.: 9788534931410

Aprendendo a responsabilizar nossos fi lhos

Sinopse

Germain Duclos e Martin Duclos
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Este livro foi concebido para mostrar que, por meio de exercícios práticos, 
o ser humano pode entrar em contato com a multiplicidade de aspectos 
revelados pelos sonhos. A partir de sua experiência como coordenadora 
de grupos de vivência de sonhos, a psicóloga Marion Rauscher Gallbach 
descreve como os sonhos se manifestam, sua dimensão simbólica, quais
os percursos indicados por Jung para sua elaboração e, principalmente, 
novas formas de se trabalhar que facilitam a compreensão de seu 
significado pelo próprio sonhador. A obra de Marion abre novas 
perspectivas para o trabalho com os sonhos, demonstrando que cada 
pessoa pode atingir maior equilíbrio e crescimento pessoal.

Amor e Psique 
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 248
Cód.: 9788534915960

Aprendendo com os sonhos

Sinopse

Marion Rauscher Gallbach

A criança, por ser ativa e imprevisível, sempre dá preocupações
aos pais. Será que é possível melhorar tal situação? Todos eles desejam 
que seus filhos sejam felizes, amados, tenham sucesso na escola e estejam 
integrados no ambiente onde vivem. Mas o que é preciso fazer para 
atingir esse ideal? Ter atitudes positivas faz a criança sentir-se valorizada, 
considerada, estimada — e isso reflete em sua autoestima e em suas 
atitudes. Portanto, ser e agir positivamente com os filhos é uma excelente 
forma de educação em família.

Família 
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 192
Cód.: 9788534928625

Sinopse

Brigitte Pujos

Atitudes positivas, sempre!
Educação em família

Muitas pessoas vivem como se carregassem um pesado fardo, sentindo-se 
vítimas das circunstâncias. Outras, pelo contrário, programam a própria 
existência, segundo sua vontade e seus projetos. A plena realização
é possível quando se conhece bem todos os processos que determinam 
o comportamento. A autoanálise cotidiana torna-se, então, instrumento 
indispensável para passar de um estado de não consciência à compreensão 
de si mesmo. Esta obra é útil para todos os que sentem a necessidade
de crescer, de progredir, de se orientar para uma vida mais gratificante.

Psicologia
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 200
Cód.: 5602327183036

Sinopse

Raffaele Cavaliere

Autoanálise
Um caminho para se descobrir a si mesmo
e enfrentar a vida de modo positivo
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Todos nós, a partir do momento em que vivemos, somos resultado
das experiências passadas, das vivências do presente e das metas
e objetivos que nos propuseram para o futuro. Mas o mais importante
é que somos a causa primária de nós mesmos, e não apenas o efeito
de fatores alheios, imprevisíveis ou fora do nosso controle. A cada 
instante, podemos dispor-nos a melhorar nossa autoestima e a de outras 
pessoas, promovendo em nós e nos demais o crescimento pessoal,
a autorrealização e a felicidade.

Psicologia Prática
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 264
Cód.: 9788534919074

Sinopse

Lourdes Cortés de Aragón e Jesús Aragón Diez

Autoestima
Compreensão e prática

Os adolescentes buscam a própria identidade e precisam, nesse caminho 
por vezes árduo, desenvolver uma sólida autoestima. Esta obra se destina 
primeiramente aos pais, para que possam ajudá-los a ser bem-sucedidos. 
Como cultivar em seu filho adolescente um sentimento de confiança? 
Como ajudá-lo a se conhecer? Como ensiná-lo a cooperar? Como guiá-lo
na descoberta de estratégias que levem-no ao sucesso? Procurando 
responder a perguntas tão importantes, o livro contribui para a construção 
de melhores relações entre pais e filhos.

Família 
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 72
Cód.: 9788534929691

Sinopse

Germain Duclos, Danielle Laporte e Jacques Ross

A autoestima dos adolescentes

Autoestima, um passaporte para a vida é obra de um psicoeducador que 
no decorrer dos anos esforçou-se em escutar e entender as necessidades 
das crianças e de seus pais. O autor apoia-se em fundamentos teóricos
e práticos e se dirige a todos os adultos responsáveis tanto pela educação 
de crianças quanto por guiá-las no caminho da autonomia e da esperança 
no futuro. O texto versa sobre os estados dos conhecimentos atuais, 
teóricos e práticos, relativos ao desenvolvimento da autoestima
nos pequenos.

Família 
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 192
Cód.: 9788534929684

Sinopse

Germain Duclos

Autoestima, um passaporte para a vida
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Os sonhos são, sem dúvida, o caminho régio para o mundo da alma. Todas 
as noites eles nos trazem informações a respeito da nossa interioridade, 
sempre em contato com toda a realidade que nos circunda, superando
os estreitos limites da nossa vida consciente. Como, porém, compreender 
o que eles nos comunicam? Com clareza, simplicidade e profundidade,
o autor oferece exercícios e estratégias para estudar a produção onírica. 
Particularmente ensina a recordar e registrar os próprios sonhos,
a analisar a transcrição de um, a estudar uma série de outros, a fi m
de descobrir o tema que a eles subjaz. Também apresenta as técnicas
da imaginação ativa e da amplifi cação e mostra como trabalhá-los sozinho, 
em casais ou, ainda, em grupos.

Amor e Psique
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 120
Cód.: 9788534901284

Sinopse

Robert Bosnak

Breve curso sobre sonhos
Técnica junguiana para trabalhar com os sonhos

Psicóloga e terapeuta, Alexandra Duchastel apresenta a arte-terapia como 
a medicina da alma, uma via natural de cura psicoespiritual, que auxilia
o gerenciamento das pessoas por elas mesmas. O livro traz um pouco
do dia a dia da autora dentro dos consultórios, apresentando, nas páginas 
de sua obra, alguns dos seus atendimentos. Mostrá-los ao leitor ajuda-o
a entender um pouco mais sobre os aspectos positivos da arte-terapia:
a cura de feridas agudas, a superação de bloqueios e a conexão das 
pessoas com sua sabedoria.

Psicologia e Educação 
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 232
Cód.: 9788534932141

Sinopse

Alexandra Duchastel

O caminho do imaginário
O processo de arte-terapia

Ciência da alma é um conjunto de refl exões do junguiano Edward F. 
Edinger, cuja apresentação hábil e clara dos conceitos junguianos ajudou 
muitos a compreender o essencial da psicologia profunda, seja em seus 
aspectos coletivos, seja em sua aplicação social. Nas refl exões da presente 
obra, ele demonstra a importância de o ser humano cultivar a própria 
alma, ou, em suas próprias palavras, manter uma ligação viva com
o inconsciente coletivo. Tal ligação pode se dar mediante uma crença, 
uma religião ou uma mitologia viva. A leitura do livro é útil tanto àqueles 
que têm pouco conhecimento da psicologia analítica como a especialistas, 
pois o autor trata de conceitos fundamentais e da relação entre terapeuta
e paciente.

Amor e Psique         
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 152
Cód.: 9788534921626

Sinopse

Edward F. Edinger

Ciência da alma
Uma perspectiva junguiana
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A depressão é um dos transtornos mentais mais frequentes dos nossos dias, 
constituindo-se problema de saúde pública. Ela é atroz dor moral, tão 
intolerável e difícil quanto o pior dos sofrimentos físicos, e começa
quase sempre de modo imperceptível. Aos poucos, o problema vai
se acumulando, até atingir o ponto em que o deprimido alcança uma 
profunda tristeza. Todavia, quando ele é tratado a tempo, é capaz
de ser curado. Para isso, é preciso agir o quanto antes. O objetivo
deste livro é ajudar o leitor a livrar-se deste terrível e doloroso mal.

Psicologia Prática    
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 112
Cód.: 9788534907934

Sinopse

Miguel Lucas

Como driblar a depressão

Vários casos clínicos acompanhados pelo autor e as orientações dadas são 
trazidos a público com a obra, a fim de buscar soluções para eles. A leitura 
propõe que a função primordial da psicologia clínica é a de trabalhar 
com sentimentos. Por isso, o autor sugere a necessidade de cada pessoa 
entrar em contato com seus próprios sentimentos: de amor, de raiva, de 
indignação, de culpa, de medo, de ódio, de insegurança, de mágoas,
de inveja etc. Cada um precisa compreender seus próprios sentimentos
e verificar qual sua reação diante do mundo circundante. Em seguida,
é necessário aprender a trabalhá-los para eliminar os conflitos.Psicologia Prática    

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 112
Cód.: 9788534905299

Sinopse

Miguel Lucas

Como trabalhar nossos problemas

Diante da invasão da civilização e do consumismo, os verdadeiros 
valores, aqueles que realmente dão sentido à existência, praticamente 
pulverizaram-se. Esta carência de sentido na vida conduz à busca
da felicidade nos valores errados e nos prazeres momentâneos e vazios 
que nos oferece o materialismo. O objetivo deste livro é, justamente,
ajudar-nos a encontrar o sentido da existência; ensina-nos a aproveitar
o sofrimento e os conflitos interiores para imprimir uma mudança que nos 
faça protagonistas da nossa própria vida.

Psicologia Prática    
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 112
Cód.: 9788534905053

Sinopse

Miguel Lucas

Conhecer-se
Um caminho para ser feliz
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A experiência do corpo poético é a experiência do corpo vivo, animado 
por forças da imaginação, do sentimento, da emoção e intuição. É um 
dinamismo, simultaneamente material e imaginário, que expressa
a potência do princípio criativo e que pode resultar em concepções
e práticas inovadoras de vida. O livro situa essa experiência a partir
da perspectiva de Jung e Laban, dentro do contexto metafórico
da alquimia e da prática do Movimento Expressivo. O objetivo é ampliar
a compreensão do trabalho corporal com o movimento cujo foco são
os aspectos psicológicos criativos, derivados do contato com a dimensão 
arquetípica da dança. 

Amor e Psique         
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 168
Cód.: 9788534931083

Sinopse

Vera Lucia Paes de Almeida

Corpo poético
O movimento expressivo em C. G. Jung e R. Laban

Em que consiste a maturidade pessoal? Como sabemos quando
nos considerar maduros, realizados, plenos? Que tipo de pessoas
tentamos ser? Crescer como pessoa é um processo contínuo cuja meta 
nos é apresentada de forma fascinante e utópica ao mesmo tempo. 
Para chegar a ser o que cada um é e desenvolver ao máximo nossas 
capacidades, são necessárias a comunicação sincera com os demais
e a luta interior para superar diversos obstáculos psicológicos que nos 
separam de nós mesmos. Ao longo destas páginas, você desfrutará
de um enriquecedor processo de crescimento.Psicologia e Educação 

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 80
Cód.: 9788534908160

Sinopse

Serafín Ruiz González

Crescer como pessoa
Etapas e obstáculos

São muitos os pais que se deparam com filhos que, de uma hora para 
outra, tornam-se irresponsáveis, sem motivação para os estudos e, 
até mesmo, passam a ter atitudes antissociais. Em geral, esses jovens 
ficam deprimidos, apáticos, sem criatividade. Então, expressam a 
incapacidade que sentem de se realizar caindo num consumismo bulímico 
de objetos, relacionamentos, álcool, drogas, medicamentos e consultas 
a especialistas. O que causou isso? Ser autônomo, responsável e feliz não 
decorre, porém, do acaso e nem de um gene hereditário, afirma a autora 
deste livro, Diane Daniel. Nele os pais encontrarão a resposta que desejam 
para essas e outras perguntas sobre como educar bem seus filhos
no período da primeira infância.   

Família  
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 160
Cód.: 9788534928656

Sinopse

Diane Daniel

Criança autômata ou autônoma?
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Você pode superar as mágoas que a vida lhe trouxe. Você pode curar suas 
emoções feridas. O autor mostrará como fazê-lo, como compreender 
e aceitar a si mesmo, como se relacionar com as outras pessoas e lidar 
com aqueles que o ofenderam e magoaram, quer eles estejam ou não 
conscientes do que fizeram. Você encontrará nesta leitura conselhos que 
o(a) ajudarão a viver mais livre e plenamente, descobrindo dentro de si 
um vasto e intocável reservatório de bem-estar espiritual e emocional.
As respostas para muitas dúvidas inoportunas podem estar nas palavras
do sacerdote e psicoterapeuta Martin H. Padovani.Avulso   

Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 144
Cód.: 9788534900973

Sinopse

Martin H. Padovani

Curando as emoções feridas
Vencendo os males da vida

Muitos adultos vivenciam o isolamento e a aridez interior do transtorno 
depressivo maior. Depois das dificuldades conjugais, é o segundo
motivo pelo qual as pessoas procuram o aconselhamento pastoral. Para
os conselheiros pastorais, Depressão e esperança é um guia especializado
e confiável, que aborda as formas apropriadas de pensar e tratar
a depressão. Apoiado em sua prática de aconselhamento, pesquisa
e experiência pessoal, Howard Stone explica a compreensão atual dessa 
doença e seus sintomas, sua dimensão espiritual, a possibilidade
de suicídio e os benefícios e prejuízos de várias das terapias 
medicamentosas.

Temas de Psicologia
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 248
Cód.: 9788534931366

Sinopse

Howard W. Stone 

Depressão e esperança
Novas visões para o aconselhamento pastoral

Eis aqui um livro que reúne o conjunto de interrogações que as jovens
se põem no limiar da vida adulta. É o tempo de emancipar-se da família, 
para se afirmar em tudo o que a identidade própria exige: profissão, 
independência, casa, casamento, iniciativa de construção, respeitando
o “crescendo” da espiral humana, num cenário de eterno retorno. 

Temas para a Juventude
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 192
Cód.: 5602327156238

Sinopse

Jeannine Guindon e Julien Alain

O desafio dos vinte anos 
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A obra combina mitologia e psicologia, a fi m de proporcionar à mulher 
mais compreensão sobre a sua vida íntima, comportamento e ação 
no mundo. A autora parte da consideração das antigas deusas gregas, 
vendo nelas padrões constantes na psique da mulher ou, segundo Jung, 
arquétipos que moldam a existência. Esses poderosos padrões interiores 
são responsáveis pelas diferenças entre as mulheres, e compreender sua 
ação e inter-relação é a chave para o autoconhecimento e a busca
de integridade. Jean Shinoda Bolen proporciona uma nova tipologia
das mulheres, em muitos momentos ultrapassando os pontos de vista
da psicologia junguiana.  

Amor e Psique         
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 422
Cód.: 9788534907095

Sinopse

Jean Shinoda Bolen

As deusas e a mulher 
Nova psicologia das mulheres

Este livro, além de ser uma continuação de As deusas e a mulher, é uma 
análise dos arquétipos masculinos, uma psicologia dos homens vista
por uma mulher que faz aquilo que as outras fazem há tempos pelos 
homens com os quais se importam: mostram-lhe o que elas veem
e conscientizam-se da necessidade, por eles sentida, de mais sensibilidade
à medida que descrevem os defeitos e os problemas masculinos.
A perspectiva desse material é de uma observadora solidária, cujas 
refl exões são fruto das experiências pessoais e profi ssionais.

Amor e Psique         
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 464
Cód.: 9788534919036

Sinopse

Jean Shinoda Bolen

Os deuses e o homem 
Uma nova psicologia da vida e dos amores masculinos

Depois de ter passado alguns anos no campo de concentração
de Ravensbrück, na antiga Alemanha Oriental, e de ter sido submetida 
pelos médicos nazistas a uma cirurgia com fi ns experimentais e a pesados 
sofrimentos físicos, Wanda Póltawska não conseguia encontrar um lugar 
tranquilo no mundo, capaz de aplacar sua inquietação e seu sentimento 
de estranheza. Foi então que Deus colocou em seu caminho alguém que 
a compreendesse e a ajudasse: tratava-se do então padre Karol Wojtyla. 
Graças à proximidade pessoal e à amizade com o grande sacerdote, Wanda 
conseguiu reaver, por meio de uma fraterna direção espiritual, a harmonia 
e a paz necessárias para o seu caminhar.
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Sinopse

Wanda Póltawska

Diário de uma amizade 
A família Póltawski e Karol Wojtyla
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Dioníso, o deus do vinho, da loucura e da tragédia, é uma aventura
no desconhecido sem limites ou fronteiras, na qual não podemos 
encontrar explicações racionais. É o único deus grego que tem a loucura 
como um de seus atributos, e isso deveria ter atraído a atenção dos 
estudantes de psicologia, assim como ter assegurado à loucura dionisíaca 
um lugar fundamental no estudo das enfermidades mentais. Quando nos 
aproximarmos da imagética dionisíaca, nós nos encontraremos com
a sua natureza contraditória e com sua irracionalidade. Precisamente, 
essa irracionalidade de Dioníso nos servirá de veículo metafórico para 
explorar zonas de “sombra” na natureza humana.
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Sinopse

Rafael López-Pedraza

Dionísio no exílio 
Sobre a repressão da emoção e do corpo

Toda vocação exige de quem a experimenta uma refl exão prolongada,
uma decisão ponderada e uma opção perseverante. Tratando-se, além 
disso, de uma vocação cristã e eclesial, que é interpretada como
chamado e convite de Deus, a pessoa tem de efetuar um discernimento 
espiritual, esforçando-se para entender a percepção recebida. Mas 
todo discernimento cristão pessoal tem uma dimensão eclesial e 
requer a ampliação de alguma instância exterior ao sujeito, bem como 
uma comunidade eclesial determinada. Estas páginas abordam esse 
discernimento e o exame da vocação de especial consagração
no ministério ordenado e na vida consagrada, oferecendo metodologia 
concreta para a avaliação vocacional.
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Sinopse

Luis María García Dominguez

Discernir o chamado 
A avaliação vocacional 

A psicologia de Jung é cada vez mais difundida e aceita nos meios cristãos. 
Os que se interessam pela revitalização da espiritualidade ocidental 
apreciam muito a visão junguiana dos símbolos e rituais cristãos, assim 
como o sentido da vida interior que permeia quase toda a sua obra.
Mas Jung também foi muito crítico a respeito de certos aspectos
da tradição cristã, especialmente sua ênfase sobre a perfeição, meta
da maturação humana. Expondo as críticas de Jung, o autor aponta
as forças e fraquezas da visão cristã e apresenta a desafi adora proposta 
de um dos maiores expoentes da psiquiatria: compensar o ideal 
essencialmente masculino e extrovertido do cristianismo com as tradições 
dos gnósticos, místicos e alquimistas.

Amor e Psique
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 136
Cód.: 9788534903875

Sinopse

John P. Dourley

A doença que somos nós 
A crítica de Jung ao cristianismo 
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O presente livro é fruto dos encontros junguianos que aconteceram
na PAULUS entre os anos de 2000 e 2007, cujo objetivo era o de contribuir 
com o desenvolvimento dos estudos de psicologia. De um total de 53 
encontros, treze se tornaram artigos para compor este título, os quais 
tratam de temas diversos sob a perspectiva junguiana. A obra conta
com textos sobre a utilização do barro na psicoterapia, os mitos indígenas
da Amazônia, a identidade do nipo-brasileiro, entre outros, todos
com o intuito de trazer amplo espectro de ocorrências da psique humana 
e luz para sua compreensão.Amor e Psique

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 264
Cód.: 9788534931830

Sinopse

Maria Elci Spaccaquerche (org.)

Encontros de psicologia analítica 

Inserido na corrente junguiana da psicologia profunda, o autor
descreve a fenomenologia da experiência amorosa, buscando suas causas 
inconscientes e seus fundamentos arcaicos. Atento às dimensões
da individualidade, da interioridade e do imaginário dessa experiência, 
salienta sobretudo suas ambivalências e contradições. A experiência
do amor, com efeito, deve harmonizar o imaginário dos nossos desejos 
com a realidade e com o imaginário da pessoa amada. Daí resultam
as sensações de vida e morte, de presença e ausência, de fusão e solidão, 
de atração e angústia, de libertação e culpa, de força e vulnerabilidade, 
de diálogo e incomunicabilidade... em suma, de fi delidade e traição,
de êxtase e abismo, de Eros e Pathos: amor e sofrimento.
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Sinopse

Aldo Carotenuto

Eros e Pathos 
Amor e sofrimento

A maioria das pessoas não alimenta suas almas porque não sabe como. 
Muitas de nós, nessa cultura, são fi lhas de pais que, como o restante
da sociedade, correm mais do que podem, tentando se segurar fi nanceira 
e socialmente. Há uma compulsividade à qual a criança está exposta 
desde seus tempos de útero. Frequentemente, o genitor não é capaz
de receber a alma da criança  — seja qual for essa pequenina alma —, 
ou porque não reserva nenhum tempo para recebê-la, ou porque não gosta 
do que a criança é. Aquelas que não são amadas em seu próprio ser não 
sabem como se amar. E quando se tornam adultas, têm de aprender
a alimentar sua criança perdida, a ser sua própria mãe.
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Marion Woodman

A feminilidade consciente 
Entrevistas com Marion Woodman
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O gato é um conto de fada romeno de certa complexidade e grande 
beleza. É a história de uma princesa que, aos 17 anos, é transformada 
em gato e obrigada a ficar nessa forma até que o filho de um imperador 
apareça e lhe corte a cabeça. Finalmente, em sua busca por uma peça
de linho a mando do pai, o filho ingênuo de um imperador encontra a gata 
e executa a tarefa. Com sua erudição e humor característicos, a doutora 
Franz analisa pacientemente como e por que isso acontece. Um a um,
ela desembaraça os fios simbólicos desta história, desde o encantamento 
até o espancamento, e aprofunda os grandes temas da redenção
e da união de opostos, sempre relacionando-os à psicologia individual
e coletiva. 

Amor e Psique
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 160
Cód.: 9788534917216

Sinopse

Marie-Louise von Franz

O gato 
Um conto da redenção feminina

O livro de Ricardo Peter, dando continuidade à reflexão que tem
por objeto a terapia da imperfeição, apresenta, em caráter primordial, 
uma leitura inédita dos evangelhos, muito embora não tenha em vista 
propósitos diretamente exegéticos e teológicos, conforme o próprio autor 
menciona de modo preciso na conclusão do trabalho. Ele delineia aqui 
uma perspectiva capaz de reportar o nosso acolhimento da mensagem 
evangélica à luz da misericórdia e da aceitação de si. Por outro lado, 
Peter descerra, ao mesmo tempo, o caminho para uma consciência 
antropológica que depreende da angústia de não ser Deus e da rejeição
do ser limitado, as mais fortes tendências em negar nossa humanidade
e em vivê-la como uma maldição que deve ser ocultada, antes
que plenamente assumida.
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Sinopse

Ricardo Peter

A imperfeição no evangelho 
Por um caminho pessoal de liberdade

Marie-Louise von Franz, especialista e amante de contos de fada, propõe-
-se neste trabalho a analisar a estrutura e o dinamismo dessas narrativas. 
Ela escolhe alguns dos mais típicos que tratam da individuação, como 
O papagaio branco e Os banhos de Bâdgerd. Seu grande mérito é ter 
reintroduzido em linguagem clara e moderna o que as avós gostavam 
de contar aos netinhos. E ao mesmo tempo que nos ensina a leitura 
interpretativa dos contos de fada, ela vai nos encaminhando para lugares 
da nossa própria alma e revelando o seu encanto com a vida.
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Sinopse

Marie-Louise von Franz

A individuação nos contos de fada 
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Nós, humanos, temos duas mentes: uma que pensa e outra que sente. 
Elas não são mais que duas formas fundamentais de conhecimento
que interagem em nossa vida. A projeção de nossos afetos sobre nossas 
atitudes incide muito mais, em relação com o êxito ou o fracasso que 
podemos alcançar, do que a mera posse de um bom quociente intelectual. 
Desenvolver a inteligência emocional supõe o autoconhecimento,
a aceitação de si mesmo, o diálogo interno, o amor, a escuta, a empatia, 
enfim, a ver a vida com olhos positivos.
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Sinopse

Joaquín Campos Herrero

Inteligência emocional 
Suas capacidades mais humanas

Compêndio fundamental para qualquer um que queira compreender
mais profundamente a riqueza simbólica dos contos de fada. Nos 
primeiros capítulos, a autora traça uma teoria psicológica dessas histórias, 
circunscrevendo as origens, a estruturação e as formas de interpretação 
dos textos. Em seguida, analisa alguns contos de fada, ampliando seus 
simbolismos com outros contos, mitos, ritos etc.
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Sinopse

Marie-Louise von Franz

A interpretação dos contos de fada 

Nesta obra, cuja proposta é esclarecer a psicologia fenomenológica
de Edmund Husserl, o intuito de Tommy Akira Goto é superar a fase
de introdução geral das ideias psicológicas do pensador alemão.
O autor mostra como Husserl vai construindo, em seu pensamento,
os pressupostos fundamentais ora aos conceitos relativos ao mundo
da vida, ora ao concreto vivido dos conceitos. Porque o que se destaca 
é justamente este entrelaçamento entre a vida cotidiana e a sua 
configuração na subjetividade como parte constitutiva do ser-no-mundo. 
Os estudiosos da psicologia vão encontrar nesta obra uma referência 
obrigatória para suas pesquisas. 
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Sinopse

Tommy Akira Goto

Introdução à psicologia fenomenológica 
A nova psicologia de Edmund Husserl
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A autora, por meio de suas próprias experiências de vida, aborda
a questão da cura física e da alma. A joia na ferida representa, portanto, 
um marco significativo no progresso científico, principalmente no que 
abrange a ampliação da consciência. Rose-Emily Rothenberg destaca
o caminho existente entre a descoberta e a superação da doença
e mostra que, se inicialmente há o sentimento de medo e repulsa,
no final prevalece o aprendizado e a valorização da vida.
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Sinopse

Rose-Emily Rothenberg

A joia na ferida 
O corpo expressa as necessidades da psique
e oferece um caminho para a transformação

Quem busca a perfeição se esquece de viver. Na verdade, o esquema 
mental de quem quer ser perfeito leva a descuidar da vida em seus 
aspectos alegres e a sentir um permanente estado de inadequação.
Por esta razão, a busca da perfeição é considerada pela Terapia
da Imperfeição como uma neurose fundamental, com a sua gênese, 
sintomatologia, fenomenologia e disfunções específicas. Em sua raiz,
essa neurose revela-se como um problema direcional. É como se a pessoa, 
em seu próprio centro, se movesse em sentido contrário à realidade 
limitada do seu ser, a ponto de perder a própria meta: tornar-se o mais 
humano possível.
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Sinopse

Ricardo Peter

Livra-nos da perfeição  
Como superá-la em grupo com a Terapia da Imperfeição

Este livro foi composto a partir do esforço em selecionar e reunir para 
o leitor brasileiro alguns dos mais significativos textos de James Hillman 
sobre o arquétipo do puer aeternus — o arquétipo da juventude eterna. 
Esses textos, distribuídos em diversos volumes em suas edições originais 
em inglês, proporcionam, ao estarem finalmente reunidos em um
só volume, um panorama amplo e completo do trabalho do autor sobre 
um tema tão importante para a clínica e a reflexão cultural. Hillman abre-
-nos para uma compreensão muito mais ampla e profunda das questões 
envolvidas na obra, procurando, sobretudo, “desclinicalizar” nossa visão 
com relação à juventude e à velhice. 
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Sinopse

James Hillman

O livro do puer   
Ensaios sobre o arquétipo do Puer Aeternus
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O ser humano é sempre incompleto, vive e luta para se completar
e vai alcançando o seu objetivo ao longo da vida, de muitas maneiras, 
especialmente através e a partir dos vínculos que vai constituindo.
Assim, as relações familiares, sociais, de trabalho e culturais vão 
integrando-o como se fossem abraços que, ao apertá-lo, o unem cada
vez mais em suas próprias partes constitutivas. Dentro desta trama
de relações, a relação terapêutica adquire uma tonalidade muito 
especial. Neste trabalho, o autor focaliza o livro como um possível recurso 
terapêutico e apresenta exemplos concretos de prosa e poesia, que não 
esgotam a projeção maravilhosa de todo material que pode ser usado para 
esse fim.
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Sinopse

Claudio García Pintos

A logoterapia em contos   
O livro como recurso terapêutico

O problema do mal é um dos mais difíceis e complicados para
a humanidade. Todos, em todos os tempos e lugares, procuraram abrir 
perspectivas para compreender e responder a essa desafiadora questão, 
sem chegar, contudo, a uma solução definitiva. Com singular clareza, 
John A. Sanford considera o mal a partir de diferentes perspectivas: 
psicológica, bíblica, mitológica, folclórica, literária, filosófica e teológica. 
É uma valiosa contribuição para os estudos de ética, moral e teologia. 
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Sinopse

John A. Sanford

Mal   
O lado sombrio da realidade

As 22 cartas ou arcanos maiores do tarô são representações simbólicas, 
e seu conjunto constitui um verdadeiro ensinamento secreto. É esse 
simbolismo que o livro se propõe a explicar, apoiando-se na tradição
do hermetismo cristão em sua tríplice dimensão —mística, gnóstica
e mágica —, mas também na cabala judaica e nas tradições astrológicas
da Caldeia e da Índia.
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Anônimo

Meditações sobre os 22 arcanos
maiores do tarô   
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Estes ensaios de Erich Neumann, famoso psicólogo e estudioso
da criatividade, pertencem ao contexto da psicologia profunda da cultura 
e revelam interesse especial sobre a unilateralidade da civilização 
ocidental patriarcal. Ele recomenda uma “terapia cultural”, com a qual 
pensa poder redefi nir uma “ignorância fundamental” sobre a psicologia 
feminina e masculina, e busca a cura da “consciência matriarcal” que 
forma a ponte entre o feminino e o criativo. Desenvolver uma síntese
do feminino e do masculino na realidade psíquica do indivíduo
e do coletivo é, segundo o autor, uma das tarefas fundamentais
do futuro, tanto da sociedade quanto do indivíduo.
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Sinopse

Erich Neumann

O medo do feminino
E outros ensaios sobre a psicologia feminina

Idade, pluralidade, meia-idade, envelhecimento, velhice... quantas 
signifi cações, mistérios, mitos e preconceitos! Numa sociedade cada vez 
mais impregnada pelos valores da eterna juventude, como envelhecer? 
Como disse Jung, as perdas são sinais que a vida nos dá de que somos 
seres de passagem. Mas atualmente queremos parecer eternos
e eternamente jovens, porém não há como reverter tal situação.
Pelo menos por enquanto, todos nós envelhecemos — bem ou mal,
essa é a única opção que nos cabe aceitar. Cada vez mais se faz
necessário assumir a realidade da passagem dos anos com seus prós
e contras, com seu glamour e seus questionamentos, que Jung
denomina “metanoia”.
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Sinopse

Dulcinéa da Mata Ribeiro Monteiro (org.)

Metanoia e meia-idade
Trevas e luz

O mistério da coniunctio é uma investigação sobre a separação e a síntese 
dos opostos psíquicos em alquimia. A alquimia nos oferece uma percepção 
única das profundezas da psique inconsciente, e Jung revelou que,
se prestarmos atenção com seriedade às imagens alquímicas, 
encontraremos o mesmo material que surge em nossos sonhos. Os fatores 
que se encontram na coniunctio são concebidos como opostos, seja 
confrontando-se por hostilidade ou atraindo-se por amor. Eles constituem 
a anatomia mais básica da psique e mantêm-na ativa. O par de opostos 
mais crucial e aterrador é o do bem e do mal, e a sobrevivência do ego 
depende de como ele se relaciona com essa dupla.
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Sinopse

Edward F. Edinger

O mistério da coniunctio 
Imagem alquímica da individuação 
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O tema deste livro poderia levar muitos a pensar que se trata de uma obra 
destinada apenas ao público feminino. Mas não. Sem dúvida alguma, ao ler 
estas páginas a mulher poderá reconhecer-se em sua própria identidade
e afi rmar o seu direito de existir a seu próprio modo, vivendo
e desenvolvendo sua personalidade. Aqui a autora propõe uma 
interpretação psicológica da alma feminina segundo o método junguiano 
de análise. Por meio do material comparativo encontrado na mitologia,
no folclore, lendas, sonhos e na história comparada das religiões, Mary 
Esther Harding nos faz compreender mais claramente os horizontes amplos 
da psique humana e os processos inconscientes da vida psíquica.
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Sinopse

Mary Esther Harding

Os mistérios da mulher  

Este livro oferece uma abordagem geral sobre o conjunto dos principais 
fenômenos humanos considerados estranhos e aparentemente 
inexplicáveis, envolvendo tanto os fatores que acontecem na pessoa 
quanto os que ocorrem ao seu redor, no ambiente em que vive.
São fenômenos “misteriosos”; alguns deles, assombrosos e, por isso 
mesmo, atribuídos facilmente ao além. Em doze capítulos, o sacerdote 
Raimundo Elias Filho desmistifi ca questões sumamente importantes sobre 
as quais carregamos inúmeras dúvidas, tais como: morte, ressurreição, 
reencarnação, purgatório, inferno, juízo fi nal, tentação do demônio, 
salvação eterna, milagres, aparições de Nossa Senhora e outras diversas 
realidades que nos interessam profundamente.
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Sinopse

Pe. Raimundo Elias Filho

Mistérios do aquém e do além   
À luz da parapsicologia

O mito talvez seja o constructo psicológico e cultural mais importante
de nosso tempo. Em uma cultura comprometida com o mundo da matéria, 
o acesso ao mundo invisível nunca foi tão crucial para permitir algum 
equilíbrio do espírito. “Mitologema” é um elemento ou tema isolado
em qualquer mito. O tema da ascensão ou declínio é um mitologema.
A partir da análise do mito — compreendido como imagem psicodinâmica, 
como cenário pessoal e sistema de valores tribal —, James Hollis aponta 
caminhos para tornarmo-nos conscientes do movimento do invisível.
O outro mundo, o mundo invisível, existe e está personifi cado
no mundo visível. 
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Sinopse

James Hollis

Mitologemas   
Encarnações do mundo invisível
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Todos os povos têm seus próprios mitos a respeito de suas origens
e da estrutura fundamental de sua existência. É claro que nenhum deles 
presenciou o que é relatado nesses mitos. O sentido fundamental não
é externo, mas interno: um retrato metafórico traz a origem e a estrutura 
fundamental da consciência daquele povo dentro da situação geográfica, 
histórica e moral (ethos, ou costumes sancionados coletivamente pelo 
grupo). Os aspectos abordados pela obra de Marie-Louise von Franz
são, sem dúvida, um fascinante estudo tanto para o leitor entender
a si mesmo como para situar-se dentro da história e da cultura do povo
ao qual pertence.
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Sinopse

Marie-Louise von Franz

Mitos de criação   

Cada vez mais mulheres, hoje, estão se encontrando ao descobrirem
sua alma. Isso não necessariamente acontece de maneira direta. Sabemos 
que uma parte do processo requer a chegada a um acordo com o mundo 
em que vivemos e sua própria compreensão, porque somos responsáveis
por ele tanto agora quanto no futuro. Por isso, a ciência, a política,
a educação, a cultura, a religião e o meio ambiente são elementos que 
pertencem à nossa esfera de atenção. As mulheres, neste livro, ouviram
a mensagem de sua alma e prestaram muita atenção nela. E segundo
a autora, “minha esperança é que você também a escute, que viva
de acordo com o que ela avisa, e saiba que não está sozinha”.
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Sinopse

June Singer

A mulher moderna em busca da alma
Guia junguiano do mundo visível e do mundo invisível

Desenhos espontâneos são uma das ferramentas mais eficazes e acessíveis 
à disposição do analista. Um desenho desses é feito em poucos minutos, 
com apenas um papel e alguns lápis de cor, e elaborado em qualquer 
lugar, desde um leito de hospital até uma sala de aula. Em relação
à fonte de informação psíquica, são tão eficazes quanto os sonhos.
E diferentemente destes, para cuja interpretação são necessários anos 
de treinamento intensivo do analista, interpretações válidas de desenhos 
espontâneos podem ser realizadas por qualquer pessoa responsável
e compassiva — professor, pastor, médico etc. O livro mostra que
o terapeuta que trabalha com desenhos espontâneos vê muita utilidade 
nessa ferramenta analítica.
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Sinopse

Gregg M. Furth

O mundo secreto dos desenhos 
Uma abordagem junguiana da cura pela arte



28

>> Catálogo de Psicologia Catálogo de Psicologia 

Fundamentado em palestras ministradas por José Augusto Pompeia
e escrito em coautoria com Bilê Tatit Sapienza, Na presença do sentido 
leva o leitor a ter contato com o mundo da fenomenologia a partir
de questões existenciais. Cada um dos nove capítulos do livro representa 
uma palestra proferida pelo psicólogo a partir de 1990. Todas foram 
acompanhadas pela coautora, que as redigiu e tornou possível a realização 
da obra. São abordados diversos assuntos, entre culpa, psicoterapia
e desejos. O objetivo é entender e aproximar o ser humano de si próprio
e fazer com que as pessoas pensem e reflitam sobre o nosso modo de viver 
e compreender a vida. 

Avulso
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Sinopse

João Augusto Pompeia e Bilê Tatit Sapienza

Na presença do sentido 
Uma aproximação fenomenológica
a questões existenciais básicas

Muitos casamentos hoje estão entrando em crise porque a mulher mudou, 
abalando assim o equilíbrio na parceria. No processo desse despertar
da mulher, o marido muitas vezes se sente ferido pela esposa, entende 
tudo como ataque pessoal e rejeição voltada contra ele. Muitos 
casamentos fracassam pela impossibilidade de renovar os paradigmas 
recebidos por tradição; outros ganham nova profundidade quando também 
o marido deixa-se envolver pelo mesmo processo de mudança, a ponto 
de se encontrar novo equilíbrio. A terapeuta de casais Ago Bürki-Fillenz 
discorre, em oito capítulos, sobre temas enfrentados por muitos deles, 
como o início da parceira e os papéis atribuídos a cada parte.
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Sinopse

Ago Bürki-Fillenz

Não sou mais a mulher com quem você se casou 
Desafios para a parceria

Nos tempos atuais, nos quais o perigo de manifestação de dependências 
de comportamento é sentido cada vez mais, este livro, claríssimo
e de fácil leitura para todos, é o primeiro a delinear com grande
precisão fenômenos tão inquietantes e marcados por um grande
mal-estar, sublinhando mais uma vez a importância da informação
para que se possa prevenir e intervir. New addictions expõe os dados,
os nomes e os mecanismos com os quais as novas dependências,
de ordem comportamental, avançam pelo nosso mundo.

Temas de Psicologia
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Sinopse

Cesare Guerreschi 

New addictions 
As novas dependências: Internet, trabalho,
sexo, celular, compras
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A “crise da meia-idade” traz à tona a surpreendente noção de que todos 
temos uma espécie de “loucura secreta” que nos toma de assalto, muitas 
vezes de forma inesperada e inconveniente. Trata-se de um estado
de emergência psicológica que pode nos roubar a autoestima, minar
a autoconfiança, nos fazer duvidar de nosso equilíbrio emocional. Nesse 
período da vida, descobrimos que a confusão emocional e os pesadelos
da adolescência não ficaram para trás. Pelo contrário: a psique ainda está 
muito viva e ativa. Desse modo, com o intuito de responder algumas
das muitas angústias que atingem homens e mulheres, Murray Stein 
escreveu um livro com orientações perspicazes e de relevância cultural.

Amor e Psique
Formato: 13 cm x 20 cm
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Sinopse

Murray Stein 

No meio da vida 
Uma perspectiva junguiana

O noivo devastado abre novos caminhos na exploração do impacto 
psicológico do patriarcado. As páginas concentram-se nas diversas 
maneiras nas quais a perspectiva da mulher sobre si mesma pode ser 
minada por uma relação deficiente com o seu homem interno, deixando-a 
privada espiritualmente e incapaz de sustentar a sua própria verdade. 
Esta é uma obra que fala à nossa sede de inteireza em mais de um nível, 
dirigindo-se aos nossos sentimentos e ao nosso intelecto. Ao redefinir
de maneira radical a masculinidade nos homens e nas mulheres,
ela estabelece as bases não só de uma relação mais madura entre
as pessoas, mas também para uma nova harmonia com a natureza. 
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Sinopse

Marion Woodman

O noivo devastado
A masculinidade nas mulheres

Partindo do fato de que a obesidade tornou-se comum em nossa época 
e causa grande sofrimento para muitas pessoas, prejudicando a saúde, 
criando condições de limitação na vida social, acarretando despesas extras 
e ensejando outras doenças, o autor revela quais são as motivações
que levam muitos à fome insaciável e, mesmo inconscientemente,
a engordar. Por outro lado, pretende mostrar como é grande o poder
de nosso inconsciente, tanto em ocasionar os males como em saná-los. 
Com a mesma facilidade com que conseguimos ser infelizes e doentes, 
também somos capazes de atingir a felicidade e de promover a saúde. 
Uma vez conhecidas e eliminadas as motivações inconscientes,
o emagrecimento torna-se fácil. E é sobre essa constatação que
o livro versa.

Psicologia Prática
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Sinopse

Onofre A. Menezes

Obesidade
Motivações inconscientes
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Como se articula a questão do pecado, perdão, liberdade e consciência 
com o campo psicanalítico? O que leva uma pessoa à fé e a quais tipos
de fé? Quais são as motivações que  conduz uma pessoa a crer ou
a não crer? Como se dá o amadurecimento humano? O livro aborda 
o relacionamento conjugal, as relação entre pais e filhos, tendência 
antissocial, delinquência, adolescência, depressões, homossexualidade, 
compulsões e o papel da psiquiatria em sua vertente clínica e social.
Além disso, o autor pretende aprofundar seu estudo na gênese de 
sentimentos como a culpa, a indiferença, o ressentimento, o amor
e a construção ética.

Temas de Psicologia
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Páginas: 160
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Sinopse

José Del-Fraro Filho

Os obstáculos ao amor e à fé
O amadurecimento humano e a espiritualidade cristã

Orientação profissional passo a passo contém os conceitos básicos para
o trabalho em orientação profissional. Baseado no conceito
de aprendizagem da escolha, o livro trata dos momentos do processo
de orientação profissional: o autoconhecimento, a busca de informação 
sobre cursos e mercado de trabalho, a escolha propriamente dita
e o projeto profissional. Temas que auxiliam o orientador profissional, 
esteja ele na clínica, na escola ou na comunidade, aliados a técnicas
e atividades, fazem desta leitura instrumento fundamental para o bom 
exercício dessa prática. Avulso

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 288
Cód.: 9788534931120

Sinopse

Maria Elci Spaccaquerche e Ivelise Fortim

Orientação profissional passo a passo

O objetivo da vida é alcançar a felicidade? Quem não deseja chegar, 
um dia, àquela campina ensolarada onde podemos residir em puro 
contentamento? Na verdade, sabemos que a vida não é assim; nosso 
trajeto é árduo e nosso caminho, incerto. Grande parte do tempo estamos 
perdidos em sombrios estados de culpa, dúvida, medo. Isso é tudo
o que podemos esperar? Talvez não, diz o autor deste livro. A perspectiva 
junguiana, ao abranger tanto a campina quanto o pântano, assegura
que a meta da vida não é a felicidade, e sim o significado. E este, embora 
possa não ser todo reluzente, é real. O livro explora as areias movediças 
onde nos debatemos e traz uma luz mostrando o que elas significam sob
o aspecto da nossa jornada individual, a fim de que descubramos
seu propósito e seu mais profundo significado.
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Sinopse

James Hollis

Os pantanais da alma
Nova vida em lugares sombrios
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Na vida, cedo ou tarde, todos nós encontramos um sacerdote. E todos, 
embora admirando a coragem de uma “opção extrema”, constatamos
as difi culdades para vivê-la em relação à modernidade. Na condição
de não crente, Vittorino Andreoli realiza uma viagem atenta e respeitosa 
entre os “homens de Deus” do nosso tempo. Um itinerário no qual são 
narradas a vida, as histórias e as fadigas de muitos sacerdotes. Histórias 
de padres anônimos, que vivem nas periferias das grandes cidades e nas 
paróquias do interior. Homens generosos, mas em crise de identidade,
de vocação, de solidão. Página após página, a análise se abre a uma 
refl exão sobre nossa sociedade. Leitura iluminadora para crentes
e não crentes. 

Avulso
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Sinopse

Vittorino Andreoli

Padres
Viagem entre os homens do sagrado

Quase toda a psicologia profunda tem como funcionamento a relação
da criança com a mãe. Pouco ou quase nada se fala do pai e de sua
função arquetípica na vida psíquica, exceto pela menção de seu papel
na consecução de um “eu” heroico a partir da adolescência. Todavia,
será que o papel do pai é apenas o de transmitir a consciência
e a tradição, ou seja, apenas a exterioridade, o ethos e a lei? Ou o pai,
ao lado da mãe, seria de fato uma das colunas básicas do inconsciente, 
tanto do homem como da mulher? Se assim for, como visualizar a presença
e a manifestação do arquétipo desse homem juntamente com 
seu necessário e consequente papel na vida humana? É nesses 
questionamentos que a obra se detém.
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Sinopse

Alberto Pereira Lima Filho

O pai e a psique

A cada dia surgem, para pais e fi lhos, novas difi culdades, desafi os
e objetivos que se transformam aos poucos em experiências 
enriquecedoras. Para auxiliá-los nessa empreitada, Luis Mesa ensina 
as famílias a construir um caminho de felicidade e buscar criar dentro 
de suas casas um ambiente que ensine valores como esforço, ordem, 
organização e espírito de superação. A relação entre irmãos, as formas 
de educar de acordo com a idade, a aplicação de castigos e os confl itos 
que ocorrem durante a adolescência dos fi lhos são também assuntos 
apresentados ao leitor, todos acompanhados de refl exões que incentivam 
mudanças de atitude para melhorar o relacionamento familiar. 
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Sinopse

Luis Mesa

Pais melhores em cinco momentos
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Você quer ser feliz no amor? Como tantas pessoas, espera encontrar 
a grande felicidade no seu relacionamento? Ou talvez esteja 
decepcionado(a) porque a sua expectativa ainda não se realizou?
O livro dá pistas para você superar as dificuldades e os obstáculos que 
enfrentou e ainda enfrentará no caminho em busca do amor. Tal processo 
de aprendizagem implica passar por dificuldades, sofrer frustrações
e correr riscos. Mas, ao mesmo tempo, também traz êxtase e experiências 
maravilhosas. 
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Sinopse

Christiane Blank e Renold Blank

Para o amor dar certo

Estas linhas abrem as portas para uma colorida paisagem. A novidade 
desta “paisagem” escrita, chamada Paradojas existenciales, pode parecer 
muito complicada ou muito atrativa, mas o objetivo da leitura é aprender 
por meio de reflexões e diálogos. Gabriel Jorge Castellá convida o leitor
a investigar sua consciência, sua alma, e a compreender os paradoxos que 
pairam em torno de sua existência. 
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Sinopse

Gabriel Jorge Castellá

Paradojas existenciales
Verdades que parecem mentiras

Este livro aborda as dimensões masculina e feminina da alma, chamadas 
por Jung de anima/animus. Também demonstra de que modo a parte 
feminina de um homem e a masculina de uma mulher constituem
os parceiros invisíveis em qualquer relacionamento homem-mulher.
O autor orienta-se no sentido de compreender as projeções e de lidar com 
elas; projeções que podem prejudicar e até impedir um relacionamento 
real entre um homem e uma mulher. Este é um livro escrito para pessoas
de todo o mundo que queiram entender melhor seus relacionamentos. 
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Sinopse

John A. Sanford

Os parceiros invisíveis
O masculino e o feminino dentro de cada um de nós
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Por que grande número de pessoas sentem-se tão perturbadas na
meia-idade? Por que a consideram uma crise? Essa passagem nos apresenta
a oportunidade de reexaminar a vida e perguntar: “Quem sou eu,
para além da minha história e dos papéis que representei?”. Trata-se
da ocasião para redefinir e reorientar a personalidade, um rito
de passagem necessário entre a adolescência prolongada na primeira 
idade adulta e o nosso inevitável encontro com a velhice e a mortalidade. 
Este livro mostra como podemos percorrer conscientemente a meia-idade, 
tornando a vida mais significativa e a segunda metade dela imensamente 
mais rica.
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Sinopse

James Hollis

A passagem do meio 
Da miséria ao significado da meia-idade

Na penumbra do entardecer do século XX, um século de órfãos, a luz
do rosto do Pai, espelhada na entrega de Jesus de Nazaré, anuncia a saída 
de um túnel apertado e opressor. Nesta luz, voltam a pôr-se as perguntas 
de sempre: O que é ser criatura? O que significa ser filhos? Como ser 
irmãos? Com várias preocupações de fundo — educação de crianças
e jovens, a vocação, a função dos pais e a vivência da fraternidade —, 
Lorenzo Trujillo trata, com originalidade e pulso, o controverso tema
da paternidade.

Avulso
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Sinopse

Lorenzo Trujillo Díaz

Paternidade  
Pais, filhos e irmãos 

Todos os pais responsáveis desejam o melhor para os filhos. Mas
a complexidade das relações humanas, às vezes, torna difícil, em algumas 
situações, determinar o que significa esse melhor tão desejado. De fato, 
a cada dia aparecem quantidades de questões e perguntas que somente 
a reflexão nem sempre consegue solucionar. Por exemplo, será que uma 
criança pode ter segredos que não quer revelar aos pais? E discipliná-la 
sem que venha a se sentir oprimida? Afinal, o que é ser um bom pai,
ser uma boa mãe? Nesta obra, François Dumesnil convida os pais a refletir 
sobre noventa aspectos de sua missão, provocando-os para que analisem 
suas próprias experiências.
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Sinopse

François Dumesnil

Paternidade, maternidade e responsabilidade  
Sugestões práticas 
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Sem excluir o sucesso econômico, a PNL enfatiza os aspectos mais vitais 
e essenciais do sucesso pessoal e grupal. De modo concreto, mostra-nos 
alternativas práticas para que consigamos o sucesso em termos de saber 
viver, conservando-nos vivos, saudáveis e felizes, capazes de concluir
com excelência as obras que empreendemos. O autor ensina caminhos
que ensinam uma série de saberes: o de transformar-nos em pessoas
para chegar a ser o que podemos ser; o de sentir-nos bem-sucedidos, 
criando-nos regras múltiplas e sucintas para atingir o sentimento
de sucesso; e o de comprometer-nos com nossos semelhantes mediante 
uma comunicação cordial e excelente.
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Sinopse

Luis Jorge González

PNL — Sucesso e êxito pessoal  
Introdução à programação neurolinguística

Entender o sentido dos acontecimentos humanos no dia a dia e refletir 
sobre a prática psicoterapêutica foram os principais motivos que levaram 
a autora sair à procura de interlocutores. Em vez de recorrer somente
a soluções e explicações solitárias, ela materializou neste ensaio
um diálogo, primeiro, com quem se diz junguiano(a); a seguir, ele se 
espraiou em diferentes direções procurando novas e variadas parcerias. 
Assim foi engendrada a metáfora do “humano no humano”, pontuando 
Jung como ideário sinalizador do percurso. O presente livro desenrola-se 
por assuntos e tematiza, sob o foco da psique humana junguiana,
o encontro possível entre o mundo externo e o interno.

Temas de Psicologia
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 80
Cód.: 9788534929585

Sinopse

Flora Bojunga Mattos

Procura-se Jung  
Metáfora da busca do humano no humano 

Em essência, O projeto Éden é o ensaio sobre a psicodinâmica
do relacionamento. Ele pretende provocar perguntas e respostas e servir 
como uma espécie de retificação das fantasias generalizadas sobre 
relacionamentos que impregnam nossa cultura. Ele não é um guia prático 
que diz como corrigir relações, mas é, ou pelo menos se propõe ser, 
esforço que quer provocar reflexão mais profunda sobre a natureza
da vida a dois. Ao longo do texto, o autor usa os termos “eu” (significando 
a pessoa em si) e “Outro”, com inicial maiúscula, esforço intencional para 
distinguir o que é universal nos relacionamentos daquilo que se refere
a aspectos sexuais ou culturais apenas.
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Sinopse

James Hollis

O projeto Éden  
A busca do Outro mágico
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As próprias palavras do título desta obra parecem contraditórias. “Sagrada” 
sugere dedicação e espírito divino; “prostituta” remete
à profanação do corpo humano. Como podem esses dois termos
se relacionar, se a mente é separada da matéria e a espiritualidade,
da sexualidade? O mistério desse paradoxo é o assunto do estudo de Nancy 
Qualls-Corbett, analista junguiana que, em anos de atendimento clínico, 
deparou-se incontáveis vezes com os seguintes questionamentos: “Por que 
será a sexualidade da mulher tão explorada, tão degradada, se outrora 
foi reverenciada?”; “Qual teria sido o motivo que fez a antiga ligação 
entre espiritualidade e paixão perder-se nas profundezas do inconsciente, 
deixando sabor de insatisfação e monotonia nas relações?”.
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Sinopse

Nancy Qualls-Corbett

A prostituta sagrada  
A face eterna do feminino

Os primeiros anos de vida têm importância decisiva na definição posterior 
da personalidade da criança. A atenção e os cuidados que um recém-
-nascido ou uma criança pequena exige, seu correto desenvolvimento 
psicomotor e o progresso adequado de suas capacidades afetivas, físicas
e mentais são cruciais na hora de prefigurar o adulto que ele será
no amanhã. Por isso, é muito importante considerar, de todas as 
perspectivas (afetiva, intelectual e social), estes primeiros oito anos
da vida da criança, tema da obra em questão.
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Sinopse

Bernabé Tierno

A psicologia da criança e seu desenvolvimento  
De 0 a 8 anos  

A longa etapa que abrange a adolescência e a juventude, até que os filhos 
entrem definitivamente na vida adulta, contém uma série de mudanças 
e transformações, de riscos e incertezas diante dos quais convém que 
os pais estejam preparados: a despedida da infância, o surgimento das 
amizades, a transformação do corpo, a autoestima, a instabilidade,
a problemática social, os estudos, a formação intelectual e profissional
e a descoberta do amor e da sexualidade. O autor fala sobre essas fases 
da vida e orienta o leitor a lidar com elas de modo extremamente eficaz.
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Sinopse

Bernabé Tierno

A psicologia dos jovens e adolescentes  
De 9 a 20 anos  
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Espiritualidade é um tema fundamental em nossos dias. Está relacionado 
com o equilíbrio psicológico e a maturidade humana e até mesmo com 
nossas posições políticas. A psicologia não podia se furtar ao estudo 
dessa dimensão da experiência humana. Por isso, esse tema foi escolhido 
para o V Seminário Nacional de Psicologia e Senso Religioso, que reuniu 
pesquisadores de diversas universidades brasileiras. Esta obra divulga
as conferências, palestras e mesas-redondas acontecidas na ocasião. Qual 
a importância da espiritualidade para um movimento de emancipação
em psicologia num contexto interdisciplinar? Como vivenciam
a espiritualidade pessoas de diferentes religiões? Essas são algumas
das perguntas discutidas aqui.

Avulso 
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Sinopse

Mauro Martins Amatuzzi (org.)

Psicologia e espiritualidade  
  

Fruto da colaboração entre psicologia, pedagogia e ciências humanas, 
este livro reúne clareza expositiva e rigor científico, apresentando-se 
como instrumento de estudo e de trabalho, ao mesmo tempo sistemático 
e unitário, de tudo o que é mais necessário para a educação e o ensino. 
A obra foi pensada e destinada principalmente aos jovens estudantes e a 
todos os envolvidos com o processo educativo-escolar (pais, educadores, 
professores, orientadores profissionais, assistentes sociais...). Todavia, 
ela se dirige também aos interessados em uma visão básica da psicologia 
e da sociologia. Introdução indispensável para todos os que pretendem 
posterior aprofundamento e expansão dos conhecimentos no campo
da estrutura e da dinâmica do ser humano.
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Sinopse

Michele De Beni, Roberta Bommassar e Luigi Grossele

Psicologia e sociologia
Curso introdutório  

A logoterapia é uma escola que oferece possibilidade especial de salvação 
para o nosso tempo, marcado pelo desequilíbrio de muitas pessoas em 
razão da desintegração da família, da ruptura das tradições e da solidão 
do indivíduo em meio às massas. Em face de tal situação, a logoterapia 
orienta-se para a família, isto é, para a reconciliação entre as pessoas
e a preservação do vínculo matrimonial, cultiva as tradições, no sentido 
de que representam, por assim dizer, um acervo de sabedoria humana,
e promove as relações humanas ao destacar a convivência
e a solidariedade no amor.Psicologia Prática

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 200
Cód.: 9788534919654

Sinopse

Elisabeth Lukas

Psicologia espiritual
Fontes de uma vida plena de sentido  
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Este livro é a reunião de artigos nos quais a autora aborda aspectos
da psicoterapia junguiana. São temas sobre a imaginação ativa,
a dimensão religiosa na análise, as questões da transferência e projeção, 
a função da análise, a vocação do terapeuta, as drogas na visão de Jung 
etc. São temas fundamentais para qualquer um que queira trabalhar nessa 
área ou se aprofundar nas questões que envolvem a análise terapêutica.

Amor e Psique
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 352
Cód.: 9788534914802

Sinopse

Marie-Louise von Franz

Psicoterapia

Neste livro, Mario Jacoby mostra a relevância dos estudos com crianças 
não só para a compreensão da psicologia do desenvolvimento infantil,
mas para a prática da psicoterapia. Utilizando-se das recentes pesquisas 
com crianças, ele apresenta, por meio de exemplos práticos, como
as trocas emocionais que aconteceram na infância aparecem na vida 
adulta. Apesar dos controles racionais, esses processos emergem quando 
surgem situações de intimidade, até na relação terapêutica. O livro
é de interesse para profissionais e estudantes envolvidos com práticas 
psicoterápicas.Amor e Psique

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 328
Cód.: 9788534931793

Sinopse

Mario Jacoby

Psicoterapia junguiana e a pesquisa 
contemporânea com crianças
Padrões básicos de intercâmbio emocional 

Apesar de os japoneses e seus produtos estarem presentes em todo
o mundo, sua cultura ainda permanece escondida e misteriosa. Este livro 
examina o mais profundo da protegida, melancólica e adorável alma 
japonesa, interpretando alguns dos maiores temas dos seus contos
de fada. Por que tão poucos contos japoneses terminam com
o “felizes para sempre” e por que a figura feminina é quem melhor 
expressa o ego cultural e as possibilidades de futuro do país são
as perguntas que orientam o estudo de Hayao Kawai. O autor também 
compara os contos japoneses com os ocidentais, destacando
as personagens e temas idiossincráticos que os constroem, além
de apresentar delicadamente as múltiplas faces da psique japonesa.

Amor e Psique
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 280
Cód.: 9788534927451

Sinopse

Hayao Kawai

A psique japonesa
Grandes temas dos contos de fadas japoneses 
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Carl Gustav Jung passou os primeiros dez anos de sua carreira trabalhando 
numa clínica psiquiátrica, experiência que exerceu poderosa influência 
em tudo o que ele empreendeu dali em diante em sua vida. Agora 
as observações psiquiátrico-analíticas de um junguiano grandemente 
respeitado, o suíço Heinrich Fierz (1912-1974), que dedicou sua vida
à psiquiatria, finalmente estão disponíveis. Psiquiatria junguiana é uma 
obra repleta de preciosas intuições de um raro terapeuta e professor
no mundo da psiquiatria clínica, que discorre, ao longo de mais de quinze 
capítulos, sobre a atitude do médico na psicoterapia, a medicina e o bem-
-estar espiritual e a aplicação prática da psicologia analítica.

Amor e Psique
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 486
Cód.: 9788534909471

Sinopse

Heinrich Karl Fierz

Psiquiatria junguiana

Antecipando o interesse atual naquela que é chamada popularmente
de “síndrome de Peter Pan”, Puer aeternus (“menino eterno”) é o clássico 
estudo de von Franz sobre a juventude dentro de nós, sempre resistente 
ao trabalho e às relações e incapaz de abandonar os sonhos e as fantasias 
da adolescência. Franz mostra-nos como essa inocência infantil pode 
impedir nossa autorrealização e nos condenar às decepções adolescentes
e à vida provisória. Analisando o famoso O pequeno príncipe, de Antoine 
de Saint-Exupéry, e o menos conhecido O reino sem espaço, de Bruno 
Goetz, a autora explora o potencial negativo do puer e sua relação com
o complexo materno, o donjuanismo e a homossexualidade. 
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Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 320
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Sinopse

Marie-Louise von Franz

Puer aeternus
A luta do adulto contra o paraíso da infância

Grande conhecedora e amante de contos de fada, a autora se propõe 
libertar e dar vida aos espíritos dos contos, para que nos revelem
a pluralidade de sentido e a magia que eles contêm. Para isso não 
é preciso nenhum método artificial, mas apenas deixar-se envolver 
totalmente pelas imagens dessas histórias. Jette Bonaventure deixa
que eles falem por si, de modo a se tornarem novamente realidade viva,
com suas imagens nos convidando a tomar o mesmo caminho. A leitura
mostra-nos o grande valor psicopedagógico contido em tais narrativas, 
além da riqueza de imaginação de seus desconhecidos autores e também
de nosso mundo interior.

Amor e Psique
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Cód.: 9788534914413

Sinopse

Jette Bonaventure

O que conta o conto?
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Os seres humanos precisam comunicar-se com os outros para viver.
Tudo o que fazemos se relaciona com a comunicação: a amizade,
o amor e a família, a educação, o trabalho, os múltiplos detalhes da vida 
cotidiana. No entanto, os maiores sofrimentos de que padecemos vêm 
das interpretações distorcidas, dos conflitos e problemas que acontecem 
em nossa relação com os demais. Quanta dor poderíamos evitar, se nossa 
comunicação fosse mais livre, transparente, eficaz. Não basta saber o que 
se quer transmitir, é preciso, além disso, saber como fazê-lo. E, do mesmo 
modo, é necessário aprender a compreender e transmitir aquilo que
as pessoas querem nos transmitir.

Psicologia Aplicada
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 68
Cód.: 9788534917780

Sinopse

Víctor Manuel Fernández

Quero comunicar-me contigo
A arte de interpretar-se e encontrar-se

Em seu desenvolvimento histórico, o conceito de perfeição terminou
por se tornar um ideal de vida que envolveu e comprometeu toda
a existência humana. E com quais resultados? De um lado provocou
um corte insuportável entre uma existência que experimenta a presença 
interior de um juiz implacável, que lhe lança constantemente em face
dos próprios limites, e, do outro, a urgente necessidade de projetar 
mundos inatingíveis, governados pelo critério do “melhor”. Caindo nas 
garras do ideal da perfeição, o ser humano levantou o problema, não 
a solução. O autor propõe os fundamentos filosóficos de uma especial 
estratégia psicoterapêutica chamada “terapia da imperfeição”, em que
o limite revela toda a sua função curativa.

Psicologia Prática
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 160
Cód.: 9788534913676

Sinopse

Ricardo Peter

Respeita os teus limites
Fundamentos filosóficos da Terapia da Imperfeição

O desejo de se libertar dos conflitos, do sofrimento e da privação de um 
sonho humano eterno de grande poder emocional é o sonho da felicidade 
total, incorporado em quase todas as culturas na forma do mito
do Paraíso. Assim o reconhecido analista junguiano Mario Jacoby inicia
o singular estudo interdisciplinar sobre os arquétipos do Paraíso. Partindo 
da discussão da conexão psicológica entre a ideia do Paraíso e a decisiva 
influência da relação mãe-filho no desenvolvimento da criança, o autor 
analisa o relato bíblico do Paraíso e da Queda e compara vários mitos 
e lendas que prometem um futuro estado paradisíaco à potencialidade 
curativa descrita no processo junguiano de individuação.

Amor e Psique     
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Páginas: 288
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Sinopse

Mario Jacoby

Saudades do paraíso 
Perspectivas psicológicas de um arquétipo
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Ao ser humano do nosso tempo a tradição não diz o que se deve fazer, 
porque ele vai em busca daquilo que os outros fazem e quer o que
os outros querem. Essas pessoas são convidadas a dar um espaço à 
reflexão e ao silêncio, a entrar em si para ir à procura daquele doce 
recanto da alma onde o espera, silencioso e sereno, o verdadeiro rosto
da sua vida, da sua identidade, livre e harmônica.

Psicologia Prática
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 80
Cód.: 9788534900102

Sinopse

Miguel Lucas

Seja seu próprio psicólogo  

Sua criatividade não é questão de superioridade genética, mas sim
de esforço e dedicação pessoal. Com efeito, fundamenta-se 
cientificamente a capacidade natural para desenvolver a própria 
criatividade. Mais ainda chega-se a pensar que a criatividade constitui 
vocação natural. Tudo parece indicar que o Criador nos fez criativos, 
como se Ele precisasse de nossa criatividade para continuar aperfeiçoando 
este mundo e para elevar a qualidade de vida de todos os habitantes 
deste planeta. O autor, exímio escritor e animador de seminários sobre 
Programação Neurolinguística, ministra cursos sobre criatividade desde 
1970. Com as páginas deste livro, ele conduz o leitor para que aproveite 
seus recursos no uso e no desenvolvimento de sua criatividade. 

Psicologia Prática
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Sinopse

Luis Jorge González

Ser criativo
Libere seu artista interior com a PNL 

Saturno era o perverso deus romano que devorava seus filhos na tentativa 
de impedi-los de usurpar seu poder. Ao longo da história, os homens 
têm sido psicológica e espiritualmente oprimidos pelo legado saturnino, 
sofrendo a corrupção do poder, impulsionados pelo medo das mulheres 
e dos outros homens, ferindo a si mesmos e aos outros. O autor aborda 
o problema da maturidade do homem, sugerindo maneiras práticas para 
reclamarem seu senso de integridade pessoal. Este livro elucida
os “segredos” que eles trazem no coração e ajuda-nos na libertação
das piores influências do patriarcado.Amor e Psique

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 192
Cód.: 9788534906357

Sinopse

James Hollis

Sob a sombra de Saturno
A ferida e a cura dos homens 
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Solidão. Para uns, mal intrínseco à era eletrônica. Para outros, 
característica máxima do estilo de vida pós-moderno. O fato é que o homo 
solitarius procura fugir de sua condição por meio de relacionamentos 
virtuais, que lhe dão a sensação de intimidade sem o risco do contato 
real. A tecnologia, nesses casos, pode ser salvação ou armadilha: somente 
por meio do reencontro consigo mesmo o ser humano poderá dizê-lo.

Questões Fundamentais
do Cotidiano
Formato: 10,5 cm x 18 cm
Páginas: 68
Cód.: 9788534921107

Sinopse

Bernardete Toneto 

Solidão: destino ou escolha?

Os contos de fada são aqui vistos em sua profundidade e se mostram como 
espelhos da experiência humana, sempre mergulhada na trama de seus 
problemas e possibilidades. A autora nos leva a uma nova compreensão
do potencial analítico dessas histórias, refletindo sobre dois temas:
a sombra e o mal.

Amor e Psique
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Páginas: 352
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Sinopse

Marie-Louise von Franz

A sombra e o mal nos contos de fada

Os sonhos apresentam uma verdadeira riqueza de possibilidades criativas, 
encerradas no inconsciente, das quais podemos nos apossar quando 
aprendemos a entendê-las e relacioná-las com nossa vida. A tarefa, 
porém, não é fácil. O doutor Sanford observa que aprender a trabalhar 
com nossos sonhos exige de nós tempo, dedicação e estudo. Mas nosso 
esforço será bem recompensado. Aos que necessitam, aos que possuem 
grandeza de coração, o estudo dos sonhos e da alma humana torna-se 
campo rico de empreendimentos, e foi para essas pessoas que o presente 
livro foi escrito.Amor e Psique
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John A. Sanford

Os sonhos e a cura da alma
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Este livro, que aborda as contribuições da Fasciaterapia e da 
Somatopsicopedagogia, é uma obra excepcional que oferece a todos
os leitores atentos a novidades emergentes, em particular aos profissionais 
de saúde, de educação e, de modo ainda mais abrangente, a todos os 
profissionais do acompanhamento, uma concepção somatopsicopedagógica 
inédita do processo de transformação e de evolução da consciência das 
pessoas. Trata-se de uma concepção revolucionária, voltada para nos dar 
acesso a uma forma de “pensamento sentido” e de “sentimento pensado”.

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 472
Cód.: 9788534929721

Sinopse

Danis Bois, Marie-Christine Josso e Marc Humpich (orgs.)

Sujeito sensível e renovação do eu
As contribuições da Fasciaterapia
e da Somatopsicopedagogia

Quando se sofre com uma doença, enquanto o corpo se desgasta em 
sofrimentos, a saúde parece uma promessa distante e ausente.
Há pacientes que perderam a fé, e o seu mal-estar os envolve em uma 
atmosfera carregada de desalento e desespero. Para nossa tranquilidade, 
existe um método simples de cura, tão fácil que cada um de nós poderá 
segui-lo sem ajuda de terceiros. Sua ação é rápida e eficaz e chama-se
“a terapia de Deus”, que age como um bálsamo de saúde e alívio. A obra
é percorrida por um sopro de vida da primeira à última página.

Psicologia Prática
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Cód.: 9788534909693

Sinopse

León Hual 

A terapia de Deus 
Para curar o estresse, a ansiedade, a depressão

Terra Brasilis — Pré-história e arqueologia da psique reúne alguns 
trabalhos de psicologia junguiana, arqueologia e arte, que vão 
proporcionar uma visão da dimensão das bases e vertentes ancestrais 
indígenas existentes antes do descobrimento e uma revisão de um dos 
pontos principais do pensamento de Jung: a teoria dos arquétipos. 
Dispostos em treze capítulos, os artigos da obra foram escritos por nomes 
de peso da psicologia, da antropologia e da história e apresentam,
ao final, uma completa relação bibliográfica para o leitor aprofundar-se 
ainda mais nos temas discutidos. Moitará
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Páginas: 280
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Terra Brasilis 
Pré-história e arqueologia da psique
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Este livro não é uma “crônica de logoterapia”, mas uma referência
a Viktor Frankl, por ocasião de seu aniversário de noventa anos. Contém
a exposição subjetiva de Elisabeth Lukas e de Joseph Fabry sobre “a época 
dos pioneiros da logoterapia”, por eles vivida pessoalmente. Alunos
de Frankl, os autores esboçam, a partir de correspondências trocadas
e lembranças, um retrato do médico e psiquiatra austríaco fundador
da Terceira Escola Vienense de Logoterapia, que explora o sentido 
existencial do indivíduo e a dimensão espiritual da existência. 

Noesis
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 208
Cód.: 9789508612557

Sinopse

Joseph Fabry e Elisabeth Lukas

Tras las huellas del logos 
Correspondencia con Viktor E. Frankl

Este livro é constituído de conferências proferidas sobre pessoas que 
trabalham com aconselhamento psicológico e pastoral. O autor nos mostra 
que não existe substituição de uma corrente ou linha de pensamento
por outra, ou seja, a psique não substitui a alma, nem o profissional
a vocação. Desta forma, ele nos leva à abertura e ao caminhar em direção 
à busca interior a partir de conferências proferidas a convite de ministros 
que trabalham em aconselhamento psicológico e pastoral. O objetivo
de Hillman é fazer com que estas páginas ajudem o interessado a se
livrar do profissionalismo em relação à alma, no sentido de devolver
o seu cuidado ao orientador pastoral.
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Sinopse

James Hillman

Uma busca interior em psicologia e religião 

Nossa cultura ocidental foi invadida pelo mito do “eficientismo” e pela 
perfeição, seja no campo filosófico-ideológico, seja no setor cultural, 
seja, ainda, no campo religioso. O autor, psicoterapeuta de renome 
internacional, examina a história deste mistério humano e evidencia
os danos culturais, psicológicos e religiosos. Como contrapartida, propõe
a filosofia do limite, a psicologia da imperfeição e a religiosidade
da pobreza, que levam o homem à aceitação de si mesmo e dos outros,
a trabalhar para tornar “humana” a vida e, portanto, a ser feliz.
A proposta de Ricardo Peter não se limita a teorizar uma sociedade 
melhor, mas propõe aos seus leitores fazer um pedaço de estrada juntos, 
em laboratórios nos quais é aplicada a “terapia da imperfeição”, que
se caracteriza em dar particular importância ao conceito de limite. 
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Ricardo Peter

Uma terapia para a pessoa humana 
Aspectos teóricos da terapia da imperfeição
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Com larga experiência em psicoterapia junguiana, Jette Bonaventure 
dirigiu vários grupos de estudo, muitas vezes tendo como tema
a psicologia da mulher. Na busca de entender e valorizar tanto o feminino 
existente no homem quanto na mulher, bem como o modo de pensar, agir, 
sentir, valorizar-se e perceber o mundo específico feminino, a autora 
estudou os mitos antigos referentes às grandes deusas e também os contos 
populares, que são de todos os tempos. Um livro que penetra em alguns 
mistérios do ser mulher.
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Jette Bonaventure

Variações sobre o tema mulher 

A concepção psicológica de homem em Viktor Frankl é substancialmente 
diversa daquela que predomina em Freud e em Jung, dois dos autores 
mais influentes na psicologia contemporânea. A essência dessa
diferença é detectada em nível filosófico. Partindo de um elemento 
espiritual-existencial, Frankl cristaliza uma teoria psicológica centrada 
em quatro conceitos marcadamente filosóficos: pessoa, liberdade, 
responsabilidade e significado. Neste livro, Ricardo Peter expõe
a concepção antropológica de Frankl para perceber profundamente
a renovação e a ampliação realizadas no campo da psiquiatria.Psicologia Prática
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Viktor Frankl: a antropologia como terapia 
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Tel.: (84) 3211.7514 
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Rua México, 111-B — Castelo 
CEP.: 20031-145
Tel.: (21) 2240.1303 
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Salvador/BA
Av. Sete de Setembro, 80  
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São Luís/MA
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CEP.: 29010-120
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Praça da Sé
Praça da Sé, 180 — Centro 
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Tel.: (11) 3105.0030 
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Raposo Tavares
Via Raposo Tavares, Km 18,5 
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Tel.: (11) 5549.1582
vilamariana@paulus.com.br
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